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İnsan

 Erasmus: “Hayvan, hayvan olarak 
doğar; insan, insan olarak doğmaz, 
oluşturulur”.

 İnsan doğduğu coğrafyadan 
başlayarak, doğal çevrenin ve aileden 
başlayarak, okul, eğitim, meslek gibi 
genişleyen sosyal çevrenin etkileriyle 
kültürle yoğrularak insan olur.



İnsan olmak zor
 Tek başına insan sözcüğü iyi insan, 

yekin insan anlamında da 
kullanılmaktadır.

 Seha Meray:’Çok mu zor adam olmak 
Yanıt: ‘Tutku, hırs, kendini 
beğenmişlik, kıskançlık, korku…vb
hepsi bir araya gelince adamlık nasıl 
yer bulsun kendine?’ Diye insan 
olabilmenin içsel engellerini 
sıralayarak yanıtlıyor kendi sorusunu.



Adamlığın okulu yok

 Mühendisliğin, Hekimliğin, Hâkimliğin, şu 
ya da bu mesleğin okulu var. Adamlığın 
okulu yok.

 Mühendis olma süreci ertelenebilir, okula 
geç başlayabilirsiniz. Ara verir okuldan geç 
mezun olabilirsiniz. Ama adam olma süreci 
ertelenemez. 

 Adamlığın okulu olmadığı için mezuniyeti 
de yoktur. Ömürle süren bir süreçtir adam 
olmak, insan olmak…



Mühendis

 Mühendislik, Matematik, fizik, kimya 
bilgilerinin insanların somut 
gereksinimlerini karşılayacak bir eser 
meydana getirmek üzere sistemli bir 
dayanışma içinde uygulanmasıdır.’

 Mühendisin görevi, bilimsel 
araştırmalarla elde edilen bilgiyi, 
teknolojik olgulara dönüştürerek, 
teknolojiyi, ekonomiyi gözeterek insan ve 
toplum yararı için kullanmaktır. 



Mühendisin sorumlulukları

 Gelişmekte olan bilimi ve teknolojiyi 
izleyerek bilgilerini sürekli yenileme, 

 Toplum ve ekonomi sorunlarını 
rasyonel olarak inceleme, 

 Örgütlenme, 

 Yaratılan artı değerin akış yönü 
hakkında fikir sahibi olma.



Mühendis neyi, nasıl yapar?

 Mühendis, bir doğa bilimi olan Fizik, Kimya, 
Biyoloji bilgilerinden hareket ederek, doğanın 
matematik modelini yaratır. Bu modelden insan 
yararına artı değer üretir. 

 Mühendis ölçer. 

 Hatasını hesaplar. Hatayı en aza indirgeyecekcek
yollar arar. 

 İnsanlığın barışı için bir önkoşul olan tolerans-
hoşgörü kavramının, pratiğini sayılarla yaşar. 

 Bu özellikler, mühendise insan olma yolunda bir 
avantaj sağlar.



Çağdaş bir Geomatik Mühendisi

 Kültür düzeyi yüksek, 

 İnsan-doğa sevgisini taşıyan, 

 Küresel stratejileri algılayıp değerlendirebilen,

 Çağdaş mesleki etkinlikleri bilen,

 Mesleki problemleri tanıyabilen, projelendirebilen, 
maliyet analizi yapabilen,

 Teknolojinin topluma etkilerini ve mesleğin 
felsefelerini özümsemiş,

 İnsan ve bilgi yönetimi konularını öğrenmiş,

 Hukuk bilgisi sahibi,

 Yabancı dil bilen bir mühendistir.

 (Özgür düşünceli bir insandır.)



Bilim ve Teknik

Bilim:

 Araçsız algının tersine bilimsel bilgi, söz 
konusu nitelikleri niceliklere dönüştürür. 

 Bilimin ortaya çıkışı ölçme ile olmuştur. 

 Bilimsel bilgi, dolaysız gözlemin varlıklar 
gördüğü yerde ilişkiler görür. 

Teknik:

 Faydalı kabul edilen bazı sonuçları 
meydana getirmeye yönelik, iyi 
tanımlanmış yöntemler bütünüdür.



Bilim ve Teknik

 Bilim gerçeğin izini sürerken, bizim özel 
zevklerimizi, bireysel tercihlerimizi göz 
önünde bulundurmaz, nesnel olmak temel 
ilkesidir. Görevi, olanı bilmek ve 
açıklamaktır.

 Teknik ise tam tersine arzuların, 
gereksinimlerin, öznel amaçların hizmetine 
koşar. Görevi, olması gerekeni, olması 
arzulananı meydana getirmektir.



Bilim ve Teknik
Mantıksal olarak, teknik bilimin bir 
uygulaması olarak, önce bilimsel bilgi sonra 
teknik uygulama sıralaması uygun gibi 
görünmektedir. Oysa bilimler ve teknoloji 
tarihi farklı bir durum ortaya koymaktadır.

İlkel insan toplumlarında avcının yay ve oku 
kullanırken teknik ustalığı teorinin çok 
ilerisindedir. Eğer kaldıraçların kullanımı için, 
onun teorik bilgisi beklenseydi, belki de Mısır 
Piramitleri hiç yapılmamış olurdu.



Bilim ve Teknik
 Bilimden çıkan teknik, bilimden zaman bakımından önce 

gelen rutinlerden çok farklı olacaktır. Buna örnek olarak 
aydınlanmanın evrimi gösterilebilir. İnsanoğlu binlerce yıl 
ateşi aydınlatma aracı olarak kullanmış, meşale, mum, 
şamdan, petrol lambası vb. türden farklı aydınlatma 
teknikleri uygulamıştır. 

 Bu tekniklerin tümünde madde yanmaktaydı. 19.YY 
sonunda temel kural ‘yanma’ tersine döndürülerek, 
‘yanmama’ biçimine dönüştürüldü. Bunun için oksijen 
kimyası bilgisinin çözülmesi gerekiyordu.

 Yanma engellenmek için ampulün içindeki hava boşaltıldı ve 
üzerinden elektrik akımı geçtiğinde akkor haline gelebilen 
ince bir tel yerleştirildi. Aydınlatmayı güçlendirmek için 
ampul içine soy gaz konuldu.



Mühendis

Mühendis bilimle tekniğin arakesitinde  
bulunmaktadır. O bir yönden iyi bir 
gözlemci, iyi bir deneyci ve iyi bir bilgi 
biriktiricidir. Bilim insanından farkı, 
onun aynı zamanda eylem insanı olma 
zorunluluğudur.



Hammurabi Yasaları 
 İnşaat işiyle uğraşan kişi, birisi için ev yaptığında işini 

sağlam ve yeterince eksiksiz yapmazsa; inşa edilen 
ev, bu nedenle bir gün yıkılıp, ev sahibinin ölümüne 
yol açarsa, evi yapan kişi ölüm cezasına 
çarptırılacaktır. 

 Evin yıkılması ev sahibinin oğlunun ölümüne yol 
açarsa, bu sefer de evi yapan kişinin oğlu ölüm 
cezasına çarptırılacaktır.

 Ev sahibinin kölesi ölürse, evi yapan kişi ev sahibine 
köle vermekle yükümlü olacaktır.

 Ev sahibinin herhangi bir eşyası hasara uğrarsa, evi 
yapan kişi bunu tazmin edecek, ayrıca işine özen 
göstermediğinden ve evi yeterince sağlam inşa 
etmediğinden ötürü evin yıkılmasına yol açtığı için, 
kendi imkânlarıyla yeni bir ev inşa edecektir.



İnsan nedir?

 İnsan, politik bir canlıdır.

 İnsan, düşünen canlıdır.

 İnsan, gülebilen bir canlıdır.

 İnsan; konuşabilen, dik duruşlu, büyük beyinli, 
kavrayıcı elli primat (maymun türü 
memelilerden). 

 İnsan; kalıtımla edinmiş oldukları potansiyel 
güçlerini kültürlenerek geliştirebilen ve yeni 
kültürel değerler yaratabilen bir varlıktır. 



İnsan nedir? 

Teknik açısından Bakışla:

 İnsan alet kullanan bir canlıdır.

 Yeryüzünün ilk aleti eldir.

 İnsanoğlunun en önemli zaferi serbest kalan 
ellerini bir alet gibi kullanarak yapımla ilgili 
düşüncelerinin hizmetinde artan bir başarıyla 
kullanması olmuştur.

 Ellerin serbest kalmasıyla, onları kullanma 
çabaları, insan beyninin gelişiminde önemli bir 
rol oynamıştır.    



İnsanlaşma

İnsanın gelişimi, insanın bedensel yapısının, ruhsal 
ve zihinsel özelliklerinin düzenli bir biçimde 
değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek duruma 
gelmesidir. İnsanın gelişim süreci doğumdan önce, 
anne karnındayken başlar. Bu süreçte biyolojik ve 
toplumsal gereksinimler rol oynar. Doğumdan 
sonrası bedensel ve zihinsel gelişimde ise, kalıtım 
ve çevre birlikte rol oynarlar. Gelişimin niceliğinde 
ve niteliğinde temelde benzerlikler olmakla birlikte, 
bireyden bireye farklılıklar vardır. Bu fark bireyin 
farklı kalıtım ve çevre özelliklerinin karşılıklı 
etkileşimi sonucunda oluşur.



Maslow’a Göre 

Biyolojik ve Toplumsal Gereksinimler

Doruk Yaşantılar

Kendini Gerçekleştirme

Estetik Gereksinimler
Simetri, Düzen, Güzellik

Bilişsel Gereksinimler
Bilgi, Anlayış, Romantizm

Sosyal Gereksinimler
Yetenek, Onaylama, Tanınma, Saygı Görme

Aitlik ve Sevgi Gereksinimi
Yakınlık, Kabul Edilme, Aidiyet, Bağlanma

Güvenlik Gereksinimleri
Korkudan Kurtulma, Güvenlik, Rahatlık

Fizyolojik Gereksinimler
Yiyecek, İçecek, Oksijen



İNSAN KİŞİLİĞİ

SÜPER EGO

(Üst ben)

EGO

(Ben)

ID (Alt ben, o)

(+ LİBİDO)

Kendini gözetleyen, denetleyen, 
yargılayan

Vicdan

İnsanın kişilik alanı
İnsanın gerçek dünya ile arabulucusu

Algılama, eylem kararı, uyum, 
akıl, sağduyu

ID: (o) İçtepi (impuls)
İçgüdü
Motivasyon

LİBİDO: Cinsel İçgüdü

YÜCELME

Baskı altına
alınmış
duygular,
tutkular
(Bilinçdışı
Alan)



İnsan sosyal Bir Canlıdır

 Freud’un insana bakışında, onun 
hekim yanının ağır bastığı 
izlenimi uyanmaktadır. O’na göre 
insan, ya baskıyla, ya da 
uygarlaştırılarak erdemlere 
yönelebilmektedir.



İnsan sosyal bir canlıdır

E. Fromm’a göre ise, insanın dış dünya ile ve 
toplumla ilişki kurma gereksiniminin tatmin 
edilmesi, en az temel ihtiyaçların tatmini kadar, 
belki de onlardan daha önde gelen bir zorunluluktur. 
İnsan davranışına yön veren çeşitli etkenler 
içerisinde, en etkin güç, sevgidir. Sevmek, 
başkalarına yönelmek, başkalarıyla sevgiye ve 
işbirliğine dayanan ilişkiler kurmak, kendini kendi 
dışındaki bir şeye, bir fikre, bir davaya yöneltmek, 
başka insanlarla ve dış dünya ile birleşmek vb. 
ihtiyaçlar da insan varlığına sıkı sıkıya bağlı olan 
ihtiyaçlar arasında görülmektedir.



İnsan Sosyal Bir Canlıdır

Tek bir insan, insan türünün örneği, insan soyunun 
simgesidir. Hem kendisidir, hem de hepsidir. 
Kendine özgü özellikleri olan b i r e y (k i ş i) dir. 
Bu anlamda tektir. Bireyin ayırt edici niteliği “k i ş i 
l i k” tir. Kişilik insanı tek ve biricik hale getiren 
kazanılmış ve kalıtımla geçen özelliklerin tümüdür. 
İnsanlaşma süreci bir anlamda da insanın 
özgürleşme sürecidir. Birey bir yandan dış baskılara 
karşı duruş geliştirmeyi öğrenirken, bir yandan da, 
kişiliğinin bir parçası olan “ alt ben” in 
tutsaklığından kurtulmayı başarır.  Kişiliğin üç 
bileşeni mizaç (huy), karakter ve yetenektir. 



İnsan Davranışlarını Yönlendiren 

kavramlar

 Bencillik

 Zevk (haz)

 Acı

 Vicdan

 İnanç

 Rol davranışları ve statü

 Bilinç



İnsanın kendisinin farkına varması

 İnsanın gerçekten kendisi olabilmesi için, ne yapması 
gerektiğini ve böylece iyinin ne olduğunu öğreten akıldır. 
Kendi güçlerini doğru kullanabilmenin yolu ise, kendini 
tanımaktan, olmadıklarından kurtularak, kendinin 
farkındalığından geçmektedir. İnsanın kendisinin farkına 
varabilmesi, onu kendisi yapan özelliklerini tanıyarak olur. 
Bu özelliklerin kaynağı aşağıdadır.

 Kendi Yararını Düşünme

 Zevk – Acı Çatallaşması

 İçimizden Yükselen Ses (Hümanist Vicdan)

 Kendini Gerçekleştirme



Bilim ve Tekniğin 

İnsana Etkileri

 Bilim ve teknolojinin insana etkileri iki yolla olur. 
Öncelikle insan bilim ve teknolojiden, onu 
kullanan, ondan yararlanan olarak doğrudan 
doğruya etkilenir. Bu etkilenme onun beslenme, 
barınma, güvenliği gibi yaşamını sürdürmeye 
zorunlu gereksinimlerinden başlayarak yaşam 
konforu ve bireysel gelişime olan etkilerle sürer. 



Bilim ve Tekniğin 

İnsana Etkileri

 Bilim ve tekniğin topluma olan etkileri 
insana yansıyarak, insanı bir kez daha 
dolaylı olarak etkiler. Bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmeler, toplumsal yapının 
değişmesinde çok önemli rol oynamıştır. 
Barut ve pusulanın keşfinin, insanlığı 
nereden nereye getirdiği biliniyor. Sanayi 
toplumunun yaratılması gibi, bilgi çağına 
geçişte de bilim ve teknolojinin önemli 
payları vardır. 



Günümüz İnsanlık Sorunları

 Orta Çağ: Tanrı merkezli bir toplum yarattı.

 Aydınlanma Çağı: İnsan (Akıl) merkezli bir
toplum hedefledi.

 Modernizm, postmodernizm: Herkes merkezli,
yani merkezsiz bir toplum yarattı.

 SONUÇ:

a) Stres, bunalım

b) Doğal dengesi bozulmuş gezegen

c) Uygarlıklar, kültürler arası savaşlar



Günümüz İnsanlık Sorunları

İnsan Mühendis konu başlığına, 
günümüzün en üst düzey 
organizasyonu olan Kalkınma            
Zirvesi Toplantılarından bakılması, 
hem gerçekçi, hem yerinde, hem 
de doğru ve yararlı olur.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 Birleşmiş Milletler 1992 yılında Rio de 
Janerio’da “Yeryüzü Zirvesi” isimli bir 
toplantı düzenledi. Tüm ülkelerin devlet 
başkanlarının katıldığı bu toplantı sonraları 
her on yılda bir tekrarlanır oldu. 1992 
yılındaki toplantının sloganı “Dünyayı 
kurtaralım” idi. Teknolojinin insanın elinde 
sorumsuzca kullanılmasının doğada 
yarattığı tehlikeli gidişin durdurulması için, 
çözümler aranması amaçlanıyordu.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 2002 yılında Güney Afrika, 
Johannesburg’da yinelenen 
toplantının konu başlığı 
“Sürdürülebilir Kalkınma”, sloganı ise, 
“Herkes için biraz, hep” olarak ifade 
edilmişti. On yıl önceki amaç 
paylaşım eklenerek aynı kalıyordu.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 2012 Haziranında bu zirve yine Rio de 
Janeiro’da toplandı. Konu başlığı yine 
“Sürdürülebilir Kalkınma”, yalnız bu kez 
içerik biraz değişik. Önceki toplantılardan 
konuşup giden (!) liderlerin konuşmaları 
taahhüt sayılarak ne kadarının yerine 
getirildiği gözden geçirildi. (ABD bu 
toplantılara daima dışişleri bakanı 
düzeyinde katıldı. Onlar için resmi bir söz 
veriş yok).



Günümüz İnsanlık Sorunları

 2012’de ayrıca hedefler doğrultusundaki 
ilerlemeler de değerlendirildi. Eski 
hedefler, yoksulluğun ortadan kaldırılması, 
“Yeşil ekonomi” kavramı ile ifade edilen 
doğal enerji kaynaklarına yönelen 
ekonomi, küresel eşitsizliğin giderilmesi 
kavramlarıyla genişletiliyor. Bu toplantıda, 
birden çok slogan göze çarpıyor. 
Bunlardan bazıları: “Bu senin Dünyan”, 
“İstediğimiz gelecek”, “Başka bir 
Dünya mümkün”.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 1992 yılındaki toplantının açılış 
konuşmasını, Brezilya Devlet 
Başkanı Fernando Collor, şu 
cümleyle bitirdi:

“Umalım ki, gelecek kuşaklar, bu 
toplantıyı bir BİLGELİK anı olarak 
görsünler”.

Ne olmuştu! Ne olmuştu da birden bire 
Bilgelik insanlığa umut oluvermişti



Günümüz İnsanlık Sorunları

 17. yy.dan başlayarak, aydınlanma 
çağını yaşayan, ortaçağın 
bağnazlıklarından ve karanlığından 
kurtarılan insan aklı, bilim ve 
teknoloji devrimini başlatmış, 
insanların önceden hayal bile 
edemeyecekleri yaşam rahatlığı ve 
mutluluk kapısı açmıştı.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 Böylesine görkemli bir başarıya ulaşan 
insan aklı, nasıl olmuştu da yaşamakta 
olduğu ve daha sonra da yaşayacağı tek 
yer olan yeryüzüne böylesine zarar 
vermiş, milyonlarca yıldan beri süregelen 
yeryüzü yaşamının doğal dengesini 
bozmuştu? 

 Üstelik bu tahribatı, zafer saydığı, 
öğündüğü teknoloji çağı diye isimlendirdiği 
zaman kesitinde yapmıştı.



Günümüz İnsanlık Sorunları

 Bilim ve teknolojinin sebep olduğu 
sorunlar dahil,  tüm insanlık 
sorunlarının, yine bilim, teknoloji ve 
onların temelinde yer alan analitik, 
diyalektik, akıl yürütme ve bilimsel 
düşünce tarafından 
çözümlenebileceğine olan güvene ne 
olmuştu? 

 Ne olmuştu da Fernando Collor ve 
diğerleri bilgelikten umut bekler 
olmuştu?



Günümüz İnsanlık Sorunları

 Nasıl olmuştu da atomu parçalayıp, 
nükleer enerjiye ulaşan, uzayı keşfeden, 
organ nakli yapan, canlıyı klonlayabilen, 
nano teknoloji harikaları yaratan, CERN 
proton çarpıştırıcısı ile BİG BANG’i yani 
evrenin oluşumunu taklit eden ’’Teknoloji’’ 
yeterli olamıyordu da umut olarak Bilgelik, 
bilge insan, adam gibi adam aranıyor 
olmuştu.



Günümüz İnsanlık Sorunları

Aklın bir yanı, bilim ve teknoloji çağını 
başlatıp, ilerleterek insanlığa yepyeni 
mutlulukların, refahın YOLunu açarken,
Aynı insan aklının öteki yanı, nasıl olmuştu 
da bu mutluluk yolunun, hırs, açgözlülük ve 
oburluk OTOYOLuna dönüştürülmesine,
Doğanın bitki, su, enerji vb kaynaklarının 
tükenme sürecine itilmesine, 
Yaşamın temel kaynağı olan havanın bile 
yaşamı tehdit eder derecede kirlenmesine 
izin vermişti. 



Günümüz İnsanlık Sorunları

Yapan da, bozan da insan aklı. 

Belli, bir şey eksik. 

Akıl tek başına yetmiyor.



Umut

Japon düşünürü Takeşi Umehara: 
Bugün gereksinim duyduğumuz etik, en büyük 
değeri, bireyin mutlak haklarına değil, hayatın 
devamına, uygarlığın devamına ve gezegenin 
ekolojik sistemine vermek zorundadır.

İnsanlar arsında baskı kurma, itaat etme ve boyun 
eğmeye alternatif olarak ileri sürülebilecek, yeni 
değerlere temel oluşturabilecek bir kavram 
‘Biraradalıktır’

İnsan nesli, en sonunda, diğer canlılar, hayvanlar ve 
bitkiler ve canlılar dışındaki yeryüzü doğası ile barış 
içinde, bir arada, var olarak sağ kalabileceğini 
anlamış durumdadır.



Umut

 Teknik bilgisiyle, üretim mekanizmaları 
içinde yer alan Mühendis, kendini insan 
aklının, insanlığa mutluluk yolu açan 
yanına koymalıdır. 

 Bunun için de, Mühendis, insan yaşamına 
anlam veren, değer yargılarını insanlığın 
erdemlerinden üretmek zorundadır.

 İnsanlığın ihtiyacı ‘İNSAN MÜHENDİSTİR.’



Umut

 İnsan denen canlı, ne zaman 
yüreğinde, insan sevgisi, hoşgörü, 
saygı, adalet, alçakgönüllülük, 
kendini bilmek, özveri, sabır, 
sevecenlik, özeleştiri gibi erdemlerin 
filizlenip geliştiğini duyumsarsa, o 
zaman, o insan, büyük harflerle 
İNSAN olmuş demektir.



Umut

 Bir insan acı duyabiliyorsa canlıdır. 

 Bir başkasının acısını duyabiliyorsa 
‘İNSAN’ dır. 



Umut

 Teknik, insanoğlunun gücü, kudretidir. 
Ancak biliniyor ki, güç, özgürlükler için de 
kullanılabilir. Özgürlük savaşçılarına karşı 
da kullanılabilir. Bilgelikle donatılmayan 
güç, tehlikelidir, yıkıntılara yol açabilir. 
İnsanlık yakın tarihimizde acı örnekler 
yaşadı. 

 Güç iyiyi korumada kullanılmalıdır.



Umut

 Son bölümde sayılan insanlık 
sorunlarından, ne bilim, ne teknoloji, 
ne de bilim adamları, Mühendisler 
sorumlu değildir. Sorunları onlar 
yaratmamıştır. 

 Sorunları yaratan da insan aklıdır. 



Umut

 Umutsuzluğa düşülmemelidir. 
Meyvesi çamura düşüyor diye, ağaç 
lanetlenir mi hiç? Bilgi kimi zaman 
insanlıktan nasibini almayanlara da 
düşüyor. 

 Bilime, bilgiye saygımızı sürdürmeli; 
çamuru kurutmanın yollarını 
aramalıyız.



Unutmayınız!

 Unutmayınız!

 Bilimsel bilginizi çoğaltarak bilimin 
merdivenlerinden çıkıp bilgin 
olabilirsiniz. Ancak onların yanına 
erdemleri koyarak, özümseyip, yaşam 
biçimine dönüştürerek,  diğer 
insanlara ulaştırmadıkça;

 ‘İNSAN’ OLAMAZSINIZ!



Unutmayınız!

 Bilimse bilginizi çoğaltarak,Bilimin
basamaklarında yükselip, belki bilgin 
olabilirsiniz. 

 Ama erdem basamaklarından inerek, 
ayaklarınız yere basmadıkça gerçek 
İNSAN olamazsınız…
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