Katalizör
Popüler Kimya Dergisi

Yıl: 2

Sayı: 7

EkimKasımAralık 2009

 Yeşilleşen Mavi Şişe
 Sodyum Lauril Sülfat
 Deneysiz Bir Kimya Düşünülemez
 Yaşayan En Başarılı Türk Kimyager
 Dr. Miral DİZDAROĞLU İle Söyleşi
KATALİZÖR – Popüler Kimya Dergisi – http://www.katalizor.net

1

içindekiler

3

Katalizör Anayasası
Editörden

4

Yeşilleşen Mavi Şişe

9

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU

5

“Deneysiz Bir Kimya Düşünülemez”
Erhan ÖZKAL

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU

12

Yaşayan En Başarılı Türk Kimyacı Kimdir?
Dr. Cafer T. YAVUZ

Dr. Miral DİZDAROĞLU İle Söyleşi
Dr. Cafer T. YAVUZ

19

Aminoasit ile Yaş Tayini
Celile DEMİRBİLEK

Hidrojen
Ferdi KARADAŞ

23

Sodyum Lauril Sülfat

21

Ferdi KARADAŞ

Kariyerimin Kimyası

27

15

Ödüllü Soru

25

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU

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

2

Katalizör Anayasası
Dergi Sahibi

1.

İçimizdeki Çocuk

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

2.

3.

4.

Dizgi  Dizayn

5.

Mustafa ÇELİK

Eposta Adresi
katalizor@kimyasanal.net

Web Sitesi
http://www.katalizor.net

Bu Sayıda Yazanlar
Celile DEMİRBİLEK
Ferdi KARADAŞ
Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Erhan ÖZKAL
Dr. Cafer T. YAVUZ

6.

7.

8.

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.
Dergide yer alan bilgileri kullanarak başınıza gelebilecek
felaketlerden,
patlamalardan,
gaz
sızıntılarından,
zehirlemelerinden vs. Katalizör dergisi sorumlu değildir.
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.
Dergide kullanılan görsel öğeler eğer alıntı ise alındığı yerler
ve gerçek sahipleri belirtilmektedir.
"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.
Editörler, kendilerine çeşitli vasıtalarla ulaştırılan aday
yazıları istedikleri gibi düzenleyebilir, eklemeçıkarma
yapabilir, kırpabilir, kesebilir, bölebilir vs.
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.
●

●

Reklam Vermek İçin
katalizor@kimyasanal.net

●

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....

Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU

Kısa bir gecikmenin ardından, bu yılın son sayısı ile
tekrar sizlerle birlikteyiz. Daimi yazarlarımızdan
Nadide'nin ani rahatsızlığı nedeniyle üzerinde
özenle çalıştığı yazısını tamamlayamaması, “Kimya
Eğitimi”ni kapak konusu olarak seçtiğimiz bu sayı
için büyük bir kayıp oldu. Kendisine öncelikle
geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz ve gelecek
sayıda yazarımızın yazısını sizlerle paylaşmayı
umut ediyoruz.

Bu sayıda, yukarıda da değindiğim gibi, Kimya Eğitimi’ni konu alalım istedik.
Konuyu tartışmaya da ilk olarak kimyagerlerimizle başlayalım. Cafer’in uzun
uğraşları neticesinde, Hindeksi yöntemini baz alarak yapmış olduğu sıralama ile
en başarılı kimyagerimizi, Dr. Miral DİZDAROĞLU, bize tanıştıracak; dahası
yapmış olduğu söyleşiyle de tanışlığımıza derinlik katacak. Erhan, dünyadaki
farklı üniversitelerin eğitim anlayışlarını derlediği yazısı ile farklı kimya
bölümlerini karşılaştırma imkanını bizlere sunuyor. Erhan’ın da dediği gibi
deneysiz kimya olmaz! Söz deneye gelince, eminim bir çok kişinin bildiği bir
gösteri deneyi olan Mavi Şişe deneyinin daha doğa sever halini anlattığım yazı ile
de kimya eğitiminin vazgeçilmez unsuru haline gelmekte olan gösteri deneyleri
serisine bir başlangıç yapmış olacağız. Celile de bu sayımızda, birçok kişinin
yakından bildiği Karbon14 yönteminin alternatifi ile yaş tayini konusuna
değinmekte. Ferdi'nin Hidrojen ve Sodyum Lauril Sülfat yazıları da yine
başlamasını ümit ettiğimiz bir serinin ilki niteliğinde.
Maalesef geçen sayımızdaki ödüllü soruya doğru yanıt veren olmadı. Sorunun
zor geldiğini düşündüğümüzden birkaç ipucu da ekleyerek, mekanizma sever
kimyager arkadaşların ilgisine tekrar sunuyoruz.
Sitemizdeki ziyaretçi defterine yazan okurlarımızın beğeni, eleştiri ve
isteklerinden derlediğimiz “Sizden Gelenler” kısmı ise dergimizdeki her zamanki
yerinde.
Tüm kimya severlere, iyi okumalar...
Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
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“Deneysiz Bir Kimya Düşünülemez”
Çoğumuz,
üniversite
yıllarında
zorlandığımız ya da ilerisi için çizmeye
başladığımız rotaya uyuşturamadığımız
konulara çok uzun zaman harcamışızdır.
Fizikokimya, kuantum kimyası, fizik,
matematik, organik kimya… liste uzar
gider ama esas sorulması gereken soru
“gerçekten de bu konuların hepsine hakim
olmalı mıyız?” Kimya gibi yıllar geçtikçe
dallanıp budaklanan bir bilim dalında,
tüm bu konuları belirli bir seviyenin
üstünde bilmeli miyiz?
Dergimizin genel okuyucu kitlesini
ilgilendiren lisans kimya eğitiminin
dünyadaki üst düzey bölümler tarafından
yeniden şekillendirilmesi, öğrencilere
verdiği yeni fırsatlar ve ülkemizdeki son
durum
hakkında
yüzeysel
bir
değerlendirmeyle hepimizi bu konu
hakkında biraz düşünmeye sevk etmek
istiyorum.
Dünyada kimya alanında geleneği olan
ülkeleri, ülkemizde devam eden kimya
eğitimini
ve
gerçekleşen
eğilimleri
incelersek; ülkemiz yaklaşık olarak
1960'ların içinde bir
yerlerde
benimsediği
yapıyı
korumaya
devam
etmektedir.
Ancak diğer ülkeler de
bir taraftan bu git gide
değişen ve gelişen bir
yöne doğru hareket
etmektedir.

Eğitime 1865 yılında başlayan M.I.T'de [1]
kimya lisans eğitimini bitirebilmek için
mümkün olan en az sayıda zorunlu derse
yer verildiğinden özellikle bahsedilmekte
ve kalan zamanda öğrencilerin lisans
araştırma
programına
katılmaları
özendirilmekte [2].

Resim1: 1900’lü yıllardaki M.I.T. öğretim üyeleri.

Toplamda kimya bölümünden
laboratuar zorunlu tutulmuş.
geriye kalan zamanlarda
bölümlerden ve yüksek lisans
de
kendilerini
teorik
geliştirebiliyorlar.

9 ders ve 4
Öğrenciler
ise diğer
dersleri ile
olarak

Harvard'ta
ise
toplamda 16 ders
zorunlu tutuluyor.
Bunlar
kimya
dersleri
içinde
dengeli
olarak
dağıtılmış. 9 tane
ders
ve
laboratuarları
Resim2: Harvard'tan Prof. George M. Whitesides [4]. yanında
bir
A.B.D.'den başlayacak olursak tartışmaya
matematik ve iki fizik dersi ile teorik
açık olan bir tercihle beraber, M.I.T.,
eğitim tamamlanabiliyor ve yine lisans
Harvard, Standford ve U.C. Berkeley'i
düzeyinde
araştırmaya
karşı
bir
incelemeyi uygun buldum.
yönlendirme mevcut [3].
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Stanford'ta
baktığımızda
ise
daha
dayatılmış bir düzen söz konusu ama
burada ise daha ilk yıldan başlayarak
organik
kimya
dersleri
verilmekte,
matematik zorunlu ama fizik ise ikinci
yılda [5]. Yine burada da en az bir dönem
zorunlu araştırma dersi bulunmakta [6].

Daha
ilk
sınıfın
ilk
döneminden
başlayarak,
Oxford'ta
öncelikle
alabildiğine bir çeşitlilik söz konusu.
Dersler hazır olarak seçilmiş ama çok
farklı dersler temele çok güzel bir şekilde
yayılmış. Daha ilk yıldan başlayarak
termodinamik
yasalarına,
organik
kimyaya ve metal kimyasına
giriş dersleri mevcut.

3. yıldan başlayarak derslerde
iyice seçmeli bir düzene
gidiliyor. Peptit kimyasından,
katı hal kimyasına ve hatta
organik
kimyadan
geçiş
metallerine kadar geniş bir
yelpaze ile sınav zamanı
öğrenciler serinleyebiliyorlar.
Resim3: Stanford Üniversitesi'nin ilk kimya bölümü.
Son sınıfta ise tam zamanlı
olarak
bir
araştırma
projesi
ile
U.C.
Berkeley'de
ise
neredeyse
görevlendirilerek araştırmanın temellerini
ülkemizdeki program uygulanmakta ama
öğrendikleri sıralarda bunun meyvelerini
nicelik ve nitelik farklı olabiliyor, kağıt
doktora başvuruları sırasında topluyorlar.
üstünde genelde aynı diyebiliriz [7].

Resim4: UC Berkeley kimya profesörü Paul Alivisatos
deneme aşamasındaki bir güneş pilini tutuyor [8].

Resim5: Oxford Kimya Bölümü [10].

Atlas Okyanusu'nun bizim tarafında ama
yolu bile ters akan İngiltere'de durum
daha bir düzenli ama karmaşık, her zaman
olduğu gibi [9].

Yurt dışındaki eğilimi özetlersek, kişinin
herhangi bir alt dalda lisans eğitiminde
uzmanlaşması ve diğer fen bilimleri
bölümlerinden istediği derslerle daha
çeşitli bir genel eğitime ulaşması mümkün.
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Temelde adı kimya eğitimi ama kimya gibi
öğrencileri de artık diğer dallarla daha da
iç içe…
Ülkemizdeki
kimya
bölümlerini
incelediğimizde daha durağan ya da
sadece kağıt üstünde hareketli ve çeşitli
programlara
rastlıyoruz.
Buradaki
çeşitlilik daha çok profesörlerin anlık
istekleri ile değişim gösteriyor.

Resim6: ODTÜ Kimya Bölümü [11].

İlk olarak, ODTÜ'yü incelediğimizde;
zaten çoğunlukla yıllar sonra bile açılmış
bölümlere
kılavuz
olduğu
için,
ülkemizdeki çoğu bölümü incelemiş
sayılırız [12] (İYTE, GYTE, vb.), hatta ve
hatta Boğaziçi [13] ve İTÜ [14] bile
nerdeyse aynı şekilde programlara sahip.
Ülkemizdeki yaklaşık 45 tane kimya
bölümünü düşündüğümüzde, ilk yıl,
temel bir bilimsel eğitim diyebileceğimiz,
neredeyse tüm bölümlerde aynı olan geniş
bir yelpaze ama sadece temel bilimlerin
hepsinin rüzgarını hissettiren bir şekilde
yer almakta. İkinci yıla gelince asıl temel
kimya dalları ile tanışıklık başlıyor ve bu
üçüncü yılda da devam ediyor. Üçüncü yıl
kağıt üstünde seçmeli dersler bolca
bulunuyor. Son yılda da bu derslere ek

olarak, nadiren, profesörlerin araştırma
aktivitesi veya öğrencilerin faydacılığı
arasında
bazı
projeler
yapılmaya
çalışılmakta.
Genel olarak belirli bir sistemi benimsemiş
olmak güzel görünse bile yukarıda yurt
dışında
yavaş
yavaş
şekillenmeye
başlayan sisteme ayak uydurmak için bir
çaba, ne bu köklü bölümlerce ne de yeni
açılan bölümlerce de pek gösterilmemekte.
Doğal olarak ilk yıllarda liseden gelen
öğrencilerin
eksiklikleri
giderilmeye
uğraşıldığından, ülkemizde direkt olarak
ilk yılda lisans düzeyi için pek fazla üst
seviye derse rastlamak mümkün olmuyor.
O yüzden, bu eğitim düzenini geliştirmek
için orta öğrenimdeki fen bilimleri ve
matematik
eğitimindeki
eksiklikleri
gidermek gerekiyor.
Yaklaşık 45 tane kimya bölümünden her
yıl mezun olan binlerce kişinin, ileride
kimya ile ilgili bir alanda ne boyutta
çalışacağı (ülkemizin var olmayan kimya
sanayi potansiyelini göz önüne alırsak)
düşünülerek, ders programlarının buna
dikkat edilerek planlanmasıyla, bu çok
önemli zaman ve enerji kaybı en aza
indirilebilir.
Sonunda, iş tabi ki de daha çok kişinin
kendisinde bitiyor. Bu seviyeye gelmiş bir
birey için İYTE'deki analitik kimya
hocamız Prof. Dr. Ahmet E. EROĞLU
şöyle demişti: “Çocuklar, öğretmenle
uğraşmayın; öğrenmeye uğraşın”. Kısaca
“ÖUÖU” diyebileceğimiz bu ilkeyi
benimseyerek
ileride
oluşabilecek
farklılıkları kaldırmak hepimizin elinde,
bu uzun süreçte…

Not: “Çünkü ilmi kimya tecrübelerle müsbet bir satha nüfuz eder [15]."
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Erhan ÖZKAL
Katalan Kimya Araştırma Enstitüsü, İspanya
Doktora Öğrencisi
erhanozkal@gmail.com

Kaynaklar
[1] http://web.mit.edu/chemistry/www/about/history.html
[2] http://web.mit.edu/chemistry/www/academic/majors.html
[3] http://webdocs.registrar.fas.harvard.edu/ugrad_handbook/current/chapter3/chemistry.html
[4] http://news.harvard.edu/gazette/section/sciencenhealth/chemistry/
[5] http://wwwsul.stanford.edu/depts/swain/history/index.html
[6] http://www.stanford.edu/dept/registrar/bulletin/5742.htm
[7] http://chemistry.berkeley.edu/student_info/USLI/chemistry/index.php#core
[8] http://chem.berkeley.edu/about/
[9] http://www.chem.ox.ac.uk/teaching/UndergradHandbook2008.pdf
[10] http://www.chem.ox.ac.uk/crl.html
[11] http://nernst.chem.metu.edu.tr/photos/1Bolum%20genel%20plan%20on7.jpg
[12] http://nernst.chem.metu.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=30
[13] http://www.kimya.boun.edu.tr/webpages/undergradprogram.htm
[14] http://www.kimya.itu.edu.tr/TR/dersicerik.php
[15] Çamlıca, Ali, oyuncu. Hababam Sınıfı Uyanıyor. Yönetmen Ertem Eğilmez. Arzu Film, 1976.
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Yeşilleşen Mavi Şişe
Gösteri deneyleri, kimyanın en renkli ve
eğlenceli kısımlarının sunulduğu, görsel
bir şölen olarak kimya eğitiminin
vazgeçilmezlerinden. Bunlardan belki de
en yaygın olanlarından biri de, ‘Mavi Şişe’
deneyi. Bu deneyi görmeyen/duymayan
kimyager pek kalmadı
sanırım ama yine de “O
da nedir yahu?” diyenler
olacaktır eminim (Evet
evet, size sesleniyorum).
Bu
nedenle
kısaca
bahsedeyim (uzun uzun
öğrenmek isteyenler ise
Kimyasanal’daki
Mavi
Şişe yazısı için buraya
tıklasın).
Mavi Şişe deneyinde,
içinde renksiz, hafif bulanık bir sıvı
bulunan ağzı kapalı bir şişenin şiddetli bir
şekilde çalkalandığında koyu mavi bir
renkli hale geldiğini, sonra biraz
bekledikçe bu mavi rengin kaybolduğunu,
deneyi bilenler hatırlayacaktır. Tekrar
çalkalandığında ise mavi renk yine ortaya
çıkmakta ve bu döngü uzunca bir süre
daha devam etmektedir.

Bazı eğitimciler, bu deneyin içeriğindeki
kimyasal maddelerin çevresel açıdan biraz
fazla olduğunu düşünüp, bu deneyi biraz
optimize etmişler ve ortaya oldukça
benzeri ama çok daha az kimyasal madde
gerektiren sürümü çıkmış.
Journal of
Chemical
Education’da
yayımlanan “Greening
the
Blue
Bottle”
ismindeki
makalede
anlatılan bu yeni mavi
şişe sürümünü de kısaca
anlatmakta fayda var.
Makalenin ismindeki çift
anlamlılığı (bana göre)
açıklamadan
da
edemeyeceğim. Mavi şişe
deneyinin fazlaca atık
üretmesi nedeniyle, pek fazla “yeşil” yanı
doğa dostu olmaması nedeniyle, “mavi
şişeyi yeşilleştirme” olarak çevirilebilecek
bir başlık kullanılmış. Aynı zamanda,
bakır tuzunun kullanılmasından dolayı,
çözeltinin klasik sürümdeki renksiz
halinin,
hafif
açık
yeşil
halde
bulunmasından ötürü de, gerçek anlamda
yeşilleşmesi (hafif de olsa) söz konusu.

Öncelikle her iki deney için gerekli malzemeleri şu şekilde karşılaştıralım:
Klasik Mavi Şişe Deneyi
1.
2.
3.
4.

20 gram Glikoz
16 gram KOH
1 mg Metilen Mavisi
600 mL Su

“Yeşilleşen” Mavi Şişe Deneyi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4,80 gram Askorbik Asit
150 mg NaHCO3
3,6 mg Metilen Mavisi
1 gram NaCl
45 mg CuSO4.5H2O
600 mL Su
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Klasik mavi şişe deneyi için gereken
madde miktarını sadece gram bazında
değerlendirecek olursak, yaklaşık 36
gramlık katı kimyasal madde gerektiği
görülüyor. Bu değer “Yeşilleşmiş” halinde
ise yaklaşık 6 gram. Kaldı ki ilkinde 16
gram KOH ile çözelti oldukça bazik bir
hale gelmekte (0,48 M KOH). Bu herhangi
bir sıçrama durumunda hassas bir cilt ile
temas ettiğinde zarar verebilecek kadar
derişik bir baz çözeltisi. Diğer yandan
yeşilleşmiş halinde pH yaklaşık 3’de
bulunmakta ve KOH kullanılmamaktadır.

Yeşilleşmiş Mavi Şişe deneyinde
neler olduğuna bakalım şimdi:
Klasik mavi şişe deneyinde indirgenip
yükseltgenen maddelerden biri olan
glikozun yerini askorbik asit almış

durumda. Cu(II) tuzlarının askorbik asit
ile karıştırıldığında Cu(I)’e indirgendiğini
de, sanırım en klasik “click” tepkimesi
olan azitalkin kenetlenme tepkimesi
yapmış her insan hatırlayacaktır (Tepkime
1). Cu(I) iyonlarının O2 ile yükseltgenme
tepkimelerinde
katalizör
olarak
davranabildiği bir çok örnek görebilirsiniz
literatürde. Burada da, Cu(I) iyonları
metilen
mavisinin
oksijenle
yükseltgenmesinde
katalizör
rolü
oynamaktadır (Tepkime 2). Ve aynı
zamanda, askorbik asitin metilen mavisini
indirgemesini
de
katalizlemektedir.
Ancak, metilen mavisi, bakırsız olarak da
askorbik asit ile indirgenebilmektedir
(Tepkime 3). Yani metilen mavisinin
indirgenmesi için iki tane tepkime yolu
söz konusu (bakır katalizörlü ve
katalizörsüz). Var olan tepkimeleri de
kısaca yazayım:

Cu(II) + Askorbik Asit > Cu(I) + Askorbik asit (yüks.) (Tepkime 1)
Metilen Mavisi (ind.) + O2 + Cu(I) (kat.) > Metilen Mavisi (yüks.) + Cu(II) (Tepkime 2)
Metilen Mavisi (yüks.)+Askorbik Asit > Metilen Mavisi (ind.)+Askorbik asit (yüks.)
(Tepkime 3)
Çözeltinin
mavi
renkli
olmayan
durumundaki açık yeşil rengin ise
CuCl2'dan
kaynaklandığını
tahmin
ediyorum.
NaCl kullanılmasının sebebi de metilen
mavisinin indirgenmesini hızlandırılması
olarak belirtilmiş. NaHCO3 ise pH’ı 3
civarında tutmak için kullanılıyor.
Eğer askorbik asiti nereden bulabilirim,

laboratuvarımızda yok derseniz, herhangi
bir eczaneden alabileceginiz C vitamini
tabletlerini
de
kullanabileceğinizi
belirtmek isterim.
NaHCO3 da yok
diyenler için ise yemek sodasının
NaHCO3’tan başka birşey olmadığını da
hatırlatayım.
Daha çevre dostu, az atıklı ‘yeşil’ mavi şişe
deneyinde iyi keyifler...
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Dr. Salih ÖZÇUBUKÇU
Şikago Üniversitesi, Kimya Bölümü, A.B.D.
Araştırma Görevlisi
salih@ozcubukcu.com

Kaynaklar
* Wellman, Whitney E.; Noble, Mark E. Journal of Chemical Education, vol. 80, Issue 5, p.537.
http://jchemed.chem.wisc.edu/Journal/issues/2003/May/abs537.html
Foto: Alice Edwards, Getty Images (http://www.gettyimages.com/)

http://www.kimyasanal.net
“kimyaseverlerin internetteki uğrak yeri”
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Yaşayan En Başarılı Türk Kimyacı Kimdir?
Her Türk kimyacının cevabını bilmek
istediği ama cevaplamanın hayli zor
olduğu bir sorudur bu. Bilim adamlarının
neye göre tartılacağı hep tartışılagelmiştir.
Bir sıralama söz konusuysa, bir şekilde
buna karşılık gelen bir sayı üretmelisiniz.
Kişinin yayın sayısı mı, atıf sayısı mı,
kitapları mı yoksa konferans ve davet
sayıları mı kullanılmalıdır? Ve daha da
önemlisi kim kimyacıdır, kim değildir?
İşte bu yazıda, tüm bu zorlukları ve
gelebilecek her türlü eleştiriyi göze alarak,
bu
mühim
soruyu
cevaplamaya
yaklaşabilecek
bir
araştırmayı
bulacaksınız.
Öncelikle kimyacı tanımına girenleri
belirleyelim. Doğal olarak lisans veya
yüksek lisans kimya eğitiminden geçmiş
bir insanın kimyacı sayılması gerekiyor.
Bunun üstüne kimya bölümlerinde
öğretim üyesi olmuş kişiler de sayılmalı.
Son olarak da kimya üzerine olduğu
açıkça belirtilen ödülleri alan şahıslar var.
Mesela Nobel kimya ödülü, TÜBİTAK
bilim ödülünün kimya alanında verileni.
Bütün bunları toparlayabilirsek ortaya bir
bilim adamı havuzu çıkmış oluyor.
Başarı ölçeği kişiden kişiye değişebilir ama
şu an akademik camiada geçerli olan ölçü,
SCI adı verilen indekse girebilen hakemli
dergilerdeki yayınlarınızı referans alır.
Yani kaç yayının var, kaçında ilk ya da
sorumlu yazarsın ve bu yayınlarına ne
kadar atıf yapılmış. Bu üç parametre sizi
üç aşağı beş yukarı tanımlar. Derginin
kalitesini “impact factor” kullanarak hesaba
almak isteyenler olsa da genel kanaat iyi
dergilerdeki yayınların zaten iyi atıf
aldığıdır.
Tersi
olarak
da
kötü

sayılabilecek dergide yayınlanmış iyi bir
yayın iyi atıf alarak kendini ispatlar. Yani
aslında derginin kalitesinden ziyade
aldığınız atıf sayısı önemli olmalıdır.
Akademik yayınlarınızın sizi tanımlayacak
bir puana dönüşmesi ise en zorlu kısımdır.
Bu konuda şu ana kadar üretilmiş en
adamakıllı
yöntem
“Hirsch
index”
sayılmaktadır
[1].
Kaliforniya
Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Jorge
E. HIRSCH tarafından ortaya koyulan bu
sistemde bilim adamının belirli bir sayı (bu
sayıya “n” diyelim) ve üzerinde atıf
yapılmış n tane makalesi varsa bu kişinin
Hindex'i n'dir. N sayısının büyüklüğü
sizin başarınızı gösterir.
Hindex'in en büyük faydası yayın sayısı
hırsıyla her bulduğu bilgiyi makale olarak
basan ile çok ünlü olduğu için çok atıf alan
değerlendirme (review) yayınları olanları
kenara ayırmasıdır. Nitekim bu iki grup
yayın sayısı veya atıf sayısı baz
alındığında haksız yere öne çıkmış
olacaklardır. Bir de tabi bir bilim dalının
alt dallarında bile yayın sıklığının değişik
olma durumu vardır.
“Hindex tek başına yeterli midir?”
sorusuna cevap “hayır” olmalıdır ama
henüz onun kadar dengeli sonuç veren bir
sıralama da daha üretilememiştir. Ve H
index'i yüksek kimyacıların çoğunun
Nobel almış olması da bu indeksin
doğrulaması olarak gösterilmektedir [2].
Çalışmamda öncelikle kimya alanında
TÜBİTAK
bilim
ödülünü
alanları
listeledim. Çünkü en başarılılar haliyle
bilim ödülü almış olmalıydılar. Sonra
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Türkiye'nin
saygın
bölümlerinden
toparlayabildiğim kadarını listeme aldım.

Ve aşağıdaki tablo ortaya çıktı:

Tablo 1. Yaşayan en başarılı 10 Türk kimyacı.
Sıralama Kimyacı
Hindeksi
Miral Dizdaroğlu*
55
1
2
Niyazi Serdar Sarıçiftçi*
52
Oktay Sinanoğlu*
41
3
4
Yusuf Yağcı*
30
Oğuz Okay*
29
5
5
Mehmet E. Şengün Özsöz*
29
Bekir Çetinkaya*
28
7
8
Metin Balcı*
27
Engin U. Akkaya*
24
9
9
Şefik Süzer*
24
* Kimya alanında TÜBİTAK bilim ödülü sahibi
Bu veriler tabii ki yeryüzündeki tüm Türk
kimyacılarını içermiyor. Bilgi topladıkça
bu listemiz sağlamlaşıp güzelleşecektir.
Ama bir gerçek var ki Hindeks'te genelde
üst sıralar pek değişmiyor. Tabi üst sıralar
dediğimiz dünya listesindeki gibi zor
ulaşılacak gibi değil aslında bizim
listemizde. Yani bu ilk ondaki bilim

Şu an bulunduğu yer
NIST, A.B.D.
Johannes Kepler Üniv, Avusturya
Yıldız Üniversitesi
İTÜ
İTÜ
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
ODTÜ
Bilkent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi

adamlarından daha hızlı çalışırsanız
yaklaşık 510 yıl içerisinde siz de
girebilirsiniz.
Dünyadaki listenin [3] de ilk 10'unu da
verelim ki ne durumda olduğumuzu
karşılaştırabilelim:

Tablo 2. Dünyanın en iyi 10 kimyacısı.
Sıralama Kimyacı
Hindeks
George M. Whitesides
147
1
2
Elias J. Corey #
135
Martin Karplus
135
2
4
Alan J. Heeger #
115
Paul von Rague Schleyer
115
4
4
Kurt Wüthrich #
115
Ad Bax
114
7
8
Robert Huber #
113
Roald Hoffmann #
112
9
10
JeanMarie Lehn #
108
# Nobel ödülü sahibi

Bulunduğu yer
Harvard, ABD
Harvard, ABD
Harvard, ABD
UCSB, ABD
Georgia Üniversitesi, ABD
Scripps Enstitüsü, ABD
NIDDK, ABD
Max Planck, Almanya
Cornell, ABD
Louis Pasteur Üniversitesi, Fransa
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Karşılaştırmak gerekirse Türk listemizdeki
en iyi rakam dünya listesinde 383. sırada
kalıyor. Tabi dünya listesi Şubat 2009'da
derlenmiş ve bu araştırma Eylül 2009'da
yapıldı. Aradaki artışı hesaba katmadan
söylüyoruz. Kanaatimce 3040 sıra oynar
gibi.

Sonuç olarak yaşayan en başarılı Türk
kimyacımızı bulmuş olduk; Dr. Miral
DİZDAROĞLU. Kendisini tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz. Eğer
tavsiye edeceğiniz bir isim varsa veya
yanlış olduğunu düşündüğünüz bir nokta
varsa lütfen elektronik posta adresimden
şahsıma ulaşınız.

Dr. Cafer T. YAVUZ
Bilim Stratejileri Araştırma Kurulu
(BİLSAK) Başkanı,
yavuz@bilsak.org
www.bilsak.org

Kaynaklar
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Hindex
[2] http://www.rsc.org/chemistryworld/News/2007/April/23040701.asp
[3] http://www.rsc.org/images/Hindex%20ranking%20of%20living%20chemists(Feb%2009)_tcm18
85867.pdf
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Dr. Miral DİZDAROĞLU İle Söyleşi
Miral bey, Bilim Stratejileri Araştırma
Kurumu’nun (BilSAK) yeni yayınladığı
rapora göre “Yaşayan En Başarılı Türk
Kimyacısı”1. Kendisi ABD’nin en önemli
araştırma
laboratuvarlarından
olan
Standartlar
ve
Teknoloji
Ulusal
Enstitüsü’nde
(NIST)
Biyokimya
Bölümü’nün DNA Bilimleri Grubu’nun
başında şu an. Ankara ve Karlsruhe
(Almanya) üniversiteleriyle başlayan ve
türlü türlü ödüllerle bezenmiş imrenilecek hayat hikayesini2 sizlerin
beğeneceğinizi umduğumuz sorularla biraz aydınlatmaya çalışacağız.
Cafer Tayyar YAVUZ (CTY): Efendim
öncelikle çok teşekkür ederiz söyleşi
teklifimizi kabul ettiğiniz için. Hemen
merak edilen sorulara geçeyim izin
verirseniz. Nasıl geldi bu başarı? Yaşayan
en iyi Türk kimyacısı olmak nasıl oldu?
Dr. Miral Dizdaroğlu (MD): Henüz
üniversitedeyken ileriki yaşamımda hep
bilim yapmak istedim.
Bunun yolu
üniversiteyi bitirdikten hemen sonra
Almanya’ya gitmekle açıldı diyebilirim.
Almanya’nın en önde gelen nükleer
araştırma merkezinde çalışarak, en ileri
gelen üniversitelerinden birinde doktora
yapmam bilimsel bir yaşama girmem için
büyük öncü oldu kanımca. Sonra da yedi
yıl süreyle MaxPlanck Enstitüsü’nde
çalışmam bana bilim yönünden çok büyük
katkılarda
bulundu.
Orada
bilim
disiplinini, etiğini ve bilimde başarı için
tam bağlılık, azim, merak ve inatla çok
çalışmanın gerektiğini öğrendim. Sonraki
bilimsel yaşantımda da bu öğrendiklerimi
uyguladım
diyebilirim.
Amerika’ya
geldikten sonra bilime ve insanlığa katkı
arzusu daha da gelişti ve bilimde belirli

hedeflere ulaşmak için çok çalıştım. Bunun
için de merak, azim ve fedakârlık
gerekliydi. Yaptığım çalışmaların bilim
dünyasında ilgi bulması çalışma azmimi
daha da arttırdı ve daha çok çalıştım.
İnanıyorum ki tam bağlılıkla, merakla,
inatla, azimle ve fedakârlık yaparak çok
çalışmak bilimde başarı için gerekli.
CTY: Bu noktaya gelişinizde yaşadığınız
en güzel (ve isterseniz en sıkıntılıları da)
anılarınızı paylaşır mısınız?
MD: Üniversiteyi bitirmemin hemen
ardından Almanya’ya gitmek benim için
tamamen bir riskti. Bilmediğim ve dilini
de hiç öğrenmediğim bir ülkeye gitmek
sanki sonunun ne olduğunu bilmeden
karanlık bir tünele girmek gibiydi. Yabancı
bir lisan öğrenmeye Fransızca ile başladım
ve bu da üniversiteyi bitirene kadar sürdü.
İstanbul’dan Almanya’da gideceğim yere
ulaşmam dört tren değiştirerek ve bir gece
de bir tren istasyonunda uyuyarak
gerçekleşti. Bu gidişin iyi tarafı ilk olarak
Goethe Enstitüsü’ne Almanca öğrenmek
için gitmekti. Dört ay süreyle Almanca
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eğitimi aldım ve bunun büyük yararı oldu.
Bunlar hem sıkıntılı hem de güzel
günlerdi. Daha sonra da sıkıntılı ve güzel
günler oldu. Bunların tümünü burada
anlatma olanağı yok. Bilim yaşantımın
başlangıçtaki en güzel olaylarından biri
belki de Amerikan Kimya Derneği’nin
(American Chemical Society) Hillebrand
Ödülü’nü almak oldu. Sonra daha birçok
ödül aldım. Meraklı olanlar benim
özgeçmişimde2 bunları görebilirler. Bunlar
içinde beni en çok etkileyenler kuşkusuz
US Department of Commerce tarafından
verilen
“Altın
Madalya
Ödülü”,
Polonya’daki
Nicolaus
Copernikus
Üniversite’sinden
verilen
“Onursal
Doktora” ve çalıştığım NIST’de “NIST
Fellow” seçilmem oldu. NIST’teki yaklaşık
1.600 bilimci arasından sadece 30 kişi bu
ünvana sahip ve bu 30 kişi arasında da
Nobel Ödülü alan 3 bilimci var. Ayrıca
geçen yıl Türkiye Bilimler Akademisi’ne
seçilmem de beni çok onurlandırdı.
CTY: Niye DNA? Nihai hedefiniz nedir?
MD: Almanya’da bilimsel çalışmalarıma
karbonhidratlar üzerinde başladım. Sonra
DNA’nın
karbonhidrat
molekülüyle
devam ettim. Amaç iyonlaştırıcı ışınlar ve
diğer serbest radikal üreten sistemlerin
DNA’da yaptıkları oksidatif hasarı
öğrenmek
ve
mekanizmaları
aydınlatmaktı. Yaşam molekülü olan
DNA’nın hasara uğramasının birçok
hastalıklara yol açacağı biliniyordu ve
hasarın mekanizmalarının aydınlatılması
gerekiyordu. Ayrıca bu hasarın kimyasını
daha iyi anlayabilmek için çok duyarlı
ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi ve
kullanılması gereksinimi vardı. DNA’ya
olan merakım böyle başladı. Amerika’ya
geldikten sonra DNA’nın heterosiklik baz

gibi diğer yapı taşlarına olan hasarı ve de
DNA hasarının onarılma mekanizmalarını
araştırmaya başladım. Amaç DNA hasarı
ve onarımıyla kanser gibi birtakım
hastalıkların arasındaki ilişkiyi anlamak ve
bu konuda yapılan araştırmalara kimya
bilimi açısından katkılarda bulunmak.
CTY: Sizce Türkiye’de bilim ne düzeyde?
Ulusal araştırma merkezleri açılıyor. Ne
düşünüyorsunuz?
MD: Bence Türkiye’de bilim iyi yönde
ilerliyor. Çok iyi bilimsel çalışmalar
yapılıyor. Ben Türkiye’ye yılda en az iki
kez gidiyorum ve bazı üniversitelerle
ilgim var. Birkaç kez konumda kurslar
düzenleyip ders verdim ve ayrıca
çalışmalarım
hakkında
konuşmalar
yaptım. Genç bilimcilerin bilime olan
merakları ve çalışma azimleri beni her
zaman çok etkiledi. Ne yazık ki
Türkiye’nin kısıtlı olanakları nedeniyle
Türk bilimcileri belki de tam olarak
bilimsel yeteneklerini gösteremiyorlar.
Bence Türkiye’de bilime hem devlet hem
de başka kurumlar tarafından olandan çok
daha fazla destek verilmesi gerekiyor.
Böylece Türkiye’deki bilimin ve Türk
bilimcilerinin dünya bilimindeki yerinin
daha da yükseleceği düşüncesindeyim.
Şuna kuvvetle inanıyorum ki bir
toplumun ileri gitmesi ancak bilime
verdiği destek ve önemle olur. Ulu Önder
Atatürk’ün dediği gibi “Yaşamda en gerçek
kılavuz bilimdir.”
CTY:
Ülkemizde
son
yıllarda
nanoteknolojiye (özellikle nano tıp) eğilim
var gibi gözüküyor. Sebebi nedir? Sizce
doğru mu? Bilimde yeni trendler neler?
MD:

Nanoteknoloji
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dünyada çok önem kazanmış bir bilim
dalı. İlerde özellikle tıp alanında insanlığa
çok faydalı olacak gibi gözüküyor.
Türkiye’de bu konuda olan gelişmeler
hakkında pek bilgim yok. Bu nedenle
yorum yapamayacağım.
CTY:
Yurtdışında
yaşayan
bilim
adamlarımıza hep sorulur, biz de soralım.
Türkiye’ye
dönmeyi
düşünüyor
musunuz?

MD: Hayır düşünmüyorum. Amacım
Türkiye’ye dönmeden de Türkiye’deki
bilime az da olsa katkıda bulunmak ve
genç
insanların
bilime
heveslerini
sağlamak veya arttırmak ve de bilimsel
eğitimlerine yardım etmek. Bunun için de
olanaklarım ve zamanım elverdiği sürece
elimden geleni yaptığımı sanıyorum.
Bunların
örnekleri
üniversitelerde
konuşmalar yapmak, öğrencilere kurslar
vermek, ortak projeler ve dolayısıyla
bilimsel yayınlar yapmak ve de ayrıca
laboratuarımda Türk bilimcilerine çalışma
olanağı vermek.
CTY: Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)
asli üyesisiniz. Bilmeyen okuyucularımız
için soralım. Özetle TÜBA ne yapıyor?

Hedefler neler?
MD: TÜBA 1993 yılında kuruldu. Yasa
gereği başbakana bağlı, tüzel kişiliği olan,
ve bilimsel, idari ve mali özerkliğe sahip
bir kurumdur. Amaçları arasında şu
örnekler verilebilir: Tüm bilim alanlarında
araştırmaları,
bilimci
kişiliğini,
araştırıcılığı özendirmek; bilim emeğini ve
başarısını ödüllendirmek; genç insanları
bilime yöneltmek; Türk bilimcilerinin
toplumsal statülerini yükseltmek ve
korumak için çalışmak;
bilimsel
standartların
uluslararası
düzeye
çıkartılmasına
yardımcı
olmak; bilimsel konularda
danışmanlık
yapmak;
toplumda
bilimsel
düşüncenin
yaygınlaşmasını sağlamak;
bilimin
öneminin
kamuoyunda
kabul
edilmesini
sağlamak.
TÜBA’nın 84 asli, 34 onur
ve 16 asosiye üyesi var. Asli üyelerin
dağılımında Fen Bilimleri 60 üye ile başta
geliyor. Kimya alanında 17 asli, 3 onur ve
2 asosiye üye var. TÜBA hakkında daha
çok bilgiye TÜBA’nın web sayfasından
ulaşılabilir: http://www.tuba.gov.tr/
CTY: Katalizör okuyucuları genelde genç
bilimcilerden
oluşmakta.
Onlara
tavsiyeleriniz neler?
MD: Bilim ancak birçok fedakârlığa
katlanarak, tam bağlılıkla, merakla, inatla,
özveriyle ve çok çalışarak yapılabilir.
Bazen de olabilecek düş kırıklıkları bu
sürecin doğasal bir parçasıdır. Bunlar
yapılabildiği
sürece
inanıyorum
ki
başarının gelmesi de gecikmez.
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Dr. Cafer T. YAVUZ
Bilim Stratejileri Araştırma Kurulu
(BİLSAK) Başkanı,
yavuz@bilsak.org
www.bilsak.org

Notlar
[1] http://www.bilsak.org/2009/09/yasayanenbasarlturkkimyac.html
[2] http://www.nist.gov/cstl/biochemical/dna/staff_page_miral_dizdar.cfm
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Aminoasit ile Yaş Tayini
Arkeolojik kazı sırasında iskelet ya da
benzeri
bir
fosil
bulunduğunda;
buluntunun yaşının bilinmesi önemli bir
etkendir. Yaş tayini, dönem insanlarının
nasıl yaşadığı, sosyoekonomik durumları,
kronolojik olarak yaşam sıralamalarının ne
olduğu gibi soruların yanıtlanmasına
yardımcı olur. Buldukları kemik ya da
örneğin biblo parçası acaba ne kadar
eskidir ya da hangi döneme aittir
sorusunun çözümüne ise arkeologlara
kimyacılar
yardımcı
olmaktadır. Yaş
tayininde
kullanılan
en
bilinen
yöntemlerden biri de Karbon
14 ya da diğer bir ifadeyle
radyoaktif
karbon
yöntemidir.
Karbon14’e ek olarak, fosil kemikler,
dişler
ve
kabuklarda
bulunan
aminoasitlerin rasemikleşme düzeyi ile yaş
tayini, tarihi nesnelerin yaşının saptanması
için kullanılan başka bir yöntemdir [1]. Bu
yöntem
çeşitli
alanlara
uygulanabilmektedir.
Antropoloji,
arkeoloji, adli tıp, paleobiyoloji, okyanus
bilimi bunlardan birkaçıdır.

Aminoasitlerle
Yaş
Yönteminin Prensibi

Tayini

Proteinler canlı nesnelerin yapısı, işlevi ve
üremesi
için
gereklidir.
Proteinler
yapıtaşları olan 20 farklı aminoasitin zincir
halinde
birbirlerine
bağlanmasından
oluşmuşlardır. Aminoasitlerin asimetrik

merkezleri (kiral karbonları) vardır. Glisin
dışındaki tüm aminoasitler, α karbonuna
dört farklı grup bağlandığı için optikçe
aktif olup, D ve L formunda bulunabilirler.

Bütün canlı moleküller aminoasit
içerir.
Birkaç
istisna
dışında,
aminoasitler
L
konfigürasyonuna
sahiptir ve optikçe aktiftir. Ölümden
sonra, organizmanın aminoasitlerin D ve
L yapılarını dengeleyen biyokimyasal
tepkimeleri kontrolü sonlanır ve iki
yapının gittikçe artan ısısal dengelenmesi
başlar. Bu tepkime yaş saptanmasında
kullanılabilir; çünkü rasemikleşme oranı
fosil yaşının bir değişkenidir.
Ölümden sonra
L-Formu

Razemizasyon

D-Formu

Denge
L-Formu

Razemizasyon
Razemizasyon

D-Formu

*Rasemizasyon: Optikçe aktif maddenin rasemik, optikçe
inaktif şekle dönüşümü, rasemikleşmesi.

1972 yılında, Bada tarafından yeni bir
tarihlendirme yöntemi [2] olarak tanıtılan
aminoasit rasemizasyonu, fosil örnekleri
içinde fosilize olmuş proteinlerdeki
aminoasitlerin izole edilmesi sonrasında
yeniden
kimyasallaşma
oranına
dayanmaktadır
ve
özellikle
arktik
bölgelerde iyi sonuçlar vermektedir [3].
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Aminoasit ile tarihlendirme şu formüle
göre yapılmaktadır [4].

Rasemizasyona Etki Eden Faktörler

Rasemizasyon aminoasit türüne, nem,
sıcaklık, pH, ortamın su miktarı, çevrenin
iyonik gücü ve aminoasiti çevreleyen
matriksin özelliği gibi faktörlerden
etkilenir [5, 6].
Rasemikleşme hızı her aminoasit için
farklıdır. Örneğin, 25 °C’de ve pH= 7’de
aspartik asidin yarılanma ömrü 3.000 yıl
iken; bu değer alanin için yaklaşık 12.000
yıldır. Rasemikleşme hızı sıcaklık ile ters
orantılıdır. Örneğin aspartik asidin
yarılanma ömrü 20 °C de 15.000 yıla
çıkmaktadır [7]. Buna göre doğru bir yaş
hesaplaması için nesnenin hangi sıcaklıkta
saklandığı da bilinmelidir.

Aminoasit ile yaş tayinini, en çok bilinen
Karbon14 ile yaş tayini yöntemine göre
avantajlı kılan özelliği daha az örnekle
sonuç alabilme kolaylığı sağlamasıdır.
Dahası,
birden
fazla
aminoasitten
yararlanılarak,
ölçülen
zamanın
doğruluğu test edilebilir. Ancak en doğru
yaş tespiti, yine birden fazla yaş
hesaplama
yönteminin
birlikte
ve
karşılaştırmalı
kullanılmasıyla
sağlanabilir.
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].

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

Kaynaklar:
[1] Uyar T., 2005, Organik Kimya, 488489.
[2] Bada, J. L, 1972, The dating of fossil bones using the racemization of ısoleucine, 223231.
[3] Sakınç M., Yaltırak C., Ülgen B., Toraman E., Jeolojide Yaş Kavramı ve Kuvarterner’de Tarihlendirme, İTÜ
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Dergisi.
[4] Robins J., Jones M., Matisao E., 2001, Amino Acid Racemization Dating in New Zealand: Anoverview
and Bibliography, Auckland University, Private Bag 92019, Auckland.
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Amino_acid_dating
[6] http://www.detectingdesign.com/aminoaciddating.html
[7] Bada, Deems L., 1975, Accuracy of dates beyond the 14C dating limit using the aspartic acid racemisation
reaction, Nature, 255, 218  219
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Hidrojen
İng. Hydrogen
Atom Numarası: 1
Atom Ağırlığı: 1.007822 gr/mol
Yoğunluk: 0.08988 gr/cm3
(253 °C'de sıvı hali, 70.8 gr/cm3)
(262 °C'de katı hali 70.6 gr/cm3)
Erime noktası: 259.4 °C
Kaynama noktası: 252.87 °C
Henry Cavendish (17311810) tarafından
1766 yılında farkına varılmadan elde
edilmiş ve “yanabilir hava” ismi
verilmiştir. Sonrasında Lavosier tarafından
hydro
(su)
ve
genes
(oluşturan)
kelimelerinin birleşimiyle oluşan hidrojen
ismi verilmiştir. Evrende en fazla bulunan
element, Hidrojen’i biraz tanıyacak
olursak:








Soğuk füzyon rezaletinin baş rol
oyuncusudur.
Renksiz, kokusuz ve yoğunluğu en
düşük olan gazdır.
Nötronu olmayan tek elementtir.
Tek protona sahip olması nedeniyle
bir çok atom modelinin
temelini oluşturmuştur.

gelişmiş ülkelerde uçan balon yapımında
kullanılmaktadır. Aynı işlevi görebilecek
olan He gazının tercih edilmemesi ise
oldukça pahalı olmasındandır.
3 tane izotopu vardır: 1H: hidrojen, 2D:
döteryum ve 3T: trityum. Trityum
radyoaktif olan izotopudur. Döteryum ise
nükleer santrallerde, ağır su denilen D2O
şeklinde sıkça kullanılır.
Elektroliz
yoluyla
sudan
elde
edilmektedir. Amonyak üretiminde ve
hidrojene
nebati
yağ
yapımında
kullanılmaktadır.
Yanma
sonucu
sadece
‘dihidrojen
monooksit’ oluşturduğu için geleceğin
yakıtı
gözüyle
bakılmaktadır.
Yoğunluğunun
çok
düşük
olması
nedeniyle fazla hacim kaplamakta, buna
çözüm olarak yüksek basınçta sıvı halde
saklanmaktadır.
Ancak
bunun
da
tehlikeleri bulunduğu için halen ucuz ve
tehlikesiz bir şekilde saklama ve taşıma
metodları için araştırmalar yapılmaktadır.

Doğada
iki
hidrojen
atomunun oluşturduğu H2
molekülü halinde bulunur.

Oldukça hızlı alev alabilen bir gaz
olması ateşle yaklaşılmaması için
yeterince
bir
nedendir.
1937
Hindenburg faciası bunun tarihteki
en acı örneğidir. Bu tarihe kadar
zeplinlerde kullanılan hidrojen gazı
aynı zamanda gelişmekte ve az
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Doktora Öğrencisi
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Kaynaklar


CRC Handbook of Chemistry and Physics, 55th edition, CRC Press



Foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hindenburg_burning.jpg

http://www.kimyamuhendisi.com
“kimya (!) bilen mühendisler”
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Sodyum Lauril Sülfat (SLS)
İng. Sodium Lauryl Sulfate (SLS)
Bu yazıda, yaklaşık otuz senedir süren
‘SLS kanserojendir / kanserojen değildir!'
tartışmasının özetini bulacaksınız.

yağ ve kiri
uzaklaştırır,
●

saç

ve

deriden

Ve  belki de bu kadar çeşitli
alanlarda kullanılmasının en önemli
sebebi üretimi gayet ucuzdur.

Hindistan cevizinde bulunan ve yağ
asitine basitçe sodyum ve sülfat eklenerek
elde
edilen bu kimyasal maddenin ismini
herhangi
bir
şampuan
veya
diş
macununun içindekiler kısmında görmek
mümkün. Az önce de bahsettiğim gibi;
bizler SLS içeren ürünleri günlük
hayatımızda kullanıyorken, yaklaşık 30
senedir
SLS
hakkında
tartışmalar
sürmekte. Her daim kullandığınız diş
macunun (bkz: İpana) arkasında bu
maddenin ismini okumaktan sıkıldığınız
günlerden birinde, konu üzerine internette
yaptığınız küçük bir arama bunu fark
etmenize yetiyor. SLS ve türevleri (sodium
laureth sulfate, ammonium laureth sulfate,
sodium lauryl ether sulfate) temizlik
sektörüne el atmış bildiğim kadarıyla en
kalabalık ailelerden birisi. Bu ailenin en
rütbeli elemanı olan ve ayrıca aileye ismini
veren Sodyum Lauril Sülfat'ın kanserojen
olabilme özelliğini gizli tutmak gibi
birtakım gayrimeşru yollarda kullandığı
öne sürülüyor.

Şekil1. Sodyum Lauril Sülfat (SLS)

Zararları;
●

Çocuklarda göz gelişimini engeller,

●

Derinin zarar görmesine yol açar,

●

SLS'nin avantajları şu şekilde özetlenebilir;
●

Sabun köpüğünü daha aktif hale
getirir,

●

Köpük miktarını artırır,

●

Emülsiyon özelliği nedeniyle fazla

●

Kök hücrelerine zarar vererek saç
dökülmesine sebebiyet verir (bu
maddeyi
internette
ilk
okuduğumda, yıllardır rahatsız
eden telefon sapığınızın kimliğini
öğrendikten sonra sizi kaplayan o
hafif çocuksu hafif hayvansı bir
içgüdüyle kurduğunuz intikam
planları gibi ben de düşündüm bir
an, yıllardır süren bu yıkımın tüm
sorumluluğunu
onun
üzerine
atmak istedim, hatta planım da
basitti; onu kötüleyen bir yazı
yazacaktım
ama
vicdanım
elvermedi:) (Not: bu yazıyı intikam
duygusundan
tamamıyla
arındığıma emin olduktan sonra
yazdım.),
Kalp ve ciğer gibi organlara kadar
girerek iltihaplara yol açar.
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Yazının başında da belirttiğim ve bu yazı
boyunca mümkün olan her virgül'ün
sonuna ekleyeceğim gibi SLS'nin bu olası
zararları konusunda karşıt fikirler var.
‘Zararsızdır' içerikli yazılardan, ‘tamamen
zararlıdır' diye bas bas bağıran yazılara
kadar bir sürü farklı açıklamaya
ulaşabilirseniz internette. Yine de, bu
kadar tartışma içinde bazı bilimsel
bulgular bulmakta mümkün. SLS'nin
trietanolamin (TEA), dietanolamin (DEA),
monoetanolamin (MEA) gibi bileşiklerle,
vücuda teması halinde dahi zarar
verebilecek olan ‘nitrozoamin (ing.
nitrosamines)'leri oluşturur. ‘İlla SLS
kullanacağım, o benim hayatımın anlamı'
diyenlerin
SLS'yi
en
azından
bu
bileşiklerle birlikte kullanmaması bu
kişilerin son kullanma tarihini artıracağı
inancındayım. Bunun yanında altta
referanslarını
verdiğim
birtakım
araştırmalarda ise SLS'nin %2'den fazla
kullanımı sonucunda yukarıda saydığım
zararlara yol açtığı tespit edilmiştir [1, 2].

Bu araştırmalarda beni rahatsız eden en
önemli cümle ise, bir çok üründe bu
oranın
%20'den
fazla
olduğunu
belirteniydi. Uçurum gayet açık. Bundan
emin olmak için firmalarla haberleşmek
mümkün. Ama ben size şimdiden
alacağınız
cevabı
vereyim;
“Hanımefendi / beyefendi, ilginiz için
teşekkürler.
Ürünlerimiz
kesinlikle
belirtilen oranın altında SLS içermektedir”.
Bu eposta trafiğinden sonra her zamanki
gibi karar size kalıyor. Bu çetrefilli sorun
için en kolay çözüm bunu içeren
ürünlerden sakınmak olacaktır. Hatta SLS
içermeyen
diş
macunlarının
satışa
sunulmaya başlandığı günümüzde bunu
gerçekleştirmek
gittikçe
kolaylaşıyor.
Tahminim, SLS kullanan tüm firmalar
alternatif çözümler için kafa yoruyordur.
Ve bu yüzdendir ki; “Bu kadar ucuz bir
başka yöntem bulunabilir mi?”, “SLS bu
alandaki hükümdarlığını sürdürür mü?”
gibi sorularının cevabını ilk merak eden
kişi sanırım ben değilimdir.

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

Kaynaklar
[1] Journal of the American College of Toxicology, 2(7), 127181, 1983.
[2] Journal of the American College of Toxicology, 2(5), 134, 1983.
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Kariyerimin Kimyası
Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve
Verimlilik Kulübü olarak 789 Aralık 2009
tarihleri
arasında
düzenleyeceğimiz
“Kariyerimin
Kimyası”
adlı
organizasyona
siz
kimyaseverlerin
katılımını beklemekteyiz.

profesyonellerle
ve
akademisyenlerle
tanışması ve farklı okullardan öğrencilerle
de bir araya getirilerek kişisel gelişimlerine
katkıda bulunmaktır.

Kariyerimin Kimyası, her yıl farklı bir ana
başlık
altında
düzenlenecek
olan
“seminerler, paneller, çalışma atölyeleri,
sunum yarışması, teknik geziler, parti ve
eğlenceler” gibi çeşitli organizasyonların
bir arada olduğu, üst düzey şirket
çalışanlarının
Türkiye’nin
dört
bir
yanından
gelen
katılımcılarla
buluşturulduğu 3 güne yayılmış bir
etkinlikler dizisidir.

Konuyla
ilgilenen
ülkenin
bütün
üniversite lisans ve yüksek lisans
öğrencileri
ile
öğretim
üyeleri
hedeflenmektedir.

Vizyonumuz ve Misyonumuz
Vizyonumuz, katılımcılara en mükemmel
seminer ve eğitim deneyimini yaşatmak ve
farklılıklar yaratarak alanımızda devamlı
lider olmaktır.
Misyonumuz, her yıl sivil insiyatifle
oluşturan takımların, etkin bir iletişim ağı
kurup verimli çalışmalar yapması sonucu,
üniversite öğrencilerinin belirlenen konu
hakkında bilgilenmesi, konunun uzmanı

Kimler Hedefleniyor?

Katılım Nasıl Sağlanacak?
Sertifikalı katılımlar için Kimya Şenliği
öncesinden okulumuz ve diğer şehir içi
üniversite kampüslerinde stantlarımız
açılacak ve katılımcı kaydı alınacaktır.
Başvuru
sayılarına
göre
mümkün
olduğunca “fazla sayıda okuldan” öğrenci
bir araya getirilecektir.
Kimler Konuşmacı Olacak?
Kamu ve iş dünyasında faaliyet gösteren
firmalardan
üst
düzey
yöneticiler,
konunun uzmanı akademisyenler ve
sektörün
içinde
olan
danımanlık
firmalarından konuşmacılarımız olacaktır.

KARİYERİMİN KİMYASI
Tarih: 79 Aralık 2009
Yer: YTÜ Davutpaşa Yerleşkesi
Konu: Kimya’da Kariyer
Kayıt ve Bilgi: Mehmet Akif ÇELENK (0539 660 70 62)
Yıldız Teknik Üniversitesi Kalite ve Verimlilik Kulübü
www.ytukvk.org.tr
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Ödüllü Soru
Geçen sayımızdaki ödüllü soruya yanıt yollayan herkesin cevaplarını inceledik. Ancak
maalesef içlerinde doğru cevap veya ona yakın bir çözüm olmadığı için kimseye ödül
veremiyoruz. Bu nedenle bir kaç ipucu daha (İpucu2) ilave ederek sorumuzu
tekrarlıyoruz.

Biyolojik sistemlerde, istenilen küçük molekülün istenilen zamanda ve yerde salınmasını
sağlamak için kullanılan fotokatalitik tepkimeyi aşağıda görebilirsiniz.

NO2 CH 3
OR

isik

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, biyolojikçe 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.

İpucu1: Tepkimenin ilk basamağı ışık katalizörlüğünde nitronik asit oluşumu ve
aromatikliğin bozulması üzerinden gittiği düşünülmektedir.

İpucu2: İkinci basamakta ise N ve O atomlarını da içeren 5li bir halka oluşuyor.

Cevaplarınızı “ katalizor@kimyasanal.net “ adresine yollayabilirsiniz.
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Sizden Gelenler...
Körelmiş beyinlerin coğaldığı ülkemizde
sizlerin cıkarmış olduğu, büyük emek
verilerek
hazırlanmış
eseriniz
için
yürekten kutluyorum. Emin olun emeğiniz
boşa gitmiyor. Saygılarımla.

kendilerini geliştirmeleri için ne tür
çalışmalar ve neler yapmaları gerektiği
konusunda tavsiyelerde bulunursanız
sevinirim.

ALİ İLHAN

ŞEVKET YILMAZ

Merhabalar, öncelikle bize de burda
yorum fırsatı verdiginiz için tekkürler. Ve
böyle güzel ve faydalı bir projeye
harcadığınız
emekler
için
ayrıca
teşekkürler. Derginizi takip ediyorum ve
yeni sayılarınızı bekliyoruz. Umarım bir
magazin dergisine verilen ilgiden daha
fazla ilgi görürsünüz. Başarılar. KTÜ
Kimya 3. Sınıftan

Başarılarınızın devamını dilerim.

Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. İlk
sayılarla arasındaki fark çok bariz. Bence
çok şanslıyız.
TUBA ÜNYE
Emegi geçen herkese teşekkür ederim.
Çok güzel bir çalışma.
UMUT ÇABUKEL

ERDOĞAN SÖKÜCÜ
Merhabalar. Ben Erciyes Üniversitesi
Kimya ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi
Analitik
Kimya
(master)
mezunuyum. Derginizi başından beri
takip ediyorum. Sayın editörlerimizi de
internetten dolaylı olarak tanıyorum ve
çok takdir ediyorum. Kendi kurduğum
amatör bir sitede derginizi tanıtmaya
çalışıyorum. Arkadaşlarıma öneriyorum.
Ben de nanoteknolojinin bazı konularında
sizlere makale ve yazılar göndermek
istiyorum. Çok teşekkür ederim herşey
için. Başarılarınızın devamını diliyorum...
ÖMER ERCAN
Merhabalar, öncelikle böyle güzel ve
faydalı bir dergi hazırladığınız için
teşekkür
ve
tebriklerimi
sunarım.
Kimyager
arkadaşlara
alanlarında

Merhaba.
Ben
derginizi
severek
okuyorum. Yalnız sizden isteğim biraz
daha temel kimya ile ilgili yazılar
yayınlamanız. Başarılarınızın devamını
diliyorum.
ŞEVKET YILMAZ
Emeği
geçen
herkese
teşekkürler.
Gerçekten güzel bir çalışma olmuş.
Başarılar dilerim.
BİLAL ÇAKIR
Bilgi paylaşımının uçsuz bucaksız olduğu
günümüzde bilim ve bilimsel düşüncenin
yaygınlaşması için atılmış yeni bir adım
daha:
Katalizör.net.
Dergiye
yayın
hayatında başarılar diliyorum.
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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 veya URW Palladio L

Font büyüklüğü

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

ŞekilResim 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.

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