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Merhaba!

Metalurji  ve  Malzeme  Mühendisliði  öðrencilerinin  ilk  ortak  dergisi  olan  HUR-
DACI,  birçok  öðrenci  arkadaþýmýz  tarafýndan  heyecanla  karþýlandý.  Ýlk  sayý-
mýzdan  da  anlaþýlacaðý  gibi,  biz  Metalurjiyi  ilgisi  olan  her  alanla  birlikte  öðren-
meye  çalýþýyoruz.  

Bir  mühendis  her  þeyden  önce  öðrenmekte  olduðu  bilginin  tarihsel  geliþimini
bilmelidir  ki,  bunun  üstüne  yeni  bilgiler  ekleyebilsin.  Bu  sayýda,  demir  metali-
nin  tarihini,  metalurjinin  ve  uygarlýðýn  geliþimi  açýsýndan  incelemeye  çalýþtýk.
Bunun  yanýnda  bilimsel  geliþmelerde  de  ilgi  çekici  konularý  ele  almaya  devam
ediyoruz.  Bir  mühendisin  tarihini  bilerek  ve  bilimsel  bilgi  üreterek  yoluna  de-
vam  etmesi  gerekir.  Ürettiði  bilgi  hem  devindirici  olmalý  hem  de  toplumsal  bir
fayda  içermelidir.  Bu  düþüncelerle,  çevremizde  olan  olaylara  eleþtirimizi  ve  top-
lumsal  sorumluluklarýmýzý  belirtmek  amacýyla,  Metalurji  ve  Toplum  bölümüne
önem  veriyoruz.  Bu  sayýda,  hurdanýn  önemini,  yetkin  mühendislik  yasasýný  ve
Eþme’deki  altýn  üretim  tesisini  tartýþacaðýz.  

Bütün  bunlarýn  yanýnda,  biz  Metalurji  Mühendisi  adaylarý  olarak,  öncelikle
öðrenciyiz.  Ve  öðrenci  olarak  sorunlarýmýzý  ve  isteklerimizi  de  duyurmakta  öz-
gür  olmalýyýz.  Eleþtirdiðimiz  düþünceleri  tartýþmalý,  daha  iyilerini  üretmeliyiz.
Öðrenci  sorunlarý  bölümümüzde,  çeþitli  üniversitelerde  okuyan  öðrenci  arka-
daþlarýmýzýn  yazýlarý  yer  alýyor.  Bu  hem  diðer  üniversitelerde  okuyan  arkadaþ-
larýmýzýn  sorunlarýný  öðrenmek  hem  de  rahatsýz  olduðumuz  her  türlü  konu  ile
ilgili  düþüncelerimizi  dile  getirmek  için  çok  güzel  bir  fýrsattýr.  Ayrýca,  Kültür-
Sanat  bölümümüzde  de  sevdiðimiz  kitaplarý  ve  filmleri  paylaþmaya  devam  ede-
ceðiz.  

Biz  dersler  arasýnda  boðulmuþ  ve  öðrendiklerini  sadece  ezberleyen  zihniyete
karþýyýz.  Daha  bilimsel  ve  nitelikli  bir  eðitim  istiyoruz.  Metalurjiyi  ilgisi  olan
her  alanla  birlikte  incelemek  ve  öðrenci  olarak  sorunlarýmýzý  ve  isteklerimizi  di-
le  getirmek  üzere  yola  çýktýk.  Okullarýmýzýn  asosyalleþmiþ  ortamlarýnda  size
farklý  bir  pencere  açýp,  sizi  birlikte  bir  þeyler  öðrenmeye  ve  üretmeye  çaðýrýyo-
ruz…

HURDACI
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D e m i r  T a r i h i  I
e s k i  ç a ð l a r d a  d e m i r i n  m i t o l o j i s i

v e  g ü n d e l i k  k u l l a n ý m ý

Simgesi Latince ‘ferrum’dan gelen demir,
yerkabuðunda en çok bulunan metaldir. Dün-
ya’nýn çekirdeði bir demir-nikel alaþýmýdýr. Di-
ðer elementlerle kolayca tepkimeye girmesi
sebebiyle demir, doðada bileþik halinde bulu-
nur. Tüm metaller içinde en çok kullanýlanýdýr
ve tarih boyunca da büyük öneme sahip ol-
muþtur. 

Eski çaðlarda hemen her toplumda demirciler
saygýn bir yere sahiptirler. Bu, halklarýn mito-
lojisine de yansýmýþtýr. Örneðin, Yakutlarýn ge-
leneðine göre, Yakutlarýn i lk atasý Ell ie-
i ilk demirciydi. Sibirya halklarýnda da demirci
epey yüksek bir toplumsal konuma sahiptir ve
demircilerin özel ruhlar tarafýndan korunduðu-
na inanýlýr. Þamanýn kýyafetindeki demirleri

demirciler yapar ve demir döverken kötü ruh-
larý kovduklarý söylenir. Ayrýca Moðol boylarý-
nýn destansý þiirlerinde ve Türklerde demirci
(tarkhan) ; ‘kahraman’ ve ‘yalnýz atlý savaþçý’
anlamýnda kullanýlmýþtýr. [IV] Ergenekon Des-
taný’na göre Türkler; Ergenekon’dan çýkmak i-
çin yol ararken, bir demircinin tavsiyesi üzeri-
ne daðdaki demir madenini eritip geçit açma-
ya karar verirler. Daðýn her tarafýný odun kö-
mürle doldururlar ve büyük körükler yardýmýy-
la ateþi körüklerler. Demir dað erir, yol açýlýr.
Her yýl o gün ( 21 Mart olduðu kabul edilir) tö-
renler yapýlýr. Bir parça demir ateþte kýzdýrýlýr
ve çekiçle dövülür. 

Afrikada’ki Dogon ve Bambara toplumlarýn-
da ilk ateþi bulan, insanlara tarýmý ve hayvan-
cýlýðý öðreten ilk demircidir ve Dogonlarýn mit-
lerine göre kahraman, demirci kýlýðýna girip,
yeryüzüne inerek insanlarý uygarlaþtýrmýþtýr .
Afrika’da ayrýca bunun gibi, demirciyi tanrýnýn
oðlu, tanrýnýn iþlerini yapan biri olarak göste-
ren bir sürü mit mevcuttur. Ýbranice, Süryanice,
Etiyopya dili ve Arapça’daki demiri dövmek,
demirci olmak terimleri; þarký söylemek, cena-
ze aðýtý yakmak terimleriyle akrabadýr. Yunan-
ca’da da þair kelimesi için ayný durum geçerli-
dir. Sanskrit metinlerinde Çingeneler müzis-
yendirler, özellikle demirci ve müzisyendirler.
[IV]

Yunan mitolojisinde ismi çok geçen tanrýlar-
dan biri olan Hephaistos, tanrýlar ve kahra-
manlar için demircilik ile uðraþarak silah ve
zýrh üretirdi. Tarýmý, uygarlýðý ve þehir hayatýný
korurdu. Tanrýlarýn tunçtan evleri, güneþ tanrý-

Duygu ALKAN, Oktay ÇAKIR, Zeynep MOLDER, Deniz ÇOBAN
Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Erken  demir  çaðýna  ait  eserler



3

metalurji ve tarih

sýnýn arabasý, Akhilleus’un zýrh, kalkan ve kýlýç-
larý, Atina’daki Thesion tapýnaðý onun eserleri-
dir. Efsaneye göre bir yanardaðýn içine demir
atölyesini kuran Hephaistos, her sabah güneþ
doðduktan sonra atolyesine gidiyor, akþama
kadar hiç durmadan çalýþýyor, tanrýlarý ve in-
sanlarý hayrete düþüren ve hayran býrakan þa-
heserler yaratýyordu. Zeus’un insanlarý ceza-
landýrmak için kullandýðý yýldýrýmlarýný da Hep-
haistos demirden yapmýþtýr. Demirin simgesi
kabul edilen iþaretin ayný zamanda savaþ tan-
rýsý Mars’ýn sembolü olmasý, demirin silah ya-
pýmýnda kullanýlan bir metal olarak savaþý çað-
rýþtýrdýðýnýn göstergesi sayýlabilir. Ýskandinav
mitolojisinde en önemli tanrý lardan biri
Thor’dur ve en büyük özelliði sihirli güçleri o-
lan, parçalayýcý anlamýna gelen Mjöllnir keli-
mesiyle ifade edilen bir çekice sahip olmasýdýr.
Thor, fýrtýnalarý çekici ile kontrol eder, yaðmur-
larý onunla yaðdýrýr. Benzer þekilde Mýsýr, Ya-
kýndoðu, Hint-Avrupa mitolojilerinde kasýrga
tanrýsýnýn silah olarak kullandýðý gök gürültüsü
ve þimþeði tanrýsal demirciler yapar. 

Bütün toplumlarýn efsanelerinde, demirciye
tanrýsal nitelik verilmesinin kaynaðýnda, insa-
noðlunun tarihte ilk kullandýðý demirin meteor
kaynaklý olmasý yatar. Meteorlar neredeyse
tümüyle demir nikel alaþýmýndan oluþtuðundan
ilk kullanýlan demirden aletlerde nikele bolca
rastlanmýþtýr. Bu yüzden Mýsýrlýlar demire gö-
ðün armaðaný, Sümerlerse göðün madeni de-
miþler (gök metali anlamýna gelen en eski ke-
lime ‘AN. BAR’ Sümercedir) ve kutsal saymýþ-
lardýr. [II] Kutsallýðýndan dolayý Mýsýrlýlar koru-
yucu týlsýmlarýný demirden yapmýþlardýr. Maya-
lar, Ýnkalar ve Aztekler sadece meteor demiri-
ni kullandýklarý ve maden ergitmeyi bilmedikle-
ri için demiri altýndan daha deðerli saymýþlar-
dýr. [IV]

Demir aletlerin ergitilerek elde edilmesine
(meteordan demir elde etmenin dýþýnda) MÖ
3500 ile MÖ 2000 yýllarý arasýnda Mezopo-
tamya (Tel-Asmar, Tel-Çagar Bazar, Mari), A-
nadolu (Alacahöyük) ve Mýsýr’da rastlanýr. Mý-
sýr’da demirin eski zamanlardan beri bilinme-
sine raðmen genel kullanýmý M. Ö 800’lere
rastlar. Bulunan en eski demir aletlerden biri-

nin; Büyük Piramit’in yapýmýnda kullanýlmýþ ol-
duðu saptanmýþtýr ve bu alet MÖ 2900’e tarih-
lenmiþtir. 

Demirin günlük hayattaki kullanýmý kolay el-
de edilememesi ve yöntemin tam olarak anla-
þýlamamasý sebebiyle çok sýnýrlýdýr. ‘Süs eþya-
sý dýþýnda günlük eþya üretiminde sýkça kulla-
nýlmasýný ise Hititler gerçekleþtirmiþtir. Bu dö-
nemde Anadolu’da bulunan 33 demir eserden
19’u Hitit kökenlidir. ’ [II] ‘Demirin kullanýmýyla
ilgili Hitit metinlerinde demirden kýlýçlar, yazým
tabletleri ve demirden yapýlan tanrý ve hayvan
heykellerinden bahsedilmektedir. Hititlerde ilk
olarak dövme tekniðiyle demir üretiliyordu.
Fakat bu yöntemde fazla iþgücü gereksinimi
vardý ve yaygýn olarak kullanýlmasý için yeterli
deðildi. Bu yöntemde demir filizinden ergitilen
demirdeki karbon dövülerek azaltýlýyordu ya
da odun kömüründe ýsýtýlarak arttýrýlýyordu.
’[VI] Bu iþlemi yaptýklarý döküm ocaklarýný dað
yamaçlarýna kurmuþlardýr. Böylece herhangi
bir körük kullanmadan rüzgar etkisiyle ateþi a-
levlendirmek için gereken yüksek sýcaklýða u-
laþmýþlardýr. Hattuþa’nýn coðrafi yapýsý, hem

T h o r   v e   m j ö l l n i r



4

metalurji ve tarih

rüzgar alan yamaç bakýmýndan hem de de-
mir filizi bakýmýndan zengindi. [II] 

‘Hititlerin egemenliðinde bir kabile olan
Kaliblerdeki bir grup demirci tarafýndan
madeni tavlama, yani kor halindeyken su
verme tekniði ile dövme tekniðindeki so-
runlar kýsmen çözülmüþtür. Tavlama yön-
teminde dövme demir çubuklar az miktar-
da karbonun metalin yüzeyine daðýlmasý
(karbürizasyon) þeklinde doðrudan odun
kömürü ateþinde ýsýtýlýp tekrar tekrar dövü-
lerek çelik haline getiriliyordu. ’ [III] Ayrýca,
bir Hitit metninde geçen ‘ Kral ve kraliçenin
sözleri demirdir, kýrýlamaz ve yok edilemez. ’
ifadesi çeliðin kýrýlamazlýðýný ve Hititlerin çe-
lik hakkýndaki bilgilerini gösterir. [II]

Hititlerin komþularý ile ticari iliþkilerinde de-
mir önemli bir rol oynamýþtýr. Bir Hitit kralýnýn I-
I. Ramses’e demir bir kýlýç gönderdiði ve bu
metalin ticaretini yapma sözü verdiði bilinmek-
tedir. Hititlerin Asurlularla yaptýðý ticarette de
demirin büyük önemi vardýr. Demir gümüþten
kýrk kat, altýndan ise yedi kat daha deðerliydi.
Hitit ekonomisi merkezi sistemle yönetildiði i-
çin yüksek kalitede demirin tekeli saraya aitti.
[II] Bu yüzden, MÖ 1200 yýllarýna kadar yani
Hitit imparatorluðu yýkýlana kadar demir çaðý-
nýn gerçek anlamda baþlamadýðý konusunda
geniþ çevrelerde görüþ birliði vardýr. Bu görü-
þe göre, Hitit Ýmparatorluðu barbar kavimlerin
istilasý nedeniyle parçalanmasýndan sonra,
demirci ustalarý da kýrsal bölgelere daðýlmýþtýr
ve demir üretim teknikleri bütün Orta Doðu’ya
ve barbar Avrupa’ya yayýlmýþtýr. [V] Avrupa’ya
yayýlmasýnda MÖ 900’lerde Dorlarýn katkýsý
büyüktür. 

M. Ö. 1200 ile M. Ö. 1000 yýllarýnda Orta
Doðu’daki demir kullanýmýnýn bronza nazaran
hýzla artmasýnýn sebeplerinden bir diðeri de,
bronz yapýmý için gerekli olan kalayýn bulun-
masýndaki sýkýntýdýr. Ayrýca demir; bakýr ve
bronzdan daha rahat dökülebildiðinden, tercih
sebebi olmuþtur. Demir metalurjisinin bir en-
düstri haline gelmesi yine bu tarihlerde Erme-

nistan daðlarýnda gerçekleþmiþtir. Bu olay-
lar, demir çaðýnýn baþlangýcýna zemin hazýr-
lamýþtýr. 

‘Demirden yapýlan eþyalarýn kullanýmýnýn
artmasýyla ormanlar kesilip tarýma açýldý,
bol ürün elde edildi, nüfus arttý, orta doðu-
nun uygar toplumlarý arasýndaki dengeler
hýzla deðiþti. ’ [I] Demirden yaptýklarý alet-
lerle insanlar tarýmdan yüksek bir verim ala-
bildiler, bu da dolaylý olarak tarým toplumu-
na geçiþi saðladý. Tarým aletleri çekiçle yapýl-
dýðý için Angola’da çekice tapýlmasý, dünyanýn
çok deðiþik yerlerinde yaþayan birbirinden
baðýmsýz toplumlarýn mitolojilerindeki demirci-
lerin, ayný zamanda insanlara tarýmý öðreten
ve uygarlýðý getiren kiþiler olmalarý, bu bað-
lamda özellikle dikkat çekicidir. 

KAYNAKLAR

[I] Bernal, 1976, sf. 120
[II]Brandou B. , Schickert H. , Hititler, 2004  
[III] Derry and Williams, 1960, sf. 121
[IV] Elidae M. , Demirciler ve Simyacýlar
[V] Forbes, 1964, sf. 30, sf. 32 
[VI] Gurney O. R. ,  Hititler 
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Gerçek þekline veya boyutuna geri dönebil-
me yeteneðine sahip metalik malzemeler, þe-
kil hafýzalý alaþýmlar olarak adlandýrýlýrlar, þe-
kil hafýzalý alaþýmlar ýsýl deðiþimlere duyarlýdýr-
lar. Kritik dönüþüm sýcaklýklarýnýn üzerinde ve
altýnda iki farklý kristal yapýya sahip olabilirler.
Düþük sýcaklýklarda rahatça deforme edilebi-
len malzemeler yüksek sýcaklýklarda eski halle-
rine dönebilirler. En çok kullanýlanlar nikel-ti-
tanyum alaþýmlarý ve bakýr esaslý alaþýmlardýr
çünkü bu alaþýmlar þekil deðiþimi esnasýnda ö-
nemli büyüklükte kuvvet üretebilmektedirler.
Bugün þekil hafýzalý alaþýmlar, eþ zamanlý algý-
layýcýlar ve eyleyiciler olarak kullanýlýrlar ve
büyük ilgi çekerler. 

Endüstride en çok kullanýlan þekil hafýzalý Ni-
Ti alaþýmlarý ve bakýr esaslý alaþýmlardýr. Daha
fazla ýsýl karalýlýða sahip olan NiTi alaþýmlarý,
korozyona karþý hassas olan bakýr esaslý ala-
þýmlarla karþýlaþtýrýldýðýnda mükemmel bir ko-
rozyon direncine ve çok daha yüksek sünekli-
ðe sahiptir. Fakat bakýr esaslý alaþýmlar daha
ucuzdur, eritilmeleri daha kolaydýr, daha geniþ
potansiyel dönüþüm sýcaklýk aralýðýna sahiptir-
ler. Sonuçta her iki alaþým sistemininde de kul-
lanýlacaðý ortama göre gözönünde bulundurul-
masý gereken avantaj ve dezavantajlarý vardýr.

NiTi alaþýmlarý ikili alaþým sistemidir. Bu tür
bir bileþik, kabul edilir sýnýrlar içerisinde fazla-
dan nikel veya titanyum çözebilir ve alýþýlagel-
miþ alaþýmlarla mukayese edilebilir derecede
sünekliðe sahiptir. Bu aþýrý çözebilme yeteneði

sayesinde alaþým sisteminin hem dönüþüm ö-
zelliklerini hem de mekanik özelliklerini isteni-
len tarzda deðiþtirmek için diðer elementler
katýlabilir. Yaklaþýk %1 oranýnda nikel ilavesi
bile alaþým sisteminin özelliklerini etkiler. Oksi-
jen ve karbon gibi safsýzlýklarýn, dönüþüm sý-
caklýðýný deðiþtirdiði ve mekanik özellikleri za-
yýflattýðý için bünyede bulunmasý istenmez.

Bakýr esaslý alaþýmlar, CuZnAl ve CuAlNi ala-
þýmlar þeklinde üçlü alaþýmlar olabileceði gibi
ayrýca manganezde içeren dörtlü modifikasyo-
nuda mümkündür. Bor, seryum, kobalt, demir,
titanyum, vanadyum ve zirkonyum gibi ele-
mentler ince taneli yapý elde etmek için bünye-
ye eklenir. Ayrýca mangan hem CuZnAl, hem
de CuAlNi alaþýmlarýn dönüþüm sýcaklýklarýný

ÞEKÝL HAFIZALI
ALAÞIMLAR

Pýnar Sakoðlu, Tuðrul Özbecene

Ýstanbul Teknik Üniversitesi
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düþürür ve yüksek alüminyum içerikli alaþýmla-
rýn ötektoid noktasýný deðiþtirir. Daha iyi sü-
neklilik için alüminyumun yerine katýlýr. Uzun
süreli ýsýtma çinko buharlaþmasýna ve tane bü-
yümesine neden olduðundan kaçýnýlmalýdýr. Su
verme sertleþtirme iþlemi olarak kullanýlýr. Açýk
havada soðutma iþlemi bazý yüksek alümin-
yum içerikli CuZnAl ve CuAlNi alaþýmlarý için ye-
terli olabilir. Sadece soðutulmuþ parçalarda
dönüþüm sýcaklýklarý genellikle kararsýz oldu-
ðundan dönüþüm sýcaklýklarýný kararlý hale ge-
tirmek için Af sýcaklýðýnýn üzerindeki sýcaklýklar-
da soðutma sonrasý yaþlandýrma yapýlmalýdýr.
Bakýr esaslý alaþýmlarýn ýsýl kararlýlýðý ayrýþým
kinetikleri ile sýnýrlýdýr. Bu nedenle CuZnAl ve
CuAlNi alaþýmlarýn sýrasýyla 150~200°C üzerin-
deki sýcaklýklarda uzun süreli maruz býrakýlma-
sýndan kaçýnýlmalýdýr. Daha düþük sýcaklýklarda
yaþlandýrma, dönüþüm sýcaklýklarýný deðiþtirir.
Beta fazýnda yaþlandýrma durumunda da ben-
zer sonuçlar doðar. Martenzitik halde yaþlan-
dýrýlmýþ alaþýmlar yaþlanma kaynaklý martenzit
stabilizasyon etkisi gösterir. CuAlNi alaþýmlarý
yüksek sýcaklýklarda CuZnAl alaþýmlarýndan da-
ha kararlýdýr. Bu yüzden dönüþüm sýcaklýklarý-
nýn sýký kontrolünün istenildiði farklý sýcaklýk
uygulamalarýnda bu faktörleri dikkate almak
gerekir. 

ÞEKÝL  HAFIZALI  ALAÞIMLARIN  KULLANIM  A-
LANLARI

Genelde þekil hafýzalý alaþým elemaný, mar-
tenzitik durumdayken deforme edildiðinde
serbest enerjiye sahip olur ve ýsýtýldýðý zaman
bünyesinde bulundurduðu bu serbest enerjiyi
kullanarak minimum iþ yaptýðý önceki þekline
geri döner. Bu fonksiyonel davranýþtan yarar-
lanýlarak biyomedikal uygulamalarda kullaný-
lan damarlar içindeki kan pýhtýlarýný yakalayan
bir filtre geliþtirilmiþtir. NiTi alaþýmlý telden ya-
pýlmýþ çapa þeklindeki filtre damar içine sokul-
madan önce düz bir tel haline getirilir. Damar
içine yerleþtirildikten sonra tel, vücut ýsýsý ile
harekete geçerek filtre fonksiyonu saðlayacak
orijinal þekline döner ve toplardamarýn içinden
geçmekte olan pýhtýlarý tutar. Çaplarý, malze-
me martenzitik fazda iken geniþletilir, montajý
yapýlýr ve daha sonra ýsýtýlarak ostenit faza
getirilir. Böylece çap yeniden daralýp eski bo-

yutuna dönmeye çalýþýr ve sýký bir þekilde me-
tal tüpe montelenir. Metal tüp kaplinin orijinal
çapýna dönmesini engeller ve yaratýlan geril-
me sayesinde kaynak iþlemi ile elde edilen bir
baðlantýya eþdeðer üstün bir birleþme saðlan-
mýþ olur.

Bazý uygulamalarda þekil hafýzalý eleman,
düþünülen hareket sýnýrlarý çerçevesinde güç ü-
retmek amacýyla tasarlanýr. Elektrikle çalýþan
sistemde þekil hafýzalý eyleyici, rabýta ýsýndý-
ðýnda bir yayý açmak için kuvvet yaratmak a-
maçlý kullanýlýr. Ayný prensibe dayanarak, Cu-
AlZn þekil hafýzalý alaþýmlarýn bu alanda birçok
uygulamalarý mevcuttur. Yine bunlardan biri,
yangýn durumunda yanýcý ve zehirli gazlarýn çý-
kýþýný kapatacak þekilde dizayn edilmiþtir. CuZ-
nAl eyleyicilerden oluþan yangýn güvenlik valf-
leridir. Dönüþümün belirli bir sýcaklýk aralýðýnda
meydana gelmesinden yararlanarak seçilen
belirli bir geri kazaným miktarýyla kesin bir me-
kanizma hareketi saðlamak için þekilsel geri
kazanýmýn bir kýsmý kullanýlabilir. Bunu saðla-
yan düzenek, bir valfi istenilen miktarda ka-
patmayý veya açmayý saðlayan bir tertibattýr.

Ortamýn  sýcaklýðýna  göre  gömleðin  kol-
larýnýn  uzunluðu,  hafýzalý  alaþýmlar

sayesinde  deðiþebiliyor.
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bilimsel geliþmeler

Þekil hafýzalý alaþýmdan yapýlmýþ yay sýcaklýða
duyarlý olduðundan boyutlarýný deðiþtirerek çý-
kýþ akýþkanýnýn sýcaklýðý ayarlar. Alaþýmýn du-
yarlý olmasý istenilen sýcaklýk deðeri manuel a-
yarlanýr.

Þekil hafýzalý alaþýmlarýn sahip olduklarý elas-
tik ya da süperelastik özelliklerinden faydala-
nýlarak tasarlanmýþ ve piyasaya sürülmüþ bir-
çok ürün vardýr. Çok büyük deformasyonlarý
dahi absorbe ederek zarar görmeyen süpere-
lastik NiTi alaþýmdan imal edilmiþ gözlük çerçe-
veleri üretilmektedir. Canlýnýn vücudundaki da-
marlara yerleþtirilen NiTi kýlavuz tellerden iba-
ret kontrol edilebilir kateterler yapýlmýþtýr. Ay-
rýca diþlere geniþ bir hareket imkaný saðlayan
ve yýllardýr kullanýlan ortodontik düzeltme iþ-
levli kavisli teller þeklinde NiTi ürünler vardýr.

NiTi alaþýmlar, korozyona karþý son derece
dayanýklý olup mükemmel bir biyouyumluluk
gösterirler bu nedenle sahip olduklarý üstün ö-
zellikler sayesinde özellikle biyomedikal uygu-
lamalarda geniþ bir kullaným alaný bulmuþtur.

Ayrýca havacýlýk alanýnda mevcut klasik sis-
temlerle aþýlamayan birçok problemin geliþti-
rilmekte olan akýllý malzemelerin maliyet ve a-
ðýrlýk açýsýndan kullanýlabilir hale gelmesiyle
çözüleceði düþünülmektedir. Akýllý malzemele-
rin ilk etapta kullanýlmasý planlanan yer kont-
rol yüzeyleridir. Mevcut menteþeli sistemin ye-
rine þekil hafýzalý alaþýmlar kullanýlarak mente-
þesiz, kanadýn devamý olarak gelen kontrol yü-
zeyleri geliþtirilmektedir. Bu sayede uçaðýn
hava direnci düþürülerek performans artýþý
saðlanacaktýr. Bunun bir sonraki adýmý ise tü-
müyle akýllý malzeme kullanýlarak yapýlmýþ ka-
natlar olacaktýr. Bu sayede uçaðýn uçuþ þartla-
rýna göre aerodinamik kayýplarý minimize ede-
rek en verimli kanat profiliyle uçmasý mümkün
olacaktýr. Uçaklarda ve helikopterlerde rotor
titreþimi, gürültü ve verim kaybý gibi sýkýntýlar
þekil hafýzalý malzemelerin kullanýmý ile engel-
lenebilecektir.

Sonuç olarak, yaþamýmýzda þekil hafýzalý ala-
þým kullanýlarak üretilmiþ birçok ürün olmasýna
karþýn bu alaþýmlarýn gelecekte hayatýmýzda

ne derece yer alacaðýný önceden söylemek
zordur. Çünkü bu tip alaþýmlarýn fiyatý þu an i-
çin oldukça yüksek deðerlerdedir. Fakat kulla-

ným alanlarýnýn artmasýyla maliyetleri de git-
tikçe azalmaktadýr. Nitekim ikili alaþýmlarýn ö-
zelliklerini geliþtirmek için çeþitli üçlü alaþým
sistemleri üzerinde çalýþmalar halen yapýlmak-
tadýr. Son zamanlarda demir esaslý þekil hafý-
zalý alaþýmlar üzerinde çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Bu tip alaþýmlarda görülen uzun aralýkta dü-
zenlenen termoelastik martenzitik dönüþüm
þekil hafýza etkisi için gerekli koþullarý saðla-
maktadýr. Bu tip alaþýmlar henüz ticari bir po-
tansiyele sahip deðildirler. Fakat yeni ve iste-
nilen özellikleri karþýlayabilen þekil hafýzalý a-
laþýmlar ile ilgili bilimsel araþtýrmalar devam
etmekte olup bu araþtýrmalarýn çoðu beta-Ti
alaþýmlarý ve Fe-esaslý alaþýmlarý kapsamakta-
dýr.

Derlenen Siteler

http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv
/2003/haziran/makale_sekil_hafi.htm
http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv
/2003/mart/yeni_urun.htm
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Soðuk bir haftasonunda sýcacýk yataklarýmýz-
da yatarken, elbet bir gün sokaktan gelen
“hurdacý, eskileri alýrým” sesleriyle uyanmýþýz-
dýr ya da akþam vakti çöp kamyonlarý çöpleri
almadan önce büyük çuvallarla
veyahut at arabalarýyla kaðýt,
pet þiþe, teneke kutu toplayan
vatandaþlarýmýza korkan gözlerle
bakmýþýzdýr bir zarar gelmesi kor-
kusuyla. Halbuki onlarýn ülke eko-
nomisine yaptýðý katkýyý hiçbir þe-
kilde göz ardý etmemeliyiz. 

Günümüzde sanayileþmenin art-
masýyla açýða çýkan çöp miktarý
da artmaktadýr. Ülkemizde günde
yaklaþýk 65 bin ton çöp üretilirken
bu sayý sadece Ýstanbul da 10 bin
tondur. 1960 lý yýllarda üretilen
katý atýk miktarý yýlda 3-4 milyon
ton iken, bugün sadece evlerimiz-
den çýkan katý atýk miktarý yýlda
25 milyon ton civarýndadýr. Kiþi
baþýna düþen günlük çöp üretimi
de yaklaþýk 1, 31 kilogramdýr. Hal
böyleyken kaldýrým kenarlarýnda
geri dönüþüm için maddeleri ayýr-
mak ya da onlarý hurdalýklara bý-
rakmak uygun bir yok deðildir.
Çöpleri kaynaktan ayýrma ilk he-
def olarak acilen hayata geçiril-

melidir. Katý atýk yönetimleriyle ilgili birçok ya-
sa çýkarýlmasýna raðmen, henüz iþlevde evler-
de atýklarýn kaynaðýndan ayrýlmasý gibi bir du-
rum yaygýn hale gelmemiþtir. 

Termodinamik yasalar çerçeve-
sinde ele aldýðýmýz zaman atýðýn i-
çerinde mutlaka bir enerji vardýr.
Araþtýrýlmasý gereken bu enerjiyi
nasýl açýða çýkarabileceðimizdir.
Atýklardan geri dönüþüm saðlana-
bildiði takdirde, enerji tasarrufu
saðlanýr, doðal kaynaklar koru-
nur, çevre kirliliði azalýr ve bunla-
rýn bir sonucu olarak ülke ekono-
misine yüklü miktarda katký sað-
lanýr. Aksi takdirde kendimizi bir-
gün çöp yýðýnlarý arasýnda bulabi-
liriz. 1993 senesinde çöp yýðýnlarý-
nýn yanlýþ dökümü sonucu Ümrani-
ye de bir patlama meydana gel-
diði hafýzalarýmýzda yer edinmiþ-
tir. 

Doða kimi maddeleri bünyesine
çok yavaþ alýp bertaraf eder. Bir
cam þiþe doðada 4000 yýl, plastik
1000 yýl, ciklet 5 yýl, bira kutusu
10-100 yýl, sigara filtresi 2 yýl sü-
re ile yok olmamaktadýr. Bunlar
çevreyi oldukça yoðun þekilde kir-

Ekonomik
katkýlarýnýn yaný sý-
ra doðal hayatý ko-
rumak     açýsýndan
da hurdalarýn geri
dönüþümüne önem
vermeliyiz. Tüketim
üzerine kurulmuþ

bir dünya    içerisin-
deyiz, ancak

unutmayalým ki
doðal kaynaklar bir
gün tükenecek ve
doðal kaynaklarý

korumak için artýk
çok geç kalýnmýþ

olacak. 

K ö p r ü d e n Ö n c e  S o n
Ç ý k ý þ  

doðal hayatý korumak açýsýndan
hurdalarýn geri dönüþümü

Mustafa Onay

Yýldýz Teknik Üniversitesi
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letmektedir. Halbuki ülkemizde üretilen çöpün
%15-20 si geri kazanýlabilir niteliktedir. Geri
dönen 1 ton cam için yaklaþýk 100 litre petrol
tasarruf edilmiþ olacaktýr. Özellikle plastiklerin
geri dönüþümü konusuna özen gösterilmelidir.
Plastik malzemelerin doðada bulunma süreleri
oldukça uzun olduðu için geri dönüþümüne bil-
hassa özen göstermeliyiz. 

Metalurji mühendisliði için önemli bir alan o-
lan demir-çelik sektöründe de hurda önemli bir
yere sahiptir. Hurdadan malzeme üretimi,
hammaddeden malzeme üretiminden daha az
enerji gerektirmesi, yüksek ýsý geçirgenliði ile
ergitme kolaylýðý, geliþen teknolojiye paralel
olarak daha fazla metal tüketimi ve hurda olu-
þumu, demir cevheri kaynaklarýnýn sýnýrlý ve dü-
þük kalitede olmasý, çevrenin korunabilmesi ve
ekonomik olmasý bakýmýndan büyük önem arz
etmektedir. Demir-çelik hurdasýnýn deðerlendi-
rilmesi genelde elektrik ark ocaklarýnda ol-
maktadýr. Yüksek fýrýn çevreye olumsuz etki e-

debilecek fazla miktarda atýk ortaya çýkartýr-
ken, elektrik ark ocaðýnda 1 ton çelik üretimin-
de sadece %10 atýk oluþmaktadýr. 2005 yýlýn-
da 1 milyar 129 milyon ton çelik üretilirken bu-
nun %41’i yani 462 milyon tonu çelik hurdasýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir. Ülkemizde yeteri de-
rece de metal tüketimi olmadýðý ve düzenli bir
toplama sistemi olmadýðý için yurtdýþýnda hur-
da ithali yapýlmaktadýr. 2004 yýlýnda ithal etti-
ðimiz hurda miktarý 12, 8 milyon tondur. 

Geri dönüþüm, hangi tür malzeme olursa ol-
sun hassasiyet göstermemiz gereken bir konu-
dur. Bir büro elemaný yýlda 81 kg vasýflý kaðýdý
çöpe atarken, bir ton kullanýlmýþ kaðýt geri ka-
zanýldýðýnda 16 adet çam aðacýnýn geri kazaný-
lacaðýný unutmamýz gerekir. Ekonomik katkýla-
rýnýn yaný sýra doðal hayatý korumak açýsýndan
da hurdalarýn geri dönüþümüne önem vermeli-
yiz. Tüketim üzerine kurulmuþ bir dünya içeri-
sindeyiz, ancak unutmayalým ki doðal kaynak-
lar bir gün tükenecek ve doðal kaynaklarý ko-
rumak için artýk çok geç kalýnmýþ olacak. Hal
böyle iken toplumda katý atýk bilinci yerleþtir-
meli, atýklarýn geri kazanýmý projeleri üzerine
yoðunlaþýlmalýdýr. 

Kaynaklar

1-www.cevreorman.gov.tr
2-www.istac.com.tr
3-Principles of integrated solid waste manage-

ment / H. Lanier. Hickman
4-Waste incineration & public health /

Committee on Health Effects of Waste
Incineration

5-Üretim Metalurjisi Prensipleri ders notlarý,
Prof. Dr. Zeki Çizmecioðlu

6-Demir Çelik Üreticileri Derneði, Temmuz-Eylül
2006

7-Demir-Çelik Hurda Raporu, Yakup Ýncesu,
Aðustos 1998
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Teknik  Bilgi

Siyanür liçi ile altýn üretimini geçtiðimiz sayýda ay-
rýntýlý bir þekilde anlatmýþtýk. Kýsaca proses aþamala-
rýna tekrar deyinecek olursak: Cevhere kýrma ve ö-
ðütme iþlemleri uygulandýktan sonra, liç ( çözeltiye
alma) iþlemine tabi tutulur. Bu yöntemde KCN veya
NaCN çözeltisi kullanýlarak; altýn, siyanür kompleksi
þeklinde çözeltiye alýnýr ve yan kayaçtan ayrýlýr. Bu
iþlem, yýðýn liçi veya tank liçi þeklinde uygulandýktan
sonra; altýn, liç çözeltisinden Zn ile çöktürme veya
aktif karbon yüzeyine soðurma yöntemleri ile kaza-
nýlýr. Teknik olarak bu þekilde kýsaca açýklanabilecek
siyanürleme iþlemi, altýn üretim yöntemleri içinde en
yüksek verimi olan proses. Ancak, Dünyadaki örnek-
lerine baktýðýmýzda pek çok sorunla karþýlaþýyoruz. 

Kar?  ya  da  Ýnsan?

Dünyadaki altýn üretim tesislerinin etrafýnda oluþ-
turduðu çevre tahribatý ve kazalardan dolayý ger-
çekleþen ölümler, bu yöntem hakkýnda daha fazla a-
raþtýrma yapmamýzý gerektiriyor. Ýlk öncelikle, altýn
üretimi kimin yararýnadýr? Ve bu yarar halkýn saðlýðý-
ný ve çevreyi düþünmeyecek kadar önemlimidir?
Dünyada siyanürle altýn çýkarýlmasý uluslar arasý te-
keller tarafýndan karlarýný artýrmak ve sermayelerini
büyütmek amacýyla yapýlmaktadýr. 

Türkiye’den  Örnek:  Kýþladaðý  Altýn  Ýþletmesi  

Bunun önemli örneklerini ülkemizde de görmekte-
yiz. Bunlardan biri Kanadalý Eldoradogold þirketinin
Türkiye’de Tüprag Metal Madencilik adýyla kurduðu
þirketin iþletmesi olan Uþak-Eþme-Kýþladaðý Altýn
Madenidir. (Dünyada Altýn Madenciliði faaliyetinde
bulunan uluslar arasý firmalar için bakýnýz: [I] ) Ma-
den, 2006 Nisan ayýnda deneme üretimine baþlamýþ
ve 11 Temmuz 2006’da da resmi açýlýþý yapýlmýþtýr.
[V]

Maden  Hakkýnda  Bilgi

166 milyon ton toplam iþlenecek toprak miktarý ol-
mak üzere ton baþýna 0. 5 kg siyanür kullanýlacak.
Yýðýn liçinin yapýlmasý için 2 milyon metrekarelik açýk
alan var. Bu alanýn hepsi kullanýldýðýnda 70000 ton
siyanür ile yýkanmasý gerekiyor. Ýþletmenin 17 yýl bo-
yunca çalýþtýðýný düþündüðümüzde: 

“360 ton altýn rezervinin 98
tonunu çýkarýp Kanada’ya gö-
türecekler. Bize ise 132 mil-
yon tonu yýllarca zehirli asit
üreten ve aðýr metal içeren
toplam 242 milyon ton atýk ile
400 metre derinlikte ve 1 km
çapýnda içersi siyanür ve aðýr
metal asitleri ile dolmuþ bir
zehir göleti kalacak. ” [II]

Deneme  Üretiminde  Sorun  

Haziran 2006 tarihinde maden daha deneme üre-
timindeyken ve liç alaný tam kapasite kullanýlmýyor i-
ken, Eþme ilçesi ve köylerinde zehirlenmeye baðlý o-
larak 1000’e yakýn insan saðlýk merkezlerine baþ-
vurmuþtur. Temmuz 2006’da TTB tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre: 

“Kan siyanür düzeyleri temel literatüre göre siga-
ra içenlerde 0. 041 miligram/litre, içmeyenlerde ise
0. 016 miligram/litredir. Analiz sonuçlarý incelendiðin-
de en düþük 0. 18 miligram/litre, en yüksek 0. 64 mi-
ligram/litre ölçüldüðü ve dokuz kiþinin de kan siyanür
düzeylerinin belirtilen sýnýrlarýn çok üzerinde olduðu
görülmektedir. Bu sonuçlar olayýn ortaya çýktýðý ve
hastalarda þikayetlerin görüldüðü tarihten en az iki
gün sonra alýnan örneklerde elde edilmiþtir. Siyanü-
rün vücuda alýndýktan 65 saat sonra alýndýðý miktarýn
yarýsýna kadar azaldýðý dikkate alýnýrsa kan örnekle-

B e r g a m a ’ d a n  s o n r a
E þ m e

siyanürle altýn üretimi

Özge BALCI

Ýstanbul Teknik Üniversitesi



rinin etkilenmenin hemen sonrasý alýnmýþ olmasý du-
rumunda siyanür düzeylerinin daha da yüksek bulu-
nacaðý tahmin edilebilir. ” [III]

Bunun yanýnda, toprakta bulunan arsen bileþikleri,
siyanürle temas ettiðinde mobilize olup, kolayca
tepkimeye girebilecek hale gelirler. Bunlar, yer altý
sularýna karýþabileceði gibi, bitkilerde dahi ortaya çý-
kabilirler. Bu baðlamda, bölgenin yoðun yaðýþ olma-
sý da önemli bir noktadýr. Çözeltinin pH deðerinin de-
ðiþmesi HCN gazýnýn oluþmasýna neden olur. Yaðmur
yaðýþý, çözeltinin pH’sini düþürür ve en iyi önlemler a-
lýnsa dahi, HCN gazýnýn havaya karýþmasý engellene-
mez. HCN gazý havadan hafif, çok kolay yayýlan bir
gaz olduðundan kilometrelerce öteye dahi sürükle-
nebilir ya da yaðýþla topraða karýþarak arsen bile-
þiklerinin çözünmesine neden olur. 

Nitekim, Kýþladaðý civarýnda bulunan Akarsu dere-
sinden ve Bekiþli köyü su birikintisinden alýnan nu-
munelerde, zararlý olacak miktarda arseniðe rast-
lanmýþtýr. (sýrasýyla 0. 28 ppm ve 0. 8 ppm arsenik)
[IV]

Olasý  Sonuçlar

Deneme üretiminde geçtiðimiz sene yaþanan bu
sorunlar, liç alaný tam kapasite kullanýlmýyor iken
gerçekleþtirilmiþtir. Kullanýlan siyanür miktarý arttýkça
ve liç alanýnýn daha fazla yaðýþ almasý olasýlýðýnda
tehlike oranýnýn da yükseleceði söylenebilir. Ayrýca,
tesis içi borulardan siyanür sýzýntýsýnýn gerçekleþmesi
ya da taþýnma sýrasýnda olasý kazalar, Dünya’daki

çeþitli örneklerde de görülen olaylar. (Dünyada ya-
þanan kaza örnekleri için bakýnýz: VI) Altýn madeni
çevresinde yerleþim yerlerinin olmasý da insan haya-
týný daha fazla tehlike altýna sokuyor. Madenin bu-
lunduðu bölgenin yer altý suyu bakýmýndan fakir ol-
masý ve madenin çalýþacaðý süre boyunca 300 mil-
yon metreküp su çekeceði göz önüne alýndýðýnda;
bölgede yaþama olaðanýn da ortadan kaldýrýlacaðý
tahmin edilebilir. Kýþladaðý çevresinde yaþayan yak-
laþýk 60 bin insanýnýn gelecekte ciddi saðlýk sorunla-
rýyla karþýlaþma olasýlýklarý çok fazla. 

Yorum

Gerek Türkiye’de gerekse Dünya’nýn çeþitli yerle-
rinde siyanürle altýn üretiminin uluslar arasý tekeller
tarafýndan insan saðlýðý tehlike altýna sokularak ve
halkýn, sivil toplum örgütlerinin ve bilim adamlarýnýn
karþý çýkýþlarýna raðmen yapýlmasý; kapitalist üretim
tarzýnýn mantýðýna uygun bir örnektir: Kar hýrsý. Bura-
da üretimin toplum yararýna yapýlmasý söz konusu
deðildir. 

Kýþladaðý  Altýn  Madeni

11

metalurji ve toplum

KAYNAKLAR

[I] Metalurji, 129. Sayý 
[II] Metalurji, 143. Sayý
[III] Basýn Açýklamasý, "Ýnsan Saðlýðýnýn

Bedeli Altýnla Ölçülemez!", TTB, 2006, http:
//www. ttb. org. tr/index.
php?option=com_content&task=view&id=25
5&Itemid=57

[IV] http: //www. jmo. org. tr/genel/biz-
den_detay. php?kod=896

[V] http: //www. tuprag. com. tr/index.
php?Page=Haberler&DuyuruNo=4

[VI] Bergama-Ovacýk Altýn Ýþletmesi Giriþimi
konusunda TÜBÝTAK-YDABÇAG Uzmanlar
Komisyonu Raporu'nun Eleþtirisi, Jeoloji
Mühendisleri Odasý Yayýnlarý: 75
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Yetkin Mühendislik
Nedir?

17 Aðustos depreminin sonrasýnda yaþanan ge-
liþmelerden bir tanesi de mühendislik ve mimarlýk
alanýnda gerçekleþti. Özellikle deprem sonrasý ye-
niden ortaya atýlan Proje ve Kontrollük hizmetleri
Bürolarý Yönetmeliði ile iliþkili olarak uzunca bir sü-
redir üzerinde çalýþýlan “yetkin” veya “uzman” mü-
hendislik uygulamasý tartýþmalarýn temel noktasýy-
dý.

Halen uygulanmakta olan yasa ile yetkin mühen-
dis unvanýný almak için iki þart aranmaktadýr. Bun-
lardan birincisi; kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalý-
þanlar hariç Türk Mimar ve Mühendis Odalarý Birli-
ði’ne üye olmak. Ýkincisi ise; yüz kýzartýcý bir suçtan
hüküm giymemiþ olmaktýr. Gündeme getirilen yasa
tasarýsý ile aþaðýdaki maddelerin eklenmesi de dü-
þünülmektedir. 

1.Ýlgili meslek alanlarýnda, uzman mühendisler
veya uzman mimar denetiminde en az beþ yýl çalýþ-
mak ve bunu belgelemek.

2.Uzman mühendis ve mimar sýnavýnda baþarýlý
olmak.

Tasarýda, sýnav içeriði ile ilgili hiçbir bilgiye rast-
lanmamaktadýr. Fakat ek bir madde ile sýnav ko-
misyonu aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþtýr.  “Sýnav
komisyonu 7 üyeden oluþur. Üyelerin 2’si Bayýndýr-
lýk ve Ýskan Bakanlýðý’ný temsil eder. Diðer 3 üye
Yüksek Öðretim Kurulu’nca (YÖK) teklif edilecek 5
aday arasýndan, diðer 2 üye ise TMMOB tarafýn-
dan teklif edilecek 4 üye arasýndan bakan tarafýn-
dan seçilir. Sýnav komisyon üyeliklerine aday gös-
terileceklerin; uzman mühendis veya mimar unva-
nýna sahip olmalarý ve mesleðinde 15 yýl fiili olarak
çalýþmýþ veya öðretim üyeliði ve görevliliði yapmýþ
olmalarý gerekmektedir” çok basit bir hesapla sý-
nav komisyonunun 7 üyesinden 5’i devlet kurumla-
rý tarafýndan atanmaktadýr. 

ÝMO r-tarafýndan hazýrlanan broþürde de belirtil-
diði üzere Ýngiltere’de buna benzer bir yasa inþa-

at sektöründe uygulanmakta fakat çalýþma süresi
2 yýlla sýnýrlý tutulmaktadýr. Ancak gündemdeki yet-
kin mühendislik uygulamasýnda bu süre 5 yýl olarak
öngörülmektedir. Bu maddeyle ilgili olarak, bu beþ
yýllýk süreçte mühendislerin uzman mühendis ola-
rak deðil de, bir nevi stajyer mühendis olarak çalý-
þacaklarý önemli bir noktadýr. Kýsaca, mühendisler
5 yýl süreyle projelerde imza yetkisine sahip olma-
dan çalýþacaklar ve potansiyel bir ucuz iþgücü kay-
naðý olarak emeklerinin bu süre içerisinde sömürül-
mesine yol açacaktýr.

Bunlara ek olarak,tasarýda durumlarda uzmanlý-
ðýn düþeceði de belirlenmiþtir.

1.Belge sahibinin iþ göremeyecek akli ve beden-
sel maluliyetinin bulunmasý ve yetkili kurumlarca
verilecek raporla saptanmasý,

2.Ýlgili meslek odasýndan ihraç edilmesi,

3.Uygulamalarýnda ölüm ve yaralanmalara sebe-
biyet verecek kusur veya ihmal yaptýðýnýn ceza da-
vasý zamanaþýmý süresi içinde tespit edilmesi,

4.Yüz kýzartýcý bir suçtan hüküm giymesi.

Þu an kafalardaki diðer bir soru iþareti de bu ta-
sarýnýn yasalaþýp yasalaþmadýðý konusunda. Yet-
kin mühendislik tartýþmalarýnýn ilk olarak 1998’de
baþladýðýný biliyoruz. Bu tartýþmalar sonucunda ay-
ný yýl içinde ÝMO tarafýndan bir komisyon kuruldu.
Bu komisyonun çalýþmalarý sonucunda 2000 yýlýnda
TMMOB Uzman Mühendis veya Uzman Mimar Bel-
ge Yönetmeliði Resmi Gazetede yayýnlanarak yü-
rürlüðe girdi. Aralýk 2004’te TMMOB Meslek Ýçi E-
ðitim ve Belgelendirme Yönetmeliði, Resmi Gaze-
tede yayýnlanarak yürürlüðe girdi. 2005’te
TMMOB’den baðlý odalara yazýlar gönderilerek ça-
lýþma alanlarýnýn belirlenmesine ve yetkin mühen-
dislik çalýþmalarýnýn altyapýlarýna baþlanmasý ge-
rektiði, çalýþma alanlarýný belirlemeyen odalarýn
yerine TMMOB’nin bu çalýþmayý yapacaðý bildirildi.
Yasa þu anda mecliste yasalaþma aþamasýndadýr.

Utku Demirkan

Ýstanbul Teknik Üniversitesi
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“Tüm ülkede kiþiler ve kamu yararý ile etik il-
kelerine uygun, bilimsel gerekler ve çaðdaþ
tekniklere dayalý, üstün nitelikli ve güvenilir
mühendislik hizmetlerinin sunulmasý ve bu hiz-
metlerle ilgili yanlýþ uygulamalarýn önlenmesi-
ni saðlamak” (1)

Yukarýdaki cümle, TMMOB tarafýndan hazýr-
lanan ve meclise tasarý olarak gönderilen  yet-
kin mühendislik yasasýnýn amacý olarak yazýl-
mýþtýr. 

Ancak uzun zamandýr üzerinde oldukça geniþ
tartýþmalar dönse de içeriði hala –özellikle de
geleceðin mühendis adaylarý olan mühendislik
öðrencileri tarafýndan tam olarak bilinmeyen,
yeterli bilgi verilmediði için bilinme þansý da
olmayan- bu konu, þu gün itibariyle yasalaþ-
ma aþamasýnda. Yüz binlerce kiþiyi etkileyecek
olan bu tasarýnýn üstte yasa amacý olarak ko-
nulan “güzelleme”nin ötesinde hangi amaçlarý
taþýndýðýný sizlerle paylaþmak istedik.

Konunun en bilinen yönü bundan sonra mü-
hendislik bölümü öðrencilerinin diplomalarýnda
mühendistir yazmayacaðý. Yasa tasarýsýnda
doðrudan böyle bir ibare yer almasa da geçen
seneden itibaren birçok üniversitenin YÖK’ün
kararý doðrultusunda baþlattýðý uygulamalar
bunun açýk bir kanýtý oldu.ODTÜ’nün de katýl-
masýyla þu anda ÝTÜ hariç bütün üniversiteler
mühendislik diplomasý vermiyor (ÝTÜ’lüler he-
men sevinmesinler. Nedenlerine deðineceðiz).
Tasarý savunucularýnca sadece teknik bir nokta
olarak gösterilmeye çalýþýlan bu deðiþim, as-
lýnda yasanýn nasýl bir süreç baþlatacaðýyla il-
gili güzel ipuçlarý sunuyor.

Türkiye’de gerek mühendislik eðitiminin kali-

tesizliði gerekse üniversite sonrasý iþ bulmada
yaþanan sorunlar herkesin malumu. Yasayla
ortaya konulan yeniden yapýlandýrmanýn sa-
dece teknik bir olgu gibi gösterilmesinin temel
malzemesi de zaten bu olumsuzluklar. Yani,
mühendislik diplomasý vermek ortadan kalký-
yor yada zorunlu staj getiriliyor gibi karþý çý-
kýþlara verilen cevap asýl olarak pratik böyle.
Ancak bir yasanýn tüm bu düzenlemeyi yeni-
den oluþturmasý eðitim sisteminin yetersizlikle-
rinin getirdiði olumsuzluklardan bambaþka bir
þeydir ve pratiði de ciddi þekilde farklýlaþtýrýr.

Ýlk olarak üniversitelerin mühendislik diplo-
masý vermesini saðlayan þey, verdikleri eðiti-
min belli bir nitelik taþýmasý gerektiðinin bir ön
koþul olmasýndandýr oysa bu yasayla birlikte

Yetkin Mühendislik 
Ne Getirir?

Özgün KÜÇÜKOÐLU

Ýstanbul Teknik Üniversitesi



üniversitelerin asýl sorumluluklarýndan biri olan
bu eðitim niteliði ortadan kaldýrýlýyor. Bunun
yerine kiþinin kendini 3yýldan 5 yýla kadar tar-
týþýlan bir düzlemde kiþinin kendini bir sýnavla
ispatlamasý ortaya konuyor.

Oysa basit bir mantýkla bile yetkin mühen-
dislik tanýmý yapýlýrken ortaya konan þu cümle-
nin “Yetkin mühendis, meslek bilgisi ve yete-
neði ile, meslekte deneyim ve birikimi ile, kiþi-
liði ve etik anlayýþý ile,belli bir olgunluk düze-
yine eriþtiðini, girdiði sýnavlarda gösterdiði
baþarý ve sunduðu dosyada sergilediði baþarý-
lý mühendislik birikimi ile ka-
nýtlamýþ mühendistir. Yetkin
mühendisin büyük baþarýlara
imza koymuþ bir dahi olmasý
gerekmez.; yaptýðý iþleri kö-
rü körüne yapmayan, yaptý-
ðý sýradan iþleri bile ne yap-
týðýný bilerek ve mühendis
zekasýný kullanarak yapan
bir mühendis olmasý yeterli-
dir”(2) neden  yetkin mü-
hendis yazýlan yerlere üni-
versite mezunu yazmadýðý
sorulabilir. Bu durum doðru-
dan eðitim politikalarýný etkileyen bir sonuç
yaratacaktýr, zaten niteliksizliðinden yakýnýlan
eðitimin daha nitelikli hale getirilmesi için ne-
den kalmayacak, zaten iþ baþka bir noktaya
havale edilmiþ olacaktýr.

Ýkinci olarak, mühendislik eðitiminin hatta e-
ðitim sisteminin yeniden düzenlenmesini ve
daha nitelikli bir hale getirilmesini önümüze
koymadýðýmýz zaman, karþýmýza staj konusu çý-
kýyor. Yasa, yetkin mühendislik diplomasýnýn
alýnabilmesi için, 3 ila 5 yýl arasýnda deðiþen
sürede staj yapýlmasý gerektiðini söylüyor. Bu
durum öðrenciler açýsýndan deðerlendirildiðin-
de, durumun vahameti ortada. 4 yýl lisans eði-
timi gördükten sonra, bir o kadar yýl daha eði-
timin devam etmesi söz konusu. Öðrenmek el-
bette ömür boyu sürer. Hatta mesleði icra e-
derek öðrenmek ayrý bir bakýþ açýsý kazandýrýr.

Ancak bu, üniversite eðitimi sýrasýnda saðlan-
malýdýr. Bu eðitim mezun olduktan sonra alýn-
dýðý zaman öðrencilik hayatý sürüyor ve bir þe-
kilde asgari ücretle çalýþýlmak zorunda kalýný-
yor. Bu duruma iþverenler gözünden baktýðý-
mýz zaman ise tablo biraz daha geniþliyor ve
kazançlý taraf ortaya çýkýyor.. Üniversitelerden
mezun olmuþ binlerce kiþi (mühendis) ucuza
çalýþtýrýlmak üzere piyasaya çýkýyor. Böylece,
iþverenler, yetkin olmayan mühendisleri çalýþ-
týracak ve ÝTÜ’den mezun olanlar gibi diploma-
sý olanlar ise iþ bulmakta zorlanacaklar.  Özel-

likle Türkiye’de mühen-
dislik, teknoloji geliþtir-
mek için deðil,  var o-
lan teknolojiyi kullan-
mak þeklinde icra edil-
diði için, bir mühendisin
iþi öðrenmesi en fazla
1 ay sürüyor. Bu duru-
mu da göz önünde bu-
lundurduðumuzda, bin-
lerce stajyer ucuz iþgü-
cü olarak kullanýlmak
üzere iþverenin hizme-
tine sunuluyor. 

Bu sonuca çok çabuk ulaþtýðýmýz düþünülebi-
lir. Ancak, özellikle iki þey bu yasanýn, biz öð-
renciler için ve yeni mezun olmuþ mühendisler
için pek hayýrlý olmadýðýný gösteriyor. Birincisi,
bugüne kadar yapýlan bütün uygulamalarýn hiç
birinin öðrencinin lehine ve bilimsel eðitimi ge-
liþtirecek yönde olmamasýdýr. Bu uygulamala-
rýn sonucunda, eðitim parayla satýn alýnmaya
baþlanmýþ, kantin - yemekhane fiyatlarý art-
mýþ, bir çok üniversite iþsiz adaylarýnýn yetiþti-
ði “tabela üniversiteleri” haline gelmiþtir. Ký-
sacasý eðitim, sermeyenin talepleri doðrultu-
sunda þekillenmiþtir.  Bu, baþka bir yazýnýn ko-
nusu olabilir ancak þunu söyleyebiliriz ki; yapý-
lanlar, yapýlacaklarýn teminatýdýr. Ýkinci þey i-
se, yetkin mühendislik yasasýnýn çýkma nedeni-
nin, söylendiði gibi “mühendislik hizmetlerini
geliþtirmek” olmamasýdýr. Yetkin mühendisliði
savunanlarýn hiç biri GATS’tan (Hizmet Ticareti
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Genel Anlaþmasý) bahsetmiyor. Oysa yetkin
mühendislik de dahil olmak üzere bir çok dü-
zenleme uluslar arasý anlaþmalarla hazýrlandý-
ðý bilinen bir gerçek. Ortada Türkiye’nin de
dahil olduðu ve 2010 yýlýna kadar tamamlan-
mak zorunda olunduðu bir anlaþma var (3).
Ve bu anlaþama DTÖ‘nün (Dünya Ticaret Ör-
gütü) ihtiyaçlarý doðrultusunda þekillendiði; e-
ðitim, saðlýk gibi kamusal alanlarýn özelleþtiril-
mesini gündemine aldýðý bir anlaþma. Dünya
Ticaret Örgütü’nün Türkiye’deki mühendislik e-
ðitiminin kalitesinin derdine düþmeyeceðine
göre,  yaþanacaklarýn mühendislerin lehine ol-
madýðý ortada. 

Ayrýca, yetkin mühendislik yasasýnýn getire-
ceði sonuçlardan biri de sertifika kurslarýnýn
uygulanmasýdýr. “sermaye, iþgücü piyasasýnda
nitelikli eleman istiyor. “Ben artýk bilgi/know-
ledge deðil, sadece beceri-donaným/skill isti-
yorum. Ýþe geldiðinde, vatandaþýn, tarih bilgi-
si, sanat yeteneði olmasý beni ilgilendirmiyor.
Esnek, uyum yeteneði olan, her iþin þartlarýna
göre kendini konumlandýran, ama daha da ö-
nemlisi deðiþimlere de ayak uydurmak için sü-
rekli kendini eðiten (yaþam boyu eðitim) bir e-
mek istiyorum” diyor” (4). Bu kurslarýn kimlere
hizmet vereceðine gelmeden önce bir noktanýn
altýný çizmekte yarar var. Türkiye’de eðitimde

eþitlik yoktur. Herkes ayný sýnava giriyor, ba-
þarýlý olan daha iyi okullara gidiyor söylemi
geçersizdir. Lisede hatta ortaokulda yaygýnla-
þan dershane kültürü dershaneye gidemeyen-
leri maratonda elemektedir. Yasada herkesin
eðitim hakký vardýr denmesine raðmen, objek-
tif olarak parasý olanýn eðitim hakký var demek
daha doðru oluyor (ÝTÜ, Boðaziçi gibi üniversi-
telerde, otoparkýn dolu olmasýnýn nedeni de
budur). Bu gerçekliði göz önünde bulundurdu-
ðumuz zaman, mezun olduktan sonra 5 sertifi-
ka alabilen, 3 sertifika alabilenden daha ba-
þarýlý olarak nitelendirilecek. 

Þimdi karþýmýzda, uluslar arasý eðitim politi-
kalarýyla baðlantýlý, biz mühendis adaylarýný
asgari ücrete yakýn bir ücretle çalýþtýrýlacaðý,
sertifika satýn almak için uðraþacaðýmýz bir
tablo var. Bu durumda ne yapmamýz gerekir?
Her þeyden önce, bizden habersiz çýkarýlmaya
çalýþýlan bu yasanýn sürecini takip etmeliyiz. Bu
konu hepimizin geleceðini etkileyeceði için
yetkin mühendisliði çeþitli platformlarda ve
kendi aramýzda  tartýþmalýyýz. Mühendislik eði-
timini nitelikleþtirmek için neler yapabiliriz so-
rusuna cevap aramalýyýz. Bireysel kurtuluþu
deðil, herkes için iyi olaný düþünmeliyiz. 

iþverenler gözünden
baktýðýmýz zaman ise tablo

biraz daha geniþliyor ve
kazançlý taraf ortaya

çýkýyor.. Üniversitelerden
mezun olmuþ binlerce kiþi
(mühendis) ucuza çalýþtýrýl-

mak üzere piyasaya çýkýyor.

KAYNAKLAR

(1) Yetkili Mühendis, Mimar ve Þehir
Planlamacýlarýnýn Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesine Ýliþkin Kanun Tasarýsý
(TMMOB)

(2)TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý
Yetkin Mühendislik Uygulamasý Broþürü

(3)-(4)  Eðitim ve Ýstihdam Politikalarýna
Toplu Bir Bakýþ – Fuat Ercan



16

öðrenci

Yýldýz Teknik Üniversitesi’ni yeni kazanan öð-
rencilerin birçoðu Beþiktaþ Yýldýz Kampüsü’
nde okuma hayali kuruyorlardý ki kayýt zamaný
sizin kampüsünüz Davutpaþa deninceye kadar.
Birçoðumuz için bu durum içimizde bir uhde o-
larak kalmýþtýr. Alýþtýðýmýz her hayal kýrýklýðý gi-
bi Davutpaþa’ya da alýþýldý. Tabi sabahlarý o-
tobüste ezilme tehlikesi yaþaya yaþaya. Da-
vutpaþa neden bir eziyet olarak görüldü. Bu
soruya cevap bulabilmek için bu yazýda Davut-
paþa’nýn sorunlarýný ve avantajlarýný irdeledik. 

Öncelikle, Davutpaþa kampusüne ulaþýmýn
zor olmasý (ki buna yollarýn kalabalýklýðýndan
tutun da otobüslerin azlýðýna kadar) öðrenciyi
bezdiriyor. Anadolu Yakasý’nda oturan bir öð-
rencinin sabah 9 da ki derse yetiþmesi için
kalkmasý gereken saat 6. 30. Tabi bunun bi de
dönüþü var. Otobüslerin azlýðýnýn da bu çileye
eklenmesi öðrencilerin kampüsten soðumasý i-
çin yeterli bir sebep aslýnda. Ayný sorun Avru-
pa tarafýnda oturanlar için de geçerli. Metro-
nun ve otobüslerin taþýttan çok konserveye
benzediði, insanlarýn balýk istifi gibi taþýtlara
bindiði malum Ýstanbul trafiðinde öðrencilerde
daha derse girmeden yorgunluk belirtileri gö-
rülüyor. Bu da doðal olarak derslerden alýnan
verimi büyük ölçüde etkiliyor. 

Davutpaþa’da kalabalýk nüfusa oranla kan-
tinlerin ve yemekhanenin yetersizliði de diðer
bir problem. 10 dakikalýk bir ders arasýnýn 3–4
dakikasýný kantin sýrasýnda yada 1 saatlik ye-
mek arasýnýn 20 dakikasýný yemekhane kuyru-
ðunda beklemek sinir bozucu bir durum. Buna
yemekhanenin sýnýrlý kapasitede olmasý, boþ
masa bulmanýn zorluðu, yemekhane ve kantin
ücretlerinin pahalý olmasý, alternatiflerin ye-
tersizliði gibi sorunlarda eklenebilir. 

Son zamanlarda, sýnýflardaki barkavizyon ve
projektörlerin çalýnmasýný önlemek amacýyla sý-
nýflar kilitlenmeye baþladý. Tabi sýnýflarýn kilit-
lenmesindeki asýl nedenin, duvarlara kopya
yazan öðrencileri engellemek olduðunu düþü-
nenlerin sayýsý da hiç de az deðil. Bu durum,
her yeni dersin baþlangýcýnda öðrencilerin ka-
pý önünde kuyruk oluþturmasýna neden oluyor.
Bundan þikayetçi olan bizlere ise; “bizde kü-
çükken su kuyruðunda bekliyorduk” diye saç-
ma cevaplar veriliyor. Sebebi ne olursa olsun
öðrencilerin sýnýflara girmesini engellemek son
derece yanlýþ bir uygulama. 

“Diðer bir yandan, Davutpaþa’nýn çok geniþ
bir alana sahip olmasý, ileride tüm fakültelerin
burada toplanmasý ve iletiþimin daha kolay
kurulmasý Davutpaþa’nýn avantajlarý arasýnda
yer alýyor. Davutpaþa’nýn ileride bir kampus-
þehir olma fikri herkes tarafýndan benimseni-
yor. Böylece öðrenciler derslerine girerken di-
ðer bir yandan da saðlanan imkanlarla sosyal
hayatlarýný daha verimli yaþayabilecekler. 

Sonuç olarak; Davutpaþa’nýn birkaç yýl sonra
Türkiye’nin en iyi kampuslerinden biri olma o-
lasýlýðý yüksek olmasýna karþýn, þu anki durum
itibari ile öðrenciye bir iþkence niteliði taþýyor.
Bu durumun böyle devam etmemesi ve yakýn
zamanda Davutpaþa Kampusü’nün de bir üni-
versite adýna yakýþacak þekilde eðitim ve öð-
retimine devam etmesi en büyük temennimiz.

Erkan Deðirmenci

Yýldýz Teknik Üniversitesi

Davutpaþa Kampüsü
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Üniversite gençliði profilinin zamanla büyük
bir dönüþüm geçirdiðine tanýk olurken; bunun
nedenlerinin araþtýrýlmasý ve þu anki toplum
yapýsýyla ilintilerinin kurulmasý, biz öðrenciler
için, farkýndalýk oluþturmak açýsýndan önemli
gözüküyor. Dünya çapýndaki kuruluþlarýn hazýr-
ladýklarý bir dizi ‘uyum programlarý’ aracýlýðýy-
la artýk eðitim, sistem ihtiyaçlarýna göre yeni-
den düzenlenmeye baþlandý. Kapitalist siste-
min sadece kar amaçlý yönelimlerinin içine ‘e-
ðitim’i de sokmasý, gerek üniversiteler aracýlý-
ðýyla piyasaya destek saðlama, gerekse ideo-
lojik bir amaç içerme açýsýndan, kendini yeni-
den üretmesi için gerekli görünüyor. Bu bað-
lamda eðitim ile ilgili her türlü karar stratejik
bir tercih niteliði taþýmaktadýr. 

Eðitimin de diðer sektörler gibi piyasaya a-
çýlmasý, yapýlan uluslar arasý anlaþmalar aracý-
lýðýyla teþvik ediliyor. Ana kurum Dünya Tica-
ret Örgütü olmak üzere, 1995 yýlýnda 140 ülke
tarafýndan imzalanan GATS (Hizmet Ticareti
Genel Anlaþmasý), tüm hizmet alanlarýný piya-
saya açma amacýný kapsayan, hizmetler sek-
töründeki ilk çok taraflý anlaþmadýr. (Türkiye
de anlaþmayý kabul eden ülkeler arasýndadýr.)
Piyasaya açýlmasý öngörülenler; iletiþim, mes-
leki, eðitim, saðlýk, çevre, bankacýlýk, ulaþým,
kültürel hizmetler vb. hizmet sektörleridir. Bü-
tün bu sektörlerin ‘kamusal hizmet’ olma özel-
liklerinin yok edilmesi ve piyasaya açýlmasý
hedeflenmiþtir. Bilimsel ve toplumsal bir üre-
tim için ‘kamu hizmeti’ olmasý gereken eðiti-
min, bu anlaþmalar aracýlýðýyla kapitalist sis-
temle bütünleþmesi saðlanmaktadýr. Kamu
hizmeti, ticari amaç dýþýnda, rekabetçi olma-
yan hizmetlerdir ve toplumun her kesimi için-
dir. Eðitimi piyasaya açma eðilimi, ticari amaç
taþýdýðýndan toplum yararýna olup olmadýðý

sorgulanmalýdýr. Ayrýca, eðitim sistemi ‘yeni-
den yapýlanmanýn’ en önemli öðelerindendir.
Bu politikalarla oluþturulan eðitim anlayýþý, öð-
renci kesiminin de dönüþtürülmesine neden ol-
maktadýr. 

Piyasada süregelen rekabet anlayýþý, öðren-
ciler arasýnda da oluþturulmaya çalýþýlmakta
ve böylece bencil ve çýkarcý bir gençlik tipoloji-
si oluþturulmaktadýr. Bu da öðrencilerin üniver-
siteyi sadece sertifika ve diploma almaya ya-
rayan bir kurum olarak görmelerine neden o-
lur. Meraký öldürülmüþ, yalnýz, asosyal, göste-
riþ meraklýsý, tüketim çýlgýný ve kendine yaban-
cýlaþmýþ üniversite gençliði oluþturularak,
gençlerin eleþtirel düþünme özelliðinin yok e-
dilmesi amaçlanmaktadýr. Prof. ÜNAL’ ýn dedi-
ði gibi: “…Neoliberal toplum projesinin de-
vamlýlýðý, bir yandan tüm yaþam alanlarýný ye-
niden biçimlendiren yeni toplumsal yapýlanma-
larý diðer yandan da ‘imaj yenileme’ çabalarý-
ný gerekli kýlmaktadýr. Dünya Bankasýnýn yok-
sulluk ve þiddet konularýyla ilgileniyor görün-
mesini saðlayan projeler bu imajý yýkmak için
yeterli deðildir. Yapýlanlarýn karþýsýnda durma
fýrsatý bulamayacak, sürekli olarak dönüþtürü-
lerek sistemin birer parçasý haline gelecek ‘kü-
resel yurttaþlar’ a ihtiyaç duyulmaktadýr. ” 

Sonuç olarak, tüm Dünya’da ve ayný zaman-
da da Türkiye’de oluþan öðrenci kimliði ve üni-
versitelerin durumu, sistemin bilinçli politikala-
rýnýn bir ürünüdür. Bütün bunlar, uluslar arasý
anlaþmalarýn ideolojik yönleridir. Oluþturulan
ve piyasa için yetiþtirilen bu bireyler sistem
anlayýþýný yeniden ve yeniden üretirler. Böyle-
ce dýþarýdan bir baskýya bile gerek kalmadan,
sistem kendini güçlendirmeye devam eder.

Özge BALCI

Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Eðitim ve Öðrenci Üzerine
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Geldi yine bir pazartesi daha… Hafta sonu
bu kadar çabuk nasýl geçti anlamadým ve ben
neden hafta sonlarýnýn gelmesini sabýrsýzlýkla
bekliyorum bilemiyorum. Etrafýmdaki insanlar
her zaman “iyi bir iþin var, iyi kazanýyorsun,
baþkalarý senin yerinde olmak için neler yap-
mazlar daha ne istiyorsun” deyip duruyorlar .
Evet yabana atýlmayacak bir iþim var ve iyi ka-
zanýyorum. Fakat ya bir yerlerde bir þeyleri
yanlýþ yapmýþým ya da hayatýmda es geçile-
meyecek kadar büyük bir eksikliðe neden ol-
muþum. Sorun bunlardan hangisi olursa olsun
kafamda kocaman bir ünlem iþareti oluþturma-
ya yetiyor. Kesin bir yerlerde hata yaptým!

Daha ilkokul sýralarýnda baþladý bizim soru-
numuz. Birçoðumuz okul okul diye yanýp tutuþ-
tuk zamanýnda ama bize pek de bir seçim þan-
sý býrakmadýlar. Nasýl yapmamýz gerektiði söy-
lendi her fýrsatta, biz de yaptýk ya da yapma-
ya çalýþtýk. 10-11 yaþlarýndaki çocuklarýn sü-

rekli derslere yönlendirilmesi veya ders çalýþ-
manýn bir kurtuluþ yolu olarak görülmesi ne
demek… Fazla söze gerek yok daha çocukken
þartlandýrýldýk biz, Serbest býrakýlmadýk belki
de farklý olurdu o yaþlarda bu kadar þartlandý-
rýlmayýp serbest býrakýlsaydýk. Yönelimlerimi-
zin ne olduðunu pekala keþfedebilirlerdi ve
duygusal düþüncesi baskýn olan ya da sanat-
sal kiþiliði olanlar harýl harýl matematik çalýþ-
mak zorunda kalmazdý. Ýstihdam gibi çok ö-
nemli bir mücadeleyi sürdürmekte olan ülke-
mizde insanlarýn maddi kaygýlarý çok erken
yaþlarda ön plana çýkýyor. Hangi iþi yapmak-
tan daha çok zevk alýrým ya da kendimi daha
çok geliþtirim diye düþünmektense hangi mes-
leði seçersem zengin olurum kýsa yoldan köþe-
yi dönerim diye düþünmek çoðu öðrencinin
maalesef içinde bulunduðu durum. Bir çoðu-
muz yaþamýzdýr bu gibi diyaloglarý:

Geldi Gene Pazartesi
Erþat ÇAYAN, Burak AÞIK, Pelin ODACI,Güray GÜRTEL, Aylin Karcý

Ýstanbul Teknik Üniversitesi

Sýnav sistemimizin getir-
miþ olduðu yarýþ ortamý

yüzünden öðrenciler ara-
sýndaki rekabet onlarý is-

tedikleri yöne deðil de
herkesin istediði yöne

yönlendiriyor.
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- Çocuðum ne olacaksýn sen büyüyünce?

- Ressam olacaðým amca!

- Ressam olunca açlýktan öleceðine adam gi-
bi bir doktor ne bileyim bir mühendis ol…

Çevrenizdeki herkesin , amca hala teyze da-
yý…, hepsinin hayalindeki siz farklýsýnýzdýr tabi
sizin idealinizdeki sizi kimse öðrenmek iste-
mez. Ebeveynlerin çocuklarý yerine kararlar al-
dýðý onlarýn isteklerini hayallerini farkýnda ol-
madan sýnýrladýðý ülkelerde çevrenin ve ailenin
yanlýþ tercih yapmada rolü çok büyüktür. 

Sýnav sistemimizin getirmiþ olduðu yarýþ or-
tamý yüzünden öðrenciler arasýndaki rekabet
onlarý istedikleri yöne deðil de herkesin istedi-
ði yöne yönlendiriyor. Çünkü çok talep gören
meslekler yani tercih kýlavuzlarýnda ilk sýralar-
da yer alan yüksek puanlý bölümler çoðu öð-
renci tarafýndan sadece bu yüzden seçiliyorlar.
Bu þekilde istemedikleri mesleðe yönelmiþ ya
da sahip olduklarý yetenekleri körelmiþ insan-
lar meslekleriyle ilgili eðitimi almaya baþladýk-
larý andan itibaren büyük bir boþluða düþüyor-
lar. Okulu er ya da geç bitirdikten sonra ise
sahip olduklarý iþe gitmek her gün iþkence gibi
geliyor ne kendilerine ne de topluma bir þey-
ler katabiliyorlar. 

Eðitim sistemimizdeki aksaklýklardan, ailele-
rin çocuklarý için sözde iyiliklerini istemeleri,
fakat kendi istedikleri yöne yönlendirmelerin-
den ve ekonomik sorunlardan kaynaklanan bi-
linçsiz tercihler, gün geçtikçe mesleðinden
memnun olmayan, verimsiz, yaratýcýlýðý körel-
miþ bireylerin sayýsýnýn artmasýna sebep olu-
yor. Ýnsan ömrünün yarýsýný çalýþarak geçirdiði-
ni düþünürsek bireylerin yapacaklarý iþ hem
kendileri hem çalýþtýklarý sektör hem de toplu-
mun kalkýnmasý açýsýndan oldukça önem taþý-
yor. Uzun yýllar onca emeðin verildiði eðitim
hayatýmýzý en verimli þekilde deðerlendirmek
ve en önemlisi keþke dememek için unutmaya-
lým ki insanýn iþi boþayamadýðý eþidir. 

istemedikleri mesleðe yönel-
miþ ya da sahip olduklarý

yetenekleri körelmiþ insanlar
meslekleriyle ilgili eðitimi

almaya baþladýklarý andan
itibaren büyük bir boþluða 

düþüyorlar.
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1963 Ýstanbul doðumlu olan Metin Yeðin Ý. Ü
hukuk daha sonrada Cambridge Üniversite-
sinde sinema eðitimi alýr. Bir muhalif ve gez-
gin olarak baþta Latin Amerika olmak üzere
Avrupa ve Asya da ki toplumsal hareketleri
kameraya almýþ ve kalemiyle anlatmýþtýr. Bu
konuyla ilgili çalýþmalarýný Patronsuzlar ve
Topraksýzlar adli çalýþmalarda ve çeþitli bel-
gesellerde toplamýþ bu belgeselleri de çeþitli
festivallerde, televizyonlarda gösterilmiþ ve
20 ye yakýn ödül almýþtýr. Yeðin ‘in belgesel-
leri Türkiye ‘de de çiftçi sendikalarýnda, fabri-
kalarda, üniversitelerde gösterilmiþ ve büyük
ilgiyle karþýlanmýþtýr . Ayrýca, Morales , Mar-
cos Chavez gibi Latin Amerika ‘da ki sol aký-
mýn liderleriyle de röportajlar yapmýþtýr. 

Bu baðlamda Topraksýzlar adlý kitabýnda ve
belgeselinde topraksýz Brezilya çiftçi mücade-
lesinin on kolektif lideriyle yaptýðý söyleþileri
ve kamp izlenimlerini yazmýþ ve belgeselde
de 1-17 Mayýs tarihlerinde Goiania þehrinden
baþkent Brazil’e yapýlan, toprak reformuna
hemen baþlanmasý, genleri deðiþtirilmiþ bitki-
lerin üretimine son verilmesi, Amazonun ulus-
lar arasý tröstler tarafýndan yaðmalanmasýna
son verilmesini isteyen 12. 807 lik 267 km yü-
rüyüþü ise filme almýþtýr. Yürüyüþ ise tam bir

þenliði andýrmaktadýr. Genel çoðunluðun melezler olduðu siyahlar ve beyazlarýn da bulundu-
ðu ayrýca kadýnlarýn da yarý çoðunluðu oluþturduðu yürüyüþte gündüzleri ellerde Che Gueve-
ra ve MST flamalarýyla yürüyüþ akþam ise kamplarda Brezilya kültürünün temel öðelerinden
müzik ve dans hakim olmuþtur yazarda bu yüzden kitabýn önadýný bir þenlikteki uzun yürüyüþ
koymayý uygun görmüþ. 

Yýllarca diktatörlüklerin WTO(Dünya ticaret örgütü)’ nun ve IMF’ nin pazarlara üretim yapan
büyük kapitalist tarým tekelleþmesi uygulamalarýyla gittikçe fakirleþen Brezilya halký 70’ li yýl-
lardan itibaren toprak iþgalleriyle bu politikalara direnmeye baþladý ve 1984 yýlýnda MST ku-

Bir Þenlikteki 
Uzun Yürüyüþ

topraksýzlar
Deniz ÇOBAN

Ýstanbul Teknik Üniversitesi
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ruldu. MST olarak bilinen topraksýz çiftçi hareketinin kökü örgüt liderlerinden Stedile’ nin de de-
diði gibi kökünü 18. ve 19 yy da ki sömürge Brezilya’ sýn da ki toprak iþgallerine dayanýyor. A-
na hedefi de büyük toprak sahiplerinin topraklarýný iþgal edip burada alternatif bir yasam o-
luþturmak. 

MST iþgal ettiði topraklarda çocuklardan baþlayarak açlýðý yok etmeyi hedefler. Daha sonra
ise iþgal edilen topraklarda kolektif bir yaþam ve üretim biçimi örgütler ve her üye karar hak-
kýna sahiptir. (Yeðin) Ayrýca bütçesinin yüzde ellisini eðitime ayýran MST’ nin þu an uyguladýðý
alternatif eðitim yöntemleri ve sistemi Brezilya’ da kabul görmektedir. Brezilya da 2milyon top-

raksýz çiftçiye ulaþan MST ye katýlmak i-
çin ise mutlaka bir iþgale katýlmak ve bu-
nun sorumluluðunu almak gerekir. (iþga-
lin bütün planlamasý MST ye ilk katýlan-
lar tarafýndan yapýlýr. Bu sayede yeni
katýlanlar da karar alma ve eylem bilinci
kazanýr. Topraksýzlar s. 168)Tabi bu iþ-
galler o kadar kolay olmamakta ve þu a-
na kadar 1500 e yakýn kiþi bu iþgaller sý-
rasýnda hayatini kaybetmiþtir. Ýþgaller
polisten kaçýnmak için gece yapýlýr ve sa-
bah olana kadar yerleþime geçilir. Daha
sonra da anayasada bulunan iþlenilme-
yen topraðýn kamulaþtýrýlmasýný talep e-
dilir. Bu þekilde þimdiye kadar Belçika’
dan daha fazla toprak iþgal edilmiþtir. 

MST nin bir diðer yaný da Latin Ameri-
ka’ geliþen büyük bir dinsel akým olan
özgürlük teolojisini de kapsamasýdýr. Bu
teoloji Amerikan Hýristiyan mezheplerin
üzerinde büyük bir etki yaptý ve ana fel-
sefesi de Tanrý’ nýn öbür dünyada cenne-
ti vaat etmesiyle yetinmeyip esas biz bu

Dünya’ yý cennete çevirmeliyiz olup yoksullarýn mücadelesine destek vermektedir. (Topraksýz-
lar s. 61)

Genel olarak Topraksýzlar kitabý ve belgeseli Brezilya ‘da ki bu büyük hareketi yerinde ve böl-
gedeki insanlarýn arasýna karýþarak incelemesi ve o insanlarýn, mücadelesini iyi bir þekilde yan-
sýtmasý, Dünya ‘da ki diðer alternatif sosyal hareketlere ve insanlýða verdiði mesajlarý fark et-
mek için iyi bir kaynak. 
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Zuðaþi Berepe deyince akla ilk olarak þüp-
hesiz ki Kazým Koyuncu gelir. Grubu tanýt-
maya geçmeden önce Kazým Koyuncu’dan
sizlere biraz bahsedelim. Kazým Koyuncu,
1972 yýlýnda Artvin/Hopa’da doðdu. Müzik
hayatýna ortaokul sýralarýnda mandolin ça-
larak baþladý, bir süre sonra gitara merak
saldý. 1989’da Ýstanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesinde üniversite öðrenimine
baþladý. Üniversitede Koyuncu’nun müziðe
olan ilgisi daha da arttý. Bir süre sonra ise
Siyasal Bilgiler okumaktan vazgeçti ve üni-
versiteyi terk etti. 

1992 yýlýnda Koyuncu’nun profesyonel mü-
zik hayatý baþladý ve Ali Elver’le ‘DÝNME-
YEN’ adlý ilk müzik grubunu kurdu. Bu grup,
türkce müzik yapan ve politik içerikli þarkýlar
üreten bir gruptu. Grup ‘’Sisler Bulvarý’’ al-
bümünü çýkardýktan sonra daðýldý. Zaten
Kazým Koyuncu’nun her zaman bir politik
duruþu vardý. Ona Karadeniz’in hýrçýn çocu-
ðu demelerine þaþmamak gerekir ki o birçok
eylemde þarkýlarýyla var olan bir kiþilikti. Ýn-
san haklarý ihlaline tahammülü yoktu ve de-
mokrasi adýna birçok eylemde yer almýþtý.
Gitgide anti-ekolojist bir mantýk süren Tür-
kiye’yi eleþtiriyordu. Kazým Koyuncu bu pro-
testolarýný, düþüncelerini kurduðu diðer
gruplarla da müziðiyle baþarýlý bir þekilde
yansýttý. 

1993 yýlýnda Mehmedali Barýþ Beþli ile
Lazca müzik yapmak için ‘ÞUKU’ grubunu kurdu. Daha sonra gruba Ýlhan Karahan ve Metin Ka-
laç dâhil oldu. Grubun adý ise Zuðaþi Berepe (Deniz’in Çocuklarý) olarak deðiþtirildi. Onlar ka-
radenizin çocuklarý olmaktan ziyade bütün dünya denizlerinin çocuklarý olmak istiyorlardý. Deni-

Deniz’in Çocuklarý
Karadeniz’in asi sesi ZUÐAÞÝ BEREPE

Erþat ÇAYAN

Ýstanbul Teknik Üniversitesi
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zin onlar için anlamý çok büyüktü çünkü de-
niz onlar için özgürlüðü simgeliyordu. Böy-
lelikle grubun adýnýn Uçazuðaþi Berepe
(Karadeniz’in Çocuklarý) olarak deðil, deni-
zin çocuklarý anlamýna gelen Lazca “Zuðaþi
Berepe” olarak kalmasýnda karar kýldýlar. 

Zamanla grup elemanlarýnýn deðiþimi ve
artýmý grupta çalgý çeþitliliði ve dolayýsýyla
çok seslilik oluþturdu. Bu farklýlýk gruba ay-
rý bir hava kava kattý. Tulumun rock melodi-
leri arasýna gitmesiyle müzikal yapý yerine
daha da oturdu. Kazým koyuncu (vokal, a-
kustik gitar), Cafer Ýþleyen (bass, vurmalý-
lar, flüt), Gürsoy Tanç (elektro gitar), Mah-
mut Turan (tulum), Uðurcan Sezen (klav-
ye), Zülküfil Murat Dilek (davul), lazcayý
yaþatmakla beraber kendi protest kaygýla-
rýný, duygularýný ve aþk dizelerini modern
rock anlayýþý altýnda sentezlemiþlerdi. Ka-
set kapaklarýnýn bir tarafýnda ‘’Fýrtýna’da
santral istemiyoruz’’ anlamýna gelen Lazca
bir cümle yer alýr. Zuðaþi Berepe, Fýrtýna
Deresi’ne yapýlacak olan hidroelektrik
santralini dünyanýn sayýlý doðal güzellikle-
rinden olan bu bölgenin tahrip olmasý yö-
nündeki endiþelerinden kaynaklanarak pro-

testo etmiþti. Bununla birlikte Zuðaþi Berepe, Gökova’daki termik santralini, Akkuyu’daki nük-
leer santrali de eleþtirmiþ, Artvin’de ve Bergama’da siyanürle altýn aranmasýna tepki göster-
miþ, doða sorunlarýna karþý duyarlý bir gruptur. 1995’te ‘Va Miþkunan’ (Bilmiyoruz) ve 1998 de
‘Ýgzas’ (Gidiyor) olmak üzere Lazca, Hemþince ve Türkce parçalardan oluþan iki tane albüm
yapmýþtýr. Daha sonra grubun ömrü pek uzun olmamýþ ve 2000 li yýllarýn baþýnda grup daðýl-
mýþtýr. 

Þarkýlarý dinlediðinizde tulumun rock müzikle sentezlenmesine ve melodilerine hayran kala-
caksýnýz. Çoðunun sözlerini anlamasanýz da vokalin þarkýlardaki duygu yüklü söylemi ve hayký-
rýþlarý insaný derinden etkiliyor. Özellikle Ýgzas þarkýsý baþarýlý vidyo klibiyle beraber insaný çok
duygulandýrýyor. Duygusal nitelikli þarkýlarýn yanýnda politik nitelikli þarkýlarýnýn da olduðunu
söylemiþtik. ‘Ernesto’, ‘Oxoþk’va do Oropa Þen’ (Özgürlük ve Aþk Ýçin) ve ‘Ben’ adlý þarkýlarda
politik içerikli þarkýlarýna örnek verilebilir. 

Zuðaþi Berepe, Karadeniz’in hýrçýn sesi Kazým Koyuncu’nun baþarýlý çalýþmalarýndan biridir ve
laz rock’ýn öncülerindendir. Medyada çok söz edilmemesine ve ömrünün de çok uzun olmama-
sýna raðmen Türkiye’de her zaman duymayý istediðimiz baþarýlý seslerdendir. 
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Metalurji Mühendisleri Odasý Üniversitelerdeydi
Metaluji Mühendisleri

Odasý Ýstanbul Þubesi
2006-2007 öðretim
yýþýnýn ikinci döneminde
Ýstanbul Teknik, Yýldýz
Teknik, Ýstanbul,
Marmara Üniver-
sitelerinde paneller
düzenleyerek, hem
odanýn tanýtýmý yaptý
hem de metalurji
mühendisliði öðrenci-
lerinin sorularýna cevap
verdi. Toplantýlarda en
çok sorulan soru
“yetkin mühendislik”
hakkýndaydý.

Öðrenci Komisyonlarý Bir Aradaydý
28 Nisan

Cumartesi günü,
Kimya Mühendisleri
Odasý Öðrenci
Komisyonu’yla,
Metalurji
Mühendisleri Odasý
Öðrenci Komisyonu
bir tanýþma çayý
düzenledi. Çayda,
her iki komisyon,
çalýþmalarýný
anlatarak, birlikte
neler yapýlabilceðini
tartýþtýlar.






