


























































Geçmişten Günümüze 

Çimento ve Beton

80 HAZIR BETON

İnsanoğlunun, yeryüzündeki varlığını 
sürdürebilmesi için beslenmeden he-
men sonra karşılamak zorunda oldu-
ğu barınma ve ortak yaşam alanları 
oluşturma gereksinimi, uygarlık ta-
rihindeki önemli gelişmelerin de itici 
gücü olmuştur. İlkel çağların mağara-
larında başlayıp, günümüzün devasa 
gökdelenlerine kadar gelen bu süreç-
te büyük ilerlemeler kaydedilmesini 
sağlayan iki temel buluştan sözetmek 
mümkündür: Çimento ve Beton.
Çimentonun doğal hammaddesini 
oluşturan ilk rezervler, milattan tam 

12 milyon yıl önce bugün İsrail’in bu-
lunduğu topraklarda oluşmaya başla-
dı. İnsanlık tarihinde, beton benzeri 
karışımların kullanıldığı ilk yapılar 
ise milattan önce 5600 yıllarında 
ortaya çıktı. Milattan önce 3000 yıl-
larında, Mısır’ın piramitlerinde ve 
Çin Seddi’nin yapımında kireç ve alçı 
esaslı harçlar kullanıldı.

Romalılar kireci ve İtalya’nın Pozzu-
oli bölgesine yakın bir yerde bulduk-
ları volkanik külü biraraya getirip, 
bağlayıcı malzeme olarak kullandılar 

Cement and Concrete from 

Past to Present 

For human, following the need for food, the 

requirement for shelter and creation of mutual 

living spaces have been the driving force of the 

important developments in the history of civilization 

to maintain their presence on earth. In this period 

which has started in the caves of primitive ages, 

and improved into giant skyscrapers of our time, 

it is possible to mention two basic inventions that 

ensured great advances: Cement and Concrete
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ve buna puzzolan çimento adını verdiler. Şu anda İtalya’da 
bulunan Pantheon (MS 126), Colosseum (MS 70-80), Roma 
Hamamları gibi pek çok Roma yapısı ve yaklaşık 8.000 km 
uzunluğundaki Roma yolu bu malzeme ile yapıldı.

Milat’tan sonra 27 yılında, Romalı Pollio Vitruvius’un mimari 
ile ilgili kitaplarında ilk kez betonun özelliklerinden bahsedil-
di. Bundan yaklaşık 500 yıl sonra (537), insanlık tarihinin en 
önemli yapılarından biri olan Ayasofya’nın yapımında beton 
kullanıldı. 1000’li yıllara doğru ise Orta Asya ve Anadolu’da 
Türkler ve Persler, kullanıldığı bazı yapı örnekleri bugün de 
ayakta olan “Horasan Harcı” adlı çok güçlü bir bağlayıcı ge-
liştirdiler. Edirne’de horasan harcının kullanıldığı Selimiye 
Camii (1575) güzel bir örnektir.

Modern anlamda çimento, beton ve betonarme ise 19. yüzyıl-
da ortaya çıktı. 1812 yılında Fransa’da, Louis Vicat ilk yapay 
çimentoyu üretti. 1824 yılında, İngiliz Joseph Aspdin “Port-
land Çimentosu”nu geliştirdi. 1850 yılında Fransız bahçıvan 
Joseph Monier, daha sağlam saksılar üretmek için betona 
demir çubuklar ekleyince betonarme ortaya çıktı.

Bu buluşların ardından çimento ve betonun ürün özellikleri-
ne ve kullanımına ilişkin yenilikler birbiri ardına geldi. 1879 
yılında İskoçya’da portland çimentosu kullanılarak ilk beton 

yollar yapıldı. Bunu 1889’da 
Fransa’da yapılan ilk be-

tonarme köprü izledi. 
1902 yılında Fransız 
mimar Augus Perret, 
ilk apartman binasını 
tasarladı ve inşa etti. 
Bu yapı, yük taşıyan 
duvarlar yerine kolon, 

kiriş ve döşemelerin kullanıldığı ilk yapı olarak inşaat bilimin-
de önemli bir yenilikti.
Ancak, inşaat teknolojisinde çığır açan asıl büyük yenilik bun-
dan 1 yıl sonra, 1903 yılında Almanya’da yaşandı.

Hazır beton bulunuyor
“Harç veya betonun inşaatta kullanılmaya hazır bir malzeme 
olarak şantiyeye getirilebilmesi kuşkusuz büyük bir avan-
taj olurdu..” 1872 yılında dile getirilen ve İngiliz Mühendis 
Deacon’a atfedilen bu hayal İngiltere’de değil ama bir süre 
sonra Almanya’da hayata geçti.

1880’li yıllarda Berlin ve çevresindeki inşaatlarda yapı ustala-
rı, harç önceli bir tür karışımı atlı arabalarla şantiyeye taşıyor 
ve bu karışım şantiyede beton haline getirilerek kullanılıyordu. 
Ancak, kum, çakıl, çimento ve suyun belli oranlarda karıştırıla-
rak, inşaatta doğrudan kullanılmaya hazır bir malzeme halin-
de şantiyeye taşınmayı ilk kez Jürgen Hinrich Magens adında, 
Hamburg’lu bir yapı ustası başardı. Hamburg  Eyalet İdaresi’nde 
yapı işleri şefi olarak görev yapan Magens, “Hazır Betonun Bağ-
layıcılık Özelliğini Kaybetmeden Koruma İşlemi” fikrinin patenti-
ni aldığında tarih 10 Ocak 1903’ü gösteriyordu. Böylece, Alman-
ca’daki adıyla “Transportbeton”, yani “Taşıma Beton”, Türkçe 
söylenişiyle de “Hazır Beton” dünyaya gelmiş oldu.

Hazır betonun 1903 yılında tarih kayıtlarına geçmesinden son-
raki gelişimi hızlı oldu. Kısa zamanda yalnız Hamburg’da değil, 
Almanya’nın tümündeki inşaatlarda hazır beton kullanılmaya, 
pek çok bölgede hazır beton üreten tesisler kurulmaya başlandı.

Transmikser hazır betonun yaygınlaşmasını 
sağlıyor
Hazır beton, Almanya’da doğuşundan kısa bir süre sonra Al-
man göçmenlerinin de etkisiyle Kuzey Amerika’ya  sıçradı ve 

burada daha da hızlı yaygınlaştı. An-
cak, hazır betonun yaygınlaşmasına 
en büyük katkı 1916 yılında bir Tür-
kiye göçmeninden geldi. Stephan 

Stephanian hazır betonun taşınma-
sı için özel olarak tasarladığı “Trans-
mikser” adlı araç hazır betonun yay-
gınlaşmasını daha artırdı.

Beton pompasının 
geliştirilmesiyle döküm 
pratik hale geliyor
Transmikserlerin kullanılmaya baş-
lanmasının ardından, şantiyede be-
ton dökümünü çok daha pratik hale 
getiren bir başka araç olan “Beton 
Pompası” geliştirildi. 1927 yılında 
Alman mühendisler Max Giese ve 






