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Kül ve Sabun
Temizlik, günlük yaﬂam›m›zda beslenmek ve
uyuman›n ard›ndan gelen en önemli gereksinim.
Peki, sabunlar olmasayd› nas›l temizlenirdik? Bu
ayki konumuz do¤al kaynaklarla sabun yap›m›.
Sabun denince akla bugün kulland›¤›m›z güzel kokulu ve renk renk sabunlar geliyor. Oysa
bu düzgün ﬂekilli, hoﬂ kokulu ve pahal› sabunlar
sadece iki yüzy›ldan beri kullan›l›yor. ‹nsanlar
ortaya ç›kt›ktan k›sa bir süre sonra y›kanmay›
keﬂfettiler ancak o y›llarda sabun yerine kum,
kil, kül, çeﬂitli ya¤lar ve taﬂlar sabun yerine kullan›l›yordu. Yap›lan arkeolojik kaz›lar sonucunda
elde edilen bilgilere göre ilk sabun benzeri madde Babil’de bir vazo içinde bulundu. Bu da bize
Babil halk›n›n sabun yap›m›n› ilk keﬂfedenler oldu¤unu söylüyor. Ancak Babiller ya¤ ve külü
kaynatarak icat ettikleri bu maddeyi temizlenmekten çok saçlara ﬂekil vermek için kullan›yorlard›. Çünkü uzun süre y›kanmayan saçlar keçeleﬂerek sertleﬂiyor ve ﬂekil alm›yordu. Eski M›s›r’da da çeﬂitli ya¤lardan yap›lm›ﬂ sabun
benzeri maddeler cilt hastal›klar›nda ve cildi güzelleﬂtirmede kullan›l›yordu. Eski Yunan’daysa
insanlar s›k y›kan›yorlar ama
sabun kullanm›yorlard›. Bu dönemde vücuttaki kirler, çeﬂitli
ya¤lar sürülerek kabart›l›yor ve
daha sonra kaﬂa¤›ya benzeyen bir demir parças›yla deri
üzerinden kaz›n›yordu.
Bizim kulland›¤›m›z sabunlar›n atas› ilk kez Roma
Dönemi’nde bulunuyor. Efsaneye göre Roma’da Sapo Da¤›’n›n k›y›s›nda bulunan Tiber Nehri’nde çamaﬂ›r y›kayan kad›nlar hayvanlar›n kurban
edildi¤i zamanlarda y›kanan çamaﬂ›rlar›n daha
temiz oldu¤unu fark ediyorlar. Bunun sebebiyse,
hayvanlardan ç›kar›lan ya¤lar›n ve kemiklerin
yanmas› sonucunda oluﬂan küllerin ya¤murlarla
nehre kar›ﬂmas› sonucunda nehir suyunda ya¤l›,
kumlu, küllü ve köpüklü sabun benzeri bir madde oluﬂmas›. O günden sonra sabuna Tiber Nehri’nin do¤du¤u “Sapo” Da¤›’n›n ad› veriliyor ve
bugün de Latin dilinde sapore temizlemek, y›kamak, sapone sabun anlam›na geliyor.
Roma imparatorlu¤u döneminde yayg›nlaﬂan
hamam gelene¤iyle sabun kullan›m› art›yor. Ancak 467 y›l›nda Roma ‹mparatorlu¤u’nun y›k›lmas›yla y›kanma al›ﬂkanl›¤› ihmal ediliyor ve
böylece sabun kullan›m› karanl›k bir döneme giriyor. 8. yüzy›lda tekrar ortaya ç›kan sabun üretimi 16-17. yüzy›llarda salg›n hastal›klar›n baﬂ
göstermesiyle hak etti¤i ilgiyi görmeye baﬂl›yor.
O döneme kadar kül ve çeﬂitli ya¤larla yap›lan
sabun üretimi 1823 y›l›nda Frans›z kimyac› Eugene Chevreul'ün sabunlaﬂma tepkimesini ayd›nB‹L‹M ve TEKN‹K 96 Kas›m 2005

latmas›yla sentetik olarak yap›lmaya baﬂl›yor ve
sabun sanayisi XIX.yy'da büyük bir geliﬂme göstererek günümüzdeki ﬂekline kavuﬂuyor.
Sabunun k›saca tarihçesini anlatt›ktan sonra
ﬂimdi de k›saca sabunun ne oldu¤una ve nas›l
yap›ld›¤›na bir göz atal›m. Kimya bilimcilerine
göre sabun, ya¤ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlar›yla yapt›¤› bileﬂikler olarak tan›mlan›yor. Sabunun görevine gelince, bu bileﬂikler,
hem suyla hem de ya¤la kar›ﬂabiliyorlar ve bu
nedenle bir yüzeyde bulunan ve bizim kir olarak
isimlendirdi¤imiz ya¤l› bileﬂikleri çözerek sulu
ortam içerisinde kolayca çökeltebiliyorlar. Böylece kirler ar›nm›ﬂ oluyor.
Sabunlar hakk›nda s›k tekrarlanan bir yanl›ﬂ
bulunuyor. O da sabunlar›n mikroplar› öldürmesi. Asl›nda sabunlar›n büyük bir k›sm› mikroplar› öldürmüyor. çünkü sabunlar›n as›l amac› mik-

roplar› öldürmek yerine, onlar› yüzeyden ar›nd›rmak. Ancak dezenfektan olarak üretilen baz›
özel sabunlar mikroplar› öldürebiliyor.
Sabun yap›m›na gelecek olursak, sabunlar
temel olarak bitkisel ve hayvansal ya¤lardan yap›l›yor. Kimyasal olarak ya¤lar›n içinde bulunan
ya¤ asitleri, sabun yap›m›nda kullan›lan kostik
ya da kül gibi maddelerle birleﬂerek sabunlar›
oluﬂturuyor. Günümüzde sabun yap›m›nda sodyum veya potasyum hidroksit tuzlar› kullan›l›yor.
Ticari olarak üretilen sabunlar›n içerisinde bir
çok sentetik katk› maddesi bulunuyor. Bu nedenle sabunlar her ne kadar sa¤l›¤›m›z için yararl›
olsa da kötü malzemelerden yap›ld›¤› taktirde
cilt için zararl› olabiliyor. Bunun için e¤er vaktiniz varsa sizler de evinizde yeﬂil bir teknikle do¤al sabunlar yapabilirsiniz. Sabun yapmak için
bitkisel veya hayvansal ya¤, biraz temiz odun külü, temiz su ve biraz tuz yeterli.

Ticari olarak üretilen sabunlar›n büyük bir
k›sm›nda hayvansal ya¤lar kullan›l›yor. çünkü
hayvansal ya¤lardan yap›lan sabunlar daha fazla köpürüyor ve daha çok yumuﬂat›yor. Ancak,
cilt sa¤l›¤› için bitkisel ya¤lar daha yararl›. Bu
nedenle siz hem hayvansal ya¤dan hem de bitkisel ya¤dan sabun yapabilirsiniz. Pratik olarak
sabun yap›m›ndaysa bizim “lavabo aç” olarak
sat›lan ya da kostik ad› ile bilinen sodyum hidroksit kullan›l›yor. Fakat bu malzeme hem sentetik hem de hatal› kullan›mda patlayabiliyor.
Do¤al sabun yapmak için öncelikle iyi kalitede
kül elde etmeniz gerekiyor. Bunun için ço¤unlukla meﬂe odununun yak›lmas›yla elde edilen
kül kullan›l›yor. Daha kaliteli ve daha aç›k renkli sabun yapmak içinse kay›n ya da elma a¤ac›
külünü tercih edebilirsiniz. Ya¤ seçimine gelince en sa¤l›kl› olarak zeytin veya defne ya¤›ndan
iyi kalite bir sabun elde edebilirsiniz. E¤er maliyeti düﬂürmek isterseniz zeytin ya¤›n›za bir miktar çiçek ya¤› ekleyebilirsiniz. Bunun d›ﬂ›nda pamuk ya¤›, f›st›k ya¤› gibi düﬂük kaliteli ya¤lardan da sabun üretebilirsiniz. Bitkisel
ya¤ kullanmak istemiyorsan›z
büyük baﬂ hayvanlardan alabilece¤iniz donya¤›n› eriterek
kullanabilirsiniz. Sabun yap›m›na gelince, 1 ölçü suya bir
miktar temiz külü koyup ateﬂte ›s›t›p dinlendirin. Bu kar›ﬂ›ma ne kadar kül koyaca¤›n›z›
kendiniz tespit edebilirsiniz.
Küllü suya ufak bir patates koyun. E¤er patatesiniz bat›yorsa,
kar›ﬂ›ma kül eklemeniz gerekiyor. E¤er patates tamamen suyun üzerine ç›k›yorsa kar›ﬂ›ma
biraz daha su koymal›s›n›z. Küllü su kar›ﬂ›m›n›
haz›rlay›p ›s›tt›ktan sonra baﬂka bir kapta 3 ölçü ya¤› 40-50 °C’ye kadar ›s›t›n. Ya¤ ›l›nd›ktan
sonra üzerine küllü suyu ilave edin ve bileﬂimi
k›s›k ateﬂin üzerine alarak bir tahta ile kar›ﬂt›r›n ve içine bir tutam tuz at›n. ‹çine att›¤›n›z tuz
sabunun sert ve dayan›kl› olmas›n› sa¤layacakt›r. Yaklaﬂ›k yar›m saat kar›ﬂt›ktan sonra bileﬂim puding haline gelince sabununuz haz›r hale
geldi demektir. Bu kar›ﬂ›m› daha önceden haz›rlad›¤›n›z kaplara dökün ve iki gün kapta tutun.
‹ki gün sonunda kaptan ç›kard›¤›n›z sabun kal›plar›n› 1-2 ay gölgede kuruttuktan sonra kullanabilirsiniz. Bu iﬂlemi aç›k havada yapman›z ve
çelik tencere kullanman›z sa¤l›k aç›s›ndan
önemli. ‹yi bir sabunun püf noktas› da kar›ﬂ›m›
hiç köpük kalmayana kadar kar›ﬂt›rmak. Arzu
ederseniz ya¤›n içine az miktarda lavanta, gül
ya¤› gibi aromatik ya¤lar koyarak hoﬂ kokulu
sabunlar elde edebilirsiniz.

