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Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ö¤rencileri, 4-11 Mart tarihlerinde, Türkiye ve Avrupa’dan 30’a
yak›n t›p ö¤rencisini Ankara’da bir araya getirecek bir e¤itim kursu düzenliyorlar. AB Gençlik Programlar› kapsam›nda gerçeklefltirilecek bu etkinli¤in konusu, “Avrupa Gençli¤i ve Kad›n Sa¤l›¤›”. Bir
haftal›k e¤itim kursu süresince; bugün hâlâ dünyam›z›n çözülmeyi bekleyen en önemli sorunlar›ndan
birini oluflturan kad›n sorunlar›n›n gençlik cephesinden nas›l yorumland›¤›, bu konuda gençlerin üzerine düflen görevlerin neler oldu¤u tart›fl›lacak; kad›n sa¤l›¤› kapsam›nda çeflitli konularda e¤itimler ve
tart›flmalar yer alacak. Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
de bu projenin destekçileri aras›nda. HÜ T›p Fakültesi ö¤rencisi, Ankara muhabirimiz fiahin Khaniyev de, 8 Mart
Dünya Kad›nlar Günü’nü kutlayaca¤›m›z flu günlerde kad›n sa¤l›¤› konusunda hepimizin daha fazla ö¤renmeye ve bilinçlenmeye gereksinim duydu¤u sorular›n
yan›tlar›n›, HÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Ayfle Ak›n ile yapt›¤› keyifli ve bilgilendirici bir söylefliyle ald›.

SA⁄LIKLI KADIN, SA⁄LIKLI TOPLUM
BTK: Önce HÜKSAM’› k›saca tan›t›r m›s›n›z?
AA: Hacettepe Üniversitesi Kad›n Sorunlar›
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM), Hacettepe Üniversitesi’nde 2001 y›l›nda kurulmufl,
üniversite bünyesindeki çeflitli disiplinleri kapsayan bir merkez. HÜKSAM olarak, kad›n sa¤l›¤›n›n
korunmas› ve gelifltirilmesinin, ancak kad›n›n toplumsal statüsünün iyilefltirilmesi ve “toplumsal cinsiyette eflitlik ve hakkaniyet” ilkelerinin her alanda uygulanmas›yla mümkün olabilece¤ine inan›yoruz. HÜKSAM’la ilgili daha fazla bilgiyi, web sitemizden de (www.huksam.hacettepe.edu.tr) bulabilirsiniz.
BTK: Kad›n sa¤l›¤› neden bu kadar önemli?
AA: Her fleyden önce “Sa¤l›k” önemli; yani
herkesin sa¤l›¤›. Ancak biz burada kad›n› biraz
ay›r›yoruz ve diyoruz ki, “kad›n sa¤l›¤›” daha da
önemli. Nedenlerini flöyle s›ralayabilirim: Kad›n
cinsiyeti toplumun, yani nüfusun yar›s›; say› olarak
düflünürsek çok genifl bir nüfus. Di¤er bir neden,
kad›nlar üreme ve do¤urganl›kla ilgili olaylarda en
büyük yükü üstleniyorlar. Bu ifllevleri her ne kadar
fizyolojik “görevleri” gibi düflünülse de, dünyada
her dakika bir anne ölümü, her y›l 20 milyon kad›n›n annelik nedeniyle kronik bir sa¤l›k sorunuyla yaflama zorunlulu¤u gibi son derece olumsuz
durumlar yaflan›yor. Bütün bunlar›n yan›nda, dünyada ancak geliflmekte olan ülkelerde daha ciddi
olmak üzere kad›n sa¤l›¤›n›n düzeyi düflük. Sa¤l›¤› yaln›zca bedensel sa¤l›k olarak alg›lamamak gerekir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 1948’de yapt›¤›
ve halen geçerli olan tan›ma göre, sa¤l›k, bireyin
yaln›zca hasta ve sakat olmamas› de¤il, bedenen,
ruhsal/zihinsel ve sosyal yönden tam iyilik halidir.
Bu tan›mdan yola ç›karak, toplumsal statüsü düflük bir kad›n›, yani e¤itimsiz, ekonomik özgürlü¤ü olmayan bir kad›n› sa¤l›kl› kabul etmemiz de
olas› de¤il.
BTK: Sizce dünyada “kad›n”›n en önemli sorunu ya da sorunlar› neler?
AA: Bu hem uzun, hem de zor bir soru. “Kad›n Sa¤l›¤›” dedi¤imiz zaman, kad›n daha do¤madan, yani anne rahmindeki dönemden bafll›yoruz,
sonra do¤um ve ölüme dek geçen süredeki bütün
sa¤l›k sorunlar›n›, ya da sa¤l›¤›n› etkileyen faktörleri düflünüyoruz. Bana göre bunlar›n bafl›nda “kad›na cinsiyeti nedeniyle yap›lan ay›r›mc›l›k” geliyor. Bildi¤iniz gibi, gebeli¤in erken döneminde
embriyo e¤er difliyse, baz› ülkelerde gebeli¤in bu
nedenle sonland›r›ld›¤›n› görüyoruz. Oysa cinsiyet
bir hastal›k de¤ildir, yap›lan bu ifllem de t›p eti¤i
yönünden kabul edilebilir olamaz. Bu uygulamala-

r›n alt›nda kuflkusuz, geleneksel toplumlarda erkek çocu¤a verilen de¤erin fazlal›¤›, k›z çocu¤a verilen de¤erin de eksikli¤i rol oynamakta. K›z çocu¤unun en fazla ay›r›mc›l›¤a maruz kald›¤› dönem
ergenlik dönemi. Ayn› yafltaki erkek çocu¤a, gereken serbestlik verilirken, k›z çocu¤u pek çok konuda bask› alt›nda: “K›z çocu¤udur can›m, okumasa da olur, okuyup ne yapacak, iyi bir efl, çocuklar›na iyi bir anne olsun yeter” sözleri s›kça duyulur.
Bu yaklafl›m›n sonucudur ki dünyada okur yazar

olmayanlar›n üçte ikisi kad›nd›r. Yine ergenlik ve
eriflkinlik döneminde, cinsiyet temelli fliddet, taciz
ve tecavüz, namus cinayeti dahil di¤er fiziksel ve
psikolojik fliddet uygulamalar› kad›n› ölüme kadar
götüren çok ciddi sa¤l›k sorunlar›. Daha önce de
de¤indi¤im gibi, bütün dünyada her dakika bir kad›n› anneli¤e ba¤l› nedenlerle kaybediyoruz. Türkiye’de yapt›¤›m›z büyük bir araflt›rmada, meydana
gelen 5 anne ölümünün 4’ünün önlenebilir oldu¤unu saptad›k. Kad›n›n do¤urganl›¤› nedeniyle
karfl› karfl›ya kald›¤› üreme sa¤l›¤›yla ilgili riskleri
k›yasland›¤›nda erkeklere göre üç kat daha fazla.
Kad›n, sosyal statüsünün düflüklü¤ü ve f›rsatlardan eflit yararlanamamas› sonucu hem sosyal
yaflamda erkeklerle eflit ölçüde yerini alamamakta,
hem de kendisine verilen sa¤l›k hizmetlerinden yeterince yararlanamamakta. Bunu bir örnekle aç›klayay›m; Türkiye’de okur yazar olmayan iki kad›ndan biri, do¤umunu evde, hiçbir t›bbi yard›m olmaks›z›n yaparken, ortaokul ve daha fazla e¤itimi
olan kad›nlar›n % 99,7 si sa¤l›k personeli yard›m›yla do¤um yapmakta. Yine ülkemizde, okur yazar olan kad›nlar, nerede yaflarsa yaflas›n istedi¤i

say›da çocu¤a sahip olurken, okur yazar olmayanlar, yine hangi bölgeden olurlarsa olsunlar, istediklerinin yaklafl›k iki misli say›da çocu¤a sahip
oluyorlar. Bu durum dünya ölçe¤inde de böyle.
Kad›n›n statüsü düfltükçe do¤urganl›¤› artmakta,
sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma oran›ysa azalmakta.
BTK: Geçti¤imiz yüzy›lda hangi önemli sorunlar ve çözüme yönelik ne gibi giriflfliimler izlendi?
AA: 20. yüzy›l pek çok konuda oldu¤u gibi kad›n konusunda da olumlu ve olumsuzluklar›n bir
arada yafland›¤› bir yüzy›l oldu. Olumlu olanlar›na
baz› örnekler vermek isterim: Uluslararas› düzeyde; 20. yüzy›lda, dört büyük dünya kad›n konferans›n›n ve 1994 y›l›nda “Nüfus ve Kalk›nma Konferans›”n›n Kahire’de gerçeklefltirilmifl olmas›
önemli. Bu konferanslarda önemli kararlar, Birleflmifl Milletler’e üye bütün ülkelerin görüfl birli¤iyle
oluflturulmufl, konu giderek önem kazanarak gündemde kalm›fl. Bu kararlar istenilen düzeyde olmasa bile ülkelere de yans›m›flt›r. Kahire toplant›s›nda “gelecek bin y›l›n kalk›nma hedefleri” konulmufltur. Belirlenen sekiz hedeften “Toplumsal cinsiyet eflitli¤ini teflvik ederek kad›n›n durumunun
güçlendirilmesi” ve “anne sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesi”, do¤rudan kad›nlar› ilgilendirmekte.
Geçti¤imiz yüzy›l, kad›n haklar› yönünden Türkiye’de de son derece olumlu geliflmeler oldu. San›r›m bu konuya büyük Atatürk’e teflekkür ederek
bafllamal›y›m. E¤er böylesine dahi, ileri görüfllü,
müstesna bir liderimiz olmasayd›, Türkiye’deki kad›n›n konumu komflu ülkelerdekinden daha farkl›
olamazd›. En basit bir ifadeyle ben sizin hocan›z
konumunda olamazd›m! Türkiye’de, Cumhuriyet
döneminde kad›nlar, e¤itim, hukuk, siyaset, istihdam ve sa¤l›k alanlar›nda ç›kar›lan yasalarla pek
çok hak elde ettiler. Birkaç örnek verecek olursam, 1926 y›l›nda, Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle tek efllilik zorunlu hale getirildi, kad›nlar
boflanma hakk›, velayet hakk› ve mallar› üzerinde
tasarruf yetkisine sahip oldular. 1934’te Anayasa
de¤iflikli¤iyle kad›nlara seçme ve seçilme hakk› tan›nd›. Daha sonraki dönemlerde ve özellikle son
y›llarda yasalarda yap›lan de¤iflikliklerle olumlu
geliflmeler yafland›.
BTK: Bugünkü çabalar yeterli mi?
AA: Bu sorunuza “evet” diyebilmeyi çok isterdim. Ancak ne yaz›k ki bütün çabalara ra¤men,
özellikle geliflmekte olan ülkelerde, tabii ki bunun
içine üzülerek Türkiye’yi de dahil ediyorum, kad›n›n toplumsal konumu, sa¤l›k düzeyi, sahip oldu¤u haklar› gerçek yaflamda kullanabilme durumu,
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ne yaz›k ki istenilen düzeyde de¤il. Bunu, göstergelerimizi geliflmifl ülkelerle k›yaslad›¤›m›zda çok
daha iyi anlayabilmekteyiz. Di¤er taraftan, son y›llarda, kad›n›n belli rol kal›plar›na konulma çabalar›n›, biz Cumhuriyet Türkiye’sinin kad›nlar› olarak
endifleyle izlemekteyiz. Türkiye’de kad›n konusunda yap›lan ya da yap›lacak en yanl›fl hareket, kad›nlarla ilgili konular›n politik amaçla, amac›ndan
sapt›r›larak baz› çevrelerce kullan›lmas›. Gelecek
nesillere daha fazla zarar verecek olan bu çabalara her fleyden önce kad›nlar›m›z izin vermemeli.
BTK: Kad›n sorunlar›n›n çözümünde önceliklerimiz neler olmal›?
AA: Yeni Bin Y›l›n Kalk›nma Hedeflerinde de
belirtildi¤i gibi, Kad›n›n toplumsal statüsünün yükseltilmesi /güçlendirilmesi ve “toplumsal cinsiyet
ayr›mc›l›¤›n›n” ortadan kald›r›lmas›, kad›n konusunda yap›lmas› gereken ilk ifllerden olmal›. Bunun
için de, mutlaka toplumsal cinsiyet ayr›mc›l›¤›n›n
temel nedenlerinin fark›nda olunarak, geleneksel
uygulamalar, kültürel faktörler, hangi cinsiyetin
hangi konularda dezavantajl› oldu¤unun bilincinde
olunmas› ve sektörler aras› iflbirli¤iyle konunun çö-

zümüne yard›mc› olunmal›, toplumsal cinsiyete duyarl› politikalar›n ülkenin ana plan ve programlar›na entegrasyonu sa¤lanmal›. Kad›n konusunun iyilefltirilmesinde, kad›nlar›n belli rol kal›plar›na konulmamas› da son derece önemli. Son olarak, Türkiye’de kad›n sa¤l›¤›n›n iyilefltirilmesinde, kad›nlar›n, kolay ulafl›labilen, bütüncül ve kapsaml› nitelikte koruyucu sa¤l›k hizmetlerinden, erken tan› ve
tedavi hizmetlerinden yaralanabildikleri, sa¤l›k e¤itiminin a¤›rl›kl› oldu¤u, bir ekip taraf›ndan verilen
bir sa¤l›k sisteminin var olmas› gerekmekte.
BTK: Sizce bu konuda gençlere düflfleen görevler
neler?
AA: Ben gençlere hem güveniyor, hem de yaln›zca kad›n konusunda de¤il, ülke ad›na çok iyi
fleyleri, daha bilinçli, daha baflar›l› olarak gerçeklefltireceklerine inan›yorum. Bunun için gençlere
düflen görev, ülke gerçeklerini yak›ndan tan›mak,
analitik bir yaklafl›mla yaln›zca sonuçlar›n› de¤il
nedenlerine de inerek çözüm üretmeleri. Tabii bunun için yeterli bir donan›ma sahip olmalar›n›n yan› s›ra, onlar› destekleyen mekanizmalar›n, ülkede
iyi iflliyor olmas› gerekmekte.

BTK: Bu kapsamda HÜTF ö¤rencileri olarak
gerçekleflflttirmekte oldu¤umuz projemizi nas›l de ¤erlendiriyorsunuz?
AA: Çok be¤endim. Böyle bir çal›flmay› kendinizin bafllatman›z, ayr›ca di¤er ülke gençleriyle deneyimlerin paylafl›lmas› ve bir iletiflim altyap›s›n›n oluflturulmas›n›, ileriye yönelik bütün
kat›l›mc›lar›n ufkunu geniflletecek bir etkinlik
olarak görüyorum. Ayr›ca “kad›n konusunu” ele
alman›z da günü iyi izledi¤inizin göstergesi. Projeye emek veren herkesi kutluyor, baflar›lar›n›z›n devam›n› diliyorum.
BTK: Bilim ve Teknik Dergisi okurlar›na bu radan vermek istedi¤iniz mesaj›n›z?
AA: “Bilim ve Teknik” hepimizin keyifle okudu¤u çok de¤erli bir yap›t. Eminim di¤er okurlar da benim gibi düflünüyordur. Bu say›da sizinle yapt›¤›m›z sohbeti okuyanlardan ricam, bundan böyle kad›n konusunda, dünyada ve ülkemizde kad›nlarla ilgili sorunlar en aza inene dek
“savunuculuk” yapmalar›.
Bütün okurlara sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Ankara muhabirimiz ve ODTÜ ‹statistik Bölümü ö¤rencisi Mehmet Kuzu
(mehmetkuzu@gmail.cm), bireysel çabalar›yla Tokat Fen Lisesi’nin bafllatt›¤›
1001 Kitap Kampanyas› için, TÜB‹TAK
Popüler Bilim Kitaplar› Serisinden 96
kitab› ve Atatürk Araflt›rma Merkezi’ne
ait kitaplar› ba¤›fllarla sat›n al›p, ard›ndan Tokat Fen Lisesi kütüphanesine teslim etti.
Mehmet’in bu övgüye de¤er etkinli¤ini onun kaleminden okuyoruz.

lunur, önemli olan böyle bir çal›flmaya
bafllamak, ilk ad›m› atmak, nitekim öyle
de oldu, TÜB‹TAK kitaplar› Tokat Fen Lisesi’ndeki yerlerini ald›lar.
Üniversitede derslerle birlikte sosyal hayat›n da geliflimi oldukça önemlidir. Ben
de okuldaki topluluk çal›flmalar›n›n yan›nda yerleflke d›fl›nda baz› derneklerde
etkin görev al›yorum. Bu derneklerden benim için
en önemli ve özel olan› ‹zmir Kültür ve Dayan›flma
Derne¤i (Ankara). Genç-‹z (Genç ‹zmirliler) Toplulu¤u da sorumlulu¤unu yürüttü¤üm dernek. Derne¤imizde çeflitli dönemlerde arkadafllar›m›zla toplan›yoruz ve 50-60 kifliyi aflan kalabal›klarda e¤leniyoruz, bir fleyler üretmek için çabal›yoruz. Bu toplant›lar›n birinde ODTÜ mezunu ve birçok sivil toplum
kuruluflunda görev alan Özenç Sancar Han›m’a durumu anlatt›m ve etkin oldu¤u derneklerin “para”
konusunda yard›mc› olabilece¤ini ve kesinlikle o
konuyu dert etmemem gerekti¤ini söyledi. Ve böylece beni en çok düflündüren konuyu çözmüfl olduk.
S›ra gelmiflti ikinci basama¤a. Tokat Fen Lisesi’nde
kitap kampanyas›yla ilgilenen edebiyat ö¤retmeni
Tuncay Böler Bey, kütüphanelerinde olan TÜB‹TAK
kitaplar›n›n listesini bana yollad›. Ben de elimdeki
listeden almam gereken kitaplar›n listesini ç›kard›m. Bilim ve Teknik Dergisi de yard›m›n› esirgemedi ve kitap al›m›nda bana büyük destek oldu. ‹ki büyük kutu kitap ald›k, toplam 96 taneydiler. Ayr›ca
daha önce ATAM’› ziyaretim s›ras›nda merkezin yöneticilerinin hediye ettikleri kitaplar› da bu kutulara ekledim ve yüzü aflk›n kitap Tokat yolculu¤u için
haz›r oldu. Kitaplar› okula ulaflt›rmamda bana yard›mc› olan o kadar çok insan oldu ki… Sonuçta, Tokat otobüsü, Tokat Fen Lisesi’ne ulaflt›raca¤› bilim
servetiyle, 22.01.2007 günü saat 15:00’te hareket
etti.
Tokat’a gitmedeki bir di¤er amac›m, orada okuyan arkadafllar›mla zaman geçirebilmek, tan›flmak,
onlara belki örnek olmakt›. Üniversitenin öneminden, ODTÜ’den söz etmek, onlara yard›mc› olmak
istiyordum. Ayr›ca okuyacaklar› kitaplar›yla ilgili
onlardan düflüncelerini yazmalar›n› isteyecektim.

Bilgi, yorum paylafl›m› çok önemli. Bizim fark edemedi¤imizi bir baflka arkadafl›m›z fark edebilir ya
da bir konuyu farkl› yorumlayabiliriz.
Son basama¤› da ç›km›flt›m art›k. Tokat’a vard›¤›mda saat 22:00’ydi. Beni Tuncay Bey karfl›lad› ve
bir gece konaklayaca¤›m Ö¤retmenevi’ne götürdü.
Ertesi gün erkenden okula gittik. Müdür Bey ve ö¤retmenler ile tan›flt›m. Herkes çok cana yak›n ve güleryüzlüydü, mutlulu¤um her dakika daha da art›yordu. Hep orada kalmak istiyordum. Az sonra duyacaklar›m ve göreceklerim beni daha da flaflk›na
çevirecekti. Okul Müdürü Mehmet Yorulmaz, okulu
nereden nereye getirdiklerini anlatt›, ekip ruhunu
hiç atlamadan. Büyük bir de¤iflimin simgesiydi
okuldaki her a¤aç. Çünkü y›k›k bir yap›y› yeniden
canland›rm›fllard› ve okulu “fen lisesi” olman›n bilinci ve sorumlulu¤uyla teknolojinin bütün ürünleriyle donatm›fllard›. Mehmet Bey öyle enerjiyle dolu anlat›yordu ki, geliflmeleri ve de¤iflimi dinlerken
ben de yaflam›flt›m yaflad›klar›n›. Anlatt›klar›n›n
özeti asl›nda çok k›sayd›: sevgi, anlay›fl, güven ve
ekip olma bilinci. Bu dört ana duygu bütün iflleri
kolaylaflt›rm›flt› ve ülkemize yak›flan ayd›nl›k bireyler yetifltiren ve tam anlam›yla büyük baflar›lara imza atabilecek bir kurum ç›km›flt› karfl›m›za: Tokat
Fen Lisesi.
Son olarak söylemek istedi¤imse duyarl› olal›m,
çevremize bir bakal›m, neler oluyor neler bitiyor?
Bir fleyleri de¤ifltirmek, birilerine yard›mc› olmak
gerçekten mümkün. ‹stemek, ilk ad›m› atmak, basamaklar› ç›kabilmek için ön kofluldur!

Tokat Fen Lisesi’nin 1001 Kitap
Kampanyas›
ODTÜ E¤itim Toplulu¤u’nda etkin görev almay›
düflündü¤üm günlerdi. Topluluk odam›za gittim ve
bir mektup karfl›lad› beni. Tokat Fen Lisesi’nden
gelmifl mektup. “1001 Kitap Kampanyas›” bafllatm›fllar; kütüphanelerine kitap yard›m›nda bulunmam›z› istiyorlar. Bu istek beni heyecanland›rd›. Ö¤retmenlerin çabas› gerçekten övülmeye de¤er. Ö¤rencileri için kitap topluyorlar, daha çok okusunlar
diye. Öyle olumsuzluklarla karfl›laflm›flt›m ki önceden, bu tür çal›flmalar bana büyük enerji veriyordu.
O gün yaflad›¤›m mutlulu¤u sözcüklerle anlatamam.
Kendime söz verdim, bir yolunu bulup kendi ellerimle kitap götürecektim. Tokat’a gidip, o insanlarla tan›flacakt›m. Yeni nesli en iyi flekilde yetifltirmek
için çabalayan ö¤retmenleri tan›mak büyük bir onur
olacakt› benim için.
Çal›flmalara hemen bafllad›m. Önce okul müdürü Mehmet Yorulmaz ile iletiflim kurdum. Mektuplar›na yan›t almak onlar› sevindirmiflti. Ne yapabiliriz
diye konufltuk ve kütüphanelerinde TÜB‹TAK kitaplar›n›n yeterli say›da olmad›¤›n› ö¤rendim. Ülkemizin bilim kurumunun kitaplar›n›n “fen lisesi”nde olmas› gerekiyordu. TÜB‹TAK’›n Popüler Bilim Kitaplar›n›n ve Gençlik Kitapl›¤›n›n Tokat Fen Lisesi’ne
ulaflt›r›lmas› gerekiyordu. Para bulunup kitaplar al›nacak ve götürülecekti. Ö¤renci oldu¤umdan böyle
bir birikimim yoktu. Aileme bu konuda zorluk vermek istemem, bütçemiz belli. Dedim, para elbet bu-

Bilim ve Teknik Kulübü’nden Duyuru:
fi›rnak ‹li ‹dil ‹lçesi Alakam›fl ‹lkö¤retim Okulu,
8 s›n›fl› okullar›nda kütüphane oluflturmak istiyorlar. Okul müdür vekili kütüphanenin raflar›n› yapm›fl. Bizlerden de bu raflar› kitaplar ve dergilerle
doldurmam›z› ve ayd›nl›¤a aç›lacak beyinlere ›fl›k
yakmam›z› bekliyor.
‹lgilenenler için iletiflim kuracaklar› adres:
Mehmet Ali Tekin
Alakam›fl ‹lkö¤retim Okulu Müdür Vekili
Alakam›fl-fi›rnak

Tel: (312) 467 32 46- 468 53 00/1067, Faks: (312) 427 66 77 e-posta: gulgun.akbaba@tubitak.gov.tr
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‹çinde yaflad›¤› çevreyle var oldu¤u günden bu yana etkileflim halinde bulunan ve dengeleri her zaman lehine çevirmeyi tercih eden insano¤lu sonuçlar›
göz önüne al›nmadan at›lan yanl›fl ad›mlardan da her zaman pay›na düfleni alm›fl ve alacak gibi görünüyor. Bir anlamda insan “çevrenin sa¤l›¤›n›” bozarak
kendini tehlikeye at›yor asl›nda. Çanakkale muhabirimiz Arif Y›lmaz da, birincil derecede çevre kirleticileri olarak bilinen zehirli (toksik) maddeleri ve bunlar›n insana etkileriyle ilgili baz› sorular›, özellikle su kirlili¤iyle ilgili yapt›¤› bilimsel çal›flmalar›yla tan›d›¤›m›z Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)
Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Selahattin Y›lmaz’a yöneltti.
.

Sa¤l›¤›m›z› Etkileyen Zehirli
Maddeler
BTK: Toksik maddelerin çevre ve insan sa¤l›¤› üzerindeki etkileri neler?
SY : Zehirli maddeler genel bir kavram olmakla beraber, kimyac› olarak bu olaya bak›fl›m›z,
daha çok “kimyasal maddelerin sa¤l›¤›m›za etkileri nas›l olabilir?” biçiminde. Bugün bilinen elementlerden 84’ü metal ve biz bunlar› zehirli ve
zehirli olmayanlar olarak ikiye ay›rabiliriz. Zehirli
olanlar›n say›s› da, zehirli olmayanlar›nkinden
daha az. Ayr›ca, zehirli olanlar›n bir k›sm› yer kabu¤unda eser oranda (çok az miktarda) bulunur,
bir k›sm›n›n da tuzlar› suda çok az çözünürler.
Böylece potansiyel zehirli metallerin say›s› bir
hayli azalm›fl olur. Yani en genel tan›m›yla zehir
etkisi (toksisite) biyolojik bir tan›m olup, bir kimyasal bileflik ya da elementin, biyolojik sistemi,
normal ifllevlerini bozacak flekilde etkilemesi olay›d›r. Zehir etkisi, maddenin kimyasal özelli¤ine
ba¤l› oldu¤u gibi, kiflinin yafl›na, cinsiyetine göre
de de¤iflir. Zehirli metallerse günümüzde en zararl› çevre kirleticileri aras›nda yer al›r. Bunlardan en yayg›n olanlar› da c›va ve kurflundur.
BTK: Bunun ölçüsü nas›l belirleniyor?
SY: Bir defada al›nan ve 14 günlük gözlem
sonucunda deney hayvanlar›n›n %50’sinin ölmesine yol açan, vücut a¤›rl›¤›n›n kg’› bafl›na verilen doz, öldürücü doz olarak tan›mlan›r. Bu durumda akut ve kronik zehirlenme ad› verilen iki
türlü zehirlenme etkisiyle karfl›laflabiliriz. Akut
zehirlenmeden, birdenbire olan ve o anda etkisini gösteren zehir etkisi anlafl›l›r; kronik zehirlenmeyse, zaman içerisinde fark›na var›lan zehirlenmedir.
BTK: Sizin çal›flflm
malar›n›z hangi konularda yo¤unlaflfl››yor?
SY: Ben su kirlili¤i üzerine çal›flmalar›m› yo¤unlaflt›rd›m. fiu anda da Çanakkale yöresindeki
sularda yo¤un bir flekilde “krom türlemesi” çal›flmalar›na bafllad›k. Normalde krom, zehirli bir
madde diye düflünürüz; oysa zehir etkisi, maddelerin bileflimine, yani hangi formda oldu¤una
ba¤l›d›r. Krom(III) bileflikleri vücut için yararl›yken, Krom(VI) bileflikleri vücut için zararl›d›r.
Türleme olarak ifade edilen bu durum, sularda
analiz yaparken krom–3 ve krom–6’n›n da analizini yapmay› gerektirir. Çanakkale çevresinde
yapt›¤›m›z çal›flmalardan bir di¤eri de yine bu konuda: Biga Kocabafl Çay›’ndaki deri at›k sular›nda krom türlemesi yap›yoruz. fiu anda yap›lan ön
çal›flmalarda Biga Çay›’nda deri iflletmelerine yak›n noktalardan al›nan su örneklerinde, s›n›r de¤erin üzerinde toplam krom miktar› bulundu.
Bundan sonraki çal›flmalarda krom(III) ve
krom(VI)’n›n miktarlar› belirlenmeye çal›fl›lacak.
Gerekli ar›tma tesislerinin çal›flmamas› nedeniyle
fazla miktarda krom bileflikleri suya kar›fl›p suyu
kirletiyor. Bu da özellikle besin yoluyla canl› yaflam›n› etkiliyor. Burada yaln›zca krom de¤il, di-

B‹L‹M ve TEKN‹K 30 Mart 2007

¤er metallerin de analizini yap›yoruz. Mevsimsel
olarak yap›lan çal›flmalarda di¤er metallerin miktar› s›n›r de¤erlere yak›n bulunurken, krom miktar› s›n›r de¤erin üzerinde bulundu. Dolay›s›yla
çal›flmam›zdaki tüm a¤›rl›¤› krom ve krom türleri üzerine verdik. Ayn› zamanda Kocabafl Çay›’n›n fizikokimyasal ve biyolojik parametreleri
üzerinde çal›fl›yoruz. Bu biyolojik parametreler
oldukça önemli. Çünkü sudaki zehirli maddelerin
artan oranlar› do¤rudan oksijen miktar›n›n azalmas›na ve oradaki canl› türleri için tehlikeye yol
aç›yor.
BTK: Sulardan ald›¤›n›z örnekleri nas›l analiz
ediyorsunuz?
SY: Araflt›rmalar›m›z için bölümümüzdeki laboratuvarlar› ve üniversitemiz bünyesindeki “Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi”’ni kullan›yoruz. Yay›nlar›m›z› da buradaki analiz sonuçlar›n›
de¤erlendirerek yap›yoruz.
BTK: Çevre kirlili¤in i etkileyen di¤er faktörler neler?
SY: Elbette çevreyi kirleten yaln›zca bu metaller de¤il. Örne¤in son zamanlarda hava kirlili¤i
yine ön plana ç›k›yor. Küresel ›s›nma haberleriyle ilgili gün geçmiyor ki yeni bir rapor yay›nlanmas›n. Üstelik Birleflmifl Milletler’in yay›mlad›¤›
son raporlara göre, atmosfere sera gaz› sal›nmas›nda ülkemiz en h›zl› art›fl› göstererek dünyada
ÇANKAYA EVR‹M GÜNLER‹
Evrim kuram›n›n yaflam›m›za etkileri neler?
Neden grip afl›lar› her y›l yenileniyor, kufl gribi
neden tehlikeli, antibiyotik direnci ne demek? Evrim kuram›, yeni zirai bitkilerin ›slah›nda, do¤a
korumada, biyoteknolojide hatta mühendislikte
nas›l kullan›l›yor? Tüm bu sorular›n yan›t› “Evrim
Çal›flma Grubu” taraf›ndan, Çankaya Belediyesi
Toplumsal Dayan›flma Merkezi’nin (TODAM) deste¤iyle düzenlenen Çankaya Evrim Günleri’nde
tart›fl›l›yor. Ça¤dafl Sanatlar Merkezi’nde May›s’a
kadar her ay gerçeklefltirilmesi planlanan, bilimi,

ilk s›raya yükseldi. Gerekli önlemler al›nmad›¤›
taktirde, çok de¤il 20-30 y›l sonra çok ciddi s›k›nt›lar bafl gösterecek. Bu konuda çal›flan uzmanlar küresel ›s›nmayla bafllayan iklim de¤iflikliklerinin kalp, solunum yolu ve di¤er baz› hastal›klar› tetikleyebilece¤i görüflündeler.
BTK: Zehirli maddelerden nas›l korunabili riz?
SY: Sigara, kafein, kirli hava, besinlere
eklenen katk› maddeleri (boyalar, tatland›r›c›lar,
koku vericiler), doymufl ya¤lar (hayvansal ya¤lar
ve margarinler), haz›r g›dalar, fabrika dumanlar›,
egzoz gazlar›, böcek öldürücülerin oldu¤u ortamlardan uzak durmal›y›z. Zehirli maddelerden kurtulmak için ille de organik sebze, meyve, baklagillerden oluflan vejeteryan diyetleri yapmak zorunda de¤iliz. Ama flu s›ralad›¤›m seçenekleri kesinlikle dikkate almak durumunday›z: Zehirli kaynaklar› bilmek; su ve besinlerdeki zehirleri fark
edip uzak durmak; zararl› al›flkanl›klar›m›zdan
kurtulmak, yani sigara, alkol ve kafeinden uzak
durmak. Bunun için yap›lacaklar›n zamana yay›lmas› önerilebilir; bir de düzenli ve hafif spor yapmak. Çünkü zehirleri dokulardan atmak terleme
ve idrar yoluyla olur. Bu konularda çeflitli sa¤l›k
kurulufllar›ndan toksik maddelerin kaynaklar›, etkileri ve önlemleri konusunda bilgi almak, oldukça k›sa sürede yol almam›z› sa¤layabilir.
bilim insanlar›m›zdan dinlemek isteyen herkesin
davetli oldu¤u Çankaya Evrim Günleri’nin Mart
ay› program› da flöyle:
16 Mart Cuma 15:00-17:30 (Yer: Çankaya
Belediyesi Ça¤dafl Sanatlar Merkezi): Evrimsel
Programlama ve Robotlar, Dr. Erol Sahin (Orta
Do¤u Teknik Üniversitesi); Evcillefltirmenin Etkisinde Evrim, Dr. Evren Koban (Orta Do¤u Teknik
Üniversitesi); Virüsler ve Evrim, Dr. Koray Ergünay (Hacettepe Üniversitesi); Evrim ve Genetik
Hastal›klar, Dr. Aslihan Tolun (Bo¤aziçi Üniversitesi).

