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Bir ömrü Mühendislik Bilimlerinin Gelişmesine Adamış Bilim İnsanı 

YAŞAM HİKAYESİ 

 Ahmet Cemal ERİNGEN 15 Şubat 1921 de KAYSERİ’de dünyaya gelmiştir.  

 1943 yılında İ.T.Ü. Makina ve Uçak Fakültesinden Yüksek Mühendis olarak mezun 
olmuştur.  

 1943-1946 yılları arasında Türk Hava Kurumu’nun Kayseri’deki Teyyare fabrikasında 
mühendis olarak çalışmıştır. 

 Bir uçak şirketinde uzmanlık eğitimi almak için 1946 yılında Amerika Birleşik 
Devletlerine gönderilmiştir. 

 Bu şirkette uzmanlık eğitimi alırken bir taraftan da Brooklyn Politeknik Enstitüsünde 
Doktora çalışmalarına başlamıştır. Ancak izin  süresi dolduğu için  doktorasını 
tamamlamadan Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır. 

 Doktorasını tamamlamak için izin isteği Türk Hava Kurumunca uygun bulunmayınca 
kurumdan istifa edip Amerika Birleşik Devletlerine geri dönmüş ve 1948 yılında Brooklyn 
Politeknik Enstitüsünden doktora derecesini almıştır. 

 1948-1958 yılları arasında Illinois Institute of Technology de Mekanikte Asistan ve 
Associate Profesör olarak görev yapmıştır. 

 Bu dönemde ERİNGEN çalışmalarını daha çok Elastisite Teorisi üzerinde 
yoğunlaştırmıştır. Genellikle çalıştığı konular plak ve kabuk teorileri üzerine olmuştur. 

 1953 yılında Purdue Üniversitesi Mühendislik Bilimleri  Bölümünde Associate Professor 
olarak göreve başlamış ve 1955 yılında  aynı üniversitede Full Profesörlüğe yükseltilmiştir; 
bu pozisyonda 13 yıl süre ile görev yapmıştır. 

 Yakın tarihlere kadar mühendisler ve temel bilimciler  birbirlerinden kopuk  olarak 
çalışıyorlardı. Temel bilimsel çalışmaların daha kısa sürede uygulamaya geçebilmesi için 
bu iki ayrık  istasyon arasına bir köprü kurulması, yani Mühendislik Bilimlerinin gelişmesi 
gerekiyordu. İşte bu amaca yönelik olarak, farklı disiplinlerde çalışan araştırıcıların fikir 
alış-verişi yapabileceği ve tartışabileceği bir forum olması için 1963 yılında  Society of 
Engineering Sciences ‘i kuruyor. 

 ERİNGEN, bu cemiyetin açılış toplantısını 4 Kasım 1963 yılında 400’ün üzerinde 
katılımcıyla açıyor. Bunlar fizikçi, kimyacı, matematikçi, mühendislik bilimci ve 
mühendislerden oluşuyordu. ERİNGEN, bilimsel bulguların daha kısa sürede toplum 
refahına yansıyabilmesi için mühendislik bilimlerinin önemini ustalıkla anlatıyor ve bu 
düşünce katılımcılar arasında büyük kabul görüyor. O ruh ve heyecan aradan geçen yarım 
asırda kendisini hala koruyor. 

 Bu alanda çalışan bilim adamlarının bulgularının ortak bir zeminde buluşabilmesi, daha 
kolay yayınlanabilmesi ve okuyucuya daha rahat ulaşabilmesi için International Journal of 
Engineering Science dergisini çıkarmaya başlıyor. Dergi kısa sürede büyük prestij 
kazanıyor ve önemli bir okuyucu kitlesine ulaşıyor. 

 Cemiyetin geleneksel hale gelen yıllık toplantılarında araştırmacılar bir araya geliyor, 
araştırmaları tartışılıyor ve sonunda Mühendislik Bilimlerinin daha iyiye gitmesi için 



katılımcıların görüşlerinin paylaşıldığı bir forum oluşturuluyordu. ERİNGEN bu cemiyetin 
başkanlık görevini 1973 yılına kadar sürdürdü. 

 ERİNGEN, bir taraftan hem cemiyet hem de dergi işleriyle uğraşırken, bir bilim adamı 
olarak da, Teorik ve Uygulamalı Mekanik konularındaki çalışmalarını sürdürüyordu. 

 1960 lı yıllarla birlikte ERİNGEN’in klasik elastisite teorisinden sürekli ortamlar fiziğine 
doğru yönlendiğini görüyoruz. Bu yıllarda “mikromorfik” ve “mikropolar” teorileri ortaya 
atıyor. Klasik teoriler, maddesel noktayı serbestlik derecesi 3 olan geometrik bir nokta gibi 
işleme sokuyordu. Yeni ortaya atılan teorilerde ise maddesel noktanın kendisi boyutu 
küçük bile olsa bir cisim gibi işleme sokuluyordu. Bu yerel cismin affin  yer değiştirmeye 
maruz kaldığı  varsaylıyordu. Bu şekilde oluşturulan teoriye “mikromorfik” teori adı 
veriliyordu. Eğer yerel hareket rijit ise (yani afinite tansörü ortogonal ise) bu şekilde 
oluşturulan teoriye “mikropolar” teori adı veriliyordu. 

 Bu konulara ek olarak ERİNGEN’in kimyasal etkileşimli karışımlar, şekil değiştiren 
cisimlerin elektromanyetik teorisi ve röletivistik sürekli ortam teorileri üzerinde de 
çalışmalar yaptığını görüyoruz. 

 ERİNGEN, bu yeni araştırma alanlarında yaptığı önemli katkılar ile bilim camiasında 
tanınmaya başladığında, Amerika Birleşik Devletlerinin ünlü Princeton Üniversitesinden, 
Aerospace and Mechanical Sciences Gubunun Katıların Mekaniği Bölümüne Bölüm  
Başkanı olarak teklif alır ve 1966 yılında buradaki görevine başlar. ERİNGEN burada, 
mikromorfik ve mikropolar teorilerinin uygulama alanlarını genişletir; bu teorileri 
mikromorfik, mikropolar ve mikro-stretch akışkanlar adları altında yayınlar. Bu teorilerin 
ayrıca sıvı kristallere, bio-akışkanlara ve türbülansa uygulamalarını yapmıştır. 

 ERİNGEN, 1970 li yılların ortasından itibaren yeni bir akım olan Yerel Olmayan 
Mekanik üzerindeki çalışmalarıyla görüyoruz. Bu konu ilk defa varyasyonel hesap 
yaklaşımıyla Edelen tarafından ortaya atılmış, daha sonra ERİNGEN aksiyomatik sürekli 
ortamlar mekaniği yasalarını  yerel olmayan teoriye genişletmiştir. Kısaca ifade etmek 
gerekirse yerel teoriler yakın parçacık etkileşimlerini hesaba katar. Yerel olmayan 
teorilerde ise, bir parçacığa o cismin içerisindeki bütün parçacıkların etkileşimi söz 
konusudur. Bu etkileşimlerin şiddeti, söz konusu parçacıktan uzaklaştıkca zayıflar. Bu 
nedenle yerel olmayan teorilerde bünye denklemleri integral formda ifade edilir. 

 Yerel teorilerin yetersiz kaldığı bir nokta çatlak uçlarındaki gerilmeleri sonsuz olarak 
vermesidir. Yani, uygulanan kuvvet ne kadar küçük olursa olsun cisim kırılır. Halbuki 
deneysel çalışmalar öyle söylemiyor. İşte yerel olmayan teoriler sayesinde bu tekillik 
giderilebilmiş ve böylece kırılma  kriterleri ortaya atma  imkanı doğmuştur. Yerel olmayan 
teori, dislokasyon ve defekt problemlerinin incelenmesinde de önemli aşamalar 
kaydetmiştir. Özellikle son yıllarda nano-mekanik uygulamaları nedeniyle  yerel olmayan 
mekaniğin uygulama alanları hızla genişlemektedir. 

 ERİNGEN Princeton’dan emekli olduktan sonra Colorado’da yerleşmiş hem dergi hemde 
bilimsel araştırmalarını burada da sürdürmüştür. ERİNGEN araştırmayı hiç bırakmamış 
hep onunla yaşamıştır. Nitekim, son makalesi kendisinin ölüm tarihi olan 7 Aralık 2009 
dan sonra 2010 da ZAMP’ta yayınlanmıştır. Bu yayını “The micromorphic theory of 
turbulence, ZAMP, Cilt 60, s.119-132, 2010” 

 ERİNGEN’in 35 tane Doktora Öğrencisi ve 15 tane Yüksek Lisans Öğrencisinin  
danışmanlığını yapmıştır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden kendi parasal imkanlarıyla gelen 
ve ERİNGEN ile araştırma çalışması yapan bilim adamı sayısı 40’a yakındır. 

 



ERİNGEN’in Yayınları ve Atıfları 

a) Bilimsel makale sayısı (227) 

b) Kitapları (13) 

1. Nonlinear Theory of Continuous Media,NY,McGraw-Hill(1962) 477sayfa 
2. Mechanics of Continua, NY, John-Wiley(1967)502sayfa. Bu kitabı ayrıca Çin’ceye 

tercüme edilmiştir. 
3. Foundations of Micropolar Thermoelasticity, NY, Springer(1970)107 sayfa 
4. Elastodynamics Vol1,(E. S. Şuhubi ile),NY, Academic Press (1974), 341 sayfa. 
5. Polar and Nonlocal Theories of Continua, Istanbul, Boğaziçi University (1974) 137 

sayfa. 
6. Elastodynamics Vol2,(E. S. Şuhubi ile),NY, Academic Press (1975), 688 sayfa. Bu 

kitabı ayrıca Çin’ceye tercüme edilmiştir.  
7. Mechanics of Continua, ikinci baskı,NY, Krieger Publishing (1980) 608 sayfa.  
8. Electrodynamics of Continua, Vol.1(G. A. Maugin ile)NY, Springer(1989)454 sayfa.  
9. Electrodynamics of Continua, Vol.2(G. A. Maugin ile)NY, Springer(1989)363 sayfa. 
10. Constitutive Equations of Nonlinear Electromagnetic-Elastic Cyristals (E.Kıral ile) 

NY, Springer(1990) 236 sayfa. 
11. Microcontinuum Field Theories I: Foundations and Solids, Springer, (1999), 325 

sayfa. 
12. Micrcontinuum Field Theories II: Fluent Media, Springer, (2001), 340 sayfa. 
13. Nonlocal Continuum Field Theories, Springer (2002), 367 sayfa. 

c) Edit ettiği ve katkıda bulunduğu kitap (10) 

d) Toplam atıf (3378) (Yıllar bazında en çok atıf aldığı yıl 2010 olup 315 dır. Yani, yıl 
bazında en çok atıfı ölümünden sonra almıştır. Bu atıfların büyük çoğunluğu Yerel 
Olmayan Teoriler üzerinedir) 

e) ERİNGEN’in H sayısı 31 dir. 

f) ERİNGEN çok sayıda uluslararası derginin yazı heyetinde görev yapmıştır. 

ERİNGEN’in ÖDÜL ve MADALYALARI 

 Brooklyn Politeknik Enstitüsü tarafından verilen Başarı Sertifikası, 

 Sigma XI Cemiyeti’nin 1962-63 yılının en iyi araştırma ödülü, 

 Society of Engineering Science’nin Seçkin Hizmet Ödülü(1973), 

 1974 yılında bu cemiyetin şeref Üyesi seçildi, 

 1975 yılında bu cemiyetin Takdir sertifikasını aldı, 

 Yine bu cemiyet tarafından 1975 yılında A.C. ERİNGEN adına madalya kondu.Bu 
madalya her yıl Mühendislik Bilimleri Dalında en iyi bilim adamına veriliyordu. Şimdiye 
kadar bu madalya 35 kişiye verildi. Bunlar arasında 5 tanesi Nobel Ödülü sahibidir. 

 Bu cemiyet 1976 yılında bu madalyanın ilkinin ERİNGEN’e verilmesini kararlaştırdı. 

 ERİNGEN 1980 yılında Royal Society of Edinburgh’un Şeref Üyesi seçildi. 

 1981 yılında Glasgow Üniversitesi(İskoçya) tarafından Hukukta Onur Doktorası payesi 
verildi, 



 1983 yılında Michigan Teknoloji Üniversitesi tarafından en iyi Mühendislik Bilimci 
ünvanı verildi, 

 1994 yılından beri Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)Şeref Üyesi. 

 Ayrıca uluslararası bilim adamları grupları, ERİNGEN’in 60, 70 ve 80 inci doğum 
günlerini kutlamak için bilimsel toplantılar düzenlemişler ve burada sunulan tebliğleri 
kitap olarak yayınlamışlardır. 

DİĞER UĞRAŞILARI 

ERİNGEN şiir yazar [Bembe Zambak, Erzurum İl Matbası (1937) 20 sayfa] ve iyi keman 
çalardı [1941-1953 Istanbul Konservatuar; 1951-1953 Şikako Konservatuarından sertifikası 
var]. 

................................................................. 

Bu dünyada mekanik ile uğraşan hemen herkes, O’nun eserlerinden faydalanarak 
Mühendislik Bilimlerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacak ve CEMAL Hocayı bu 
dünyada cismen olmasa bile ismen yaşatmaya devam edeceklerdir. CEMAL Hoca rahat 
uyu toprağın bol ruhun şad olsun. 

 

Prof.Dr. Hilmi DEMİRAY 

 

 


