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Katalizör Anayasası
1. Katalizör  dergisi,  kendi  pdf  yapısı  bozulmadan  istenildiği 

gibi  kopyalanabilir.  Ancak pdf  dosyası  üzerinde değişiklik 
yaparak (yapamazsınız ama yine de bir yolunu bulursanız!!!) 
veya  yazıları  herhangi  bir  yöntem  kullanarak  farklı 
ortamlara kaynak göstermeden aktarılması yasaktır.

2. Dergide  yer  alan  bilgileri  kullanarak  başınıza  gelebilecek 
felaketlerden,  patlamalardan,  gaz  sızıntılarından, 
zehirlemelerinden vs. Katalizör dergisi sorumlu değildir.

3. Yazı içerisinde yer alan bilgi, görsel öğe, imla hatası, anlatım 
bozukluğu,  anlatmak  isteyip  de  anlatamadıkları, 
anlatmamak  isteyipte  başkaları  tarafından  öyle  anlaşılan 
konulardan, kısaca yazının herşeyinden o yazıyı yazan kişi 
sorumludur.

4. Dergide kullanılan görsel öğeler eğer alıntı ise alındığı yerler 
ve gerçek sahipleri belirtilmektedir.

5. "Ben de yazı göndereceğim! Ben de yazı göndereceğim!" diye 
hop  hop  zıplayan  kişilerin  önce  yayınlanmış  yazılara 
bakmasını,  o  yazılardaki  formata  uygun  olarak  yazı 
göndermesini, yazılarını görsel öğelerle beslemesini ve yazı 
içindeki  bilgi  ve  görsel  öğelerinin  alıntı  yapıldığı 
kaynaklarının MUTLAKA belirtilmesi gerekmektedir. İzinsiz 
kullanılamayan görsel  öğe  ve  bilgiler  için  de  mutlaka izin 
alınmış olunması gerekmektedir. Bu şartlara sahip olmayan 
yazıların  akıbeti  hususunda  herhangi  bir  güvence 
vermiyoruz.

6. Editörler,  kendilerine  çeşitli  vasıtalarla  ulaştırılan  aday 
yazıları  istedikleri  gibi  düzenleyebilir,  ekleme-çıkarma 
yapabilir, kırpabilir, kesebilir, bölebilir vs.

7. Editörlerin, Madde 6'daki inisiyatifleri kullanmaları, Madde 
5'de  belirtilen  yazıyı  yazan  kişilere  ait  sorumlulukları 
üstlendikleri manasına gelmez. Her ne olursa olsun yazılarla 
ilgili  her  türlü  sorumluluk  yazıyı  yazana  aittir.  Editörler 
yazıyla ilgili herşeyden sorumsuzdur.

8.

● Yayınlansın veya yayınlanmasın Katalizör dergisine yazı 
gönderen, yazı gönderme teşebbüsünde bulunan, aklının 
ucundan yazı ile ilgili bir mesele geçen;

● Dergiyi  alan,  okuyan,  dağıtan,  bilgisayarına  indiren, 
arkadaşına  yollayan,  arkadaşından  gelen  maili 
alan/açan/açmaya teşebbüs eden;

● a ve b dışında kalan herkes her ne surette olursa olsun 
bu Anayasa'da geçen hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
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editörden....

Yılbaşı tatili  sırasında  İspanya-ABD-Türkiye ve bazı bazı da 
Almanya  hattında  gerçekleşen  e-postalar  ile  dördüncü  sayı 
hazırlıklarını  kısa  bir  gecikmeyle  de  olsa  tamamladık.  Bu 
sayıda  geçmiş  sayılarda  olduğu gibi  titiz  ve  konu itibariyle 
geniş bir yelpazeye yayılan bir dergi hazırladık.

Bu sayıdaki yelpazeyi az da olsa aralayalım isterseniz. Celile 
DEMİRBİLEK bu sayıda iki kere yazarlık koltuğuna oturarak 
önce   “Omega  3  ve  Omega  6”  başlıklı  yazısıyla  sağlıklı 
beslenmenin  kapılarını  araladı,  bununla  yetinmeyip 

tautomerlik ve fotokromluk hakkındaki bilgilerini bizimle paylaştı.

Beslenme demişken Yılmaz SEÇKİNER’in ‘margarin’ konulu yazısını unutmamak lazım. 
Sağlıklı yaşam konusuna bir de derginin ağır işçilerinden Nadide ÜNAL, “Nitrit-Nitrat” 
yazısıyla değindi.

Sağlık ve eğlenceyi dengelemek isteyen Nadide, ikinci sayıdaki “Bira” yazısına kaldığı 
yerden devam edip Tuborg Fabrikası'nı gezmeye ve gezdirmeye koyuldu.

‘Aerojel  nedir,  nasıl  yapılır,  nerelerde  kullanılır?’  sorularını  cevabını  öğrenmek 
istiyorsanız sizi  Ahmet TİRYAKİ’nin “Mavi Duman” başlıklı  yazısını okumaya davet 
ediyorum. Günümüzün popüler dallarından biri olan nanoteknolojiye Rükan’ın yazısıyla 
bu sayımızda da yer verdik.

Bu  sayının  yazarlarına  “Manyetizma  ve  İçgüdü”  konulu  yazımla  katılarak  çok 
konuşulan ve yorumlanan bir konuya kısaca göz atıyorum.

Dr.  Salih  ÖZÇUBUKÇU  şaşırmaya  ve  şaşırtmaya  “Şaşırdıklarım-2”  yazısıyla  devam 
ediyor. Dergimizin geleneksel “Ödüllü Soru” kısmı yine Salih’in hazırladığı güzel bir 
soru ile karşınızda.

Tabi ki bu sayıda da sizden gelen yorum ve isteklere yer verdik, kimilerini tekrar tekrar 
okuyup bir sonraki sayı ve sayılar için bilendik. Umarım bu sayımızı da zevkle okur, 
tavsiye ve isteklerinizi bizimle paylaşırsınız. 

Keyifli okumalar...

Ferdi KARADAŞ
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Manyetizma & İçgüdü
Yıllardır  bir  çok  kitap  ve  dergide 
hayvanların  içgüdüsü  hakkında  birşeyler 
okumuşsunuzdur.  Hatta  sokakta  rastgele 
seçeceğiniz bir kişi dahi bu konu hakkında 
kulaktan  dolma  bir  takım  seyler 
söyleyebilir:  "Geçenlerde  televizyon  başında  
oyalanıyordum. Can sıkıntısından bir belgesel  
izleyeyim  dedim,  hayran  kaldım  şu  
kaplumbağalara;  sen  yolunu  şaşırmadan  bir  
ömür  boyu  aynı  rota  üzerinde  ilerle,  bravo  
vallahi. Hayvan ama neredeyse bizden akıllı!" 
tarzında  başlayıp  devam  eden  sohbetleri 
herkes  hayatında en az bir  kere yaşamış, 
hayvansal  içgüdüye  karşı  bir  hayranlık 
beslemiştir.  Fakat  dikkat  ettiniz  mi 
bilmem,  ‘Hayvansal  içgüdü’  hakkında 
hayranlıkla bahsedilen bu bir yığın makale 
ve  yazının  hemen  hepsi  konunun  soyut 
yanıyla  ilgilenip,  mucize  denebilecek 
ozelliğinden prim yapmaya çalışmaktadır. 
Kenneth  J.  LOHMANN’ın  bu  konudaki 
makalelerini  okuyana  kadar,  okuduğum 
her  yazının  ardından  hayvansal 
içgüdünün  nedenleri  hakkında  doyurucu 
bilgi  alamamanın  hayal  kırıklığını 
yaşamışımdır.

Resim 1. Dünyanın manyetik alanı

Kenneth  J.  LOHMANN,  değişik  türdeki 
hayvanlar  üzerinde  yaptığı 

araştırmalardan sonra bu içgüdünün temel 
sebebinin  manyetizma  olduğunu 
ispatlıyor  [1].  Science dergisinde 
yayınlanan  makalesinde  deniz 
kaplumbağalarının  (Caretta  caretta) 
yaşamı sırasında izledikleri klasik rotanın 
manyetik  alan  uygulanması  ile  nasıl 
değiştirilebildiğini anlatılıyor.

Resim-2. Caretta caretta

Bu  tezin  etkisine  dair  çalışmalar  aslında 
sadece Kenneth  J.  LOHMANN’ın  caretta 
carettalar  üzerine  yazdığı  raporla 
sınırlanmıyor.  Özellikle  son  on  yılda  bu 
konuda  yazılmış  bir  çok  makaleye 
dayanarak  rahatlıkla  söyleyebilirim  ki; 
göçmen kuşlardan farelere,  kelebeklerden 
istakozlara kadar bir çok hayvan dünyanın 
manyetik  alanından  olabildiğince 
faydalanmaktadır  [2].  En  basitinden, 
oksijensiz  solunum  yapan  bakteriler  bile 
yapılarında  bulunan  nano  seviyedeki 
demiroksit parçacıkları sayesinde toprağın 
oksijen  görmeyen  seviyesinde  kalmayı 
başarmaktadır  [3].  Eğer  bakteriler  bu 
mekanizmaya  sahip  olmasaydı  onların 
yolunu  saşırıp,  oksijenle  buluşarak  telef 
olması  işten  bile  değildi.  Gayet  basit 
canlılar  olarak  bilinen  bu  bakterilerin 
hayattaki  enerji  döngüsünde  olan 
önemlerinin  altını  çizmem  gerekir,  ve 
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manyetizmanın  hayvansal  içgüdünün 
temel sebebi olduğunu düşünürsek, benim 
az  önce  bakteriler  için  kurguladığım 
hikayenin,  “Dünya’nın  manyetik  alanı” 
temelinde  öne  sürülebilecek  dünyanın 
sonu  senaryolarından  sadece  bir  tanesi 
olduğunu söyleyebiliriz.

Bu  konudaki  makaleleri  okuyunca  “The 
Core” filmi daha bir anlam kazanıyor, ve 
filmin Dünya’nın manyetik  alanı  ortadan 
kalkarsa  bizi  ne  gibi  şeylerin  beklediği 
konusunda sadece küçük bir kaç örneğini 
gösterdiğini anlıyorsunuz. Eğer Dünya’nın 
manyetik  alanının  bu  gücünden 
etkilendiyseniz  ve  daha  fazla  bilgi 

edinmek  istiyorsanız,  sizi  aşağıdaki 
makaleler ile  başbaşa bırakıyorum. Kolay 
gelsin..

Resim-3. ‘The Core’ filmi afişi

Ferdi KARADAŞ
Texas A&M Üniversitesi, Teksas A.B.D.
Doktora Öğrencisi
fkaradas@tamu.edu

Kaynaklar
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[2] Beason, R. C., Nichols, J. E. ‘Magnetic Orientation and Magnetically Sensitive Material in a Transequatorial  
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Tautomerlik ve Fotokromluk

Tautomerlik,  iki  izomerin  atom  veya 
gruplarının  usule  uygun  şekilde  hareket 
ettirilmesiyle  birbirine  dönüşümüdür. 
Genel olarak keto ve enol şekillerinin özel 
tipte yapı izomerleridir.  Çok az miktarda 
asit veya baz varlığında birbirine kolayca 
dönüşebilen  bu  bileşikler  için  kimyacılar 
özel  bir  terim  kullanırlar:  tautomer. 
(Yunanca  tauto ''aynı''  ve  meros ''kısım'' 
demektir.)  Bu  dönüşüm  tautomerleşme 
olarak adlandırılır.

O
H

H

OH

H

Keto Enol

En  basit  şartlar  altında  bile,  keto-enol 
tautomerlerine  rastlamak  mümkündür. 
Sıradan  laboratuvar  cam  kaplarının 

yüzeyleri  bile  bu  dönüşümü 
katalizleyebilir. Asetaldehit ve aseton gibi 
basit  karbonil  bileşikleri  için,  dengede 
bulunan enol halinin miktarı çok azdır. Bu 
oran  asetonda  %1’in  altında  iken, 
asetaldehitte  ölçülemeyecek  kadar  azdır 
[1].

Tautomerlik  kavramı  yalnızca  keto-enol 
tautomerliği ile sınırlı değildir. Bir atom ya 
da  bağın  yer  değiştirmesiyle  birbirine 
kolayca  dönüşebilen  diğer  yapıları  da 
kapsar. Örneğin, doymamış bir amin olan 
enaminler  ile  iminler  birbirlerinin 
tautomerleridir [2].

NH NH2

imin enamin
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Fotokromluk, bazı  tautomer  çiftlerinin 
fotokimyasal olarak (yani ışığı soğurarak) 
birbirlerine dönüşmesine denmektedir. Bir 
kimyasal  maddenin,  en  az  bir  yöndeki 
dönüşümünün elektromanyetik ışımalı bir 
etkileşimle  maruz  bırakılması  sonucunda 
soğurum  spektrumlarının  farklılaşması 
yoluyla,  iki  moleküler  yapı  arasında 
tersinir  değişim  göstermesidir.  Geri 

tepkime,  ısıl  ya  da  ışıl-kimyasal  olabilir. 
Türler genelde mor ya da mor ötesi ışığa 
maruz bırakılırlar.

Maddenin  A  ve  B  formları,  UV  altında 
farklı davranışlar sergilerler [3].
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Açık  renkli  olan  aşağıdaki  fenol-imin  bileşiği  ışık  etkisinde  bir  hidrojenini  oksijenden 
azota  geçirir  ve kırmızı  renkli  keto-enamin bileşiğini  verir.  Bu tepkimenin keto-enamin 
ürünü karanlıkta bırakılırsa, yavaş yavaş, daha kararlı olan  fenol-imine yeniden dönüşür 
[2].

H
C

OH

NH
hv

karanlik

H
C

O

N

H

fenol-imin
(her iki halka da aromatik

keton-enamin
(yalnizca bir halka aromatik)

Fotokromik Sistemlere Örnekler

* Azo Bileşikleri

* Spiropiranlar ve Spirookzinler

* Diariletilenler

S

F
F
F

F
F

F

H3C

CH3

S

UV

S

CH3

CH3

F
F
F F

F

F

S

Trans formu Kapali formu
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Güneş ışığının parlak olmadığı zaman ya 
da güneş batınca, renkli fotokrom madde 
yavaş yavaş renksizleşir.

Fotokrom  kavramı,  özellikle  fotokromik 
gözlük  camlarının  geliştirilmesiyle  ve  bu 
alanda  yaygın  biçimde  kullanılmasıyla 
adını  duyurmuştur.  Gözlüklerin  güneş 
ışığına  maruz  kaldıklarında 
koyulaşmalarının  nedeni,  buradaki 
merceklerin  fotokrom  maddeler 
içermesidir.  Son  zamanlarda,   ışımayla 
rengini  değiştiren  moleküllerin  artan 
biçimde  uygulama  alanı  bulduğu, 
fotokromik  yeni  organik  bağ  sınıfları 
keşfedilmiştir.  Böylelikle,  bu  tür 
moleküllerin  kullanıldığı  alanların  sayısı 
artmıştır.

Genel Olarak Kullanım Alanları

Basit gibi görünen bu değişim, kendine 
birçok kullanım alanı bulmuştur. Bulmaya 
da devam edecek gibi görünmektedir.

• Renkli camlar ve koruyucu 
maskeler,

• Veri depolanması işleminde 
bilgisayarlarda kimyasal düğmeler,

• Mikro görüntüler (mikrofilm ve 
mikrofilm tabakası),

• Ani ışık parlamasından korunma,

• Yüksek yoğunlukta girdi depolayan 
sistemler,

• Sensörler,
• Kumanda sistemleri,
• Kozmetik ürünler,
• Fotokromik boyalar ve lifler,
• Fotokromik mürekkepler,
• Oyuncaklar,
• Aksesuarlar.

Fotokromik  moleküller,  kendilerine 
tekstilde  de  kullanım alanı  bulmuşlardır. 
Güneş ışığında rengi kararan ya da rengi 
değişen ve güneş ışığı  azaldığında özgün 
renk  durumuna  geri  dönen  fotokromik 
liflerin  ve  tekstil  malzemelerini  içeren 
kullanım  alanları;  güneşe  karşı  koruma 
sağlayan  tanımlıklar,  örneğin  fotokromik 
baskı  desenleri  ile  bezenmiş  modaya 
yönelik  rahat  giysiler  ya  da  oyuncak 
malzemeleri gibi [4].

Fotokromik  maddeler  esas  alınarak 
üretilen  tekstil  ürünlerinin  renk 
değiştirmesi  spiropiren  tipli  organik 
bileşenlerinin ultraviyole ışınlarının etkisi 
ile  fotoliz  olmalarıyla  gerçekleşir.  Tüm 
bunların yanında renk değişimi ile birlikte 
bu  tekstil  ürünleri  değişim  için  gerekli 
sıcaklığı  ısı  şeklinde  absorbladığından 
aynı  zaman  da  vücuda  serinlik  hissi  de 
verirler [5].

Celile DEMİRBİLEK
Mustafa Kemal Üniversitesi, Kimya Bölümü
Yüksek Lisans Öğrencisi
celiledemirbilek@gmail.com

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 10



Kaynaklar

[1] T. W. Graham Solomons, Univ. of South Florida Craig B. Fryhle, Pacific Lutheran Univ. Organik Kimya 

Syf: 769

[2] T. Uyar, Organik Kimya, Palme Yayıncılık Syf: 274-276

[3] H. Bouas- Laurent, H. Dürr, Organic Photochromism (IUPAC TEchnical Report)

[4] K. Bredereck, F. Effenderger, M. Frick, J. Steinhilber, J. Beringer Fotokromik Tekstil Malzemeleri:  

Üretimlerine, Özelliklerine ve Davranışlarına İlişkin Temel Özellikler

[5] M. Balık, F. Esiroğlu, Doç. Dr. M. SARIIŞIK, Tekstilde Renk Değiştiren Giysiler

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

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 11

http://www.katalizor.net/


Mavi Duman (Aerojel)

Aerojeller neredeyse tamamı hava olan ve 
dünyanın en hafif  katısı  olarak bilinirler. 
Bir katı için moleküller arasının bu kadar 
fazla  hava  barındırması  alışıldık  bir 
durum  değildir.  Yalnızca  bir  gramının 
yüzey alanı  300 m2'den 3000 m2'ye kadar 
ulaşabilir.  Yani  3-4 cm3  aerojeli  bir  futbol 
sahasından  çok  daha  büyük  bir  alana 
yaymak  mümkündür.  Yoğunluğu  çok 
küçük  olması  hafif 
bir  malzeme olarak 
kullanılmasını;  çok 
büyük  bir  yüzey 
alanının  bulunması 
ise  süper-yalıtkan 
bir  katı  olmasını 
sağlıyor.  Bu 
özellikleri  ile 
aerojeller  bilişim 
dünyasından  çocuk 
oyuncaklarına 
kadar  birçok  yerde  kullanılıyor.  Işığı 
geçirgen  narin  yapısı,  ona  “Donmuş 
duman” adı verilmesine sebep oluyor. En 
gelişmiş fiber-glas yalıtım malzemesinden 
39 kat daha fazla yalıtım kabiliyetine sahip 
bir donmuş duman.

Günümüzde  kullanım  alanı  oldukça 
genişlemiş  olan  bu  madde  ile  ilgili  ilk 
çalışmalar,  aslına  bakarsanız  1930’lu 
yıllara  dayanmaktadır.   Steven  KISTER 
adındaki bilim adamı, jellerin içerisindeki 
sıvıyı  alarak  hafif  ama  büyük  bir  yüzey 
alanına  sahip  maddeler  yapmaya 
çalışmaktaydı.  Jel  içerisindeki  suyu 
uzaklaştırmayı  düşündü  fakat  kuruma 
esnasında yapının büzülerek bozulacağını 
biliyordu. Kister bunun için suyun yerini 

alacak  bir  şey  bulmalıydı  ki  aslında 
bulmuştu:  ciğerlerine  çektiği  hava.  Evet 
suyun  yerini  alacak  tek  şey  buydu. 
Kister’e göre sıcaklığı artırıp sıvıyı buhar 
basıncından  daha  yüksek  bir  basınçta 
tuttuğumuzda  kritik  sıcaklıkta  sıvı,  gaz 
hale geçecek ve bu sayede gözenekler hava 
ile dolmuş olacaktı. Bu yolla ilk aerojelini 
üretmiş  olan  Kister,  buluşunu  1931 

yıllarında  bir 
makale  ile  bilim 
dünyasına 
duyurmuş oldu.

Kister’in 
çalışmalarından 
sonra  1970  yıllara 
kadar  bu  konuda 
bir  gelişme 
sağlanmadı.  1970li 
yılların  ortalarında 

Fransa’da  bir  üniversitede  gözenekli 
yapılarda  roket  yakıtı  yada  oksijen 
depolanması  konusunda  çalışmalar 
yapılmaya  başlandı.  Fakat  bunun  için 
aerojel  gerekliydi.  Üniversite  bu  konuyu 
bir  öğrenciye  tez  olarak  verdi.  Tezi 
tamamlamak isteyen  öğrenci  ilk  başlarda 
aerojel  üretmek için çok zorlansa da yeni 
tür  aerojel  üretmeyi  başardı.  Bu  aerojel 
bilimdeki  önemli  uygulamalardan  birine 
yol  gösterecekti.  Sol-gel  kimyasının 
uygulaması  olarak  ortaya  çıkacak  bu 
süreçte  Kister’in kullandığı aerojel yapısı 
yerine  tetrametilortosilikat  (TMOS) 
kullanılmaktaydı.  Bu gelişmeler ardından 
aerojeller  üzerine  olan  ilgiler  arttı  ve 
birçok bilim insanı aerojeller ile çalışmaya 
başladı.
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Aerojel  Konusunda  Yapılan 
Çalışmalar

• 1980’li  yıllarda  parçacık  fizikçileri 
silika  aerojellerinin  Cherenkov 
ışımasının  üretimi  ve  algılanması 
için  uygun  bir  ortam  sunduğunu 
fark  ettiler.  Bunun  için  gerekli 
aerojel  miktarı  çok  fazlaydı,  1700 
litre kadar aerojel üretildi. CERN de 
bu araştırmaya destek verdi.

• 1983 yılında Berkeley’den Arlon ve 
Mikroyapılı  Malzemeler  Grubu, 
toksik  TMOS  yerine  daha  güvenli 
bir  bileşik  olan  TEOS 
(tetraetilortosilikat) 
kullanılabileceğini buldu. 

• 1983’ün sonuna doğru Mikroyapılı 
Malzemeler  Grubu  firması  aerojel 
içerisinde  alkol  yerine 
karbondioksit  kullanılabileceğini 
gösterdi.

• 1980lerin  sonunda  Lawrence 
Livermore  Ulusal  Laboratuarı’nda 
dünyanın  en  düşük  yoğunluklu 
silika aerojeli  üretildi,  0.0028 g/cm3 

yani havadan yalnızca üç kat daha 
fazlaydı.

• Aerojeller  üzerine  ilk  sempozyum 
1985  yılında  Almanya’da  birçok 
bilim  insanının  katılması  ile 
gerçekleştirildi. Daha sonra sırası ile 
1988  yılında  Fransa,  1991  yılında 
Almanya,  1994  yılında  ABD,  1997 
yılında Montpellier ve son olarakta 
2003 yılında da  Washington DC’de 
yapıldı.

Son zamanlara aerojeller uzay araçlarında 
kozmik  tozların  toplanması  için 
kullanılmaya başlandı. Uzayda dolaşan toz 
zerrelerini  yakalayabilmek  amacıyla 
Spacedust  (uzay  tozu)  Gemisi’ne 
aerojelden  oluşan  bir  panel  eklendi. 
Uzayda yüksek hızla dolaşan toz zerreleri, 
bu  panel  sayesinde  hiçbir  hasara 
uğramadan dünyaya getirilebilecek. 

Şekil-2. Aerojel kullanımının tarihi süreci

Mavi Duman Kimyası

Basit olarak anlatmak gerekirse; Aerojeller, 
silika  esaslı  sıvı  bir  jelin  yüksek  ısı  ve 
basınç  altında  daha  önceden  belirlenmiş 
kritik  bir  noktaya  kadar  kurutulması  ile 

elde edilirler.

Ama  biraz  daha  ileri  gidip  akedemik 
boyutta  anlatmak  gerekirse;  aerojel  ilk 
önce jel haldedir. Bu jel etanol veya silika 
gibi  bir  sıvı  çözücüden  oluşarak  alkojel 
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adını  alır.  Alkojeller  de silikon alkoksitin 
bir  çözücü  içinde  suyla  polimerize 
edilmesi  ile  elde  edilirler.  Burada  oluşan 
tepkimede  alkoksit  molekülleri  hidrolizle 
bir araya gelerek silikon-oksijen bağlarıyla 
oligomerler  (mini  polimerler)   oluşur.  Bu 

oligomerler de bir araya gelerek jelin katı 
kısmını  oluşturacak  olan  büyük  boyutlu 
molekülleri  oluştururlar.  Jellerdeki  silika 
dizilimi  ufak  etanol  paketçikleriyle 
doludur.   Jel  içindeki  bu  paketçiklerine 
“nano gözenek” denir.

Şekil-3.  Aerojellerin fiziksel özellikleri

İşte aerojel bu alkojellerin kurutulması ve 
katı  silika  bileşeninden  sıvının 
ayrıştırılmasıyla  elde  edilir.  Buharlaşan 
sıvı  çözücü  maddenin  jelden  tümüyle 
çıkarılması  jelde  %10’u  bulan  bir 
küçülmeye  (yoğunluğu  artan  bir  katı 
oluşumu) sebep olur.

Aerojel  üretilirken  çözücünün 
buharlaştırılması  yerine  süperkritik 
noktada  kurutulmasına  başvurulur.  Bu 
şekilde kurutma, jelin biçimini bozmadan 
sıvının  uzaklaştırılmasıdır.   Süperkritik 
madde  olarak  alkojelin  kurutulması 
sırasında  jel  içerisindeki  kritik  sıcaklığa 
ulaşmış  sıvının  yeri  gazla  doldurulur. 
Sonuçta  ortaya  çıkan  mavi  renkli  katı 
madde içerisi %50 - %99 oranında havayla 
dolu nano paketler bulunan aerojeldir.

Aerojellerin mavi renkli olmasının nedeni 
gökyüzünün  mavi  olmasıyla  aynı  ilkeye 

dayanır.  Her ikisine de mavi rengi veren 
süreç “Rayleigh saçılımı”dır. 

Rayleigh Saçılımı

Beyaz  bir  ışığın  kendi  dalga  boyundan 
daha küçük olan parçacıkların saçılmasıyla 
açıklanan  optik  olguya  denir.  Bu  minik 
parçacıklar  üstüne  gelen  beyaz  ışığın 
içindeki  küçük  dalga  boylarını 
büyüklerden daha kolay saçılıma uğratır. 
Yani  mor ve mavi dalga boylarının daha 
fazla saçılması demektir. İnsan gözü mavi 
dalga  boyuna  daha  duyarlı  olduğu  için 
bizler sadece maviyi görebilmekteyiz.

Günümüzde  Aerojeller  Nerelerde 
Kullanılıyor

Bu kadar hafif ve dayanıklı maddeyi acaba 
nerelerde kullanıyoruz? 
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Aerojellerin en önemli özelliklerinden biri 
ısıl  yalıtkan olmasıdır.  Aerojellerin yapısı 
ısı  iletimine  ve  taşınmasına  olanak 
vermezler.  Bu da aerojellerin ısıl  yalıtkan 
olarak  kullanılmasına  önemli  ölçekte 
olanak sağlamaktadır. En iyi yalıtkan olan 
aerojeller karbon eklenmiş olanlarıdır.

Karbon  nitelikli  aerojellerin 
bir  özelliği  ise  yoğunluğa 
bağlı  olarak  elektriği 
iletebiliyor  olmalarıdır.  Bu 
özellikleri  ile  yeni  kuşak 
kapasitörler  gibi  elektronik 
devre  elemanlarının 
yapımına  olanak 
vermektedir.  Ayrıca  karbon 
aerojelleri  kızılötesi 
spektrumda kapkaradırlar. 250 nm ile 13,9 
m  arasındaki  ışığın  yalnızca  %  2,89’unu 
yansıtırlar.  Bu  sayede  çok  daha  verimli 
güneş  kolektörlerinin  yapımında  görev 
alırlar.

Alüminyum türevi  aerojeller ise katalizör 
olarak  kullanılabilirler.  Özellikle  de 
alüminyum  oksitli  aerojeller  iyi  bir 
katalizör olduğu için birçok alanda tercih 
ediliyor.

Aerojellerin  yapısına  katılan  maddeler 

(karbon,  alüminyum,  alkoller  gibi) 
aerojellerin  farklı  özellikler  bürünmesini 
sağlıyor.  Bu  da  demek  oluyor  ki 
aerojellerin  neye  nasıl  tepki  vereceğini 
aslında  içerisine  eklenen  son  madde 
belirliyor.

Bilim  dünyasının  farklı 
yerlerindeki  bilim  insanları 
aerojellerin  gündelik 
hayatta  kullanılabilirliğini 
artırmak  için  çeşitli 
çalışmalar  yürütmektedir. 
Buna en güzel örnek geçen 
aylarda internette açıklanan 
şeffaf  ve  hafif  ev  aletleri 
verilebilir.

Aerojeller  ile  ilgili  bir  diğer  çalışma  ise 
silah  ve  uzay  şirketlerinin  çalışmalarıdır. 
Silah şirketleri hafif ama etkili silahlar için 
öncelikle  aerojel  ailesinin  kullanımı  ile 
ilgilenmektedirler.  Diğer  taraftan  uzay 
keşiflerinin maliyetini, kullanılan araçların 
dayanıklılığını  artırmak  için  NASA 
aerojellere büyük önem vermektedir.

Ülkemizde  ise  ne  yazık  ki  bilimle  çok 
alakalı  olamasak  da,  bilimin  yakın 
takipçisi  olarak  bu  gelişmeleri  şimdilik 
oturarak izlemekteyiz.

Ahmet TİRYAKİ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Kimya Bölümü, Lisans Öğrencisi
tiryaki1919@hotmail.com 
www.tiryakia.tr.gg 
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Kendini İnşa Edebilen Dev (Nano) Yapılanmalar: 
Doğa Kadar Olmaya Çalışmak

İnsanoğlu  binlerce  yıldır  doğayı anlamaya,  
anlayamadıklarını açıklamak  için  yeni  yollar  
bulmaya  çalışmıştır.  Bilim  bu  meraktan  
doğmuş, ve bilim yolu doğanın bebeği insanın,  
karşısındaki bu  yüce  modeli,  bir  nevi  
ebeveynini, taklit etmesiyle genişlemiştir. Her  
keşfettiğinden  önce  korkmuş,  sonra da  
korktuğuna  tapmıştır,  yürümeyi  henüz  
öğrenen  bebek  insanlık.  Bilinmeyenin sayısı 
azaldıkça, korkuları da azalan (!) insanın içine  
hükmetme  isteği  dolmaya  başlar.  Doğaya,  
etrafını çeviren  herşeye  
hükmetme  azmi...  Önce  
taklit  etmek,  sonra  taklitini  
yine  taklit  ettiğine  karşı 
kullanmak  (ergenliğin  
delikanı  dolaşmaya  başlamış  
insanlığın  damarlarında,  
hem  de  kendi  anasına  
dönmüş bir  asiliği 
ateşleyerek).  Bilim  iyi  bir  
amaçla  doğmuş  olsa  da  hep  
iyiye  hizmet  etmemiş. 
Doğaya  hükmetme  isteğinin  
yanı  sıra  kendinden  olanları  yönetmek  için  
bilimi kullanmanın en acımasız  örneğinin 63.  
yılının yaşını tuttuk  geçtiğimiz  Ağustos  
ayında.  Doğanın  bu  yaramaz  çocukları  
olgunluklarını kazanana kadar kim bilir daha  
sessiz  sedasız  nice  yaşlara  tanık  olacak,  her  
gün biraz daha yıpranıp yaşlanan,  Doğa Ana.

Biraz  önce tarafsız olmayan ama tarafını 
sevdiğim  bir  kablolu  TV  kanalının 
haberlerini izledim. İnsanın, insanımın, ne 
hale  geldiğini  içimde  yaşadım, 
burukluklarımı  içime  akıttım.  Ve  elimi 

klavyeme  götürüp  nedenler  aradım 
yazdığım satırların arasında.  İnsanı insan 
yapan şeyin kırıntılarına dokunup, iyiden 
doğduğunu  hatırlamak  istedim.  Çok  zor 
oldu...  maalesef  tam  anlamıyla 
hatırlayamadım  :(.  Duygusallığımın 
bulaştığı  bu  yazıya  aslında  umutlu, 
özetinde sağlık amacına hizmet edecek bir 
buluş  olma yolunda ilk adım olduğunun 
belirtildiği  bir  çalışmayı  anlatmak  üzere 
başlamıştım.  24  Haziran’da 

ScienceDaily’de  “Building  
Giant  'Nanoassemblies'  
That  Sense  Their  
Environment”  başlığı 
altında  derlenmiş  olan 
Fung  Suong  Ou  ve 
arkadaşlarının  çalışması 
insanın  doğaya,  onun 
yarattıklarına  olan 
hayranlığı  sonucunda 
ortaya çıkmış bir metodun 
“Kendiliğinden 
yapılanabilme  (Self-

Assembly)” tekniğinin bir örneğidir [1].

Doğa  kendiliğinden  yapılanabilme 
tekniğini,  binlerce  molekülü biraraya 
getirerek  gen  ve   protein  gibi  işlevsel 
yapılar hatta canlı hücre ve organizmalar 
gibi  daha  karışık  yüksek  oluşumların 
meydana  getirilmesinde  kullanmaktadır 
[2, 4].

Bir  nano- üretim tekniği  olarak,   kat  kat 
kendini  yapılandırma   (Layer-by-Layer 
self-assembly)  zayıf  ve kovalent  olmayan 
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(iyonik,  hidrojen  ve  hidrofobik  gibi) 
etkileşimlere  dayanmaktadır.  Bu 
etkileşimler yapı birimleri arasında  çekim 
gücü  oluşmasını sağlamakta  ve  düşük 
enerjili  etkilişimlerin  yerini  düzenlenmiş 
nano boyutta yapılar almaktadır [ 2, 3].

Doğanın  bu  mükemmel  organizasyon 
tekniğini  taklit  ederek  ve  avantaj  olarak 
kullanarak,  oldukça  özel  sistemlerin 
oluşturulması çağımız bilimi dünyası için 
oldukça ilgi  çeken bir araştırma başlığının 
kapısını açmıştır.  1993  yılında  Decher  ve 
arkadaşlarının zıt  yüklü molekülleri  yapı 
birimi  olarak  kullanarak  oluşturduğu 
sistem  daha  sonra  kaplama,  sensör, 
elektronik,  ilaç dağılımı  vb.  sistemlerin 
geliştirilmesinde  sıkça  kullanılmaya 
başlamıştır [ 2, 3, 4].

Nano boyuttaki yapıların oluşturulması ne 
yazık  ki  tüm  sorunları  çözmeye 
yetmemektedir.  Nano  yapı birimlerini 
kullanarak  daha  büyük  işlevsel  yapıların 

oluşturulması  çözüm  bekleyen bir  diğer 
araştırma sorusudur. Nano boyutta büyük 
kütlede  gösterdiğinin  çok  üstünde 
özellikler gösterebilen bu  birimlerin mini 
robot  gibi  kendini  oluşturabilen, 
iyileştirebilen,  dönüşebilen,  dış etkenlere 
tepki gösterebilen daha büyük fonksiyonel 
birimlere (Tıpkı moleküllerin oluşturduğu 
proteinlerin  organellere,  organellerin 
hücrelere,  hücrelerin  organ,  doku  ve 
sonuçta  organizmaya  dönüşmesinde 
olduğu  gibi)  dönüşmesi  doğanın 
başarısına  ulaşmak  yolunda  bir  sonraki 
adımdır.

İşte  Fung  Suong  Ou  ve  arkadaşlarının 
çalışması  karbon  nano-tüplerinin  bir 
ucunun nikel ve altınla modifiye edilmesi 
ile  elde  edilmiş hibrit  tüplerden 
oluşturulmuş,  dış etkilere  tepki  olarak 
şekillenen yapıları konu edinmektedir. Bu 
yapı hidrofobiklik, sonikasyon, UV ışıması 
olmak  üzere  üç parametreye  değişik 
tepkiler verebilmektedir:

Şekil-1.  Dev nano-yapılanmalar [Fung Soung Ou ve arkadaşlarının makalesinden alınmıştır.]
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Hidrofobik Etki ve Sonikasyon  

Suya  diklorometan  damlatmak  ya  da 
diklorometana su damlatmak hibrit nano-
tüplerin  oluşturduğu  yapının  dış  ve  iç 
yüzeyinin hangi özelliğe (materyale) sahip 
olacağını  belirleyebilmektedir  (Bkz.  
Şekil-1).  Tüplerin  içinde  bulunduğu  suya 
diklorometan  eklendiğinde 
hidrofilik/hidrofobik  ara  yüzeyde 
toplanan  nano-yapılar,  sudan  korkan 
(hidrofobik)  ve  suyu  seven  (hidrofilik) 
uçları  sayesinde  altınla  modifiye  edilmiş 
uçların  dış  yüzeyi  oluşturduğu,  karbon 
nano-tüplerin  içerde  kaldığı küresel 
yapılar  oluşturmaktadırlar.  Daha  sonra 
sonikasyona tabi  olan bu küçük kürelerin 
daha  büyük  küreler  oluşturduğu 
gözlenmiştir.

Aynı çalışmayı diklorometan  içerisindeki 
hibrit  tüplere  su  damlatılması ile  yapan 
araştırmacılar  beklenildiği  üzere  bu sefer 
dış yüzeyde karbon nanotüplerin, içeride 
ise  altın  uçların  kaldığı  parçacıklar  elde 
ettiklerini makalelerinde belirtmişler.

UV-Işık Dağılımı

Aynı örnekler,  morötesi  ışık  altında 

bekletildiklerinde  altın  yüzeyin  yerini 
şaşırtıcı bir  şekilde  siyah  karbon  tüpün 
oluşturduğu  yüz  almıştır.  Araştırmacılar, 
makalelerinde,  bu  özelliğin  karbon  uca 
takılmış olan ilaçların,  taşınması istenilen 
bölgeye  ulaştıklarında mor  ötesi  ışık 
uygulanması ile kontrollü olarak dışarıya 
salınmasında  kullanılabileceğinin  altını 
çizmişlerdir. Dahası, karbon tüplerle altın 
arasına  yerleştirilmiş olan  Nikel’in  de 
yardımıyla  manyetik  özelliğe  sahip  olan 
küreciklerin  manyetik  alanla 
yönlendirilebilirliği, geri dönüşümünde de 
kullanılabilecek bir özelliktir.

Zeki  materyaller,  günümüz  dünyasında 
mini-rabotlar,  ilaç taşıyıcılar  ve  sensör 
olarak  kullanılmaları  ile  kendini 
göstermektedir.  Fakat  bilim-kurgu 
filmlerine konu olmuş bu küçük robotlar 
(Matrix vb. filmlerden hatırlarsınız) büyük 
ordular  halinde  insanlığı  yok  ederse, 
insanda  tıpkı onun  doğaya  yapmak 
istediği  gibi, kendi  ürettiğinin  kontrolü 
altına girerse... Ya olursa??? Olmaz olmaz 
diyelim ve bilimin hep iyiye kullanılması 
sorumluluğuna  çağıralım bilimi yapanları 
da, onu kullananları da.

Karanlık  amaçlara  inat,  bilimin  ışığında 
kalmanız dileğiyle...

Rükan GENÇ
Rovira i Virgili Üniversitesi, İspanya
Doktora Öğrencisi
rukangenc@gmail.com

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 19



Kaynaklar

Ana kaynak:

Fung Suong Ou, Manikoth M. Shaijumon and Pulickel M. Ajayan, Controlled Manipulation of Giant Hybrid 

Inorganic Nanowire Assemblies, Nano Lett., 2008, 8 (7), pp 1853–1857, DOI: 10.1021/nl080407i

[1]  American  Chemical  Society.  "Building  Giant  'Nanoassemblies'  That  Sense  Their  Environment." 

ScienceDaily 24 June 2008. 14 December 2008

http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080623093549.htm

[2] J., L.H.D.A.F.M.A.P., Biomolecular engineering at interfaces. Chemical Engineering Science, 2006. 61: p. 

989-1003.

[3] Alper, J. (2005) Self-Assembly. NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer, 1-3

[4] Huie, J.C., Guided molecular self-assembly: a review of recent efforts. Smart materials and Structures, 

2003. 12: p. 264–271.

http://www.kimyasanal.net
“kimyaseverlerin internetteki uğrak yeri”

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 20

http://www.kimyasanal.net/
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080623093549.htm


Bira -2-

Geçtiğimiz  sayıda  (üçüncü  sayı) biranın 
ham  maddesi  maltın,  üretimini  ve 
kaynatma işlemlerine değinmiştim (Bknz. 
Katalizör  Sayı-3).  Arpayı  malt  haline 
getirmiş  ve  kaynatma  sürecinde  şerbetçi 
otunu eklemiştik.  Bu yazımda ise biranın 
oluşumunda  en  etkili  işlem  olan 
fermentasyon  aşamasından  ve 
şişelemeden bahsedeceğim.

III.  Fermentasyon:  Fermentasyon 
şıranın  maya  yardımı  ile  bira  haline 
geldiği  süreçtir.  Kaynatma  aşamasında 
ısıtılan şıra, fermentasyon evresine hazırlık 
için  13-14  oC  optimum  fermentasyon 
sıcaklığına kadar soğutulur.  Bazı mayalar 
daha  yüksek  sıcaklıkta  da 
çalışabilmektedir  ve  biranın  tadı  da  bu 
sıcaklığa  göre  değişiklik  göstermektedir. 
Her biranın mayası ayrı olduğu gibi,  her 
fabrikanın  mayası  da  kendine  özel  ve 
patentlidir.  Türk  Tuborg’un  mayaları 
küçük  numuneler  şeklinde  Danimarka’ 
dan  özel  olarak  gelir  ve  burada 
çoğaltılarak prosese verilir.

Kendine  besin  arayan  maya,  şıranın 
içindeki şekerleri besin olarak kullanır ve 
metabolizmasının sonucu olarak da ikincil 
yan  ürünler  meydana  getirir.  Bu  yan 
ürünler; alkol, aroma maddeleri ve CO2'tir. 
Eğer  şırada,  dışarıdan  eklenen  glukoz 
miktarı  fazla  ise  maya  hazır  olan  besini 
tüketme  yoluna  gider  ve  tembelleşir.  Bu 
durum katabolik baskılamaya bir örnektir. 
Glukoz  miktarı,  kontrol  altında 
olmadığında  üretimin  veriminin 
düşmesine  sebep  olan  önemli  bir 
parametredir.

Fermentasyon,  14-17  gün  sürer  ve  belirli 
safhaları  vardır:  gerçek  fermentasyon  ve 
mayanın  alınması.  Örneğin,  mayanın  bir 
kısmı  fermentasyonun  üçüncü  gününde 
çöker.

FERMENTASYON MAYASI        

Gerçek fermentasyonda kullanılan 2 çeşit 
maya vardır;  alt  fermentasyon mayası ve 
üst fermentasyon mayası.

Şekil-12. Fermentasyondaki kimyasal dönüşüm

Alt Fermentasyon Mayası
Mayalar birbirleri ile birleşerek dibe çökerler. Alt fermentasyon 
tankları tamamen kapalıdır ve CO2  tutan ekipmanlar kullanılır. 
Daha modern bir sistemdir.  Dünyada alt fermentasyon mayası 
kullanan  tesislerin  sayısı  daha  fazladır.  Bunun  gelişmesini 
sağlayanlardan  biri  de  Carlsberg’dir.[14]  Tuborg  da  alt 
fermentasyon teknolojisini kullanmaktadır.

Üst Fermentasyon Mayası
Maya  karbondioksite  tutunarak 
tankın  üstünde  (sıvı  yüzeyinde) 
birikir.  Üst  fermentasyon  tankları 
açıktır;  ama  maya  sıvı  yüzeyinde 
biriktiği  için  sıvı  oksijen  ile  temas 
etmez ve zarar görmez.[14]
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“Saccharomyces  cerevisiae”  bira  mayası 
üretiminde kullanılan başlıca mayalardan 
biridir ve üst fermentasyon mayası olarak 
da  tanımlanır.  Tomurcuklanabilen, 
ökaryotik,  oksijensiz  solunum  yapabilen 
bir maya türüdür. [15]

Şekil-13. Saccharomyces cerevisia Mikroskop ve SEM  
görüntüsü [16]-[17]

Fermentasyonun tamamlandığını anlamak 
için bira içindeki şeker oranına bakılır ve 
istenen  değer  gözlendiğinde  işleme  son 
verilir.

Fermentasyon  sonunda 
alınan  maya  ise 
kurutulduktan  sonra 
yem  sanayine  satışa 
sunulur.  Canlı  maya 
satışı  yoktur;  çünkü 
patentli  olan  mayanız 
tekrar  başkaları 
tarafından kullanılabilir.

Fermentasyonu 14 0C’de gerçekleştirdikten 
sonra birayı filtrasyona göndermeden önce 
soğutma işlemi yapılır. Bira -2 0C’ye kadar 
soğutulur.  Ancak  Türk  Tuborg’un  Nisan 
2007’de piyasaya sürdüğü, Kalite Güvence 
Mühendisi  Mehmet  KAYNAK’tan 
aldığımız  bilgiye  göre,  Türk  Tuborg’un 
Ar-Ge çalışmasının bir ürünü olan ‘VOLE’ 
birasında bu soğutma işlemi farklıdır. Bira 
direkt -2  0C’ye soğutulmaz, önce 8  0C’ye 
soğutulur bir süre bu sıcaklıkta bekletilir, 

ardından  2  0C’ye  soğutulur  ve  yine  bir 
süre  bekletilir  ve  değişik  sıcaklıklarda 
soğutma  işlemleri  yapılır.  Bu  soğutma 
işlemi  ile  mayanın  çökmesi  sağlanır. 
Soğutma işlemi ve soğutma sıcaklıklarının 
farklılıkları biranın tadını etkiler.

BİRA TÜRLERİ

Fermentasyonda  mayanın  alınma 
şekillerinden bahsetmiştim. Buna göre bira 
çeşitleri de belirlenmektedir.

Alt Fermentasyon Biraları
Pilsen:  Çekoslavakya’nın  Pilsen 
kentinden  adını  alır.  Alkol  derecesi 
%4,8-5,1 arasında değişir, açık renklidir. 
Türkiye’de  üretilen  biraların  çoğu 
pilsener sınıfına girer.
Lager: Pilsen’e göre daha açık renkli ve 
alkol oranı daha düşüktür.
Koyu  renkli  bira:  Belirli  oranda 
kavrulmuş malttan üretilir.
Festival birası: Almanya’da bira festivali 
için  mevsimsel  üretilen  yüksek  alkollü 
bira çeşitidir.
Bockbier:  Daha  koyu  renkli  %6-7  alkol 
dereceli biradır.
Alkolsüz  bira:  Alkolün  biradan 
uzaklaştırılması  ile  daha  düşük  kalorili 
olarak elde edilir[19].

Üst Fermentasyon Biraları
Ale:  Lager’dan  daha  koyu  renkli  orta 
alkollüdür.
Mayalı  buğday  birası:  Önemli  oranda 
buğday içeren bira tipidir. 
Altbier: Buğday  ve  maltın  beraber 
kullanıldığı acılığı yüksek biradır.
Stout: Koyu renkli ve yüksek alkol içeren 
biradır.[19]
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FİLTRASYON

Soğutulan  bira  filtrasyon 
işlemine  tabii  tutulur. 
Seperatörden  geçer  ve  böylece 
bira  maya  partiküllerinden 
ayrılır.  Filtrasyon  iki  aşamada 
gerçekleşmektedir.

Şekil-15. Fermentasyon tankı[20]

                       
Kieselgur filtre Toprak filtre     

Kieselgur en basit anlamda küçük deniz 
canlılarının fosilleridir; fakat piyasada bu 
şekilde  bulunmaz.  Diatoma  toprağı 
şeklinde  satılır.  Fransa  ve  Amerika’nın 
da   içinde  bulunduğu  bir  kaç  ülke 
tarafından satışa sunulmaktadırlar. Türk 
Tuborg  diatoma  toprağını  Fransa’dan 
almaktadır.  Demirin,  biraya  okside  tadı 
verdiğini düşünen Tuborg  çalışanlarının 
bu  toprağı  tercih  etmelerinin   nedeni 
demir miktarının diğerlerine oranla daha 
düşük olması. 

Özellikle  sıvılar  içerisinde,  eser 
miktarlarda  bulunan  katıların 
uzaklaştırılmasında kullanılırlar. Böylece 
az  iş  gücü  ve  masraf  ile  büyük 
hacimdeki sıvılar süzülmüş olur. Şekilde 
görüldüğü  gibi  çok  sayıda  süzme 
başlıkları  vardır.  Süzme  başlıkları 
pirinçtendir  ve  yan  yüzeylerinde  dar 
yarıklar vardır. Süzgeçlerin üzerinde bir 
kaç  santimetre  yüksekliğe  sahip  orta 
büyüklükte çakıl taşları veya taş kırıkları 
bulunur. Bunların üzerinde ise esas filtre 
görevini yapan kum yer alır.

Kieselgur,  diatomitin diğer  isimlerinden biridir.  Doğada bulunabilen,  sediment  taşıdır. 
Diatomit tek hücreli fitoplanktonların fosillerinden meydana gelmiştir [21].

Şekil-16. Adsorban olarak kullanılan bir diatomit örneği [21] Şekil-17. Diatomlar, tek hücreli fitoplanktonlar [21]
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Bu  işlemin  ardından  stabilizasyonu 
sağlamak  için  polivinil  poliprolidan 
(PVPP)  adlı  madde  devreye  girer.  PVPP 
rejenere edilebilir, üç boyutlu ağ yapan bir 
polimerdir, beyaz bir toz şeklindedir. Aynı 
zamanda  PVPP  köpürmeyi  önler,  raf 
ömrünü uzatır [22].

Şekil-18. PVPP

Filtrasyondan  sonrasında  fermentasyon 
sonucu  oluşan  CO2  saflaştırılır  ve  yine 
fermentasyonda  CO2  oranının 
ayarlanmasında kullanılır. 

IV Şişeleme: Şişeleme bölümüne gelen 
bira burada şişelere doldurulur. Fakat asıl 
önemli  olan  son  işlem  pastörizasyondur. 
Pastörizasyon  raf  ömrünü  uzatmak  ve 
zararlı  mikroorganizmaların 
inhibisyonunu sağlamak amacıyla yapılır. 
Fıçılarda saklanan bira ile cam şişelerdeki 
bira  arasında bir  fark olmadığını  belirten 
Fatih  SEVİNÇ,  sadece  bu  değişimin 
pastörizasyon aşamasında etkili olduğunu 
belirtti.

Metal  kutularda  saklanan  biralara  ‘flash 
pastörizasyon’  denilen  bir  yöntem 
uygulanmaktadır.  Bira  metal  kutuya 
eklenmeden  önce  pastörize  edilir.  Şişeye 

dolduralan  bira  ise  şişeyle  beraber 
pastörize  edilir.  Pastörizasyon  tüneline 
giren  şişe  biralar  63  0C ısıya  maruz 
bırakılırlar  ve  yüksek  ısının  yardımı  ile 
pastörize  olurlar.  Pastörizasyon  işlemi 
yaklaşık bir saat sürer.

Biranın  şişelenmesinde  ise,  peletler 
halinde gelen şişeler  prosese  katılırlar  ve 
hatlara  verilirler. 
Kademeli  olarak  asit-
baz  ve  yüksek 
sıcaklığa  maruz 
bırakılarak  sterilize 
olup  doluma  hazır 
hale  gelirler.  Bira  ile 
doldurulan  şişeler 
pastörizasyon 
tünelinden  sonra 
etiketlenir  ve  son 
olarak  da  kapakları 
kapatılır.  Türkiye’de 
çek-aç kapak kullanan 
tek  bira  markası  olan 
Tuborg  kapaklarını 
tek  üretici  olan 
Japonya’dan almaktadır.

Bu işlemlerden geçen ve artık içime hazır 
olan  bira  paketleme  kısmına  gitmeden 
önce proseste denetimden geçer.  Proseste 
bir  hata  sonucu  yarım  doldurulan  ve 
kapaklanan  bira  şişeleri,  paketlemeye 
gitmeden  bir  adım önce  tespit  edilmekte 
ve  ilerleyen  bantlar  yardımıyla  ‘bloke 
ürün’ olarak proses dışına alınmaktadır.

Pastörizasyon sırasında biranın birçok  aroması  da  yok olur.  Bu nedenle  biranın  taze 
içilmesi önerilir.
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Şekil-19. Şişeleme 
prosesinin bir taslağı[23]



İZLENEBİLİRLİK

MALT  KAYNATMA  FERMENTASYON  DOLUM  DEPOLAMA  TÜKETİCİ
                                                                                                                 

Şekil-20. Bira üretim prosesi [24]

Bitmiş  üründeki  etiketleme,  biranın alkol 
oranı,  CO2  seviyesi,  biranın  dolumdan 
önceki  analizleri  ve  dolumdan  sonraki 
analizleri,  bira  tanklarının  kontrolleri 
izlenebilirliğin birer parçasıdır.

Her  bira  firmasının kendine  özgü izleme 
yöntemleri  bulunmaktadır.  Mehmet 
KAYNAK’tan  aldığım  bilgiye  göre, 
Tuborg firmasının da ürün denetimi ürün 
spesifikasyon  listesinin  gönderildiği 
Danimarka’daki  Carlsberg  Merkezi’nde 
gerçekleşmektedir. Son olarak her ürünün 
spesifikasyonundan  bahseden  “Ürün 
özellikleri  listesi”  Carlsberg’in  üründen 
beklediklerini  içeren  bir  belgedir  ve 
istenen  kalitenin  sağlanabilmesi  için  bu 
niteliklerin  her  zaman  istenen  oranda 
olması gerekmektedir.

Türk  Tuborg,  ISO  9001  ve  ISO  14001 
belgelerine  sahiptir.  ISO  9001  kalite 
yönetim  sistemlerinden  bir  tanesidir, 

kalitenin  korunması  açısından  gerekli 
denetimler,  prosedürler  ve  işleyiş 
mekanizmaları içerir. ISO 14001 belgesi ile 
firma  çevreye  verilen  zararın  minimuma 
indirilmesini  ve  risklerin  azaltılmasını 
amaçlamıştır.

Şekil-21. Türk Tuborg tesislerinden bir fotoğraf

Gizlilik  politikalari  gereği  tesis  içerisinde 
fotoğraf  çekilmesine  izin  verilmese  de, 
işletme  bahçesinde  çektiğim  fotoğraf 
(Bknz: Şekil-21) Tuborg’un çevre ve atıklar 
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konusundaki  hassasiyetini  gösteriyor. 
Ülkemizde  henüz  tam  anlamıyla 
benimsenmemiş  olan  ‘atıkların 
sınıflandırılması’  esası  fabrika  içinde 
prensip haline getirilmiş.

Son  olarak  fabrikadan  çıkarken 
gördüğümüz  laboratuvarlarda  yapılan 
analizler ise oldukça ilginçti.  Özellikle de 
tat  laboratuvarında  yapılan  analizler 
geleneksel laboratuvar gereçleri ile yapılan 

analizlerden oldukça farklı  .  Her sabah 
aç  karnına  gelen  çalışanlar  biraları 
tatmakla sorumlu. Bunun için Danimarka’ 
da altı aylık bir eğitim alan çalışanların işi, 
bira  seven  kimyacılar  tarafından  ilgi 
toplayacaktır sanırım .

Yazımın sonunda tat analizlerinden kendi 
deneyimlerimle bahsetmek isterdim; fakat 
sizi  kendi  deneyimlerinizle  baş  başa 
bırakıyorum .

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

Bu  konu  hakkında  yazma  fikri,  internet 
ortamında  margarinlerin  sağlığa  zararlı 
olduğunu  iddia  eden 
yazılardan  etkilenmiş 
olmam sonucunda ortaya 
çıktı [1]. Sağlık açısından 
margarinlerin  zararları 
varsa,  bunu  daha 
profesyonel  bir   yazıda 
ortaya  koymak  istedim. 
İnternet forumlarında bu 
konu  hakkındaki  yazılar 
öyle  uç  noktalara gelmiş 
ki,  plastik=margarin  gibi  gayet  ilginç 
eşitlikler  kurulmuştu.  Bu  açıklamaların 
veya  karalamaların  gerçekte  ne  kadar 
doğru  olduğunu  öğrenmek  gerekliydi. 
Yapılan  açıklamalara  göre  -neymiş 
efendim-  margarin  plastikten  sadece  bir 
molekül  farklıymış…  Ne  yani  H2O2 gibi 
kuvvetli  yükseltgen  de  sudan  (H2O)  bir 
oksijen  fazladır.  Bu  durumda  suyun 
içilmesi  de  mi 
sakıncalıydı?  Kimyanın 
bu  özgün  yanı,  kimya 
alanında  okumaya 
başladığım  ilk  günden 
beri ilgimi çekmiştir. Bir 
atomun fazla veya eksik 
olması, hatta ve hatta 3 
boyutlu  düzlemdeki 
yerlerinin  farklı  olması 
(Bkz.  stereokimya) 
maddeye  bambaşka  özellikler 
katabilmektedir.  Bu  gerekçelerden  dolayı 
ben  de  margarinin  kimyasını  araştırmayı 
düşündüm ve ortaya bu yazı çıktı.

Esas konuya geçmeden önce margarini bir 

tanıyalım derim ben. 1869 yılında tereyağ 
yerine  ilk  kez  üretilen  margarin,  Latince 

“Margarita”  (inci 
anlamında)  isminden 
türetilmiş  bir  kelimedir 
[2].  Türk  Gıda 
Kodeksi'nde  margarin 
için  “İnsan  tüketimine 
uygun bitkisel  ve/veya 
hayvansal yağlardan elde 
edilen,  süt  yağı  içeriğine 
göre  tanımlanan,  temel 
olarak  yağ  içinde  su 

emülsiyonu  tipinde,  süt  ve/veya  süt 
ürünleri  içerebilen,  şekillendirilebilen 
üründür.”  tanımlaması  yapılmıştır. 
Sanayi  devrimini  tamamlamış  Avrupa’da 
Fransa Kralı  III.  Napolyon,  ciddi  boyutta 
olan beslenme sorununa çözüm amacıyla 
tereyağına benzer mamüllerin üretimi için 
bir yarışma açar. Kimyager Mège Mouries 
don  yağı  adı  verilen  hayvansal  orijinli 

yağı,  mide  özsuyu  ve 
süt  ile  muamele  edip 
soğuttuktan sonra “Oleo 
Margarine  (inci  tanesi)” 
adını  verdiği  ilk 
margarini  üretir  [3]. 
Margarin  üretiminin  o 
dönemde  ki  ekonomik 
değerinin  yanı  sıra 
tereyağına  göre  daha 
dayanaklı  bir  besin 

olması da kullanım tercihlerinin üzerinde 
yoğunlaşmasını sağlar.

Margarin sektörü ülkemizde ilk defa 1932 
yılında İzmir’de kurulmuş olan fabrika ile 
gelişmeye  başlamıştır.  Artan  taleple 
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birlikte  günümüzde  13  fabrika  bitkisel 
margarin  üretimi  yapmaktadır  (1999  yılı 
verilerine göre) [4].

Bitkisel  margarinler  üç  sınıfa 
ayrılmaktadır:

• Kahvaltılık (sofra) margarin
• Mutfak (yemeklik) margarini
• Gıda sanayi margarini

Kahvaltılık margarin tuzsuz (en fazla %0.2 
tuz içeren) ve tuzlu (en çok %2 tuz içeren) 
olmak üzere  iki  tür  olup en az  %80 yağ 
içermektedir.  Mutfak margarini  ise  en az 
%99  yağ  içermektedir.  Gıda  sanayi 

margarini tip 1 (en az %99 yağ içeren) ve 
tip 2 (en az %80 yağ içeren) olmak üzere 
ikiye ayrılır. [4]

Margarin üretiminde kullanılan yağ genel 
olarak  soya  yağıdır.  ABD  margarin  yağ 
üretiminde  % 84  soya  yağını  kullanmayı 
tercih  ederken,  AB  margarin  üretiminde 
soya yağının kullanımı % 23 civarındadır. 
Ülkemizde  ise  genelde  ucuz  olması 
nedeniyle  ham  pamuk  yağı  tercih 
edilmektedir.  Ayrıca  ülkemizde  palm 
çekirdeği  yetiştirilmediği  için  margarinde 
kullanılan  palm  yağının  tamamı  yurt 
dışından ithal edilmektedir.

Şekil: Margarin Üretim Süreçleri
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Ham  yağlar  doğrudan  kullanım  için 
uygun  değildir.  Ayrıca  ham  yağları 
margarine  dönüşümü  gerçekleştirilmesi 
için bir dizi işlem gereklidir. Eklenen katkı 
maddeleriyle  bu  yağlar  piyasada  uzun 
süre  kullanılabilmektedir.  “Rafinasyon” 
bitkisel  yağların  işlenmesidir.  Rafinasyon 
işlemi,  bitkisel  ham  yağların  bazı  zararlı 
maddeleri  barındırmalarından  dolayı,  bu 
zararlıları  gidermek ve  daha  sağlıklı  yağ 
üretimi  gerçekleştirmek  amacıyla  yapılan 
bir işlemdir. Bu işlem yağda erimiş ve asılı 
bir şekilde bulunan kolloidal yapıya sahip 
olan  sakız  denilen  yabancı  maddelerin 
giderilmesi  ile  başlar.  Bu  ilk  işlemde, 
nötrleştirme  için  asit  muamelesi,  alkali 
muamelesi,  su  (hidratasyon)  yöntemi, 
ısıtma  yöntemi  veya  çeşitli  kimyasal 
maddelerin  kullanılması  gibi  bir  veya 
birkaç  yöntem  aynı  anda  uygulanabilir. 
Daha  sonra  yağın  rengini  açmak  ve 
istenmeyen  safsızlıkların  giderilmesi 
amacıyla  ağartma  işlemi  yapılır. 
Ağartmada  aktifleştirilmiş  doğal  ağartma 
toprağı kullanıldığı gibi, aktif kömürler de 
kullanılmaktadır.  Bu  iki  işlemden  geçen 
yağ, kokunun giderilmesi (deodorizasyon) 
için belli bir sıcaklık ve vakum altında su 
buharı  damıtmasına  uğrar.  Son  olarak 
sertleşme  (Hidrojenarasyon) 
gerçekleştirmek  amacıyla  doymamış  yağ 
asitleri içeren yağlar, aktif nikel katalizörü 
yardımıyla  doyurularak,  doymuş  ve  yarı 
doymuş yağlar elde edilir. İstenilen sertlik 
sağlandıktan  sonra  yağ  soğutulur  ve 
katalizörden  ayrıştırılarak  kullanılabilir 
hale getirilir [4].

Birçok  sektörde  olduğu  gibi  dünya 
margarin  üretiminde  de  başı  ABD 
çekmektedir.  Ancak  dünya  margarin 
ihracatında  Türkiye  dünyada  3  üncü 

konumdadır.  (1996  verilerine  göre) 
Ülkemizde yine aynı yılın verilerine göre 
16  adet  margarin  fabrikası  vardır. 
Üretimin  fazla  olması  kişi  başına  yıllık 
ortalama  6-7  kg  tüketimi  de  beraberinde 
getirmektedir. Yine de talep fazlası üretim 
gerçekleştiği  bilgisi  de  aynı  verilere  göre 
rahatlıkla söylenebilir.

Margarin  nedir,  ne  değildir  üzerine  kısa 
bir  bilgi  verdikten  sonra,  sağlık  ve 
margarinin  doğrudan  ilişkisini 
irdelemekte  fayda  görüyorum.  Öncelikle 
katkı maddeleri ve margarinin içeriğinden 
(kimyası  demek  de  uygun  olur) 
başlayalım.

• Ham yağlar
• Yağsız süt / Peynir altı suyu
• Vitaminler A, D, E
• Doğala özdeş aromalar
• Monodigliserit
• Lesitin
• Sorbik asit (Antimikrobiyal madde)

Margarinlerin  üretimi  ve  üretiminde 
kullanılan  katkı  maddelerinden  sonra, 
margarinlerin sağlık üzerine ne tür etkileri 
vardır  bunlar  hakkında  bir  şeyler 
söyleyelim.  Öncelikle  margarinlerin 
zararları  içerdikleri  trans-yağlarla  ortaya 
çıkmaktadır.  Trans- konumlu  yağ 
asitlerinin  çoğunluğu yapaydır.  Margarin 
üretiminde kendiliğinden oluşan bu trans-  
yağ  asitleri,  geliştirilen  yeni  metotlar  ile 
çok  az  düzeye  indirilmiştir.  Nitekim 
MÜMSAD’a  (Mutfak  Ürünleri  ve 
Margarin  Sanayicileri  Derneği)  üye 
kuruluşlar  trans-yağ  içermeyen  yağlar 
üretebilmektedirler.

Hidrojenasyon  ve  biyohidrojenasyon 
sırasında,  sıvı  yağlardaki  bazı  doymamış 
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yağ  asitlerinin  yapısal  değişikliğe  (trans- 
izomerasyona)  uğraması  sonucu  ortaya 
çıkan yağlara, Trans yağlar denir.

Trans yağ asitleri,en az bir tane çift bağın 
trans- konfigürasyonunda  olduğu 
doymamış yağ asitleridir.

          Cis- doymamış yağ asidi zinciri                        Trans- doymamış yağ asidi zinciri

Peki  bir  yağ  asidinin  cis- veya  trans- 
konumunda  olmasının  sağlığa  etkisi 
nedir?  cis- konumunda çift bağla birbirine 
bağlı  atomlar  bu  bağın  ekseni  etrafında 
rahatça  dönemediklerinden,  cis- izomeri 
durumunda  yağ  asidinin  zinciri  bu 
noktada  bükük  olur  ve  zincirin  hareket 
serbestisi azalır.  Bir zincirde ne kadar çok 
cis- konumlu  çift  bağ  olursa  zincirin 
esnekliği o derece azalır. Hareket serbestisi 
olmayan  ortamlarda,  örneğin  yağ  asitleri 
lipit  zarında  fosfolipitlerin  parçası  iken 
veya yağ damlacıklarındaki trigliseritlerin 
parçası iken, cis- bağları yağ asitlerinin sıkı 
istiflenmelerine  engel  olur,  bu  da  lipit 
zarının  veya  yağ  damlasının  erime 
sıcaklığını  azaltır.  Trans- konumunda  ise 
erime  sıcaklığı  artacaktır.  Bu  da  vücut 
içerisinde  bu  yağların  sindirimini 
güçleştirecektir.  Burada  yazı  başında 
bahsettiğim  basit  izomerizasyonun sağlık 
üzerine önemli bir etki gösterdiğini tekrar 
görmüş olduk.

Trans- yağların  kalp  krizi  riski 

oluşturduğu yapılan bilimsel  çalışmalarla 
ortaya  konmuştur  [5].  İyi  kolestrol  HDL 
(high  density  lipoprotein)  seviyesini 
düşürken,  kötü  kolestrol  olarak  bilinen 
LDL  (low  density  lipoprotein)  seviyesini 
artırır.  Saydığımız  hastalıklar,  çağımızda 
en  sık  karşılaştığımız  hastalıklar 
olduğundan  trans- yağ  içeren  tüm 
ürünlerden uzak durmakta fayda vardır.

Katı yağlarda yukarıdaki riskler olmasına 
rağmen,  omega  3  ve  omega  6  içermesi, 
trans- yağ  içermemesi  kullanımlarında 
doğrudan bir sakınca oluşturmamaktadır. 
Beslenme  uzmanlarına  göre  günlük 
enerjinin  ortalama  %30’u  yağlardan 
karşılanmalıdır.  Dengeli  beslenme 
çerçevesinde  yağların  da  güvenli 
olduğuna  emin  olunduktan  sonra 
tüketilmesi  beslenme  uzmanlarına  göre 
sakıncalı  görülmemektedir.  Dengeyi 
yaşantımızın  her  noktasında 
uyguladığımız  zaman  sağlıklı  bireyler 
olarak  yaşayacağımıza  karşı  bir  şüphe 
duymuyorum. Sağlıklı günler dileğiyle…
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Omega-3 ve Omega-6

Bilim  adamları  ilk  defa,  Gröndland'da 
eskimoların  sağlığı  üzerine  çalışma 
yaptıklarında  Omega-3’ün  önemini  fark 
etmişlerdir.  Eskimoların  geleneksel 
gıdaları  yüksek oranlarda yağ içermesine 
rağmen,  kalp  hastalığı,  romatizmal 
kireçlenme, astım ve endüstriyel ülkelerde 
yaygın  olan  pek  çok  hastalığa  karşı 
dirençli  oldukları  belirlenmiştir  [1]. 
Yapılan  araştırmalar  sonucunda;  bunun 
eskimoların  doymuş  yağ  asitleri  içeren 
bitkisel  yağlar  ile  karasal  memelilerin 
yağlarını  kullanmak  yerine,  doymamış 
yağları  içeren  balık  etleri  ve  deniz 
memelilerinin  yağlarını  yaygın  olarak 
tüketmelerinden  kaynaklandığı 
anlaşılmıştır.

Yağ  asitleri  uçlarında  karboksilik  asit 
grubu  içeren  uzun  zincirli 
hidrokarbonlardır.  Doğada 40’ı  aşkın yağ 
asidinin  mevcut  olduğu  bilinmektedir. 
Yağ  asitlerinin  fiziksel,  kimyasal  ve 
besleme özellikleri; molekülündeki karbon 
atomu sayısı, karbon atomları arasında çift 
bağ  sayısı  ve  karbon  atomlarının 
pozisyonu  ile  belirlenmektedir  [2]. 
Doymuş  yağ  asitlerinde  hiç  çift  bağ 

bulunmaz,  doymamış olanlarda ise en az 
bir  tane  çift  bağ  bulunur.  Omega-3  ve 
Omega-6 yağ asitleri çoklu doymamış yağ 
asitleri  grubundandır.  Doymamış  yağ 
asitleri  molekül  dizilişlerinde  karbon 
atomları  arasında  çeşitli  sayıda  çift  bağ 
içermektedirler. Doymamış yağ asitlerinin 
belirtilmesinde  isimlerin  yanında  özel 
nümerik sistemler de kullanılmaktadır.

Omega-3 terimi  ("n-3",  "ω-3"  olarak  da 
kullanılır)  ilk  çift  bağın,  karbon  zincirin 
ucundaki  (ω)  metil  grubundan  itibaren 
sayılınca  3  üncü  karbon-karbon  bağı 
olduğu anlamına gelir.  İnsan vücudu için 
önemli  olan  Omega-3  yağ  asitleri 
şunlardır:  α-linolenik  asit  (18:3,  ALA), 
eikosapentaenoik  asit  (20:5,  EPA)  ve 
dokosaheksaenoik  asit  (22:6,  DHA).  18:3 
(n-3) şeklinde gösterilen linolenik asidin, 3 
adet çift bağ içeren 18 karbon atomundan 
oluştuğu, (n-3) veya ω-3 (Omega-3) ifadesi 
ise ilk çift bağın 3 üncü karbon atomu ile 4 
üncü  karbon  atomu  arasında  olduğunu 
belirtmekte ve formül uçta bir metil grubu 
(CH3)  bulundurmaktadır.  Çift  bağların 
hepsi  cis-biçimindedir,  yani  hidrojen 
atomları çift bağın aynı tarafındadır [1, 3].

Şekil-1. α-linolenik asit

Şekil-2.  Eikosapentaenoik asit 
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Şekil-3. Okosaheksaenoik asit 

Çift bağla birbirine bağlı atomlar bu bağın 
ekseni  etrafında  dönemediklerinden,  cis 
izomeri  durumunda  yağ  asidinin  zinciri 
bu noktada bükük olur ve zincirin hareket 
yeteneği azalır. Bir zincirde ne kadar çok 
cis konumlu  çift  bağ  olursa  zincirin 
esnekliği  o  derece  azalır.   Mesela,  üç  cis 
bağı  bulunduran  α-linolenik  asit  çengel 
görünümündedir.  Trans konumda  çift 
bağlı  karbonlara  komşu  iki  karbon  çift 
bağın  karşı  taraflarında  yer  alırlar.  Bu 
yüzden zincir fazla eğilmez ve bu tür yağ 

asitlerinin  şekilleri  doymuş yağ asitlerine 
benzerler [4].

Omega-6 çoklu-doymamış  yağ  asitleri 
grubundan bir temel yağ asitidir. Omega-6 
yağ  asitlerinin  öncüsü  linoleik  asittir. 
Linoleik  asit  vücutta  gama-linolenik  asit 
(GLA),  Dihomo-gama  linolenik  asit 
(DGLA) ve  araşidonik  aside  (AA) 
dönüştürülür.  Vücut  bu  dönüşümü 
kendisi yapabilmektedir [5].

Şekil-4. Linoleik asit

Şekil-5. Araşidonik asit

18 karbonlu n-3 (omega-3) yağ asidinin en 
önemli  kaynağı  balık yağıdır.  Bu yüzden 
haftada  3  kez  (200-300  g)  besin 
gereksinimini sağlayacak; ringa, uskumru, 
sardalya  ve  somon  gibi  yağ  asidi  içeriği 
zengin  balıkların  tüketilmesi  tavsiye 
edilmektedir.  Bununla  beraber  pek  çok 
insan  balık  yağlarının  lezzetinden 
hoşlanmamakta  ve  diğer  yağ 
kaynaklarının  kombinasyonuyla  elde 
edilmiş  omega-3  yağ  asitlerini  tercih 

etmektedir. Bu kombinasyonlar genellikle; 
sebze,  bitkisel  tohumlardan  elde  edilen 
yağlar (ceviz) ile hayvansal kökenli; tavuk 
ve  sığır  yağlarından  oluşmaktadır.  Diğer 
alternatif  tercihler  ise;  Omega-3  ile  veya 
balık yağı kaynaklarıyla zenginleştirilmiş; 
margarinler,  salatalar  ve  yemeklerin 
tüketilmesidir. Modern işleme tekniğinde; 
bu ürünleri tükettikten sonra, herhangi bir 
balık  tadının  hissedilmemesi  için  son 
derece  titiz  çalışılmaktadır.  Günlük 

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 33



ortalama  5  g  balık  yağı  beslenme 
gereksinimini karşılamaktadır [6].

18 karbonlu n-6 (Omega-6) yağ asidi, mısır 
yağı,  soya  fasulyesi  yağı,  ayçiçek  yağı, 
aspur  (yalancı  safran)  yağı, 
ceviz,  balkabağı 
çekirdeği  ve  keten 
tohumu  yağında 
bulunur [8].

Lipitler,  vücutta 
yapı  ve  enerji 
verici  olarak 
kullanılırlar. 
Enerji  verici 
olarak  önce 
karbohidratlar  sonra  lipitler  kullanılırlar. 
Fazlası  depo  edilir.  Fazla  alınan 
karbohidratlar  ve  proteinler  de  yağ 
şeklinde  depo  edilir.  Yağlar  enerji 
sağlamaları  yanı  sıra  hücre  zarının 
yapısını  oluştururlar  ve  biyokimyasal 
olayları (hücre gelişimi ve bölünmesi, kan 
basıncı  ve  pıhtılaşması,  bağışıklık 
reaksiyonları gibi…) kontrol ederler.

Esansiyel  kavramı  insan  vücudu  için 
gerektiği  halde,  vücutta  sentezlenemeyen 
diyetle  dışarıdan  alınması  gereken  besin 
grupları  için  kullanılır.  İnsanlar  ve  diğer 
memeliler  karbonhidrat  ve  proteinlerin 
karbon gruplarından doymuş ve bazı tekli 
doymamış  yağ  asitleri sentez edebilmekle 
birlikte,  bir  yağ  asidinin  n-6  ya  da  n-3 
pozisyonuna bir  cis  bağı  yerleştirmek için 
gerekli  enzimleri  eksiktir.  Sonuç  olarak, 
Omega-6 ve Omega-3 yağ asitleri esansiyel 
besin  maddeleridir  [12].   Vücut  bu  yağ 
asitlerini  diğer  yağ  asitlerini  işleyerek 
üretemez.  Dolayısıyla  bu  yağ  asitlerinin 
dışarıdan  alınmaları  gerekir.   Esansiyel 

yağların eksikliği ciddi sağlık sorunlarına 
yol açar.  Bu yağların özellikle bebeklerde 
ve  küçük  çocuklarda  kullanımında 

dikkatli olunması gerekiyor.
Bilimsel  araştırmalarla 

esansiyel  yağların  etkileri 
ve  faydaları  yeni 
teknikler  sayesinde gün 
ışığına  çıkmaya devam 
ediyor.  Özellikle  belli 
gruplardaki insanların 
yeterli  miktarda 
Omega-3  alması 
gereklidir.  Bu 
grupta;  daha  çok 
hamile  kadınlar, 
bebekler,  gelişme 

öncesi  çocuklar  yer  almaktadır.  Hamile 
kadınlar, çocuk gelişiminin normal olarak 
seyredebilmesi  için  yeterli  miktarda 
Omega-3  yağ  asidi  alması  gereklidir. 
Hamilelik  döneminde  yeteri  kadar  yağ 
asidi  kaynaklarıyla  iyi  beslenme  sağlanır 
ise;  bu durum annenin üç aylık emzirme 
safhasının  ilk  aşamalarında  gerekli  olan 
esansiyel  yağ  asidi  gereksinimlerini 
karşılamaktadır. Bu yüzden anne adayları 
bu süre içerisinde günde ortalama olarak 
3-4 g esansiyel yağ asidi almalıdırlar [7].

İnsan  sağlığı  üzerine  gıdalarla  alınan 
kolesterol  miktarının  yanı  sıra  tüketilen 
yağ asitlerinin çeşit ve miktarı da oldukça 
önemli  rol  oynamaktadır.  Günümüzde 
özellikle  son  100-150  yıl  içerisinde 
insanların gıda tüketim alışkanlıklarındaki 
değişimlere  bağlı  olarak  margarin  ve 
kızartma  yağlarının  tüketiminin  artması 
linoleik  asit  (Omega-6)  tüketiminin 
artmasına yol açmıştır [9]. Oysa bir diğer 
esansiyel  yağ  asidi  olan  linolenik  asit 
(Omega-3)  kolaylıkla  aynı  formdaki 
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eikosapentaenoik  asit  (EPA)  ve 
dokosahekzaenoik  asit  (DHA)  gibi  uzun 
zincirli  doymamış  yağ  asitlerine 
dönüşmektedir.  Uzun  zincirli  doymamış 
yağ asitlerinden olan linoleik, linolenik ve 
araşhidonik yağ asitlerinin vücuda yeterli 
miktarda alınması durumunda, bunlardan 
Omega-3 serisinden olan çoklu doymamış 
yağ asitleri de sentezlenebilmektedir.

Omega-3 serisinden çoklu doymamış yağ 
asitlerinin  kalp  hastalıklarının  önlenmesi, 
erken  dönemde  beyin  ve  hücre  gelişimi, 
hastalıklara  karşı  vücut  direncinin 
artırılması  vb.  olumlu  etkilerinin 
bulunduğu  bildirilmektedir.  İnsan 
vücudunda  sentezlenemedikleri  için 
gıdalarla  dışardan  alınmaları  gereken 
Omega-3  yağ  asitleri  tüketiminin 
artırılmasının,  kan  kolesterol  seviyesini 
düşürdüğü,  arteroskleroz  oluşumunu 
geciktirdiği ve damarlarda meydana gelen 
trombozu  engelleyerek,  kalp  krizi  riskini 
önemli  derecede  azalttığı  saptanmıştır. 
Çoklu  doymamış  yağ  asitlerinin  gelişme 
çağındaki  canlılarda  büyümenin 
uyarılması,  derinin  canlılığının 
sürdürülmesi  ve  bazı  deri  hastalıklarının 
önlenmesinde  etkili  oldukları 
bildirilmektedir. Hatta omega-6 grubu yağ 

asitlerinin  prostaglandin  E2  düzeyini 
artırdığı,  bu  hormonun  da  kemik 
gelişimini baskıladığı  bildirilmektedir.  Bu 
nedenle  Omega-3  yağ  asitlerince 
zenginleştirilmiş  bir  rasyonla  beslemenin 
prostaglandin  E2’nin  salınımını 
baskılayarak, kemik gelişimini teşvik ettiği 
ileri sürülmektedir. Yine AIDS’li hastaların 
tedavisinde bile olumlu etkilerinin olduğu 
bildirilmektedir [10].

Bununla  beraber  sağlıklı  beslenme 
açısından  Omega-6  ve  Omega-3  yağ 
asitleri  arasındaki  oran  da  önemlidir. 
Günlük  olarak  gıdalarda  10:1  ile  25:1 
olduğu  tahmin  edilen  oranın  1:1  ile  1:4 
olması  önerilmektedir.  İngiliz  Beslenme 
Vakfı’nın  verilerine  göre  yetişkin  bir 
insanın  günde  ortalama  olarak  1,25  g 
Omega-3  yağ  asidi  tüketmesi 
gerekmektedir [11].

Omega-6  ve  Omega-3’ün  insan  sağlığına 
faydaları üzerindeki araştırmalar; diyabet, 
migren,  depresyon  ve  kansere  kadar 
değişik  önemli  alanlarda  devam 
etmektedir.  Bu  araştırmalar  sürdükçe, 
Omega-3  ve  Omega-6  ihtiyacı  ve 
kaynakları daha da belirginleşecektir.
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Şaşırdıklarım-2

Yeni doğan bir bebek için hayattaki herşey 
çok  çok  yenidir.  Gaziantep’te  buna 
gönderme yaparak, çocuklardaki o neşe ve 
heyecana imrenme olarak, “çocuk olasın” 
diye  de  bir  söz  vardır.  Çocuklar  herşeyi 
çok  şaşkın  bir  şekilde  öğrenirken, 
büyüdükçe de bir çok şeyi çok daha kolay 
bir  şekilde kanıksamaya başlıyorlar.  Yani 
genel  olarak  büyüdükçe  daha  az 
şaşırmaya başlıyoruz. İlk başta çok orjinal 
gelen  bazı  şeyler,  sonradan  çok  sıradan 
gelebiliyor.  Bu şekilde insan, bazı şeylere 
karşı  sıradan  tepkiler  verebiliyor.  Bunun 
toplumsal boyutuna da geçmek mümkün. 
Polisin  insan  öldürmesinin  kanıksandığı 
bu ülkeye zıt olarak, komşumuzdaki bize 
göre  “küçük  bir  olay”,  günlerce  süren 
gösterilere  ve  başkaldırmaya  sebep 
olabiliyor.

Kimyada da bir yerden sonra bazı şeyleri 
kanıksamak  çok  normal  ve  bunun  tam 
tersi  için  insanın  çaba  sarfetmesi 
gerekiyor.  Birkaç  yıldır,  şaşırdığım  bazı 
konuları  not  almaya  çalışıyordum.  Bu 
notları  kullanarak  Kimyasanal’a  da  daha 
önce  Şaşırdıklarım [1]  başlığı 
altında  bir  yazı  yazmıştım. 
Aslında bu yazı da onun devamı 
niteliğinde.  Yani  bir  nevi  “hala 
şaşırıyorum” yazısı.

Oldum  olası,  bazı  moleküllerin 
yüksek  ya  da  düşük  olan 
kaynama  noktalarına 
şaşırıyorum.  Bazen  de  karşılaştırmalara. 
Benzer  moleküller  arasında  bazen  çok 
kolay  karşılaştırma  yapılabilirken,  bazen 
de bunu yapmak çok zor olmakta. Mesela 
bir  soru-örnek  vereyim.  Asetik  asit  ile 

asetik  anhidritin  kaynama  noktalarını 
karşılaştırın  desem,  hangisinin  yüksek 
olmasını beklersiniz? Biraz süre tanıyayım 
(bir parağraf boşluğu kadar)

Ben  şahsen,  asetik  asitin  kaynama 
noktasının  daha  düşük  olduğunu 
söylerdim.  Buna  sebep  olarak  da  asetik 
asitte  kuvvetli  hidrojen  bağı  yapabilen 
karboksilik asit grubunun olmasını, asetik 
anhidritin  ise  hidrojen  bağı  yapabilecek 
hidrojenin  dahi  olmamasını  söylerdim. 
Ancak,  gelin  görün ki  sonuç  hiç  de  öyle 
değil.  Asetik asitin kaynama noktası,  118 
°C  iken,  asetik  anhidritinki  140  °C. 
Tamam,  asetik  anhidrit  molekül  olarak 
asetik asitten daha büyük, sonuçta bu da 
etkili kaynama noktasında ama ben şahsen 
hidrojen  bağının  çok  daha  baskın 
çıkacağını  düşünürdüm.  Hele  ki 
aralarında  22 °C kadar  bir  fark  olacağını 
hiç tahmin etmezdim.

C60 molekülünü [2] ilk gördüğümde büyük 
bir  hayranlık  duymuştum.  Bildiğimiz 
futbol  topu  şeklinde  oldukça  kararlı  bir 

karbon  allatropunun  olması 
yanısıra, benim en çok şaşırdığım 
konulardan biri de, bu topun içine 
bazı  atomların 
hapsedilebilmesinin  mümkün 
olmasi  ve  He@C60 gibi 
“bileşiklerin”  sentezlenebiliyor 
olmasıdır.  Bileşik  demek  biraz 
yanlış  aslında,  zira  bir  elektron 

alışverişi  ya  da  tepkime  söz  konusu 
değilken,  sadece  fiziksel  bir  hapis  söz 
konusu.  Buna  benzer  olarak,  kimyasal 
değil de fiziksel olarak birbirine bağlanan 
moleküllere örnek olarak da ilk gördüğüm 
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katenanlar [3] 
beni  oldukça 
şaşırtmıştı. 
Bildiğimiz zincir 
şeklinde 
moleküller. 
Oldukca şaşırtıcı 
değil  mi 
aslında?  Bir  yerden  sonra,  bir  çok  örnek 
gördükten  sonra  insan  bir  şekilde 
kanıksıyor  ama ilk  öğrendiğim yıllardaki 
gibi  düşünmeye çalıştığımda şaşırmamak 
elde değil.

Molekül  orbital  teorisi,  gerek  organik 
olsun gerekse inorganik bir çok tepkimeyi, 
kimyasal  özelliği  açıklaması  bakımından 
da  benim  favori  teorilerimden  biridir. 
Ama  bunun  yanında,  bu  teorinin 
kendisine  de  şaşırmaktan  kendimi 
alamıyorum. Özellikle,  nisbeten daha geç 
bir  şekilde  öğrendiğim  anomerik  etki [4] 
ve  hiperkonjugasyon [5]  konusu  da 
molekül orbital teorisinin benim en favori 
alt konularından olduğunu söyleyebilirim.

Kaynama 
noktalarının 
yanında bir de erime 
noktaları  var 
şaşırmayı  sevdiğim. 
Mesela  küban [6]. 
Küp  şeklinde  bir 
hidrokarbon. 
Molekülün  şekli 
zaten  başlı  başına 
güzel. Sekiz karbon atomu sekiz hidrojen. 
Ama tuhaf bir şekilde erime noktası 130 °C 
gibi  bence  oldukça  yüksek  bir  değer.  8 
karbonlu  başka  hidrokarbonlara  bakacak 
olursanız,  her  gün  kullandığımız  benzin 
mesela,  bunların  yüksek  kaynama 

noktasına  sahip  sıvılar  olduğunu 
görürsünüz. Küban ise bırakın sıvı olmayı 
130 °C de eriyen bir katı. Çok ilginç.

Organik  bileşiklerde  karbon  hidrojen  ve 
oksijenin  yanısıra,  bir  çok  halojenler  de 
bulunmaktadır.  Florlu,  klorlu,  bromlu 
veya  iyotlu  bir  çok  organik  bileşik 
bulabilirsiniz.  Özellikle  son  yıllarda,  flor 

içeren  organik 
bileşikler,  ilaç 
kimyasında  oldukça 
sık  kullanılmakta. 
Bunun nedeni olarak 
da  flor  atomunun 
hidrojen  atomu 
kadar  küçük 
olmasına rağmen çok 
daha  fazla 
elektronegatif 

olmasından  dolayı,  molekülün 
büyüklüğünü  değiştirmeden  -ki  ilaç 
molekülleri  için  oldukça  önemli  bir 
kavram-  elektronik  özelliklerinin 
değiştirilebilmesi  gösterilmektedir.  Ancak 
ilginçtir  ki,  flor  içeren  “doğal”  organik 
bileşiklerin  sayısı  -bilinen-  iki  elin 
parmağını  geçmemekte.  Bu konuda daha 
detaylı  bilgi  için  Kimyasanal’daki  florlu 
doğal  bileşikler [7]  yazısını  da 
okuyabilirsiniz.  Doğada da inorganik tuz 
olarak  bir  çok  değişik  bileşik  halinde 
bulunan  flor,  tuhaftır  ki  organik 
bileşiklerin içine sızamamış ve kendine yer 
bulamamıştır.  Evrimin bir  cilvesi  diyelim 
buna şimdilik.

Çakmak  taşlarını  hepiniz  bilirsiniz. 
Katalizör  ’  ün  3.  sayısı  nda  da  çakmak 
taşlarının  içeriği  ile  ilgili  kısa  bir  yazı 
bulabilirsiniz (sayfa 31). Başta çakmak taşı 
ve  kuartz  olmak  üzere  bazı  kristaller, 

KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net 38

Şekil-4. Florlu doğal 
organik bileşiklerden ve  

oldukça zehirli olan 
floroasetat.

Şekil-2. Katenan

Şekil-3. Küban

http://www.katalizor.net/sayilar.php?sayi=3
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=chn3h6asoo
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=wevb4utebb
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=cqro314cin
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=cqro314cin
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=bt1tuoah97
http://www.kimyasanal.net/konugoster.php?yazi=3y3z6pdd5r


basınç uygulandığında çok düşük de olsa 
elektrik  üretebiliyorlar.  Evet,  basınç 
uyguluyorsunuz  ve  enerji  elde 
ediyorsunuz.  En  basit  enerji  türü  olan 
hareket  enerjisinin,  elde  etmesi  en  zor 
olanlardan  biri  olan  elektrik  enerjisine 
doğrudan  dönüştürülebilmesi  gerçekten 
ilginç.  Çakmak  taşlarındaki  çok  basit 
kullanımının dışında aslında, bir çok optik 
alette,  sensörlerde  ve  daha  bir  çok  alette 
uygulama sahası vardır. [8] Ve bunlardan 
da  ilginç  olanı,  kurumuş  kemiğin  de, 
pieozoelektrik  özellik  gösteriyor  oluşu. 
Şaşırmamak elde değil.

Entropi  kavramı,  termodinamikle 
öğretilen  ama  hayatın  da  vazgeçilemez 
unsurlarından  biri.  Aslında,  çok  basit 
ifadeyle,  düzensizlik  kelimesinin  daha 
bilimsel versiyonundan başka birşey değil. 
Termodinamik’in 2. kanunu da der ki:

“İzole  edilmiş  bir  sistemin  entropisi  dengeye  
gelene  kadar  yükselerek  maksimum  seviyeye  
ulaşır.”  

Evrenin  entropisi  sürekli  artarken  ve 
odamız,  masamızın  üstü,  evimiz  de 
evrenin bir parçası olduğuna göre, bunlar 
da  tabii  ki  dağılacaktır.  Yani  aslında 
odamızın,  evimizin  dağılmasının  tek 
sorumlusu  Termodinamik’in  ikinci 
kanunu.

Benim  aslında  daha  çok  şaşırdığım 
noktalardan  biri  de,  yakın  zamanda 
Seraphine’den  öğrendiğim,  biyokimyasal 
tepkimelerin,  ∆G°,  yani  standart  Gibbs 
serbest  enerjisinin  sıfıra  oldukça  yakın 
olması.  Yani  vücudumuzda  gerçekleşen 
olaylardaki  toplam  tepkimeye 
baktığımızda, bu tepkimeler aslında çok az 

enerji  harcıyor.  Ancak tabii  ki  bu çok az 
değişen  enerjinin  bir  bedeli  olarak, 
çevrenin entropisinin artması söz konusu. 
Yani,  yaşamamız  için  çevremizin 
entropisinin  artması  gerekiyor. 
Görüyorsunuz,  dağınıklığın  tek  sebebi 
termodinamik  de  değil,  aynı  zamanda 
yaşamsal fonksiyonlarımızı yerine getiren 
biyokimyasal  tepkimeler  de  sorumlu 
bundan :).

Bir de oldum olası çözünürlük meseleleri 
beni şaşırtır. Neyin ne içinde ne kadar iyi 
çözündüğünü  bazen  kestirmek  çok  güç 
olur.  Benzer  benzeri  çözer  ilkesi,  ÖSS 
mantığı  çerçevesindeki  sorular  için 
oldukça kullanışlı olabilse de, çözünürlük 
konusunu  anlamak  için  biraz  daha 
detaylara  ihtiyaç  vardır.  Benzer  benzeri 
çözer  yaklaşımının  çuvalladığı 
noktalardan  biri  de  iyotun 
çözünürlüğüdür. İlk bakışta gayet başarılı 
gözükürken,  biraz  detaya  inince  aslında 
çok  şaşırtıcı  sonuçlar  çıkar.  Mesela,  I2 

apolar bir molekül olarak bilinir ki öyledir 
de  zaten,  ve  bu  nedenle,  sudaki 
çözünürlüğünün  düşük olduğu açıklanır. 
Ki  evet  sudaki  çözünürlüğünün  düşük 
olduğu  da  doğrudur:  Sadece  0.165  gram 
iyot  çözünür  100  mL  suda.  Ve  apolar 
çözücü  olarak  benzen  ve  CCl4 içindeki 
çözünürlüklere  bakıldığında  -ki  bence 
benzenin  apolarlığı  da  tartışılır-  sırasıyla 
14,09 gram ve 2,603 gram / 100 mL çözücü 
olduğu  görülür.  Ve  bu  benzer  benzeri 
çözer  ilkesinde  verilen  çok  klasik 
örneklerden biridir. Ben de bunu yıllar yılı 
bu  şekilde  görüp  öğrenmiştim.  Ancak, 
iyotun  etanol  içindeki  çözünürlüğünü 
görünce,  gerçekten  oldukça  şaşırmıştım. 
Klasik  olarak  beklenen,  çözünürlüğünün 
su  ile  benzen  ya  da  CCl4 arasında  bir 
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yerlerde  olduğudur.  Ancak,  iyotun 
etanoldeki  çözünürlüğü  CCl4’un  kat  kat 
üstünde  ve  benzenden  de  oldukça 
fazladır:  21,43 gram / 100 mL etanol. İşte 
burada,  tüm  bu  “benzer  benzeri  çözer” 
yaklaşımı  iflas  eder,  hem  de,  çok  klasik 
olarak bir çok kitapta ve sitede verilen iyot 
örneğinde  olur  bu.  Bunun  çok  güzel  bir 
açıklamasını,  daha  evvel  Kimyasanal’da 
sorulan  bu  konuyla  ilgili  verdiğim 
cevaptan doğrudan alıntı yapacağım. [9] 

“.....sudaki  oksijen  elektron  çifti  sayısı  ile  
hidrojen  bağı  yapabilen  hidrojen  sayısı  
birbirine  eşit  ve  de  2  olduğundan  dolayı,  
suyun kendi arasındaki hidrojen bağını kırmak  
oldukça  zor  oluyor.  Bu  da  zaten,  H2O’nun 
diğer hidrojen bağı yapan moleküllere göre de  
çok  fazla  yüksek  kaynama  noktasına  sahip  
olmasının  nedeni.  Alkollerde  ise,  iki  elektron  
çiftine karşın, bir tek hidrojen bağı yapabilen  
hidrojen olduğu için, alkol başına bir hidrojen  
bağı düşüyor ve oksijenin diğer elektron çifti,  
lewis bazı olarak davranabilip, I2 ile etkileşime  
girip,  hidrojen  bağına  göre  zayıf  olsa  da  
moleküler arası bir bağ oluşturabiliyor.”

İlginç değil mi?

Geçen  yıl  bir  seminer  sırasında, 
kenetlenme  tepkimelerinde,  CN- kaynağı 
olarak  K4Fe(CN)6  kullanıldığını 
görmüştüm.  [10]  Görür  görmez 
şaşırmıştım.  Zira,  Ferdi’nin  Katalizör  ’  ün   

ikinci  sayısındaki  siyanür  yazısını 
okursanız  (Sayfa  5),  K4Fe(CN)6’daki 
demirin CN- leri çok sıkı tutmasından yani 
bilimsel  ağızla,  bağlanma  sabitinin  çok 
yüksek olmasından dolayı,  K4Fe(CN)6’nin 
zehirli bir bileşik olmadığını görebilirsiniz. 
Yani,  vücudumuzda  o  kadar  siyanüre 
kuvvetli bir şekilde bağlanabilecek bileşik 
olmasına rağmen, demir, siyanürü hiç ama 
hiç  bırakmıyor  neredeyse.  Ancak  gelin 
görün ki  bu şekilde  sıkı  tutulan  siyanür, 
bazı  kenetlenme  tepkimelerinde  CN- 

kaynağı  olarak  da  kullanılabiliyor.  Hatta 
K4Fe(CN)6’daki  tüm  siyanür  iyonlarının 
kullanılması  mümkün.  Ve  de  siyanürün 
yavaş  bir  şekilde  ortama  salınması 
nedeniyle,  tepkime  katalitik  olarak  çok 
daha  iyi  bir  şekilde  işlemekte.  Şahsen, 
siyanür  kaynağı  olarak  bu  bileşiği 
kullanmayı  düşünen  birisine,  ilk  tepki 
olarak  sen  pek  kimyadan  anlamıyorsun 
diyip, TMSCN ya da Zn(CN)2 gibi siyanür 
kaynakları  kullanmasını  önerirdim 
muhtemelen.

Ama kimyanın güzelliği de burada bence. 
Her  zaman  şaşırtacak  birşeyler  buluyor. 
Bundan  seneler  önce  olmayacak  gözüyle 
bakılan moleküller,  tepkimeler,  şimdi çok 
basit bir şekilde yapılabiliyor.

Kimyanın  bizi  her  zaman  şaşırtması 
dileğiyle.

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Şikago Üniversitesi, Kimya Bölümü, A.B.D.
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com
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“kimya (!) bilen mühendisler”
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Sağlığımızı olumsuz etkileyen o kadar çok 
kimyasal  madde  var  ki  ve 
metabolizmamızın  bunlara  karşı  verdiği 
savaş öylesine akıllara durgunluk verecek 
boyutlarda ki. Ancak bu konuda,  bizlerin 
ona  her  zaman  yardımcı  olduğu 
söylenemez.  Nitrit-nitrat  tüketimi  de  işte 
bunlardan sadece biri.

Metabolizmamızın bizi korumaya çalıştığı 
zararlı  kimyasallardan biri  de nitrit-nitrat 
bileşikleridir.  Sodyum  nitrit  ve  sodyum 
nitrat  (E250-E251)  işlenmiş  etlerde 
koruyucu,  renk  ve  lezzet  verici  olarak 
kullanılır  ve  böylece  besinler  yoluyla 

vücudumuza alınır.[1]  
  

Şekil-1. Nitrit-Nitrat içeren bazı gıdalar [5]

Vücudumuza  aldığımız  sodyum  nitrit, 
midemizdeki  asidik  ortamla 
karşılaştığında  nitröz  asite  dönüşerek 
nitrozolama maddesi olarak davranan bazı 
yapılar oluşturur (Bkz Şekil-2).

Şekil-2. Nitritin Nitröz asite dönüşümü [2]

Nitrit  iyonunun  nitröz  asite  dönüşmesiyle  oluşan  nitrozil  katyonu  aminlerin 
nitrozolanmasında rol oynar ve sonuçta kanserojen, pek çok araştırmanın konusu olmuş 
N- nitrozaminler (nitrözaminler) meydana gelir.[F]

Şekil-3. Nitrozamin oluşumu[2]

Nitrözaminleri besinlerimizde sodyum nitrit- sodyum nitrat şekillerinin yanı sıra direkt 
nitrözamin formlarıyla da görebiliriz [2].
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N-Nitrozodimetilamin
(bira ve yabani ot ilaçlarında bulunur)

N-Nitrozonornikotin
(tütün dumanında bulunur)

Şekil-4. Bazı besinlerdeki nitrozamin bileşikleri [2]

Zararlı  etkisini  sadece  bizlere  göstermekle  yetinmeyen nitrit-nitratlar  ve nitrözaminler, 
deamine edici ajanlar olarak DNA yapısına sokulur ve hasara neden olurlar. Nitrözasit 
sitozini urasile ve adenini hipoksantine dönüştürür [3].

Şekil-5. Nitröz asitlerin DNA yapısına etkisi [3]

Nitrit-nitrat  bileşikleri,  sebep  oldukları 
bunca  tehlikeye  rağmen,  botülizm 
toksinini oluşturan bakterinin (Clostridium 
botulinum)  gelişmesini  önleyici  etkisi 
nedeniyle  hükümetlerden  onay  almış,  ve 
besin maddelerine girebilmiştir [4,5].

Mutajenik  ve  teratojenik  etkilerinin  yanı 
sıra  nitritin,  nitrattan  on kat  daha zehirli 
olduğu ve nitratın potasyumlu tuzlarının 
da  sodyum  tuzlarına  göre  daha  toksik 
olduğu bulunmuştur [6].

Hemen belirteyim ki sularda ve sebzelerde 
yüksek oranda nitrat bulunması da insan 
sağlığını tehdit eder.

Son  olarak  bu  bileşiklerin  bebeklerde 
methemoglobinemiye,  işitsel  ve  görsel 
uyaranlarda  problemlere,  kanser 
oluşumuna;  yetişkinlerde  akut  toksisite, 
hipotansiyona,  hipertansiyona  ve  yine 
kanser  oluşumuna  neden  olduğu 
gözlenmiştir  [1].  Bu sonuçlar,  nitrit-nitrat 
bileşikleri  içeren  besinlerin  mümkün 
olduğunca  az  tüketilmesini 
öngörmektedir.
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Ödüllü Soru

Beyaz iyonik bir katı olan A, ısısal olarak kararlı olmamasından dolayı, sıklıkla patlayıcı 
olarak kullanılır.  A katısı yüksek sıcaklıklarda (>300 °C) patlayarak, renksiz ve kokusuz 
gazlar  olan  B ve  C'ye  bozunurken aynı  zamanda H2O da oluşturur.  A katısının daha 
düşük sıcaklıklarda (250 °C) kontrollü bozunması sonucu ise  D gazı ve H2O oluşur.  D 
gazı nispeten reaktif olmayan bir bileşik olup, simetrik olmayan doğrusal bir geometriye 
sahiptir. D gazının ısıtılması sonucu da B ve C gazları oluşur. D gazının O2 ile tepkimesi 
sonucu E gazı oluşur.  E gazı, paramanyetik bir bileşik olan F gazı ile dengededir.  F gazı 
aynı zaman biyolojik öneme sahip bir sinir ileticidir.  Yüksek basınç ve normal sıcaklık 
altında,  F gazı  disproporsinasyona  uğrayarak  D'yi  ve  kahverengi  bir  gaz  olan  G'yi 
oluşturur. F gazı da, C gazı ile karıştırıldığında çok çabuk bir şekilde G gazını oluşturur. 
G gazı da renksiz bir gaz olan  H ile dengededir.  H gazının yüksek dielektrik sabitli bir 
ortamda,  kendi kendine iyonlaşması  sonucu  I ve  J oluşur.  I,  CO (karbonmonoksit)  ile 
izoelektronik  iken  J de  A'nın  iyonlarından  biridir.  H gazının  ozonla  yükseltgenmesi 
sonucu, ışığa karşı hassas ve çok kolay bir şekilde sıvılaşabilen  K katısı oluşur. Gaz ve 
çözelti fazında moleküler olarak bulunmasına rağmen X-ışını analizi sonucu,  K katısının 
doğrusal  geometrideki  L ile  düzlemsel  geometrideki  J iyonlarından  oluştuğu 
görülmüştür. L, CO2 ile izoelektroniktir.

A'dan L'ye tüm maddelerin  neler  olduğunu ve yukarıda bahsi  geçen  tüm tepkimeleri 
bulunuz. 

Cevaplarınızı “ katalizor@kimyasanal.net “ adresine yollayabilirsiniz.

Üçüncü Sayıdaki Ödüllü Sorunun Cevabı:

Sorunun çözümü olarak,  okuyucularımızdan Özlem ŞEN'in cevabı,  güzel  ve açıklayıcı 
olduğu  için  doğrudan http://www.katalizor.net/dosyalar/odullu_soru_002_cozumu.pdf 
adresine koymayı uygun gördük.

Gelelim ödül kazanan okuyucumuza. Öncelikle belirtmek isteriz ki; bu tür tuzların pH'ları 
şu  formülle  bulunur  diyerek  formülün  çıkarılışından  bahsetmeyen  cevapları,  “Sadece  
çözüm yolu gösterilerek verilen cevaplar kabul edilecektir” dediğimiz için doğru olarak kabul 
etmedik.

Bu  soruyu  doğru  yapan  okuyucularımız,  Naci  AKKAYA,  Gökhan  GÜNAY,  Mehmet 
ŞAŞAOĞLU ve Özlem ŞEN arasında notersiz ortamda kendi aramızda yaptığımız bir tür 
çekiliş sonucunda ödül kazanan okuyucumuz Gökhan GÜNAY oldu.

Tebrik ediyoruz. Kendisiyle irtibata geçerek, adres bilgilerini alıp ödülünü yollayacağız.
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Sizden Gelenler...

Sayın  genç  arkadaşlarım.  Bir  büyüğünüz 
olarak  böyle  güzel  bir  site  ve  dergi 
hazırladığınız  için  sizi  kutlamak  istedim. 
Bendeniz çok önemli bir kurumda çalışırken 
çok değerli bir insan olan şefimi bir patlama 
sonucu  kaybettim.  Onu  rahmetle  anmak 
içimden  geldi.  Kimya  hata  kabul  etmiyor; 
ben bunu anladım. Onun için çok okumak 
ve  araştırmak  gerekiyor.  Hele  şimdi 
oturduğun  yerden  dünya  parmak  ucunda. 
Türk  gençliği  ile  gurur  duydum.  Gelecek 
için umutlarım arttı. Başarılar.

BBEDREDRİİ P PATLARATLAR

Kimya ödevim için açtığım sayfalar arasında 
şans  eseri  bu  sayfayı  gördüm.  Kimya  ile 
ilgili  olduğunu  görünce  katalizör 
dergilerinin  üçünü  indirdim  ve  o  kadar 
aydınlatıcı bilgiler var ki (İnönü Üniversitesi 
3.  sınıf  ögrencisiyim)  çok  hoşuma  gitti. 
Hemen 3 saatte iki  sayısını okudum. Böyle 
bir  derginin  yayınlanmasında  emegi 
geçenlere  çok  teşekkür  ediyorum.  Diğer 
sayıları heyecanla bekliyorum. Kolay gelsin. 

EEMRAHMRAH A AKGEYİKKGEYİK

Kimyacılar  için  çok güzel  bir  dergi  olmuş. 
zaman  ilerledikce  daha  da  iyi  olacağını 
düşünüyorum.

EENSARNSAR Ö ÖNALNAL

Selamlar.  Pamukkale  Üniversitesi  Kimya 
bölümünde  okuyorum.  Gerçekten 
incelenmesi  gereken  bir  sanal.  Emeği 
geçenlere  sonsuz  teşekkürler  ediyorum  ve 
başarılarınız devamını diliyorum.

TTUNCAYUNCAY B BALKAYAALKAYA

Gerçekten  çok  etkileyici  ve  güzel  olmuş. 
Nice yeni sayılara.

MMUSTAFAUSTAFA B BİLGİNİLGİN

Herkese  merhaba.  Derginin  3.  sayısı  da 
diğerleri  gibi  çok iyi.  Emeği geçen herkese 
teşekkürler.

İİSMAİLSMAİL A AKK

Yaptığınız  bu  çalışma  için  sizlere  çok  çok 
teşekkür ediyorum. Umarım bu çalışmanın 
devamı gelir.

MMESUTESUT Y YILDIZILDIZ

Türkiye’de gerçekten bu derginin bir benzeri 
yok ve çok güzel konulara değiniyorsunuz. 
Bir  kimya  mühendisliği  öğrencisi  olarak 
beğenerek takip ediyorum. Ama 3 ayda bir 
çıkması  beni  sabırsızlandırıyo  açıkçası. 
Derginin yeni sayısının çıkmasını dört gözle 
bekliyorum. İyi çalışmalar.

MMEHMETEHMET Ü ÜSTÜNDAŞSTÜNDAŞ

Türkiye'de  Kimya  adına  Türkçe  bir  dergi 
yok.  Bu  alanda  bir  ilk  olduğunuz  için 
teşekkürler.  Nice  yeni  sayılar  dileğiyle; 
saygılar. 

EELİFLİF Ç ÇEVİKEVİK

Gerçekten harikasınız...
Ben  Anadolu  Üniversitesi’nde  kimya 
bölümünde  okuyorum.  Kimyayı  da  çok 
seviyorum.  Uzun zaman kimya  alanındaki 
gelişmeleri  takip  etmek  ve  derslerde 
öğrendiklerimden  daha  fazlasını 
öğrenebilmek  için  dergiler  kitaplar  aradım 
ve  sonunda  gözüme  katalizör  çarptı. 
Gerçekten çok hoşuma gitti. Bir oturuşta üç 
sayısını  birden  en  ince  noktasına  kadar 
okuyarak  bitirdim.  Bir  dahaki  sayınızı 
sabırsızca  bekliyorum.  Umarım  uzun 
soluklu bir çalışma olur.  Tekrar teşekkür.

EESRASRA AKTAŞ AKTAŞ
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Yazı Formatı

İlk sayının ardından dergiye gösterilen ilgiyi ve övgüleri görmek büyük mutluluk verici. 
İlginin yanısıra bir çok okurumuz da, dergide yayımlamak üzere yazılar yolladılar. Bir 
çoğuna  cevap  verdik  ama  cevap  veremediklerimiz  de  oldu  (bkz:  cevab  veremedi). 
Dergimize yollayacağınız yazıların, tamamen kendinize ait ve başka bir yayın organında 
(internet  harici)  yayımlanmamış  olması  gerekmektedir.  Bu  konudaki  detaylar  için 
Katalizör Anayasası'na bakabilirsiniz. Ancak, yazınızın değerlendirmeye alınması için, 
aşağıdaki  formatlara  uygun  bir  şekilde  yollamanız  gerekmektedir.  Aksi  takdirde, 
herhangi bir cevap vermeme hakkımızı saklı tutuyoruz. 

Dosyanın Türü: Openoffice veya MS Word dosyası (pdf veya docx kabul etmiyoruz.)
Sütun Sayısı: Tek sütunlu
Yazı tipi: Book Antiqua

Font büyüklüğü 
Anabaşlıklar: 16 punto
Alt başlıklar: 14 punto
Normal yazılar: 12 punto
Satırlar arası mesafe: Exactly 16

Şekil-Resim yazıları: 
Metin içindeyken koyu ve 12 punto
Şekillerin altında ortalı, italik ve 10 punto

Kaynaklardaki maddeler 10 punto olacak 
Web adreslerinin altı çizgili olmayacak

Yazar Bilgileri: 
Vesikalık tarzında, klasik veya dinamik bir foto (en az 150 x 200 piksel
Ünvan isim ve soyisim şeklinde koyu, soyisim büyük harflerle
altına üniversite, enstitü, çalıştığı kurum vs.
altına yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisi, görevi vs.
altına mail adresi.

Göndermek istediğiniz yazıları

katalizor@kimyasanal.net
adresine mail atabilirsiniz.
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