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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.

Dergi Sahibi
İçimizdeki Çocuk

Editörler
Mustafa ÇELİK,
Rükan GENÇ,
Ferdi KARADAŞ,
Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU,
Erhan ÖZKAL
Dr. Cafer T. YAVUZ

Dizgi - Dizayn
Mustafa ÇELİK

E-posta Adresi
katalizor@kimyasanal.net

Web Sitesi
http://www.katalizor.net

Bu Sayıda Yazanlar
İsmail Hakkı AKGÜN
Celile DEMİRBİLEK
Rükan GENÇ
Ferdi KARADAŞ
Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Nadide ÜNAL

Reklam Vermek İçin

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.

katalizor@kimyasanal.net
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editörden....
Birinci yılı ve ikinci yılın ilk iki mevsimini geride
bıraktığımız şu günlerde, renkli bir sayıyla yine siz
kimya severlerle birlikteyiz. Sevgili bölümdaşım
İsmail’in, Doğa Ana’nın inanılmaz çeşitlikteki
renklerinin kaynağı doğal pigmenlere dair yazısıyla
başlayan yolculuğumuz, o renklere ulaşabilme isteğiyle,
insan elinin ürünü boyalara Nadide’nin geniş derlemesi
ile devam edecek. Aynaya bakıp, kıyafetlerimize
Rükan GENÇ
dokunmuş boyaların renklerinin bile yetmediği hani o
“kadınsı” dönemlerde; dişiliğin bir nevi simgesi olan
saçlara dönen değişim isteğine kimya sektörünün o vazgeçilmez ürünü “Saç
boyaları”nın dünü ve bugünü hakkındaki zevkli yazısıyla Celile’ye her
kadın teşekkür edecek ve tabii ki yeni dünya erkeği “metroseksüel”, yani
bakımı sadece kadın dünyasına bırakmamak konusunda hemfikir olan
bakımlı erkeklerimiz de. Ve herkes renklerden, boyalardan bahsederde
nanoteknolojinin o küçücük ama kocaman dünyası geri kalır mı? Tabii ki
cevabı çok eski yıllardan bu yana gelebilmiş bir kadehte başlayan
serüveniyle nanoparçacıkların ışık oyunlarını aktaran yazımda
bulacaksınız.
Bu sayı yanlızca renkler ve boyalarla kalmıyor, sinemanın kimyacı ruhlara
verdiği ilhamlarla doğmuş olan Ferdi’nin “Ağır Su” ve Salih’in kimya
bilginizi tersine çevirecek “Teяsine Kimyæ” yazıları okurlarına biraz tarih,
biraz sinema ile tatlandırılmış birer nefes arası dinginliği sunuyor. Ve son
olarakta, sayımızdaki gezintimizi biyoloji dalında türünün ilki olan video
bazlı bilim dergisi JOVE ve yine interaktif bir başka paylaşım sitesi Web
Exhibits’in tanıtımıyla sonluyoruz. Yeni bir sayıda buluşana kadar, renkli
ve sığınacak gölgesi bol bir yaz dileğiyle!
İyi okumalar...
Rükan GENÇ
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‘Ağır su’ ve İkinci Dünya Savaşı
D2O, didöteryumoksit veya en genel
ismiyle ağır su…
Sudan tek farkı, hidrojen yerine hidrojenin
izotopu olan ve bir fazla nötron taşıyan
döteryuma sahip olması.
Suya yapısal olarak benzerlik
O
göstermesi
yanında,
H
H
fiziksel özellikleri de bir
hayli
benzemekte.
H 2O
Yoğunluğu 1,108 g/cm3,
erime noktası 3,81 °C ve kaynama noktası
101,42 °C’dir.
Tabi bu kadar benzerliği farkedince,
insanın aklına ilk gelen soru “acaba ağır
suyu içebilir miyiz?” oluyor. Bir kaç kitap
karıştırıp ‘ağır su’yun az da olsa toksik
etkisi olduğunu öğrenince
cevabın
da
‘hayır’
olduğunu anlamış oldum.
Ancak ‘ağır su’ insanoğlu
için toksik etkisinden çok
daha tehlikeli bir buluş
olduğunu söylemeliyim.
Sebebini anlamak için
2003’te gösterime girmiş
Fransız
yapımı
‘Bon
Voyage’ filmini izlemek
yeterli. Film bir yandan
İkinci
Dünya
Savaşı
sırasında
Fransa’nın
işgalini anlatırken, diğer
yandan savaştan etkilenen
ve bu yüzden hayatları
çakışan insanları anlatıyor. Eğer Viviane
rolündeki Isabelle Adjani’nin kaprislerine
katlanıp kendinizi tutabilirseniz, gerçekten

zevkli dakikalar geçirmek mümkün filmi
izlerken. Bu yazıyı okuduktan sonra filmi
izlemeye kalkışırsanız ‘ağır su’yun film ile
olan alakasını ilk yarım saat boyunca
anlayamayabilirsiniz. Bu yüzden, filmi
sadece ‘ağır su’ aşkı için izliyorsanız,
Camille (Virginie Ledoyen) sahneye çıkana
O kadar sabretmeniz gerekiyor.
Zaten daha sonra da
D
D Camille ‘ağır su’yun atom
bombası yapımı için ne derece
D 2O
önemli olduğunu sade bir
şekilde anlatıyor. Bunun yanında, ‘ağır
su’yun Fransa’daki kısa macerası hakkında
da bilgi sahibi oluyorsunuz. Film her ne
kadar keyifli dakikalar geçirmenizi sağlasa
da hikayenin tam olarak gerçeklere
dayanmadığını söyleyebiliriz. ‘Ağır su’yun
Fransa’da bir süre dolaştığı doğrudur, ama
orada
üretilmemiştir.
‘Ağır su’ hikayesinin
Fransa’dan önceki kısmı
için ise daha eski bir film
olan 1965 yapımı ‘The
Heroes of Telemark’ı
izlemeniz gerekir. Filmin
Hollywood
faktörünü
göz
ardı
edersek,
hikayenin gayet gerçekçi
olduğunu söyleyebiliriz.
Almanya
teknolojik
üstünlüğünü kullanarak
tüm dünyaya meydan
okumaktadır.
1938'li
yıllarda
fizyon
reaksiyonları
üzerinde
Alman fizikçiler bu reaksiyon zincirini
yavaşlatıp, bu sırada üretilen nötronları
kullanmak için ‘ağır su’yun gerekli
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olduğunu iddia ederler. Savaşı daha da
kolaylaştırmak
için
atom
bombası
gereklidir. Bu da Almanların ‘ağır su’yu
her yerde aramasının sebebidir. ‘Ağır
su’yun Norveç’in Rjukan yöresinde

üretildiğini öğrenen Almanlar buradan sık
sık ‘ağır su’ satın almaya başlar. Bundan
şüphelenen Norveç bir süre sonra
Almanlarla olan ‘ağır su’ ticaretine son
verince, Hitler harekete geçip burayı işgal
eder ve madeni kullanmaya başlar. Bunun
öneminin farkında olan diğer ülkeler,

İkinci Dünya Savaşı sırasında defalarca
madeni yok etmeye çalışır. İşte ‘The
Heroes of Telemark’ bu girişimlerden
birisini konu almaktadır. Çoğunluğunda
başarısız olunan bu sabotaj girişimlerinin
birinde ise, Almanlar’ın üretip kullanmak
istediği 180 kg. civarındaki ağır su bir
şekilde Fransa’ya aktarılır. Hikayenin geri
kalan kısmını yani Fransa’dan İngiltere’ye
aktarılma kısmını ise zaten ‘Bon Voyage’
filminden biliyoruz.
Sonuç olarak, Almanların ‘ağır su’ için
aldıkları ağır mağlubiyet işlerini bir hayli
zorlaştırıyor ve film yapımcılarına da
gelecek için iyi bir malzeme veriyor. Ben
de
filmi
izledikten
hemen
sonra
organometalik kimya dersini veren
hocamın her ders sonunda tekrarladığı
sözü hatırlıyorum;
Every molecule has a story.
(Her bileşiğin bir hikayesi vardır)

Ferdi KARADAŞ
Texas A&M Üniversitesi Teksas A.B.D.
Doktora Öğrencisi
fkaradas@tamu.edu
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Boya
Eski insanların mağara duvarlarına boya
ile yaşamlarını resmettikleri günlerden,
kimyanın gelişimi ile günümüze kadar
gelen boya ilk olarak değişik türlerdeki
bitkilerden üretilmeye başlanmıştır [1].
Bugün ise, genel anlamda boya “bir yüzey
üzerine uygulandığında dekoratif ve
koruyucu bir tabaka
(film) oluşturan
malzeme” olarak tanımlanmaktadır [2].
Boyanın uygulandığı yüzeyi korozyona ve
mikroorganizmalara karşı korunmasını
sağlamak, ısı yalıtımı ve estetik bir
görünüm oluşturması gibi amaçlarla boya
kullanılmaktadır.

Boyanın bileşenleri;
●
●
●
●

Bağlayıcılar,
Pigmentler ve dolgular,
Çözgenler,
Katkı maddeleri.

Bağlayıcılar,
pigment
ve
dolgu
maddelerini birbirine bağlayarak boyanın
karakterini
belirleyen
en
önemli
yapıtaşıdır. Boyanın dayanımı, uygulanma
biçimi,
sertliği/yumuşaklığı
gibi
uygulandığı yüzeydeki davranışlarının
birçoğunu bağlayıcılar belirler [3].
Bağlayıcı çeşitleri, alkid ve poliester
reçineler,
nitrosellüloz
reçineler,
poliüretan reçinler, epoksi reçineler,
silikon reçineler, akrilik reçineler ve
diğerleri...
Pigmentler, boyaya renk verdiği gibi
örtücülüğünü de sağlar. Boya içinde
çözünmez, bağlayıcı içinde kolloidal halde
dağılmış olarak bulunur. Titanyum
dioksit, çeşitli demir oksitler, krom
oksitler, çinko oksitler, litapon pigmentlere
birkaç örnektir [4].

Titanyum dioksit için sadece pigment tanımını kullanmak haksızlık olur doğrusu.
Titanyum dioksitin nano boyutta yarı iletken olması ve fotokatalitik yapısından
yararlanılarak organik kirliliği yok eden boyalar üretilmektedir. Titanyum dioksitin
ultraviyole ışığa maruz kalması sonucu yüzeyde meydana gelen değişimler organik
kirliliğin oksijenle parçalanmasını sağlar [5]. Boya sanayisinin nanoteknolojiden
gelecekteki beklentisi enerji depolayan ve havayı temizleyen boyalar üretmektir [6].
Nanoteknolojinin renklerle oynadığı oyununu ise Rükan GENÇ’in yazısında
okuyabilirsiniz.

Şekil-1. Nanoteknolojinin boya sektörüne katkılarından sadece birini özetleyen reaksiyon [5]
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Pigmentlere destek olarak dolgulardan
bahsedebiliriz. Talk, kalsit, barit gibi
mineraller micron boyutunda öğütülmüş
olarak kullanılır ve boyanın örtücülüğünü
destekler, boyaya uygulama kolaylıkları ve
çeşitli yüzey özellikleri kazandırırlar; ayrıca
boya üreticileri için ekonomik olarak da iyi
birer seçenek oluştururlar [3].
Resim-1. ‘Zebra kağıdı’ ile boya örtücülüğü test
edilen bir inşaat boyası

Resim-2. Boya Film Aplikatörü, kullanımı ile istenilen film kalınlığında boyanın yüzeye uygulanması sağlanarak
boya film özellikleri ( renk, yapışma, kimyasal dayanım vs.) incelenir.

Resim-3. Boya Film Aplikatörü yardımıyla yüzeye uygulanan boya
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Bileşenlerini incelediğimiz boyanın üretim
aşamasını üç kademeye ayırabiliriz:
i) Ezilme,
ii) Islatma ve
iii) Sarılma.

Resim-4. Yüzeydeki boyanın visible (görünür bölge)
spektrofotometre yardımı ile renk tayini.

Boya bir dispersiyondur. Dispersiyon
işlemi, sıvıyla karıştırılan maddenin
istenilen boyuttaki taneciklerinin bu sıvı
içerisinde homojen olarak dağılmasıdır.
Pigment ve dolgu maddeleri istenilen
tanecik boyutuna kadar öğütüldükten
(ezildikten)
sonra
katkı
maddeleri
(ıslatıcılar) ile ıslatılır ve son olarakta
bağlayıcılar disperse edilmiş pigment
partiküllerini sarar ve böylece kolloidal
yapı oluşur. İşte oluşan bu kolloidal yapı
boyadır.

Çözgenler, bağlayıcıları çözerek bağlayıcı
çözeltisi oluştururlar. Oluşan bağlayıcı
çözeltisinde pigmentler ve dolgular
homojen dağıtılarak boya üretilir. Boya
tipine uygun olarak solvent seçimi yapılır.
Toluen, etil asetat, aseton çeşitli alkoller
su vb. sık kullanılan çözgenlerdir.
Katkı maddeleri, boyaya düşük oranda
eklenirler; buna rağmen boyaya önemli
özellikler
katarlar.
Boya
filminin
kuruması, akışkanlığının kontrolü, renk
verme, biyolojik parçalanmaya karşı
direnç
kazanması,
UV
etkisinden
koruması vb. özellikler katkı maddeleri
yardımıyla sağlanır [7].

Resim-5. Üstte görülen ‘grindometre’ ile pigment ve
dolgu taneciklerinin istenilen boyutta olup olmadığı
(iyi disperse edilip edilmediği) test edilir.

Üretimini ve yapısını basitçe incelediğimiz
boya filminin kuruması ise iki şekilde olur;
●

Boya; bileşenlerine, uygulama şekillerine,
bağlayıcı tipine, kullanım alanlarına,
oluşturdukları filme ve diğer bir takım
özelliklerine göre sınıflandırılabilirler.

●

Çözgen buharlaştırması ile kuruma,
Kimyasal reaksiyon ile kuruma,
a) Oksidasyon polimerizasyonu,
b) Polimerizasyon.
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Çözgen buharlaştırılması ile kuruma:
Boya, içerdiği uçucu sıvıların (çözgenler)
buharlaşması ve polimerleşme sonucu
kurur. Selüloz yapılı boyaları ve su bazlı
emülsiyonları bu tip kurumaya örnek
olarak gösterebiliriz. Bu tür boyalar film
oluşturduktan sonra içerdikleri çözgen
karışımı ile temas ettiklerinde tekrar
çözünebilirler.
Kimyasal reaksiyon ile kuruma: Boyanın
ihtiva ettiği bağlayıcılar çapraz bağ yapma
özelliğine sahip ise bu boya filmine
sağlamlık ve sertlik kazandırır. Sertleşen
boya filmi kendi çözgenininde tekrar
çözünmez.
Bu
durum
boyanın
performansını yükseltir ya da azaltır. Bu
şekilde kuruyan boyalara epoksi boyalar,

poliüretan boyalar örnek teşkil eder [3].
Üretilen boyanın kalite kontrolleri girdi
kontrolü, üretim kontrolü, son ürün
kontrolü ve periyodik kontrollerden
oluşmaktadır.
Türkiye, boya sanayinde Avrupa’nın
altıncı büyük boya üreticisidir [8]. Kayıt
dışı boya üretimleri ve küresel ekonomik
kriz boya sanayini olumsuz yönde etkilese
de, gelişen kimya teknolojileri sayesinde
boya üreticileri bizlere kimyanın günlük
hayattaki uygulamalarını göstermeye
devam edecektir.
Not: Fotoğraflar için Aytunç TARAKÇI’ya
teşekkürler…

Nadide ÜNAL
Dokuz Eylül Üniversitesi
Kimya Öğretmenliği Mezunu
nadidechem@gmail.com

Kaynaklar
[1] Prof.Dr.Zeki Tez, Kimya Tarihi, Ankara- 2000
[2] http://boyex.com/4008.asp
[3] www.kimyamuhendisi.com
[4] http://www.kimyaturk.net/index.php/topic,3066.msg54050.html#msg54050,
[5] http://www.dyo.com.tr/dyo/getdoc/dc19a5d7-6a1e-4c26-9c3d54262721a22f/yayinlar_082206161843_yayinlar_061606173931_temiz_.aspx
[6] http://www.indeksiletisim.com/images/Makale/BOYA%20SEKT%C3%96R%C3%9CNDE
%20NANOTEKNOLOJ%C4%B0.pdf
[7] http://www.kimyaturk.net/index.php/topic,6152.0.html
[8] Yrd. Doç. Dr. Faik ÇELİK, Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU, Türkiye’de ve dünya’da boya sanayine iktisadi
bakış ve Türk boya sanayinde kriz tepkisi
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Doğal Pigmentler
Sudan klorak; zeytinyağı, rende ve sabun
ile
arap
sabunu
yapıp
annemi
sevindirmeye çalıştığım yıllarda siyah
beyaz bir televizyonumuz vardı. Benim
günlük yaşantımda onlarca renk olmasına
rağmen televizyona çıkacak kadar şanslı
olan oyuncuların sadece siyah, beyaz ve
grinin değişik tonlarına sahip olmaları
çok mantıksız bir durumdu.
Bu nedenle televizyonda gördüğüm
insanlara
üzülürdüm.
Onların
dünyasında klorofilden kaynaklanan
yeşil, sonbaharda karotenoidler sayesinde
sarıya bürünüp
dökülen yapraklar,
alizarin ile boyanmış kırmızı kumaşlar,
indigo
mavisi
tonlarında
kot
pantolonlar
hatta
rengarenk kelebekler,
bukalemunlar yoktu.
Sadece karbon siyahı
ve titanyum beyazı
Şekil-2. Porfirin halkası. sayesinde
elde
edilebilen siyah, beyaz ve gri tonlarında
bukalemunlar vardı. Sonraki zamanlarda
renkli televizyonlarımız oldu fakat
hiçbirinde doğadaki canlılığı,
renk çeşitliliğini görmek
mümkün olmadı. Bu son
derece
normaldi,
çünkü
hiçbir televizyon doğanın
sahip olduğu moleküllere
yani
pigmentlere
sahip
değildi.

Şekil-1. Klorofil a ve klorofil b.

sayesinde onların renkli görünmesini
sağlayan
moleküllerdir.
Biyolojik
pigmentler geçmişten günümüze kumaş
boyama, yağlı boya hazırlama, kozmetik
v.b. alanlarda kullanılmıştır. İndigo
mavisi, hint sarısı gibi birçoğunun sahip
olduğu moleküler yapı günümüzde
kullanılan
endüstriyel
pigmentlerin
üretimine esin kaynağı olmuştur.

Büyük ihtimalle insanoğlunun tanıştığı ilk
pigment bitkilere yeşil rengini veren
klorofildir (Şekil-1). Klorofilin ana halka
yapısındaki porfirin (Şekil2) enteresan bir şekilde kana
kırmızı
rengini
veren
hemoglobinin
(Şekil-3)
yapısında
da
bulunur.
Porfirinlerin
metallerle
kompleks ve değişik yapıda
yan zincir oluşturabilmeleri
çeşitliliklerini arttırmaktadır.
Biyolojik pigmentler canlı
Bunlar fotosentetik bitki ve
metabolizmalar tarafından
mikroorganizmalar
üretilen ve ışık soğurmaları Şekil-3. Demir-heme grubu kompleksi. dünyasında
geniş
yer
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tutarlar. Klorofil türevleri (klorofil A,
klorofil B v.b) B-12 vitamini, fotosentetik
bakteriler
tarafından
üretilen
bakterioklorofiller
doğal
porfirin
türevlerine örneklerdir [1, 2].

durumlarda üretim kaynağı olarak algler
tercih edilmektedir). Bu sebeple bu
pigmentlerin
üretimleri
artış
göstermektedir.

Karotenoidler bitkilerde bulunan diğer bir
Bahar
aylarında
pigment sınıfıdır. Miktarları klorofile
bitkilerin en çok
oranla düşük olmasına rağmen oldukça
dikkat çeken yanı
kuvvetli pigmentlerdir. Tetraterpenoid
şüphesiz
ki Şekil-6. Flavanoid iskeleti.
yani 40 karbonlu iskeletten oluşan
rengarenk
karotenoidlerin 500’den fazla bilenen
çiçekleridir. Çiçeklere renklerini veren
türevi vardır [3]. Miktarlarına göre sarı,
maddeler ağırlıklı olarak antosiyanidinler
kırmızı, mor, turuncu bazı
ve
antosiyanidinlerin
durumlarda mavi renkler
glikozit
türevleri
olan
oluştururlar. Karotenoidler
antosiyaninlerdir.
genelde
sebzelere
renk
Antosiyanidinler flavanoid
vermektedirler ve bir çoğu
(Şekil-6) yapısına sahip
kolaylıkla A vitaminine
moleküllerdir.
dönüşürler [4, 5]. Yakın
Yapraklardaki
ve
zamanda bazı karotenoidler
bitkilerdeki
görevleri
boyar özelliklerinden ziyade
hakkında bir çok teori
sahip oldukları -özellikle
olmasına rağmen en çok
anti-oksidantbiyolojik
kabul göreni klorofili ve
Şekil-5. Bazı karotenoidler.
aktivitelerle anılır oldular
bitkideki diğer molekülleri
[6]. Bu moleküllerin yüksek anti-oksidan
güneşin UV ışınlarından korumaları ve
kapasiteye sahip olmaları şaşılacak bir
antioksidant olarak görev almalarıdır [7].
durum değildir. Konjuge Π-bağları
Yedi sübstitüsyon bölgesi sebebi ile 500’e
elektronlara
hareketlilik
sağlamaktadır. Bu sayede içinde
bulundukları ortamdaki serbest
elektronların etkilerini kolaylıkla
nötralize edebilirler. Bunlardan en
çok bilinlerden biri, domatesten
elde edilen likopendir (Şekil-4).
α-karoten,
β-karoten,
lutein,
astaxanthin (Şekil-5) gıda boyar
maddesi olarak da kullanım alanı
Şekil-7. Antosiyanin ve sübsitiyson bölgeleri [12].
bulmuştur (bazı
yakın çeşidi bulunmaktadır (Şekil-7) [8].
Böğürtlen, üzüm, kiraz, yaban mersini,
Şekil-4. Likopen.
karanfil, gül gibi birçok mavi, kırmızı,
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siyah yaprak ve meyve rengi bu pigment
sınıfının varlığından kaynaklanır (Şekil-8)
[9].
Meyve ve çiçeklerin renkleri bu

endüstrisinde
de
kullanım alanı bulur
(Şekil-9) [10].
Bitkisel pigmentlerle
beraber
hayvansal
pigmentler
de
çeşitlilik gösterir. Bu
Şekil-9. Nötral ve bazik
pigmentlerin birçoğu
ortamda alkanin pigmenti.
bitkisel
pigmentlerden daha çok uygulama alanı
bulmuş, özellikle boya ve tekstil sanayinde
kullanılan sentetik pigmentlere esin
kaynağı olmuşlardır. Örneğin indigo
mavisi bazı bitkilerden (indigofera
tinctoria) elde edilebilmesine rağmen bir
deniz
kabuklusu
olan
Hexaplex
trunculus’dan da elde edilmiştir (Şekil10).
Benzer bir deniz kabuklusu olan
Haustellum brandaris’den de bir çeşit
indigo mavisi olan tiran moru elde
edilmektedir. Pigment eldesinde bazı
durumlarda
böcekler
de
kaynak

Şekil-8. Antosiyanidin ve antosiyanin içeren bazı
meyve ve çiçekler.

moleküllerin çeşitliliği ile beraber asitliğe
de bağlıdır (Tıpkı asit-baz indikatörlerinin
farklı pH değerlerinde farklı renkler
alması gibi).
Bitkilerin
toprak
üstünde
kalan
kısımlarına ait pigmentlerle beraber toprak
altında kalan kökler de pigmentler
içermektedir, bunlar genellikle boyar
maddeler olarak adlandırılırlar. Bir
antrakinon türevi olan alizarin kırmızısı,
naftakinon olan alkannin (pembe-kırmızı)
önemli boyar maddeleridir. Bir çok boyar
madde su ya da alkolde iyi çözünürken,
alkannin hekzanda iyi çözünür. Bu özelliği
sayesinde sadece tekstilde değil, gıda

Şekil-10. İndigo mavisi ve üretim kaynakları.

oluşturmaktadır.
Karmin
kırmızısı
Dactylopius coccus isimli böceğin sıcak
suda kaynatılması ile ekstre edilir ve
kullanıma hazırlanır.
Kurbağalar
normalde
çok
güzel
görünmeseler de özellikle egzotik ve
zehirli olan türleri çok çarpıcı renklere
sahiptir. Kurbağanın kendine yem çekmek
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için geliştirdiği bu özellik insanların
onlardan uzak durmasını sağlayan bir
uyarı mekanizmasına dönüşmüştür. Aynı
durum yılanlarda da görülmektedir.
Renkli kurbağalar ve yılanlar derilerinde
guanidinler, melaninler, pteridinler ve
karotenoidler taşırlar (Şekil-11).
Hemen hemen bütün pigmentleri aynı
çıkış maddesinden sentezleyen en iyi
kimyager doğa, her gün farklı ve yeni
moleküler yapıya sahip pigmentleri
sentezleyeme devam etmektedir [11].

Şekil-11. Renkli kurbağa ve yılanlara örnekler.

İsmail Hakkı AKGÜN
Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü
Araştırma Görevlisi
ismail.hakki.akgun@ege.edu.tr
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Lycurgus’un Kadehinde Nanoteknoloji İzleri

Şekil-1. Işık artışıyla kadehte oluşan renk değişimi[1]

Nanoteknoloji,
bir
diğer
değişle
nanoparçacıklar
neredeyse
günlük
hayatımıza girmişken ve bu konuya
kendini adamış bilim adamlarının, milyon
dolarları
aşan
araştırma
bütçeli
projelerinin, bilimsel yayınların sayısı hızlı
bir artış gösterirken; bu teknolojinin
aslında
çok
eski
zamanlarda
da
kullanılıyor olduğunu öğrenmek oldukça
şaşırtıcı.
Girişte
de
bahsettiğim
özelliklerden biri olan, nanoparçacıkların
görünür
ışıkta
gösterdikleri
farklı
karakteristikler bundan yüzyıllar önce
keşfedilmiş ve belki bilimsel amaçlarla
değil fakat dönem insanına hitap eden,
gösteriş ve estetiğin ortaya konulmasında
kullanılmış. Dikroik diye de bilinen birkaç
rengi yansıtabilen bir tip camın tek tek
parça örneği olarak belirtilen kadehte az
miktarda altın ve gümüş nanoparçacıkları
kullanılarak, artan ışık yoğunluğuna bağlı,
koyu yeşilden kırmızıya doğru inanılmaz
güzellikte bir renk değişimi elde edilmiş

Renkli bir sayıya renkler ve tabii ki nanoboyuttaki
dünyada renklerin ifade ettiklerine dair bir
derleme ile devam etmek güzel olacak. Daha
önceki yazılarda, işlenmemiş elementlerin
oluşturdukları nanoparçacıkların, aynı elemente
ait makro boyutlardaki kütlelerden oldukça farklı
özellikler gösterdiklerine değinmiştik. Moleküler
düzeyde, boyut ve şekillerine bağlı olarak optik,
ısı/elektrik iletimi, ve manyetizma vb. özellikler
kazanan bu parçacıklar elektronik, biyoteknoloji
ve sağlık (tanı ve terapi) alanlarında umut verici
çalışmaların kaynağını oluşturmaktadırlar. Fakat
bu yazıya ilham veren şey daha çok eskilerden,
M.S. dördüncü yüzyıldan, muhtemelen Roma
döneminden günümüze kadar saklanabilmiş ve
halen British Müzesi’nde sergilenen bir kadeh,
Lycurgus’un Kadehi.
(Şekil-1). Peki, düğünlerimizin sarı gelini
altın ile süs eşyalarının ve takıların
vazgeçilmez metalı gümüş nasıl oluyor da
böyle bir renk ahengini sağlayabiliyor?
Bu sorunun cevabına başlamadan önce
biraz renkler hakkındaki bilgilerimize
dönelim derim. Nedir “renk”? Renk
maddenin yansıttığı veya yaydığı ışığın
karakteristiklerinden
dolayı
oluşan
görüntü ya da durumdur ve algılayan
veya ışık kaynağı açısından:
a) Maddenin ya da ışık kaynağının,
ton, ışık miktarı veya yoğunluk gibi
kişinin algısına göre tanımlanan bir
durumudur,
b) Kişinin gözdeki alıcılar sayesinde
algılayabildiği, baskın dalga boyu,
parlaklık veya saflık gibi madde ve
ışık kaynağını çeşitli özellikleridir,
şekillerinde
tanımlanabilir
(Kaynak: Dictionary).
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Fakat asla iki zıt-rengi aynı anda
algılayamıyoruz, yani kırmızımsı yeşil
veya sarımsı mavi şeklinde bir algılamaya
sahip değiliz [2].

Şekil-2. Gözlerimizin algıladığı renkler.

Ve
gözlerimize
maddeden
yansıyarak/yayılarak gelen ışık demetleri,
beynimize birer sinyal olarak gönderilirler.
Gelen sinyallerin bilgiye dönüştürülmesi
ve
görme
işlemiyse
aynen
tadı
algılayışımız gibidir. Nasıl yediğimiz
şeylerin tatlarını, tatlı, tuzlu, acı ve ekşinin
oranları olarak algılıyorsak, renkleri de 4
ana rengin yoğunluklarına ya da
miktarlarına göre algılayabiliyoruz:

Renklere yaptığımız kısa girişten sonra
gelelim
metallerde
ve
metal
nanoparçacıklarda renklere. Çok eski
dönemlerde Çin ve Mısır’da da, iyileştirici
ve
dekoratif
amaçlı
kullanılan
nanoparçacıklar, bilimsel anlamda ilk
olarak 1857 yılında Faraday tarafından
yazılan makale ile kendisini göstermiştir.
Daha sonrasında ise Gustav Mie, altın
nanoparçacıklarının yansıttığı kırmızı
rengi açıklamak üzere, yüzey plazmon
rezonansını Maxwell’in elektromanyetik
denklemi üzerinden açıklamıştır.

Yüzey Plazmon Rezonansı (Surface
Plasmon Resonance)

Metaller, elektro-manyetik dalga, elektron
ışıması vs. gibi elektrik alanlarına tabi
tutulduklarında elektronlar harekete geçer
ve oluşan yük dağılımındaki bozunmayı
kapatabilmek
için,
önce
nötral
halin
dışına, sonrasında da
tekrar
nötral
hale
geçerler ve bu süreğen
bir şekilde devam
eder. Elektronların bu
ortaklaşa
hareketine
plazmon dalgalanması
ya da salınımı denir.
Yüzey
plazmon
rezonansı
(YPR)
yüzeye yakın bölgede
yer alan plazmanın
Şekil-3. Çileğin algıladığımız tadı ve kız çocuğunun yüzüne odaklandığımızda
algıladığımız renkler. Daha fazlası ve kendinizde deneyebilmeniz için
ortaklaşa
uyarılması
•
•
•

Yeşil ya da kırmızının miktarı
Mavi ya da sarının miktarı
Ve parlaklık.

http://www.webexhibits.org/colorart/color.html
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halidir.
Nanoparçacıklarda
konuşlandırılmış olan elektronlar yüzey
plazmon haline uygun hareket ederler [3].
Normal plazmon frekansında farklılık
gösteren bu hal, ilk olarak Gustav Mie
tarafından
1908
yılında
ortaya
koyulmuştur. Işığın dalga boyundan daha
küçük boyuttaki küre şeklinde bir
nanoparçacığın
yüzey
plazmon
dalgalanmasında kutuplaşma yetisi, α, ya
bağlı olan çift kutuplu hal hakimdir. Ve

α = 3.ε0.V.(ε–εm)/(ε+2.εm)

(1)

ε0,
ε(w)=εt(w)

Denklem 1’de, V, parçacık hacmine,
vakum dielektrik sabitine

+i.εi(w)

,

metalin

,

kompleks frenkansı

bağımlı dielektrik işlevine ve εm ise metali
çevreleyen ortamın dielektrik sabitine
karşılık gelmektedir.

Altın (Au), gümüş (Ag) ve bakırın (Cu),
görünür frekansa karşılık gelen rezonans
koşullarının getirdiği avantajla, özellikle
görüntülemeye dayalı uygulamalarda
kullanımları oldukça yaygınlaşmıştır.
YPR'dan
kaynaklı
yüksek
optik
kutuplaşma, nanoparçacıkların yüzeyinde
oluşan elektrik alanında olağanüstü bir
artışın yanında, YPR frekansı içerisindeki
ışığı tutma ve yansıtma kapasitelerinde de
büyük bir artışa sebep olmaktadır. YPR
frekansı yalnız metal çeşidine değil,
parçacığın boyut (Şekil 4) ve şekline
(Şekil 5) de bağlıdır. Ve bu durum altın
nanoparçacıklarda,
spektrofotometrik
yöntemlerle 500 nm civarında bir soğurma
platosu olarak ortaya çıkmasının yanında,
10 nm boyutunda çıplak gözle duru bir
kırmızı olarak görünen parçacıların
boyutları arttıkça maviye doğru renk
değişimi gösterdikleri bilinmektedir [4].

Şekil-4. Altın nanoparçacıkların boyutları ışığı soğurabildikleri dalga boyutlarını belirler. 10 nm boyutundaki
nanoparçacıkların renkleri kırmızı iken boyutları büyüdükçe bu renk maviye döner ve parçacık boyutu arttıkça
soğurma bandı 500 nm'den 650 nm'nin sağına doğru kayar. 12 nm boyutundaki Altın nanoparçacıklarının
Transmission Elektron Mikroskobundaki (TEM) görüntüleri [2, 4].
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Şekil-5. Altın nanoparçacıklarının şekillerine bağlı olarak yüzey plazmon rezonanslarında gösterdikleri farklılıklar
[5 ve 6 nolu kaynaklardan modifiye edilmiştir].

Nanoparçacıkların Yüzey Plazmon
Rezonans özelliğinin kullanıldığı
Alanlar:
Peki, bu nanoparçacıkların sebep oldukları
ışık
oyunlarını
hangi
amaçlarla
kullanmamız
mümkündür?
Aslına
bakarsanız Tiyol grupları sayesinde
sayısız
moleküle
bağlanabilme
özelliklerinden dolayı, görüntüleme ve
sensör teknolojilerinde halihazırda çok
büyük bir öneme sahipler. Bu yılın
başında Boisselier ve Astruc’in Chemical
Society
Reviews’de
yayınladıkları
derlemede sayısız uygulama alanlarına
dair bilgiye ulaşmak mümkün [7].
Şimdilik yazımı derlemeden alacağım bir
kaç örnekle kısıtlı tutmak istiyorum,
önümüzdeki sayılarda daha detaylı bir
yazıyla sizlerle paylaşmaya devam
edeceğiz.

1. Tek
bir
hücrede
pH
değişikliklerinin görüntülenmesi:
Surface-enhanced Raman scattering
(SERS) tekniği kullanılarak değişen
pHlerde Altın nanoparçacıklarının
gösterdiği
sinyal
değişikleri
izlenmek suretiyle bir tek hücre
bazında
pH
ölçülebilmektedir
(Şekil 6-1).
2. Kanser
hücrelerinin
görüntülenmesi. Quantim Dot
(QD)
nanoparçacıklarının
gönderildiği tümörlü ve sağlıklı
doku Floresans ve SERS teknikleri
kullanılarak ayırt edilebilmektedir
(Şekil 6-2).
3. Biosensor:
Nanoparçacıkların
çökmesi ya da bir araya gelip daha
büyük kompleksler oluşturmaları
onların
YPR
aralıklarını
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değiştirmektedir. Bu özelliklerinden
yaralanılarak DNA tek zincirine
bağlanmış bireysel parçacıkların, bu
DNA
zincirine
uygun
olan
tamamlayıcı zincirle birleşmesi
sonucu oluşan kompleks sayesinde
oluşan
YPR
deki
kaymanın
ölçülmesi
suretiyle
biyosensor
geliştirmiştir. Aynı mantık daha
birçok biyomolekülün tanısında da
kullanılabilinecektir (Şekil 6-3) [7].
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Şekil-6. Metal nanoparçacıkların yüzey plazmon rezonans özelliklerinin bazı uygulamalar
[7 nolu kaynaktan modifiye edilmiştir].
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İnteraktif Müze, Web Exhibits
Web Exhibits 1999 yılından bu yana yılda
8 milyon ziyaret alan interaktif bir müze.
Amacına çokta uygun bir şekilde
gezinirken her tıkta karşınıza yeni bir
salon
çıkıyor.
Renklerden
şiire,
margarinden zamana birçok ilginç konuda
görselliği kullanarak size unutulmaz bir
bilgi
dağarcığının
kapısını
açıyor.
Unutulmaz diyorum çünkü interaktif
testlerle
öğrendiklerinizi
öylesine
pekiştiriyorsunuz
ki
isteseniz
de
beyninizden silmeniz zorlaşıyor. Web
Exhibits ve benzeri daha bir çok interaktif

öğrenim aracına ulaşabilebilmeniz için,
paylaşımı ve gelişimi, gerçek ve derin
bilgiye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren,
IDEA da denilen the Institute for Dynamic
Educational Advancement yani Dinamik
Eğitimsel Gelişim Enstitüsü’nün internet
sayfasına bir gezinti yapmanızı tavsiye
ederim. IDEA’nın sloganında anlatılmak
istediği gibi etkileşmeyi öğrenelim!!!
http://www.idea.org/index.html
http://www.webexhibits.org/
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Saç Boyaları
Güzel görünmek… İnsanların tarih
boyunca
yaşadıkları
dönemin
ve
toplumun değer ve kültürüne göre
girdikleri çaba. Her ne kadar ‘güzellik’
kavramı kadınlarla özdeşleşmiş olsa da;
günümüzde bu kavram, kadınlar için ne
ifade ediyorsa erkekler içinde aynı şeyi
ifade etmektedir. Buna paralel olarak da
kozmetik
kullanımı,
tarih
boyunca
insanlığın gelişmesiyle beraber günden
güne artarak devam etmektedir.
Kozmetik diyince aklıma ilk boya geliyor.
Hep bir şeyleri boyayarak değiştirme
çabasındayız. Bundan en çok nasibini
alanda saçlarımız diye düşünüyorum.
Hayatımızda
bir
şeyler
yolunda
gitmediğinde,
kendimizi
kuaförde
saçımızın rengini değiştirirken buluruz.
Saç boyaları, boya ve boya ürünlerinin
boya çözeltileri şeklinde saç lifine
uygulanan, temelde organik bileşiklerdir.
Kalıcılığa sahiptir: sürtme, yıkama ve
durulama gibi etkenlerle kolayca çıkmaz.
En azından iyi boya bu özelliklere sahip
olmalıdır.
M.Ö. 3000′lerde eski Mısırlılar bitkilerden
elde
ettikleri
boyalarla
boyarlardı saçlarını.
20.
yüzyıl
başına
kadar saçlara gümüş,
bakır
veya
diğer
metallerin karışımıyla
renk
veriliyordu.
Ancak
bunlar
zararlıydı.

Saç boyası olarak kullanılan ilk madde
yakından tanıdığımız kurşun sülfat
kimyasalından elde edilmiştir. Sirkenin
içine batırılan kurşun tarakla saçlar
tarandığında, iki
NH 2
maddenin
karışımı sayesinde
meydana
gelen H N
2
tuzlar,
saçları Şekil-2. Parafenilendiamin
renklendirilmiştir.
1860’ta Hoffman, ‘parafenilendiamin’
maddesinin
kullanılabileceğini
keşfetmiştir. 1883 yılına kadar bu madde
saç
boyalarında
kullanılmıştır.
Parafenilendiamin
(PDD),
serbest
amonyak içerir. Piyasada bulunan hemen
hemen bütün saç boyalarında bulunur.
Yüksek sıcaklıkta kararlıdır. Elektriksel ve
kimyasal olarak dayanımı yüksektir. Bu
özelliklere sahip bir maddenin alerjik
etkileri de fazladır [1]. Yan etkilerinden
dolayı,
bir
süre
sonra
kullanımı
yasaklanmıştır. Talebin artması ve aynı işi
yapacak başka kimyasalın olmaması
nedeniyle yapılan kimya çalışmalarında
aynı maddenin özünden elde edilen
portokilendiamin maddesi ile boya imalatı
devam etmiştir. Portokilendiamin, her ne
kadar parafenilen diamine göre daha az
zehirli olsa da, kalıcılık ve parlaklık
derecesi düşük olmuştur.
Saç boyaları, saçın rengini
değiştirmek,
beyazları kapatmak
için
kullanılan,
doğal,
metal
ve
sentetik olmak üzere
üç
tiptir.
Doğal
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hidrojen peroksit ile saçın rengi açılır.
İkinci adımda isteğe göre saçın rengi
koyulaştırılır ya da açılır. Yapılan
araştırmalar, kalıcı saç boyalarının saça
zarar verdiğini ortaya çıkarmıştır. Yarı
kalıcı saç boyaları saçta hafif renk
değişikliği istenildiğinde kullanılırlar.
Geçici saç boyaları, bir yıkamayla geçen,
azo boyalar, antrakinon, benokinon,
trifenilmetan gibi kimyasal içerirler. Saç
içine
girmediklerinden
saça
zarar
vermezler [3,4].

Şekil-3. Saç Boyaları

(bitkisel) boya türleri bilinen en eski boya
türüdür. Akla ilk gelen Lawsonia alba,
lawsonia spinosen veya lawsonia inermis
bitkilerinin kurutulmuş yapraklarından
hazırlanan kınadır [2]. Kına, boyadığı
dokuya kızıl rengini verir. Metalik
boyalar, saçı derece derece koyulaştırırlar.
Kurşun, gümüş, demir, bakır, nikel,
kobalt, bizmut bileşikleri kullanılmaktadır.
Saçın yıpranmasına ve kırılgan bir hal
almasına neden olurlar. Kalıcılıkları 6-10
hafta arasındadır. Metal
boyaların
içindeki
maddeler; metaloksitler,
saboksitler ve sülfidlerdir.
Günümüzde kullanılan,
saç boyalarının büyük bir
kısmı
sentetik
boya
sınıfındandır. Bu boyalar
da kendi içinde kalıcı,
yarı kalıcı ve geçici olmak
üzere üç gruba ayrılır. Kalıcı saç boyaları,
iki adımda uygulanır. İlk basamakta,

Saçın rengini açmak için kullanılan
kimyasallar, en eski kozmetik ürünlerden
sayılmaktadırlar. Bu kimyasallar, saça
rengini veren melanin pigmentine etki
ederek, onu etkisiz hale getirirler. Bütün
renk açıcılar alkalidir. En çok kullanılan
hidrojen peroksittir. Zehirli etkilerinden
korunmak mümkün olduğundan tercih
edilir. Hidrojen peroksitte serbest hale
geçen oksijen renk açıcı etki yapar. Renk
açıcılar yapılarındaki alkaliler sayesinde
kortekse girer ve rengin açılmasını sağlar.
Saç açıcılar, koyulaştırıcı maddeler
(magnezyum karbonat, magnezyum ve
alüminyum silikat) yağımsı maddeler

Şekil-4. Renkler

(lanolin, lesitin) saçın göreceği zararları en
az indirmek için koruyucu olarak,
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alkalileştiriciler,
nemlendiriciler,
oksidasyon maddeleri ve matlaştırıcılar
içeren
karışımlardır.
Saçın
renklendirilmesi
işleminde
boya
karışımlarının uygun kurallara göre
hazırlanması önemlidir. Bu işin uzmanları
genellikle 1:1 oranını kullanmaktadırlar.
Yani boya ve hidrojen peroksit eşit
miktarlarda
karıştırılmaktadır.
Boya
karışımları, kullanımdan kısa bir süre önce
hazırlanmaktadır. Çünkü boyaların hava
ile
fazla
teması
boyanın
etkisini
kaybetmesine neden olur.

Saç Boyamadaki Kimyasal Olaylar
Saç boyaları alkali olduklarından saçı
şişirir, kutikula pullarını açar ve boya
moleküllerinin
kortekse
girmesine
yardımcı olur. Küçük moleküllerden
oluşan saç boyaları, hidrojen peroksit ile
etkileştirilerek, korteksten çıkamayacak
derecede
büyük
moleküller oluşturur.
Bu
işleme
‘oksidasyon
işlemi’
adı verilmektedir. Bu
işlemlerden
sonra
boya
saç
teline
yerleşir.

Saçlar boyanmadan önce alerji testinin
yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu
test ile vücudun boyaya tepki verip
vermeyeceği gözlemlenebilir. Alerji testi
sırasında renk testi de yapılarak, saç
telinin o rengi alıp almayacağına
bakılabilir.
Saç boyama amacıyla kullanılan kozmetik
ürünlerde
çok
sayıda
kimyasal
kullanılmaktadır. pek çok saç boyasının
belirli kişilerde tahriş, alerjik yanıt veya
her ikisine birden yol açabilen içeriğe
sahip olduğunu ortaya koymuştur [5].
Bunlar içinde parafenilendiamin (PDD),
alerjik tepkilere neden olan en önemli
madde olarak bilinmektedir [6]. Bazı
kişiler,
bu
maddeye
aşırı
tepki
vermektedirler. Saça sürüldüğü anda kafa
ve yüz derisi şişebilmektedir.
Saç

boyalarında

bulunan
bazı
kimyasalların
ise
insan vücuduna nasıl
bir etkisi olduğu
bilinmiyor.
Çünkü
bunlarla ilgili yeterli
bir
araştırma
yapılmamış.
Buna
rağmen,
vücudumuza
nasıl
bir etkisi olacağını
Boyama
işleminde
bilemediğimiz bazı
ortamın
sıcaklığı
Şekil-5. Saç Boyalarının Alerjik Etkileri
kimyasal maddeler
önemlidir. Bu sıcaklık
her ay (veya kuaförlerin önerisiyle her 20
en az 20 0C olmalıdır. Soğuk ortam sürecin
günde bir) kafa derimize sürülüyor. Etkisi
uzamasına neden olur. İstenilen tona göre
araştırılarak çeşitli hastalıklarla bağlantısı
boyanın saçta bekletilmesi gerekir. Bu süre
saptanan bazı bileşiklerin kullanımı
35-50 dk arasında değişir. Yapısındaki
yasaklanmıştır. Bu kimyasallar, derisine
kimyasallardan dolayı, boyanın saçta uzun
boya uygulanan, kişi kadar uygulanan
süre bekletilmesi saçın yıpranmasına
kişiyi de etkilemektedir. Çünkü bunların
neden olur.
solunması akciğer iritasyonu için yeterli
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olmaktadır. Özellikle bebek bekleyen ve
emziren bayanların bu kimyasallardan
uzak durması tavsiye edilmektedir.
Almanya’da yapılan bir araştırma ile saç
boyalarında kullanılan hidrojen peroksitin,
saçları
beyazlattığı
öne
sürülmüş.
Araştırmaya göre, hidrojen peroksitin
yaşlandıkça
saç
köklerinde
büyük
miktarda toplandığı ve sonuda renk
pigmenti melaninin sentezine engel
olduğu söylenmektedir [7].
Amerikan Epidemiology Dergisi’nden
yayımlanan araştırmaya göre; yılda dokuz

seferden daha çok saç boyası kullananların
kronik lenfositer lösemiye yakalanma
olasılığının, daha az kullananlara kıyasla
yüzde 60 artış gösterdiğini ortaya çıkardı.
1980 yılından önce düzenli saç boyası
kullanan kadınların ise daha fazla
tehlikede olduğu ve bu kadınların bir kan
hastalığına yakalanma riskinin yüzde 70
artış gösterdiği belirlenmiştir.
Bunun nedeni ise o tarihten önce satılan
boyalarda
günümüzde
artık
kullanılmayan kanserojen zehirli bileşim
maddesi bulunmasıdır [8].
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Teяsine Kimyæ
Geçtiğimiz günlerde bir Türk filmi
izledim. İsmi, “Tersine Dünya”. Orhan
Kemal’in aynı isimli kitabından perdeye
uyarlanmış
bir
film, aynı zamanda
da bir tiyatro eseri.
Film, kadın erkek
ilişkilerinin,
ataerkil
toplum
içindeki rollerinin
değişmesi
durumunda
olabilecekleri
anlatan trajikomik
bir yapım. Kötü yollara düşen genç
erkekler, karısı hapise girip, iffeti ve
namusunu
fabrikatör
kadınlardan
korumaya
çalışanlar;
karısını
evde
bekleyen pos bıyıklı adamlar; dayak
yiyenler, karısı gece içip içip eve geç gelen
erkekler vs. gibi düşünebileceğiniz birçok
cinsiyetçi durumun tersine dönmüş
halleri. Filmi izlerken repliklerin birçoğu
çok komik geliyor ama
maalesef tersine dünyanın
tersinin gerçekten var
olduğunu bilmek de
filmi trajikomik bir hale
getiriyor. Oyuncu kadrosu da
oldukça geniş bu filmi, merak edenlere
tavsiye ederim.

bileşiğin oldukça kararsız olabileceğini
tahmin edersiniz ki bu nedenle de bu
bileşik
X-ışını
yapısının
elde
0
edilebilmesine rağmen -78 C’den yüksek
sıcaklıklarda bozunmaktadır. Peki nasıl
oluyor da bu bileşikte H+, Na- ’den
elektronlarını alamıyor? Burada aslında
kafesleme denilen
bir
hile
kullanılmıştır.
Yani H+ bileşiğini
çok iyi bir şekilde
kafesleyen birçok
halkalı
amin
Şekil-1. Adamanzan içine
bileşiği
kafeslenmiş H+ ve Na [1].kullanılmış ve bu
şekilde H+ ’ya
yaklaşamayan Na- iyonları kafesin dışında,
ciğerci kedisi gibi kalakalmıştır (Şekil-1).
Oldukça
elegant
bir
yaklaşımla
sentezlenen bu tersine NaH bileşiği,
kimyadaki tersliklere örneklerden sadece
biri.

Geçenlerde okuduğum bir makale de bu
tersine dünyanın kimya halini çok
andırıyordu. 2002 yılında yayımlanmış bu
makalede [1], klasik olarak Na+ ve Hiyonlarından oluşan NaH bileşiğinin
tersine dönmüş yani Na- ve H+ olarak elde
edildiği anlatılıyor. Na- iyonu içeren bir
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İngilizce
literatürde
de
Almancası
kullanılan umpolung kavramı da (yani
polaritenin degismesi) bu “tersine dünya”
söylemine güzel bir örnek [2]. Organik
kimya dersinden hatırlarsanız, aldehit ve
ketonların ditiyollerle korunması ve
ardından kuvvetli bazla muamele sonrası
nükleofil olarak davranabilmektedir. Yani,
normalde oldukça iyi elektrofil olan bu
grupları umpolung adı verilen bu işlemle,
ters bir reaktivite gostermelerini sağlamak
mümkün.
Tersine dünyaya örnek olarak, biraz daha
farklı bir örnekte hardal gazıdır [3] Hardal
gazı, Birinci dünya savaşında Almanlar
tarafından İngilizlere karşı kullanılan,
tarihteki ilk kimyasal silahlardan biridir.
Hemen öldürmeyip uzunca bir süre acı
çektiren bu madde, Birinci dünya
savaşında,
onbinlerce
kişinin,
göz
hasarları, birinci dereceden yanıklar,
akciger komplikasyonları gibi sorunlardan
dolayı acı bir şekilde yaralanmasına ve
binlercesinin de ölmesine neden olmustur
[4]. Hardal gazının azot turevi de İkinci
dünya savaşında yine Almanlar tarafından
geliştirilip kullanılmıştır[5]. O günden
bugüne de çesitli savaşlarda [6] askerlere
veya masum halka zehir saçmaya devam
etmiştir.

Hardal gazının veya azot türevlerinin
zehirli olmasının birincil nedeni, kükürt

Şekil-2. Hardal Gazı olarak bilinen
diklorodietil sülfür.

atomunun (veya azot) komşu grup etkisi
ile klorü uzaklaştırıp üç halkalı sülfonyum
tuzunu (veya amonyum) oluşturmasıdır.
Oldukça reaktif olan bu sülfonyum tuzu
(veya amonyum), herhangi bir nükleofille
kolaylıkla tepkimeye girebilmektedir.
Vücut içindeki DNA’ların, serbest aminleri
de bu sülfonyum elektrofilinden payını
almakta ve tersinmez bir çekilde
tepkimeye girerek, DNA’ların işlevsiz hale
gelmesine ve vücut fonksiyonlarının
aksamasıyla maruz kalan kişinin ciddi bir
şekilde yaralanmasına, acı çekmesine
veyahut çeşitli kanser türlerine kansere
neden olmaktadır.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, azotlu
hardal gazından ölen askerlerin otopsisini
yapan doktorlar, elde ettikleri bilgilerden
yola çıkarak, uzunca bir süre insanların
acılar içinde ölmesine neden olan bu
zehirli
maddeden
kemoterapi
ilacı
yaparak, ölüm saçan bir kimyasalı tersine
çevirip şifalı hale getirmişlerdir [5].
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Yan etkilerinin fazla olması
nedeniyle,
farklı
türevleri
sentezlenip,
daha
da
etkili
kemoterapi ilaçları elde edilmiştir.
Hala günümüzde, bu azotlu
hardal gazının bazı türevleri ilaç
piyasasında, özellikle prostat kanserinin
tedavisi için satılmaktadır.
Aslında ilaç olarak etki mekanizması hala
aynı şekildedir. Yine DNA’yı hedef alır
ancak bu kez uygun dozajlar ile kanser
hücrelerinin öldürülmesinde kullanılır.
Ancak kanserli ya da kansersiz hücre
DNA‘ları arasında herhangi bir seçilim söz
konusu olmadığından,
iyi hücrelerin de
hasarına
neden
olmaktadır. Bu zaten
birçok
kemoterapi
ilaçlarının genel sorunudur.
Kemoterapi tedavisi gören
hastaların en belirgin özelliği olarak
saçlarının dökülmesi de bunun bir
sonucudur. Ancak bu etkinin ölümcül
olmaması için başka ilaçlarla kansersiz
hücrelere daha az zarar verilmeye
çalışılmakta ve nisbeten başarı da elde
edilmiş durumdadır.
Normalde sıvı olup, bazı koşullarda katı
gibi davranan sıvıları Katalizör’ün ilk
sayısında Yılmaz SEÇKİNER’in yazdığı
“Newtonyen olmayan sıvılar” başlıklı

yazısında okumuşsunuzdur [7].
Üzerine basınç uygulandığında
katı özellik gösteren bu sıvılar da,
tersine dünyaya örnek olarak
gösterilebilir.
Bazen de kimyada, olmaz denilen birçok
şeyin başarıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz
aylarda
yayımlanan
bir
makalede
bahsedilen, normalde tüm bileşiklerinde
+2 değerlik alan kalsiyumun, Ca+ halinde
kararlı (havasız ortamda) kompleks
bileşiğinin sentezlenmesi de bunlardan
sadece biridir [8].

Normalde dört bağdan fazlasını asla
yapamayan karbon atomunun da, beş
koordinasyon
sayılı
kararlı
karbon
bileşiklerin sentezlenebilmesi de kimyada
sınırları zorlamaya güzel bir örnek olarak
gösterilebilir [9].
Ters giden bir şeylerden güzel şeyler
yapabilme ümidiyle.

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Şikago Üniversitesi, Kimya Bölümü, A.B.D.
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com
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Yeni Nesil Dergiler, Bilimde Videonun
Kullanılması ve JoVe

Geçenlerde ofisimde oturmuş çalışıyorken,
gelen bir e-posta ilgimi çekti: JoVe VideoJournal for Biological Research, Call for
Papers, yani Biyolojik Araştırmalar için
JoVe Video-Dergi, Makale çağrısı.
Garipsedim, e-dergi internetin doğduğu
yıllardan bu yana hayatımızda
ve artık o olmadan nasıl bilim
yapılıyormuş diye düşünmeyi
bile bırakmışken, Video-dergi?
Bir nevi bilim için youtube.
İnsanlardaki yaratıcılığın sınırı yok diye
düşünüyordum, şimdi bir adım daha
inancımda yol alıyorum.
JoVe türünün ilki. Biyoloji ve Biyomedikal
dallarındaki araştırma ve protokollerin
online olarak yayınlandığı bu sistemi öyle
hafife almayın, çünkü Harward ve benzeri
üniversitelerden hocaların yayınları da
listelerin önlerinde. Prestijinin yanı sıra,
bir editorler grubu tarafından çalışmaların
ön seçimden geçirilmesi ve PubMed

lıstelerinde yer almasıyla Youtube vb.
video birikim sitelerinden farklı. Şimdiye
kadar sinir bilimi, geliştirmeli biyoloji,
immunoloji,
biyomühendislik,
bitki
biyolojisi,
tıp ve davranışsal bilimler
konularında, içerisinde Harvard, MIT,
Stanford,
Yale
gibi
üniversitelerin bilim adamlarının
makaleleri de olan 350’den fazla
video yayınlanmış. Dahası eğer
çalışmanız yayınlanmaya uygun
bulunursa sizlere profosyonel çekim ekibi
göndererek video çekiminde de yardımcı
oluyorlar. Görselliğin gittikçe gereklilik
haline geldiği günümüzde, artık kağıda
dokunmadan, bir çok şeyi birebir, birnevi
yaşayarak, öğrenebilme yollarının sınırları
gittikçe aşılıyor. Artık laboratuvarlar
bilgisayar ekranlarımıza kadar geliyor.
Sayfa sayfa makalelerin sadece dakikalar
alan görüntülü anlatımlarını ayaklarımıza
getiren, JoVE hakkında daha çok bilgiye
www.JoVe.com dan ulaşabilirsiniz.

Rükan GENÇ
Rovira i Virgili Üniversitesi, İspanya
Doktora Öğrencisi
rukangenc@gmail.com
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Ödüllü Soru
Biyolojik sistemlerde, istenilen küçük molekülün istenilen zamanda ve yerde salınmasını
sağlamak için kullanılan fotokatalitik tepkimeyi aşağıda görebilirsiniz.
NO2 CH3

isik

OR

NO2 O
CH3

+ RO- + H +

Mikrosaniyelerle ölçülen bir hızda gerçekleşen bu tepkime, biyokimyada istenilen yerde
+

-

-

H veya RO grubunun salınmasını sağlamakta kullanılmaktadır. RO grubu bir DNA
bazı, biyolojik olarak aktif bir molekül, bir metal iyonu tutabilen bir ligant sistemi vs. bir
çok farklı grup olabilir. Bu tür sistemlerin çok kullanışlı uygulamaları vardır.
Sorumuza gelecek olursak. Yukarıdaki tepkimenin mekanizmasını bulunuz ve bağların
hareketlerini oklar ile gösteriniz.
İpucu: Tepkimenin ilk basamağı ışık katalizörlüğünde nitronik asit oluşumu ve
aromatikliğin bozulması üzerinden gittiği düşünülmektedir.
Cevaplarınızı “ katalizor@kimyasanal.net “ adresine yollayabilirsiniz.

Bir önceki ödüllü sorunun cevabı: Sorunun çözümü olarak, okuyucularımızdan
Nebahat Yaman’ın cevabı, güzel ve açıklayıcı olduğu için doğrudan buraya koymayı
uygun gördük:
(A)
(B)
(C)
NH4NO3---------N2+1/2O2+2H2O A katısı yüksek sıcaklıklarda B, C ve suyu oluşturur.
(Amonyum Nitrat) (Azot) (Oksijen)
>300 ºC
(A)
(D)
NH4NO3 --------------N2O+2H2O
(250 ºC)(Dinitrojen oksit)
(D)
(B) (C)
N2O----------N2+1/2O2
Isıtma
(D)
(E)
N2O+1/2O2--------N2O2

A katısının 250 ºC’de bozunmasından D ve su oluşur.

D gazının ısıtılması sonucu B ve C gazları oluşur.

D gazının oksijen ile tepkimesi sonucu E gazı oluşur.

(Dinitrojen dioksit)
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(E)
(F)
N2O2 ------- 2(NO)

E gazı F gazı ile dengededir.

(Nitrik oksit)

(F)
(D) (G)
3NO -------------N2O + NO2
(Disproporsinasyon)

F gazı disproporsinasyona uğrayarak D ve G’yi oluşturur.

(Azot dioksit)

(F) (C)
(G)
2NO + O2 -------2NO2

F gazı C gazıyla karıştırıldığında G gazını oluşturur.

(G)
2NO2 -----

G gazı H ile dengededir.

(H)
N2O4

(Nitrojen Tetraoksit)

(H)

(I)

(J)
+

N2O4 ------------ (NO) +(NO3)
(H)
(K)
2N2O4 + 2/3 O3 -------2N2O5

-

H gazının iyonlaşması sonucu I ve J oluşur.

H gazının ozonla yükseltgenmesi sonucu K katısı oluşur.

(Diazot Pentaoksit)

(J)
(L)
(K)
+
(NO3) + (NO2) ------N2O5

K katısı L ve J den oluşur.

dinitrojen pentoksidin(K) iyonik yapısı.
Bu soruyu doğru yapan okuyucularımız:
•
Taha Bilal UYAR
•
Nebahat YAMAN
•
Reha YELKEN
arasında notersiz ortamda kendi aramızda yaptığımız çekiliş sonucunda ödül kazanan
okuyucumuz:
Nebahat YAMAN
oldu. Tebrik ediyoruz. Kendisiyle irtibata geçerek, adres bilgilerini alıp ödülünü
yollayacağız.
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ChrometiSIL® HPLC Kolonları
EMR HPLC Technologies, ChrometiSIL®
HPLC kolonlarını uygun fiyatlarla artık
Türkiye’deki
kullanıcıların
hizmetine
sunmaktadır. EMR HPLC Technologies bir
ilki
gerçekleştirerek
HPLC
ürün
kataloglarını Türkçe olarak hazırladı.
Böylece
HPLC
uygulamalarında
kullanılacak kolonlar ve kolon fazları
hakkında bilgi edinebilmek için farklı
dillere vakıf olma zorunluluğunu en
azından belli oranda ortadan kaldırma
amacı güdüldü.
Berlin’de yerleşik EMR Şirketleri, 2000
yılından bu yana kromatografi sahasında
HPLC-Analiz tekniği kullanıcıları için her
fazda dolu HPLC kolon ve donanımını,
yüksek teknoloji kullanılan modern üretim
tesislerinde, DIN EN ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi ile şekillendirilen kalite
politikası
çerçevesinde
üretmektedir.
Avrupa ülkelerinin yanısıra Almanya
HPLC sektörünün takriben % 80’inin
tedarikçisi
durumundadır.
Şu
an
dünyanın en büyük HPLC üreticilerinden
Phenomenex şirketi ile de tedarik için ön
görüşmeler mutabakat ile tamamlanmıştır.
Piyasada mevcut kolon çeşitleri içinde
EMR
HPLC
Technologies’in
ChrometiSIL® kolonlarını rakiplerinden
farklı ve üstün kılan özelliklerden bazıları
şunlardır:
● Mükemmel kalitedeki donanım ve
ekipman,
● Standart üretim programı içinde yer
almayan talepler için istenen her
ölçü ve ebatta üretim imkanı,

●

●

●

Rakiplerinin ulaşamadığı %99,999
oranına varan saflıktaki, metal
muhteva
içermeyen
dolgu
maddeleri,
Adet sınırı olmaksızın kısa teslimat
süresi,
Ürünler için teknik danışmanlık.

Farklı üreticilerin kolonları ile yapılan
mukayese ve analizler, EMR HPLC
Technologies ChrometiSIL® kolonlarının
bu üstün kalitesini teyit etmektedir.
Büyük bir emeğin, bilginin ve yüksek
teknolojinin neticesi olan EMR HPLC
Technologies ChrometiSIL® Kolonları ilaç,
gıda, içecek, kimya ve petrokimya
sanayisinden tıbbi uygulamalara kadar her
türlü ayrıştırma, belirleme ve analiz
problemlerinin çözümünde kullanılmak
üzere geliştirildi.
Aşağıda örnek olarak Silis jel, C18 ve C30
tabanlı fazların kataloglarını içerir linkleri
bulacaksınız.
●

●

●

http://www.emriz.eu/katalog/ChrometiSIL-C18.pdf
http://www.emriz.eu/katalog/ChrometiSIL-C30.pdf
http://www.emriz.eu/katalog/ChrometiSIL-Si.pdf

İlginize teşekkür
dilerim.

eder,

iyi

çalışmalar

Mehdi ÖZTÜRK
http://www.emr-trade.com
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Sizden Gelenler...
Kısa zaman öncesinde tesadüfen internette
dolaşırken karşılaştım. Çok beğendim.
Kimyacılar için ideal bir dergi olmuş.
Başlangıcı böylesine iyi olan bir dergi
sanırım ilerleyen zamanlarda çok daha
güzel olacağını tahmin ediyorum. Emeği
geçen herkese teşekür ederim. Başarılar
diliyorum.
SİNAN KANAT
Kimya mühendisliğini bitirdim Ankara’da
ODTÜ’DE çalışıyorum derginizi takip
ediyorum.
Başarılarınızın
devamını
beklerim. Sayenizde kimya alanında
sorusu
olanlar
sorularına
cevap
bulabilecek.
KEZBAN
EZBAN ÇETİNKAYA
Tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum,
emeği geçen herkese. Bilim evrenseldir
ama
böyle
güzel
bir
çalışmanın
Türkiye’den çıkması oldukça sevindirici
ve umut vaad edici. Daha nice sayılara
inşallah! Saygılar. Kolay gelsin.
ÖZLEM ÇINARLIK
KTÜ Kimya 1. sınıf öğrencisiyim. Dergiyi
severek
okuyorum.
Çok
sağolun
emekleriniz için. İnşallah kimya alanında
başka dergilerin çıkmasına da önayak
olur. Emeğinize sağlık, teşekkürler.
MURAT KARAKAYA
Merhabalar! Ben kimya
mezunuyum.
Bizim de bir dergimizin olduğuna çok
sevindim. Hayırlı olsun. Fethiye’den
sevgiler..
ÇAĞRI ÖZBAKİ

Derginizi takip ediyor ve çok başarılı
buluyorum. Son sayınızda çıktı alamama
problemi ile ilgili yaptığınız açıklamaya
hak veriyorum ama en azından dergiyi
hazırlarken içindekiler kısmında konu
başlıklarına köprü koyarsanız makalelere
ulaşmamız kolay olacaktır. Teşekkürler
SERDAR SUSAM
Öncelikle merhabalar. Ben sizlere göre
baya küçüğüm, daha lisede okuyorum.
Tesadüfen karşılaştım ve kimyaya ilgim
arttı. Gerçekten güzel bir dergi olmuş.
Emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Ben
sizi imrenerek okuyorum gerçekten.
Sizlerle tanışmak mümkünse bunu çok
isterim mutlulukla kalın.
SERVET SIR
Merhabalar.
Ben
Afyon
Kocatepe
Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisiyim.
Bu işi severek gönüllü yapmanız
mükemmel bir iş çünkü çağımız
Türkiye’sinde bilime bu kadar az yer
verilirken
sizin
bunu
yapmanız
anlatılamaz.
İLKAY GÜNDÜZ
Merhaba. Derginizi gerçekten çok başarılı
buluyorum. Bilime pek fazla önem
vermeyen bir ülkede böyle bir bilimsel
derginin çıkması çok güzel. Hepinizin
emeğine sağlık. Başarılarınızın devamını
diliyorum.
Fırat
Üniversitesi’nden
selamlar.
BÜŞRA ÖZERHAN
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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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