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Beyaz Alt›n, Kireç

Dünyada en fazla kullan›m alanlar›na sahip
maddelerden biri olan kireç, yaklaﬂ›k 14.000
y›ld›r insano¤lu taraf›ndan kullan›l›yor.
Bilim insanlar›n›n beyaz alt›n ad›n› verdikleri kireç ya da bilimsel ad›yla kalsiyum oksit (CaO) günümüzden milyonlarca y›l öncesinde yaﬂam›ﬂ olan canl›lar›n iskeletlerinden oluﬂmuﬂ. Birkaç yüz milyon y›l önce yaﬂayan bu bitki ve hayvan kal›nt›lar›, okyanuslar›n dip k›sm›nda birikerek bas›nc›n etkisiyle fosilleﬂmiﬂ ve kalker kayalar haline dönüﬂmüﬂ. Ancak sadece denizler de¤il, akarsular da kalker kayalar›n oluﬂmas›nda
önemli rol oynam›ﬂlard›r. Günümüzdeyse denizlerin ve akarsular›n çekilmesi sonucunda ortaya
ç›kan bu kalker ana kayalar bize sahip oldu¤umuz kireci veriyorlar.
Jeolojik devirlerde oluﬂan kireç taﬂlar›, insanlar taraf›ndan çabuk keﬂfediliyor. ‹nsano¤lunun ateﬂi keﬂfetmesi, kirecin keﬂfini de h›zland›r›yor. ‹lk ça¤larda atalar›m›z baz› kayalar›n üzerinde ateﬂ yakt›klar›nda ya da kireçtaﬂ›n›n yo¤un
olarak bulundu¤u alanlarda normalden farkl›
olarak ateﬂten k›v›lc›mlar›n ve çeﬂitli gazlar›n
ç›kt›¤›n› gördüler. Ayr›ca bu alanda yak›lan ateﬂten sonra beyaz bir külün kald›¤› ve bu beyaz
külün üzerine su döküldü¤ündeyse kat›laﬂt›¤›n›n
fark edilmesi, bize kirecin keﬂfedildi¤ini gösteriyor. ‹lkça¤larda ateﬂ ve suya karﬂ› tepki göstermesi nedeniyle kireçtaﬂlar› kolayca ay›rt edilebiliyordu. Bu da onun yayg›n olarak kullan›lmas›n› sa¤layan en önemli özellikti.
Antik ça¤›n en geliﬂmiﬂ uygarl›klar› olan Babil, Sümer ve Eski M›s›r’da kireçtaﬂlar› çok yo¤un bir ﬂekilde kullan›l›yordu. O dönemde yap›lan ziguratlar ve piramitler a¤›rl›kl› olarak kireç
taﬂ›ndan yap›l›yordu. Çünkü bu bölge kireçtaﬂlar› bak›m›ndan çok zengindi. O dönemlerde kireçtaﬂlar›n›n tap›naklar›n, mabetlerin, heykellerin
yap›m›nda kullan›lmas›n›n yan›nda, dini aç›dan
da bir önemi vard›. Su ile kar›ﬂt›¤›nda tepki vermesi ve ateﬂte ﬂekil de¤iﬂtirmesi, ilahi bir güç
olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle dini ayinlerde kirecin önemli bir yeri vard›. Ayr›ca Eski M›s›r’da kireç bu özelliklerinden dolay› kal›c›l›¤›n,
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du. Bunun için de firavunlar güçlerini, ülkenin
de¤iﬂik bölgelerinde açt›klar› kireç ocaklar›yla
ve oralarda çal›ﬂt›rd›klar› binlerce iﬂçiyle gösteriyorlard›.
Mezopotamya uygarl›klar›ndan sonra gelen
Eski Yunan ve Roma ‹mparatorlu¤u’nda da kireç
taﬂ› ve kireç kullan›m› popülerli¤ini sürdürüyordu. Kireçtaﬂ›n›n kolay iﬂlenmesi, suya karﬂ› dayan›kl› olmas› ve ›s›ya karﬂ› yal›tkan oluﬂu, onu
de¤erli k›l›yordu. Bu nedenle antik dönemde de
kireçtaﬂlar› en fazla kullan›lan yap› malzemesiydi. Ancak Yunan ve Roma döneminde heykeller
ve baz› süs eﬂyalar› kireçtaﬂ› yerine mermerden
yap›lmaya baﬂl›yor. Yap›sal olarak kalkerin magmatik etkinlikler sonucunda ﬂekil de¤iﬂtirmesiyle ortaya ç›kan mermer, kireçtaﬂ›na benzer özellikler sergilemekle birlikte parlak, renkli ve desenli olmas› nedeniyle heykel ve tap›nak yap›m›nda daha fazla öne ç›k›yordu.
Kireçtaﬂ›n›n kullan›m›yla ilgili en eski kay›tlara da ülkemizde rastlan›yor. Geçmiﬂ y›llarda
yap›lan arkeolojik çal›ﬂmalarda ﬁanl›urfa da bulunan Bal›kl›göl’ün hemen yak›n›nda yer alan
Nevali Çori’de bulunan kireçtaﬂ›ndan yap›lm›ﬂ
erkek heykelinin Neolitik döneme ait oldu¤u ve
yaﬂ›n›n 11.000 y›l oldu¤u kan›tland›.
Kireçtaﬂ›n›n tarihçesinden k›saca bahsettikten sonra bizim için vazgeçilmez bir önemi olan
kirece gelelim. Beyaz alt›n ya da bilimsel ad›yla
kalsiyum oksit, kireç taﬂlar›n›n yaklaﬂ›k 9001000 °C de yak›lmas›yla oluﬂuyor. Bu iﬂlemde
kalsiyum karbonat (CaCO3) halinde bulunan kireçtaﬂ›n›n ›s›t›lma sonucunda bünyesindeki karbondioksit (CO2) serbest kal›yor ve geriye kalsiyum oksit (CaO) kal›yor. Oluﬂan bu kalsiyum okside halk aras›nda sönmemiﬂ kireç ad› veriliyor.
Nedeni, suyla birleﬂti¤inde büyük bir tepki vermesi. Sönmemiﬂ kirece su eklendi¤inde kireç
kaynamaya baﬂl›yor ve ortaya yüksek derecede
bir ›s› ç›k›yor. Bu tepkime sonucunda da kireçten sönmüﬂ kireç Ca(OH)2 elde ediliyor.
Kirecin yaﬂam›m›zdaki önemine gelecek
olursak bu madde say›lamayacak kadar çok
alanda kullan›l›yor. ‹nsanlar kireci ilk olarak yap› sektöründe kulland›lar. Bugün de dünya ge-

nelinde üretilen kirecin % 40’› yap› sektöründe
kullan›l›yor. E¤er kireç olmasayd› taﬂtan evleri,
kaleleri ve tap›naklar› yapamazd›k ve bugünkü
gibi sosyalleﬂemezdik. Kireci yap› malzemelerin
en önemlisi yapan, onun yap›ﬂt›r›c› özelli¤i. Bu
özellik sayesinde kumla kar›ﬂt›r›larak elde edilen harç, taﬂ bloklar›n birbirine yap›ﬂmas›n› ve
harc›n sertleﬂmesini sa¤l›yor. Harc›n sertleﬂmesi, harc›n içerisine koyulan kirecin yani kalsiyum hidroksitin atmosferde serbest halde bulunan karbondioksiti yakalamas› ve bununla birleﬂerek kalsiyum karbonat haline dönüﬂmesiyle
oluﬂuyor. Bu sertleﬂme iﬂlemi için yaklaﬂ›k 1
haftaya ihtiyaç duyuluyor. Ayr›ca kireç, suyla
tepkimeye girdikten sonra suya karﬂ› dayan›kl›
hale gelerek kullan›ld›¤› yerlerde suyun geçmesini önlüyor. ‹ﬂte bu özelli¤inden dolay› kireç
kullan›larak yap›lan duvarlar ve çat›lar insanlar›
ya¤murdan koruyor. Günümüzdeyse kireç, s›va
ve harçlar›n d›ﬂ›nda büyük miktarda haz›r beton, haz›r tu¤la ve yal›t›m malzemeleri üretiminde kullan›l›yor.
Kirecin kullan›ld›¤› di¤er alanlara bakacak
olursak, bunlar›n baﬂ›nda metalurji ve kimya
sektörü geliyor. Metallerin iﬂlenmesi ve birçok
sentetik maddenin üretilmesinde, beyazlatma çal›ﬂmalar›nda, boya üretiminde kireç s›kça kullan›l›yor. Bu alanlar›n d›ﬂ›nda önemli bir kulvar da
çevre temizli¤i. Birçok farkl› alanda üretim yapan tesisin üretti¤i at›klar›n temizlenmesinde ve
içti¤imiz sular›n filtrelenmesinde de kireç kullan›l›yor. Seramik, cam, asfalt üretiminde kullan›lan kirecin yayg›n olarak kullan›ld›¤› di¤er bir
alan da g›da sanayii. Bu alanda kireç, ﬂekerli yiyeceklerin iﬂlenmesi, süt ürünleri, meyve sular›
gibi g›dalar›n haz›rlanmas›nda kullan›l›yor. Bizim için en önemli kullan›m alanlar›ndan biri de
gübre yap›m›. Özellikle asidik topraklar› ›slah etmek için kullan›lan gübrelerin büyük bir k›sm›nda kireç kullan›l›yor. Böylece kireçli gübreler
topra¤›n verimini art›rarak daha fazla ürün almam›z› sa¤l›yor.
M›s›r piramitlerinden diﬂ macunlar›na kadar
birçok yap›n›n ve ürünün içine giren kirecin en
ilginç kullan›m alanlar›ndan birisi de kendili¤inden ›s›nan konserveler. Özellikle askeriyede ilgi
gören bu konservelerde sönmemiﬂ kireç kullan›l›yor. Buna göre haz›rlanan konservelerde iki
ayr› kap bulunuyor. ‹çteki küçük kapta konservesi yap›lan yiyecek bulunuyor. Küçük kab› saran ikinci kaptaysa birbirinden ayr› iki bölmede
sönmemiﬂ kireç ve su bulunuyor. Konservenin
pimi çekildi¤inde su kirece temas ederek tepkime baﬂl›yor ve ortaya yüksek miktarda ›s› ç›k›yor. Bu ›s›da yiyece¤in bulundu¤u küçük kab›
›s›t›yor.
Kirecin kullan›m alanlar› say›lmakla bitmiyor. Belki sizlerde onu kullanarak yeni uygulama
alanlar› bulabilirsiniz. K›ﬂ gelmeden önce kireci
suyla kar›ﬂt›r›p evinize badana yapabilir ya da tüpünüz bitti¤inde su ›s›tmak için onu kullanabilir
veya reçel ve turﬂular›n›z› daha dayan›kl› hale
getirmek için ondan yararlanabilirsiniz.

