yesil teknik

11/17/05

7:19 PM

Page 1

Yeﬂil Teknik
Cenk Durmuﬂkahya
cdkahya@hotmail.com

Do¤al Yap›ﬂt›r›c›lar
Yap›ﬂt›r›c›lar, iki maddeyi birleﬂtiren moleküllerdir. Do¤al ya da sentetik olabilen bu malzeme, uzun zincir ﬂeklindeki dallanm›ﬂ yap›s›yla
üzerine sürüldü¤ü maddelerin molekülleri aras›na girer ve iki madde aras›nda birbirini tutan
ba¤lar oluﬂturur. Bu nedenle aras›na yap›ﬂt›r›c›
sürülmüﬂ iki madde birleﬂik hale gelir. Günümüzde yayg›n olarak sentetik yap›ﬂt›r›c›lar kullan›rken, sanayi devrimine kadar sadece do¤al
yap›ﬂt›r›c›lar kullan›l›yordu. Arkeologlar›n yapt›klar› araﬂt›rmalara göre günümüzden 6000 y›l
önce baz› bitkilerden elde edilen reçine ve sak›zlarla yap›ﬂt›r›lm›ﬂ k›r›k seramik kaplar bulunuyor. Bu ayki konumuzsa, binlerce y›ldan beri kullan›lan yap›ﬂt›r›c›lar›n, yeﬂil teknikle nas›l
üretildi¤i.
‹nsano¤lu varoldu¤u günden beri kendini
düﬂmanlardan korumak ya da besin toplamak
için alet yapmaya baﬂlam›ﬂ, daha sonra di¤er ihtiyaçlar›n› da karﬂ›lamak için bu yetene¤ini geliﬂtirmiﬂ. Üretim sürecinde her zaman çevresindeki
kaynaklar› kullanan insan, nesneleri birbirine yap›ﬂt›rmak ya da onlar› daha sa¤lam k›lmak için
yap›ﬂkan özelli¤e sahip malzemelerden yararlanm›ﬂ. Yap›ﬂt›r›c› kullan›ma iliﬂkin ilk bulgular,
Fransan›n Lascaux bölgesinde yer alan ve Neandertal atalar›n›n yapt›klar› ma¤ara resimlerinde
ortaya ç›k›yor. Bu ilk ressamlar›n, boyalar› yap›ﬂt›rmak ve ma¤ara içindeki nemden korumak
için do¤adan elde ettikleri pigmentleri çeﬂitli yap›ﬂt›r›c›larla kar›ﬂt›rd›klar›n› ö¤renmiﬂ bulunuyoruz.
Yaklaﬂ›k 5000 y›l önce M›s›rl›lar ahﬂaptan
mobilyalar yapmak için yap›ﬂt›r›c›dan yararlan›yorlard›. Firavun mezarlar›nda bulunan örneklerden ve taﬂlara resmedilmiﬂ yap›ﬂt›r›c› kullanan
insan figürlerinden Eski M›s›r’da yap›ﬂt›r›c› kullan›ld›¤›n› biliyoruz. Ayr›ca mumyalama iﬂleminde de, baﬂta sedir ve ard›ç a¤açlar›n›n reçinesi
olmak üzere yap›ﬂt›r›c› özelli¤e sahip çeﬂitli malzemeler kullan›l›yordu. Sümerlerin de çeﬂitli
hayvan ve bitkilerden elde ettikleri yap›ﬂt›r›c›lar›
kulland›klar› biliniyor. Eski Yunanl›lar ve Romal›larsa yap›ﬂt›r›c›lar› mobilya yap›m›ndan çok, taban ve duvar mozaiklerini sabitlemek için kullan›yorlard›.
‹lk ve Ortaça¤da da yayg›n olarak kullan›lan
yap›ﬂt›r›c›lar için ilk patent 1750’li y›llarda ‹ngiltere’de al›nd›. Mersin bal›klar›ndan elde edilen
bu yap›ﬂt›r›c›, bal›¤›n hava keselerindeki bir
maddeden üretiliyordu. Ancak her bölgede ayn›
tür bal›klar kullan›lm›yordu. Örne¤in, baz› yerlerde y›lan bal›klar›n›n derisi kullan›l›rken, denize uzak bölgelerdeyse tatl› su levre¤inin solungaç ve yüzgeçlerinden elde edilen malzemeler
kullan›l›yordu. 1930’larda kimya ve plastik endüstrisinde ortaya ç›kan ilerlemeler yeni sentetik yap›ﬂt›r›c›lar›n üretilmesini sa¤lad›. Bugün ticari olarak kullan›lan neopren, epoksi ve akriloB‹L‹M ve TEKN‹K 94 Aral›k 2006

nitril ad› verilen sentetik yap›ﬂt›r›c›larsa savaﬂ
y›llar›nda keﬂfedildi. Bu tarihten sonra do¤al
kaynaklardan elde edilen yap›ﬂt›r›c›lar›n üretimi
önemli derecede azalmaya baﬂlad›. II. Dünya savaﬂ›na kadar sadece askeri amaçla kullan›lan bu
sentetik yap›ﬂt›r›c›lar, 1950’lerden itibaren h›zla
yay›larak günümüzde uzay araçlar› da dahil olmak üzere her alanda kullan›lmaya baﬂlad›.
Eski M›s›r ve Sümerlerin kullanm›ﬂ oldu¤u
geleneksel yap›ﬂt›r›c›lar, günümüzde az da olsa
kullan›lmaya devam ediyor. Sentetik yap›ﬂt›r›c›lar her ne kadar do¤al yap›ﬂt›r›c›lar›n yerini alsa
da, yeﬂil teknikle üretilen do¤al yap›ﬂt›r›c›lar günümüzde antikalar›n tamirinde, çeﬂitli yap›lar›n
restorasyonunda, müzik aletleri yap›m›nda ve di¤er küçük iﬂlerde kullan›lmaya devam ediyor.
Organik yap›lar›yla bu maddeler insan sa¤l›¤›na
ve uyguland›klar› yüzeye zarar vermedikleri gibi,
çevre koﬂullar›na da daha dayan›kl› olduklar›
için, sentetik yap›ﬂt›r›c›lardan daha uzun ömürlü
oluyor.
Yap›lan bir istatistik çal›ﬂmaya göre ABD’de
kiﬂi baﬂ›na her y›l 18,2 kg yap›ﬂt›r›c› kullan›l›yor. Mobilyalarda, ayakkab›larda, inﬂaatlarda,
kitaplarda, otomobillerde, boyalarda, paketlemede ve çeﬂitli yiyeceklerin haz›rlanmas› gibi
birçok alanda, yap›ﬂkan özelli¤e sahip farkl› türden maddeler kullan›l›yor. E¤er istersek bizler
de çevremizde bulunan birçok maddeden kaliteli ve do¤al yap›ﬂt›r›c›lar yapabiliriz.
Temel olarak yap›ﬂt›r›c›lar bitkilerden ve hayvanlardan yap›l›yor. A¤›r iﬂlerde ço¤unlukla hayvansal malzemelerden elde edilen yap›ﬂt›r›c›lar
tercih edilirken, ince iﬂlerde bitkisel yap›ﬂt›r›c›lar kullan›l›yor. Ortaça¤da önemli miktarda yap›ﬂt›r›c›, inek, bo¤a, manda gibi büyükbaﬂ hayvanlar›n ya¤lar›ndan, sinir dokusundan, tendonlar›ndan, kemiklerinden, at, eﬂek gibi hayvanlar›n toynaklar›ndan, tavﬂanlar›n derilerinden ve
farkl› bal›k türlerinin solungaçlar›ndan elde ediliyordu. Son yap›lan çal›ﬂmalardan birinde Purdue Üniversitesi’nden (ABD) Jonathan Wilker ve
arkadaﬂlar›ndan oluﬂan bir grup kimyac›, tuzlu
sularda yaﬂayan ve bilimsel ad› Mytilus edulis

olan midyelerin kayalara yap›ﬂmak için kulland›klar› salg›lar›ndan, demiri bile yap›ﬂt›rabilen,
ﬂimdiye kadar bilinen en kuvvetli yap›ﬂt›r›c›y›
ürettiler.
Sizler evinizde bu tip kuvvetli yap›ﬂt›r›c›lar
yapamasan›z da basitçe, iç ya¤›ndan, sütten ve
yumurta ak›ndan yap›ﬂt›r›c› yapabilirsiniz. Örne¤in, ya¤› y›kay›p bir kazanda eriterek ve içine az
miktarda ﬂap koyarak yap›ﬂt›r›c› elde edebilirsiniz. Kötü kokusunu önlemek için de içine nane,
kekik ya da lavanta ya¤› ekleyebilirsiniz.
Bitkisel yap›ﬂt›r›c›lar, çok kuvvetli olmasalar
da birçok alanda kullan›labilir ve evde kolayca
haz›rlanabilirler. Örne¤in bali ve derby adl› yap›ﬂt›r›c›lar kullan›lmaya baﬂlamadan önce ayakkab›lar, çiriﬂ otunun (Asphodelus aestivus) toprak alt›ndaki yumrular›ndan elde edilen yap›ﬂt›r›c›larla üretiliyordu. Bu yumrular ﬂeker bak›m›ndan zengin oldu¤u için toplanarak kurutuluyor ve ö¤ütülüp suyla kar›ﬂt›r›larak tutkal ﬂeklinde kullan›l›yordu. Geleneksel ebru sanat›nda yap›ﬂt›r›c› olarak kullan›lan kitreyse hâlâ, bilimsel
ad› Astragalus olan geven bitkisinin reçinesinden elde ediliyor. Buna benzer ﬂekilde siz de niﬂasta içeri¤i zengin patates, bakla, bu¤day, pirinç gibi birçok bitkiden yap›ﬂt›r›c› yapabilirsiniz.
Undan yap›ﬂt›r›c› yapmak için: bir kab›n içerisine 1/4 bardak so¤uk su ve 1/4 bardak unu
koyun ve kar›ﬂana kadar iyice çalkalay›n. Kab›
oca¤›n üzerine alarak kaynat›n ve içine 1/2 çaybarda¤› ﬂap ilave edin, sonra 3/4 bardak s›cak
su kat›n. Orta ateﬂte tekrar kaynay›ncaya kadar
kar›ﬂt›r›n. Yap›ﬂt›r›c›n›z koyulaﬂ›nca ateﬂten indirin ve içerisine arzunuza göre 3 damla aromatik
ya¤ ekleyin. Yap›ﬂt›r›c›n›z› so¤uttuktan sonra
kullanabilir ve kalan›n› a¤z› kapal› bir kab›n içerisine al›p muhafaza edebilirsiniz.
Evde kalm›ﬂ art›k pilavlardan ya da pirinçten
de kolayca yap›ﬂt›r›c› yapabilirsiniz. Bunun için
pirinciniz tazeyse haﬂlay›p 1-2 gÜn bekletin.
E¤er pirinç yerine art›k pilav› de¤erlendirecekseniz, pilav› bir tahta parças›yla ezmeye baﬂlay›n,
ara s›ra ezilen piriçlere su damlatarak ezme iﬂlemine devam edin. Tamamen ezilmiﬂ pirinçler bir
süre sonra suyun da etkisiyle k›vam kazanarak
yap›ﬂt›rc› haline gelecektir.

