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Recherches sur les Extractions et les Identifications des Colo- 
rants Synthaiques Incorpor& au Çemen de Pastırma qui 

est un Produit de Viande Sp&ifique Turque 

Resume": Dans notre travail on a particulierement fait porter nos efforts sur les 

extractions, les separations et les identifications des colorants syr ı thetiques incorpores au 

Çemen de Past ı rma. 

Le Past ırma qui est une conserve turque traditionnelle de viande est une viande salee 
et dessechee au soleil. 

On enduit les Past ı rmas de Çemen, et parfois, on mange seulment du Çemen sans Pas-
tırma pour ouvrir Pappetit. 

On enduit le Past ı rma de Çemen dans un but de protection ou de conservation, aussi 
pour la maturation du Past ırma et pour manger le Past ırma avec appetit. 

On fait le Çemen avec de la farine de Trigonella foenum, de l'ail, de la poudre de pi-
ment et de l'eau en quantites suffisantes. 

Il est defendu d'y incorporer des colorants synthetiques. 

Dans notre travail nous avons trouve le colorant ORANGE II dans 97-98 % des 
echantillons. 

Nous avons attire â ce sujet l'attention des personnes responsables de la sante publique. 

Özet: Bu çalış mamızda past ı rma çemenlerinde sentetik organik boya ara ş t ırmas ı  üze-
rinde durduk. 

Bilindiğ i gibi çemen, geleneksel konserve bir et mamulümüz olan past ı rmanın üzerine 
sürülür. Baz ı  yerlerde de i ş tah aç ı c ı  olarak yenilir. Past ırman ı n üzerine koruyucu, olgunla ş -
t ır ıc ı  ve i ş tahla yenilmesi maksatlanyle sürülür. 

Çemen muayyen miktarda buy otu unu, sarm ısak, kı rm ı z ı  biber ve yeter miktarda 
suyun karış t ırılmasiyle yap ı l ır. Her ne gaye ile olursa olsun, içerisine hiç bir sentetik 
boyanın konulmamas ı  gereklidir. 

Çemenlerde sentetik organik boya ara ş t ırması  gayesiyle yapt ığı mız bu araş tırmam ı zda, 
muayene ettiğ imiz numunelerin % 97-98 inde ORANGE II boyas ı nı  tesbit ettik. Bu boya-
n ın g ıda boyas ı  olarak kullan ı lmamas ı  ve sağ lığ a zararl ı  olmas ı  nedenleriyle de, ilgililerin dik-
katini çektik. 

* A. Ü. Veteriner Fakültesi Besin Kontrolu ve Hijyen Kürsüsü Doçenti. Ankara /Tür- 

kiye. 
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Giriş  

Sentetik organik boyalar ı n, gı dalar ı  boyamak maksad ıyla kulla-
nılmaları nın gün geçtikçe artmas ı  ve bunlar aras ında baz ı lar ının 
kanserojen tabiatta olmalar ı  dolayı siyle yasaklanmalar ı , bu maddele-
rin kontrolleri sorununu çok daha önemli bir safhaya getirmi ş  bulun-
maktad ır. 

Yediğ imiz ve içti ğ imiz gıda maddelerini ş öyle bir dikkatle tetkik 
edecek olursak, pek ço ğunun sentetik boyalarla boyanm ış  olduklar ı nı  
görürüz. Bu boyama i ş lemini genellikle imalatç ı lar yaparlar. Fakat 
satıc ı lar ın yaptığı na da rastlanabilir. İ malatç ı  yahut sat ı cı , gı daları  
iki maksatla boyar. Birincisi kalite güzelli ğ i meydana getirmek için, 
ikincisi ise kalitesi bozuk olan bir g ı dayı  iyi imiş  gibi göstermek için. 
Kalite güzelli ğ i vermek için kullan ı lan boyan ın ya tabii bir boya, ya-
hut da müsaade edilen sentetik bir boya olmas ı  gerekmektedir. Kali-
si bozuk olan bir gıdayı  boyayarak iyi kaliteli imi ş  gibi göstermek ise, 
tam bir hile olup, g ı da tüzüğ ümüzce kesinlikle yasaklanm ış tır (20, 21) .  

G ı daları mı z ın boyal ı  olup olmadığı nın kontrol sorununa ge-
lince: Bugün bu kontrol kânuni yetersizlik ve organizasyon bozuk-
luğu nedenleriyle maalesef gere ğ i gibi yap ı lamamaktad ır. 

Dünyadaki durum ise pek iç aç ı c ı  değ ildir. Son yap ılan ara ş -
tırmalar, Dil ıya Sağ lık Teşkilat ı  gibi uluslar aras ı  kuruluş ların bile 
hatalara dü ş tüğünü, bu kurulu ş lar tarafindan önceden g ı daların bo-
yanmas ında müsaade edilen baz ı  boyalar ı n dahi, insanlar için uzun 
süreli zararl ı  tesirler husule getirdi ğ ini göstermi ş tir (8, 9 15, 16) .  

Önceleri, bir boyan ı nknllanı lmasma müsaade etmek için, kabul 
edilen tek k ı stas toksikolojik deneylerdi. 1932 y ı lı nda 0-amino-azo-
toluen üzerinde, Japon alimlerinden Yoshida'n ın ve bilhassa 1936— 
'937 yıllarında, teraya ğ lar ı n boyanmas ında kullan ı lan P-dim&hyl-
amino-azo-benzen'nin s ı çanlarda karaci ğ er kanserine sebep oldu ğu-
nu keşfeden Kinosita'n ın deneyleri, ara ş tırmar ı  boyalar ın kan-
serojen özellikleri üzerine yöneltme olana ğı nı  sağ ladı . 

Son senelerde, kanserojen tesirleri bak ımından etüd edilen 
maddeler aras ı nda, çok sayıda boya maddeleri de bulunmaktad ı r. 
Gıda maddelerini kontrol ile vazifeli otoriteler, boyalar üzerinde yap ı -
lan bu ara ş tırmalar ı n sonuçlar ı nı  değ erlendirmek, g ı da boyaları  so-
rununu çözümlemek müsaade edilen boyalar listesini tekrar gözden 
geçirmek için komisyonlar te şkil ettiler. İ lk defa Almanya'da Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, bir boya komisyonu vücuda getirdi. İ sviçre'-
de de Federal Beslenme Komisyonu meseleye el koydu. Bunlar ı  millet-
ler aras ı  kurulu ş lar ve diğ er devletler takip ettiler. 
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Böylece, boyalar üzerindeki son ara ş tırmalar sayesinde, g ıda 
maddelerini boyamak maksad ıyla kullan ı lan boyalar ın toplam olarak 
sayı sı , eskisine nazaran yar ı  yar ıya azalt ı ldı . Mesela eskiden 20-30 
tür boyaya müsaade eden devletler, ş imdi ancak ı  o kadar sentetik bo-
yaya müsaade etmekte, daha titiz davrananlar ise hiç müsaade etme-
mektedirler. Nitekim memleketimizde 20 sene evvel 17 tür sentetik 
organik boyaya müsaade edilirken, bugün ancak 6 adedine izin veril-
mektedir ( 7). 

Bizi bu konuya iten ve dolay ısiyle past ı rma çemenleri üzerinde 
bu ara ş tırmayı  yapmaya sevkeden nedenleri ise ş öylece s ıralayabili-
riz : Bunlardan birincisi, merhum hocam ı z Mehmet Karasoy'un 
1961 yı lında past ırma çemenleri üzerinde yapm ış  olduğu ara ş tı rma-
sı nda, bütün çemen numunelerinde suda eriyen katran türevi boya-
ları  pozitif bulmas ı  ( 13) ; ikincisi, kürsümüze muhtelif yerlerden 
muayene için gönderilen past ırmalar ın analizleri esnas ı nda, çemen-
lerinde hemen daima sentetik organik boyaya tesadüf etmemiz; üçün-
cüsü, izole ve idantifiye etti ğ imiz boyalar ın da hâlen yürürlükte bulu-
nan boya yönetmeliğ indeki boyalardan olmamas ı ; dördüncüsü, bu 
gibi et mamullerinin boyanmas ı nın yasak olmas ıdır. 

Çemene, bile ş imini te şkil eden bitkisel maddelerden ba şka, yaban-
cı  maddelerin kat ı lmas ı  ve bilhassa ona göz al ı cı  bir manzara vermek 
ve hakikatte fena vas ıflı  ve az miktarda konulan k ı rmız ı  biberin bu 
fenalığı nı  ve miktarındaki azl ığı  göstermemek gaye ve dü ş üncesiyle 
boyalar ın vesair yabanc ı  maddelerin kar ış tırı lmas ı  18 ekim 1952 
gün ve 8236 say ı lı  Gı da Maddeleri Tüzü ğünün 17o inci maddesi 
gereğ ince yasak edilmi ş tir (14, 20, 21) .  

Bilindiğ i gibi, pastırma milli bir et konservemizdir. Herkes ta-
rafından sevilerek yenilmekte ve yoğun bir hayvansal protein kayna ğı  
olması  bak ımından da değerli bir gı damız ı  teşkil etmektedir. Böyle 
değ erli bir g ı dan ı n hileli usullerle kıymetine gölge dü şürülmesi, gerek 
sağ lı k yönünden ve gerekse ekonomik aç ıdan çok sak ı ncalar arzetmek-
tedir. Bu bak ımdan, past ırmaya koruyucu ve örtücü maksatlarla 
tatbik edilen çemen'in de sa ğ lığ a zararl ı  maddeleri ihtiva etmemesi 
gerekmektedir. 

Çemen ba ş lıca buy otu tohumlar ı  (Trigonella foenum grecum) 
unu, sarm ı sak ve k ırmı z ı  biberden olu ş turulmaktad ır. Ortalama ter-
kibi şöyledir (4, 12)  

Karasoy'a (
12  ) 	göre 

Berkmen'e ( 4) 

buy otu 	kırmı z ı 	sarm ısak 	su 
tohumlar ı  unu biber 

0/0  

ı  6 .4 	4 .9 	13 .1 	65.6 
21 .3 	6 .5 	34.3 	37.9 
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Pastırmacı lık sanatındaki örf ve âdete göre 3o ba ş  hayvandan 
elde edilen past ırman ı n hepsi toptan çemenlenmektedir. Buna göre 
haz ırlanacak çemenin terkip ve miktar ı  da şöyledir: ı 2o kg buy otu 
tohumlar ı  unu, 5o kg. toz k ırmızı  biber, ı  2o— ı 8o kg sarm ısak konul-
mak üzere haz ırlanacak çemen kar ışı mı  mütecanis hamur halini al ın-
caya kadar azar azar su konulmak suretiyle yo ğurularak elde edilen 
çemen past ırmalar üzerine sürülür. 

Bilindiğ i üzere, usulüne göre elde edilmi ş , tuzlanm ış , baskıya 
alı nmış , yeteri kadar kurutulmu ş  etler, üzerlerine çemen sürülmek su-
retiyle past ırma haline getirilirler. Past ırma üzerine sürülen bu çe-
menin past ırma teknolojisinde çok önemli görevleri bulunmaktad ır. 
Bu görevleri şöylece s ıralayabiliriz : 

ı — Past ırmayı  örtücü ve koruyucu olarak d ış tan mikroplara 
kar şı  korumak. 

2— Past ırmayı  haş erelere kar şı  koruyarak kurtlanmas ını  önle-
mek. 

3—Içindeki çe ş itli enzimleri, organik asitleri, müessir maddeleri 
vas ı tasiyle, past ırmada bulunabilecek hastal ık yap ıcı  mikroplar ı  tah-
rip etmek. 

4—Yine içindeki enzimleri vas ı tas ıyla past ırmanın olgunlaş -
masını  ve kendine has lezzeti kazanmas ını  sağ lamak. 

5— Pastırmanın lüzumundan fazla kurumas ını  önlemek. 

6— Past ırmanı n hava ile temas ını  ortadan kald ırarak bozulma-
sını  ve kokuşmasını  önlemek. 

7—Hava ile temas ı  ortadan kaldırarak past ırma yağ larının ok-
sitlenerek ac ı laşmasına engel olmak. 

8— İ çinde bulunan i ş tah aç ıcı  maddeleriyle i ş tihayı  açmak ve 
pastırmanı n iş tahla yenilmesini temin etmek. 

9—Lezzeti art ırmak. 

ı  o— Sindirimi kolayla ş tırmak. 

ı  ı — Past ırmanın küflenmesini önlemek. 

12— Tatl ı  kırm ız ı  rengi ile past ırmaya ho ş  bir görünü ş  sağ lamak. 

Çemenin içindeki maddelerin görevlerine de şöyle kısaca bir 
göz atacak olursak: Çemendeki buy otu tohumlar ı  unu yap ış kan ol-
ması  dolayı sıyla sıva ve örtü vazifesi yapar. Sarm ısak ise mikroplara 
karşı  koruyucu vazife görür. Bakterisit ve bakteriostatik tesir icra 
eder (4. 18 )

. Ayrıca içinde bulunan enzimleriyle past ırmayı  olgunlaş tırır 
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ve böylece past ırmaya kendine has lezzeti kazand ırır. Kırmı z ı  biber 
ise past ırmanın rengini i ş tah verici bir hale koymakta ve hafif ac ı lığı  
dolayı sıyla da i ş tah açar ( 4, 12 ,  ) K ırmı z ı  biber, Solanacea familyasından 
capsicum türlerinin olgunla şmış  ve k ı zarm ış  meyvelerinin öğütülmüş  
ş ekline denir. Terkibinde müessir madde olarak capsaicin, boya mad-
desi olarak da capsanthin, capsorubin, beta carotine, kryptoxanthin, 
carotinoidler, zeaxanthin, antheraxanthin, pigment maddeleri var-
dır. Bu boya maddelerinin adedi 20 yi a ş maktad ır ( 3 ). Ancak bu boya 
maddeleri her biber türünde ayni miktarda bulunmay ıp, geliş tirilen 
biber türlerinde fazla olmakta ve k ırmı z ı  biber tozu elde etme tekno-
lojisinin de bunda büyük rolü bulunmaktad ı r. 

Pastırma çemenlerinde iyi kaliteli biber kullamld ığı nda renk de 
güzel olacak, pek tabii ki bunun neticesi olarak çemenlerin rengini 
güzel göstermek için ilave bir sentetik organik boya maddesi kullan-
maya da lüzum has ı l olmayacakt ı r. 

Materyal ve Metod 

Yukarı da aç ıklamış  bulunduğumuz nedenler dolay ı sıyla 1970— 
ı  97r ve r 97r—r 972 past ırma sezonlar ında Ankara piyasas ında satıl-
makta olan past ırmalar ın çemenlerinde ve i ş tah aç ıcı  olarak ayrı  
ambalajlarda sat ı lan çemenlerde boya ara ş tırmalar ı  yapt ık. Ayrı ca 
Kayseri'ye giderek imalathanelerde tetkiklerde bulunduk ve numune-
ler ald ık. Bu iki sezonda toplam olarak 84 çemen nümunesinin boya 
yönünden analizini yapt ık. Ayrıca imalathanelerdeki tetkiklerimizde 
buralarda rasladığı mız boya kaplar ı ndan numuneler ald ık. 

Boyalar ın çemenden izolasyonu için klasik yün boyama meto-
dunu kulland ık (5,  "). Yün boyama metodu ile izole etti ğ imiz bo-
yalar ın, ince tabaka kromatografisi ile separasyonlar ını  ve idan-
tifikasyonları nı  yaptık. İ nce tabakalar ın hazırlanmas ında Silica gel 
G kullandık. Tabakalar ı  0,25 mm kalınlığı nda haz ırlad ık. Solvent 
olarak fenol-su (75:25) (a ğı rlıkta) ve N-butyle alkol-% 95 lik etil al-
kol-su (50:25:25) (hacimde) solvent sistemlerini kulland ık. Meydana 
gelen lekelerin Rf değ erlerini tesbit ettikten sonra ultra viyole lambas ı  
altında fluorescence muayenelerini yapt ı k. Sonra da konsantre hidrok-
lorik asitle muamele ederek, durumlar ını  tetkik ettik ( 6). Ayrı ca ase-
tondaki ekstreleri içerisine süzgeç ka ğı dı  daldırarak develope ettik. De-
velope edilen bu süzgeç ka ğı tlarım ı  20 °C lik etüvde bekletme deneyleri 
yaptık. Bütün deneylerimizde tüm k ırmızı  biberden bizzat yapt ığı -

mız ekstreleri ve standart boya numunelerini kontrol olarak kullan-
dik. 
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Diğ er taraftan, soru ş turma gayesiyle Dünya Sa ğ lık Te şkilatına, 
Birleşmiş  Milletler Dünya G ıda ve Tar ı m Teşkilat ına ve bu boya ma-
mulünün fabrikas ı  olan Badische Anilin ve Soda Fabrik AG ye mek-
tuplar yazd ık. 

Sonuçlar ve Tart ış ma 

Araş tırmalar ımızda a ş ağı daki sonuçlar ı  elde ettik: Muayene 
ettiğ imiz numunelerin ikisi hariç, hepsinde ORANGE II boyas ı m 
tesbit ettik. 

Kayseri'de past ırma imalathanelerinde yapt ığı mız tetkiklerde ise, 
imalatc ı ların bu boyayı  çemene katman ı n yasak olduğunu bile bile 
kattıklar ım saptad ık. Katma sebebi olarak da, boya kat ı lmayan çe-
menlerin koyula ş tığı m ve siyahla ş tığı nı  ileri sürüyorlardı . Çemenle-
me yerlerindeki tetkiklerimizde, bu boyay ı  göze çarpmayan yerlerde 
muhafaza ettiklerini bizzat gördük. Varillerde veya teneke kutularda 
bulunan boyalar ııı  kutular ı  üzerinde "ORANGE P 125" (Badische 
Anilin und Soda Fabrik), "2or AC İ D ORANGE II" (Youhao China 
National İmport) vs. gibi yaz ı lar görülmekteydi. Bir k ı smı nda ise 
sadece bir numara vard ı . Buna mukabil diğ er baz ı larında ise hiç bir 
yaz ıya ve i şarete tesadüf edilemiyordu. 

Aldığı mız boya numunelerini, kromatografik analize tabi tuta-
rak idantifiye etti ğ imizde; bütün bu numunelerin esas boya maddesi-
nin "ORANGE II" boyas ı  olduğunu tesbit ettik. 

Bu boya "Naphtalene orange GS", " D C orange No. 4", "Oran-
ge G", "Naphtalne orang G", "Mandarin G extra", "Gold orange" 
vs. gibi sinonim isimlerle an ı lmaktad ır. Bu sononim isimlere "C. I 
Acid Orange 7", "Orange P 125" ve "zor Acid orange II" yi de ilave 
etmek gerekmektedir. Parlak turuncu leke verir. C. I. ( ı  956) No. ı  55 ı  o, 
C. I. (1924) No. ı  5 i, Schultz (i 93 ) No. ı  89. Monoazoiques boyalar 
grubundan olup, kimyevi ad ı  p-Sulfophffiylazo-r naphtol-2 nin mono 
sodium tuzudur. Kapal ı  formülü C161111N204SNa 5H2O d ır. 
Açık formülü görüldü ğü gibidir. parlak turuncu bir tozdur. Sar ı  kı r- 

OH 

—N=N 
5H20 

mız ımtrak bir solüsyon vererek suda erir. Turuncu bir solüsyon ve- 
rerek de akolde erir. Dünya Sa ğ lık Teşkilatının haz ırladığı  müsaade 
edilen boyalara ait hiç bir listede yer almam ış tır. Daha 1899 y ı lı nda 
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Amerikan Milli Ş ekerciler Cemiyetinin toplant ı sında, gı da maddele-
rini boyamak için uygun görülmeyen zararl ı  boy. maddeleri listesine 
girmi ş tir (H). 17 Aral ık 1964 te Cenevre'de toplanan FAO /OMS 
karma eksper komitesi ise, boyalar ı  kimyasal ve toksikolojik özellik-
leri bak ımından s ı nıflandı rmaya tâbi tutmu ş  ve Orange II yi de gös-
terdiğ i hususiyetleri dolay ısiyle kimyasal s ı nıfland ı rma bak ımından 
I. s ınıfa, toksikolojik s ı nıfland ı rma bak ımından C II s ınıfına sokmu ş -
tur. Kimyasal s ınıflandırmaya göre Orange II, normlar ı  komite 'ta-
rafından haz ı rlanmış  bir boyad ır. Toksikolojik s ımflandı rmada C II 
kategorisindeki boyalar hakk ında herhangi bir kıymet takdiri, bir de-
ğ erlendirme yapmak için yeterli bilgi yoktur. Uzun süreli toksik du-
rumları  tatbiki olarak bilinmiyor. Uzun süreli kanserojenik tecrübe-
lere tâbi tutulan boyalar, e ğ er uzun vadeli tesirleri üzerinde ba şkaca 
etüdler yoksa bu kategoriye sokulmu ş lard ır. Orange II nin karekterleri 
de bu kategoriye uydu ğu için buna sokulmu ş tur. 

Bu boyan ı n solvent sistemlerimizde Rf değ erlerini ise ortalama, 
N-Butyle alkol-% 95 lik etil alkol-su solvent sistemindeR f=o,75— 
o,8o, Fenol-Su solvent sisteminde R f=o,47—o,5o olarak tesbit ettik. 

Kırmı z ı  biberin boya maddeleri ise tek bir leke meydana getir-
mekte ve her iki solvent sisteminde de front'la birlikte seyretmektedir. 
Rf değ erlerini her ikisinde de o,97-- ı ,00 olarak bulduk. Ayr ıca ultra-
viyole ışı n altı nda boya lekeleri vi şne k ırmızı sı  renkte görünmektedir-
ler. Konsantre hidroklorik asit ile muamelede, vi şne rengine dönü ş -
mektedirler. Buna kar şı lık, kırmı z ı  biber lekesi ise hidroklorik asit ile 
mavi renge çevrilmektedir. 

Biber boyas ı  ile boyanm ış  yün iplikleri, kirli sar ı  bir renk almak-
tad ırlar. Boya ile boyanmış  yün iplikleri ise turuncu renk kazanmak-
tadı rlar. Biber boyas ı  ile boyanan yün ipliklerinin, boya ile boyanan-
lar gibi ı 2o °C deki etüvde dahi renklerini muhafaza ettiklerini tes-
bit ettik. Halbuki literatürde k ırmız ı  biber boyas ı  ile boyanmış  yün 
ipliklerinin ı   100°C de ı sı tı ldıkta renklerinin kaybolduğu kaydedilmek-
tedir ( 22). 

Buna kar şı lık kırmız ı  biberin aseton ekstresine bat ırı lmış  süzgeç 
kağı tlar ında frontla birlikte seyreden koyu k ırm ız ı  lekesinin 120°C lik 
etüvde 15-213 dakikada kaybolarak yerinde aç ık kanarya sar ı sı  bir 
renkte leke b ıraktığı nı  gördük. 

Çemenlerin aseton ekstrelerine bat ırı lmış  süzgeç ka ğı tlar ında 
frontta te ş ekkül eden turuncu lekeleri sentetik organik boyaya ait ol-
duklarından ve biberin lekesini örttüklerinden 120°C lik etüvde bek. 
le' V.mekle kaybolmamaktad ı rlar. 



Pastırma Çemenleri 	 113 

Diğer bir mü ş ahademiz de yukar ı daki maayene esnas ında ase-
ton ekstrelerinin susuz olmas ı na dikkat etmenin gerekli oldu ğunu 
tesbit etmemizdir. Zira suda eriyen ve 120°C de yanabilen protein, 
karbonhidrat gibi maddeler ka ğı tta kahve rengi bir renk has ıl etmek-
te ve boya rengini kapayabilmektedirler. 

Orange P ı  25 hakk ında soru ş turma gayesiyle FAO, OMS ve mâ-
mulün kendi fabrikas ı na mektuplar yazd ığı mız ı  daha önce söylemi ş tik. 
Yazdığı mız mektuba FAO tarafından verilen cevapta özet olarak, 
Orange II nin, Orange P 125 ile ayni madde olup olmad ığı nı  bilme-
diklerini ( 10), Dünya Sağ lık Teşkilâtı  ise, Orange II ye ait bilgi 
vermekte ve fakat Orange P 125 boyas ı  hakkında her hangi bir ma-
lumata sahip olmad ıklarını  bildirmektedirler ( 17). 

Ayni maksatla, bu boyan ın fabrikas ı  olan, Badische Anilin und 
Soda Fabrik AG'ye Orange P 125 boyas ı nı n esas boya maddesinin, 
bilimsel alanda geçerli esas ad ının ne olduğunu sorduk. Aldığı mız ce-
vap doğ rusu çok ilgi çekiciydi. Bu cevapta: "Maalesef Orange P 125 
isimli bir ürün tan ımıyoruz. Fakat bunun Orange II olabilece ğ ini 
tahmin ediyoruz" denilmekteydi ( 1). Bunun üzerine mektuplar ını  
aş ağı daki şekilde cevapland ırdık: Çok sayın baylar, 27. . 1972 tarihli 
mektubunuzu ald ık, ilgilerinize çok te ş ekkür ederiz. Ancak Orange 
P 125 adındaki kendi ürününüzü tan ımamamz bizi hayrete dü şür-
dü. Acaba bir taklit ile mi kar şı  karşı ya bulunuyoruz? Orijinal kutu-
ları n fotoğ raflar ını  çekerek (Fot. 1,2) bir miktar Orange P 125 boya 
numunesi ile birlikte size gönderiyoruz. Bizim ara ş tırmalar ımız Orange 
P 125 boyas ı nı n, Orange II oldu ğunu göstermektedir. Bu bulgumuzun 
sizin tarafin ızdan da teyidini arzu etmi ş tik. Böyle bir cevapla kar şı -
laşmamız, bize soru ş turmalar ı  daha da derinle ş tirmek gereğ ini his-
settirdi. Gönderdiğ imiz Orange P 125 boya numunesinin Orange II 
olup olmadığı nı , fotoğ raflar ı n tetkiki ile de eski y ı llarda böyle bir 
ürün imâl edip etmediğ inizin esasl ı  olarak tetkikini önemle rica 
ederiz". Ş eklindeki mektubumuza, 16.2.1972 tarihinde al ınan cevap 
ise olumlu idi. Bu cevapta: "Yaz ınıza istinaden tekrar eski evraklar ı -
mı z ı  kar ış tırd ı k. Bu arada eskiden "Orange P 125" markas ı  altında bir 
boya maddesini hakikaten imal etti ğ imizi tesbit ettik. Uzun senelerden-
beri bu ürün bizim yürürlükte olan kay ı tlarımızdan silinmi ş  durum-

dad ı r. Orange P 125, Orange II nin hafifletilmi ş  bir markas ı  idi. Ter-

kip olarak da içindeki 125 k ı sı m Orange P 125, I oo k ı sım orange II 

ye tekabül ediyordu", denilmekte idi ( 2). 

Böylece uzun mektupla şmalardan sonra sonuçlar ımı zın teyidini 
de sağ lamış  olduk. 
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Netice olarak, bütün bu ara ş tırmalar ımı z ın sonucunda vard ığı -
mız kamyı  ş öylece özetleyebiliriz: 

Muayene etti ğ imiz numunelerin % 98 ine yak ın bir kısmında 

Orange II boyas ı  tesbit etmemiz ve bu boyan ı n suda erir bir katran 
derivat ı  olmas ı , gı da maddelerine kat ı lmas ına müsaade edilen boya-
lardan olmamas ı  dolayısiyle hem halk sağ lığı na zararl ı  tesirler yapa-
bilecek durum arzetmekte ve hem de, yürürlükteki G ı da Tüzüğüne 
ayk ırı  dü şmektedir. 

Bilindiğ i gibi Gı da Tüzüğ ümüz, etli gı da maddelerinin her çe ş it 
boya ile boyanmas ını  kat'i olarak yasaklam ış tır. 

Bu duruma göre görülüyor ki, 2 numune hariç, ki bunlar ı  imâl 
edenlerin boya katmay ı  unuttuklar ı  yahut boyalar ını n bittiğ i düşü-

nülürse, bütün past ırma çemenlerinin Orange II ile boyand ığı  haki-
kati ortaya ç ıkar. Bu da halk sa ğ lığı  yönünden çok önemli bir sonuçtur. 

Son söz olarak, ilgililerin, halk sa ğ lığı na zararl ı  olan bu durum 
üzerine dikkatle e ğ ilmelerini önemle öneririz. 
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22— Ungan, A. (i 95o) : Besin K ıı nyas ı . Refik Saydam Merkez H ı fz ı ssıh-
ha Enstitüsü Yay ı nları  No. 17, Güney Matbaac ı lık ve Gazeteci-
lik T. A. O. Ankara. 

Not: Bu ara ş tırman ı n mektuplar k ısmı  hariç, diğ er bölümleri TBTAK 
ın 25-27 ekim 1971 tarihleri aras ı ndaki III Bilim Kongresinde 
tebliğ  edilmiş tir. 

Yaz ı  "Dergi Yaz ı  Kuruluna" 31. 3. 1972 günü gelmiş tir. 
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