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Bozkır Kültüründe Bakırın Ortaya Çıkışı ve İşlenmesi  
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Özet 

 İnsanoğlu yaşam tarzını ve geçim yollarını bulunduğu coğrafya şartlarına göre 

belirlemiştir. Verimli arazilerin üzerinde yaşayan toplumların çoğu tarım toplumlarını 

oluşturmuşlar ve tarımdan geçimlerini sağlamışlardır. Buna karşılık, bozkırın verimsiz arazileri 

üzerinde, sert iklim koşullarında yaşam süren Türk kavim ve toplumları konargöçer (Atlı göçer) 

toplum oluşturmuşlardır. Bu zor coğrafya önemli bir avantaj sağlamıştır. Buralarda bol miktarda 

bakır bulunmuştur. Üstelik buralarda bulunan bakır yüzeye yakın olduğu için, o günün ilkel 

şartlarında bile kolaylıkla çıkarılabilmiştir. Dağlarda ve vadilerde suyun aşındırdığı yerlerden 

topladıkları bakır cevherini taş balyozlarda döven Bozkır kültürünün insanı, bu cevheri eritme 

kazanında eritip sıvı hale getirdikten sonra hazırladıkları döküm kalıplarında alet edevat haline 

dönüştürmüştür. Bakır madeninin doğal olarak bulunduğu bölgelerde eritme ve döküm atölyeleri 

arkeolojik keşifler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu dökümhanelerde dünyanın ilk metal ustaları 

zanaatlarını icra etmeye başlamışlar ve insanoğlunun teknoloji serüvenin temellerini buralarda 

atmışlardır. Bu merkezlerde yapılan bakır malzeme konar göçer bozkırlı kavimler tarafından eski 

dünyaya yayılmış ve aynı zamanda değerli bir ticari mal haline gelmiştir. Bu durum, eski dünyada 

kullanılan taş ve kemik malzemenin yerini bakır malzemenin almasını sağlamış bunun sonuncunda 

taş devri sona ermiş bakır çağı başlamıştır. 

Anahtar Kelime: Bakır, Bozkır Kültürü, Döküm, Eritme Kazanı, Cevher 

Abstract 

Humanbeing designates life style and means of liveli hood according to geographic conditions. 

People who live on fertile lands form the sedantry agrarian and get by farming. Howewer  Turkısh 

tribes who live o the stepe unproductive lands and hard weather contiditions form nomadic 

societes. Moreover, this hard geographic land has an important advantage. İt is full of copper. Also, 

because the copper is close to the face of the earth, it is not so hard to get it under primitive 

conditions. The people, who get copper from valleys and mountains and then found it with 

sledgehammer make tools after melt it.Thans to archeological discoveries, melting and castimg 

workshops the firsts of metal workmen make their crafts. Moreover, this is the start of human being 

technological adventure these copper equipments are spread by nomadic societies. Besides, it 

becomes valuable property. This situation leads to go copper in Stone and bone. Fyrthermore, 

Stone age come to an end  and copper erea began. 
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Giriş 

 

   Yerleşik hayatın en önemli unsurlarından biri toprak(tarım yapılan araziler) olarak 

karşımızda çıkmaktadır. Yerleşik medeniyetler toprağı erken çağlarda çok iyi kullanmışlar verimli 

arazilerdeki topraklar sayesinde tarım yapmış, geçimlerini sağlamışlardır. Topraktan kerpiç evler, 

kerpiç kaleler yapmışlar dahası seramik, çanak, çömlek ve tuğla imal etmişlerdir. Buna mukabil 

Asya kıtasının dağlık verimsiz bölgelerinde yaşayan kavimler ise bozkır atlı medeniyetini meydana 

getirmişlerdir. Bozkır atlı medeniyetinde, toprağın işlenmesi ve topraktan yapılmış malzemenin 

kullanımı çok sınırlıdır ya da hiç yoktur.  Çünkü sürekli olarak taze ot ve sulak alan bulma ihtiyacı, 

Bozkır Türk topluluklarının hayatlarının temel unsurlarını yerleşik hayatta kullanılan malzemeden 

farklılaştırmış ve daha sağlam teknik malzemeye yöneltmiştir. Orta Asya’daki tabiat ve iklim, 

etkisini en fazla eski Türk hayat tarzı üzerinde göstermiştir. Diyebiliriz ki, Türk’ü “göçer evli” 

yapan Orta Asya’nın tabiat ve iklim şartlarıdır. Türk’ün hayatı “kışlak” ve ”yaylak” arasında 

düzenli gidip gelme şeklinde geçmekteydi (Koca, 2010:14). Örneğin Çin kaynaklarına göre Bozkır 

atlı kavimlerinden olan Hunlar kuzey sınırlarında otururlar, otlakları takip ederek hayvan 

yetiştirirler ve yer değiştirirlerdi. Su ve yeni otlaklar Hunlar için çok kıymetliydi. Hayvan 

sürülerinin beslenebilmesi için çok gerekli idiler.(Hsiung- nu (Hun) Monografisi, 2004: 1; Eski 

Zamanlarda Orta Asya’da Yaşayan Milletler Dergisi, 1851: 49; Ögel, 2001: 88).  

   Türklerin sürdüğü bu hayat tarzının temel unsurları: demir, at ve koyun idi. Atın hızı ve 

uzak mesafelere taşıması, koyunun yünü sütü ve eti, demirin ise sağlamlığı vurucu gücü ve çok 

çeşitli alanlarda kullanılması önemli idi. 

 

Bozkır Kültüründe İlk Metal Olan Bakırın Ortaya Çıkışı 

 

Bozkır medeniyetinin konar göçer kavimleri ilk olarak bakırı kullanmışlardır. Bozkır Türk 

kavimlerinde “bakır” hemen hemen aynı kelime ile telaffuz edilmiştir, “bakraç” 

(Gülensoy,2007:105), Uygurca “bakira”(Caferoğlu, 1934:28), Kâşgarlı Mahmud ise bakıra 

bugünkü ile aynı şekilde bakır kelimesini kullanmıştır (Kaşgarlı Mahmûd, c.I,s.360). Bakırın kalay 

ile karıştırılmasından ise tunç “bronz” (Gülensoy,2007:932) elde edilmiştir.  

Dünya tarihinde Kalkolitik Çağ (Bakır Çağı) M.Ö 5000-3000 yılları arasına genel olarak 

tarihlendirilmektedir. Bu çağda ise Merkezi Asya’da bazı kültürler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bunlardan M.ö III. binyılın sonu ila ikinci binyılın başına tarihlenen, Altay dağları Minusinsk 

bölgesindeki Bateney kasabası yakınlarında Afenesyava kültüründe çıkarılan kurganda bulunan 

defin çukurunda az miktarda temren ve kemik eşya bulunmuştur. Süs eşyası olarak da bakırın 

kullanılması taş devrinden kalkolitik çağa geçildiğini göstermiştir (Çoruhlu, 2007: 33).  Bu kültür 

devresinde bakır bizler, bıçaklar, küpeler, metal işlemeli aletler ve maden işleyen aletler 

bulunmuştur (Ögel, 1991:18; Koca, 2010:23). Afenesyava kültürüne ait bir Altay mezarında da 

metal nesnelere rastlanılmıştır. Ahşap kınlı olduğu anlaşılan küçük bıçaklar ve çengel şeklinde 

oltalar bulunmuştur.  Daha geç dönemlerde maden kullanımı da gelişmiştir. Afenesyava devrinde 

madene(bakır) ergitme ve dökme yöntemi ile değil döverek şekil verilmiştir. Daha sonraları bakır 

ve arsenik alaşımı kullanılmak suretiyle çeşitli aletlerde yapılmıştır. Mezarlardan çıkarılan çeşitli 

biçimlerdeki küpeler altın ve gümüş süslemelerinde kullanıldığını göstermektedir. Afenesyava 

Gora yakınındaki bir kadın mezarından çıkarılan demir halkalarla çevrelenmiş deri bir bilezik, 

demirinde kullanıldığını göstermesi bakımından önemlidir (Çoruhlu,2007:34).  

 M.ö. 1700-1200 yılları arasına tarihlenen Andronova kültüründe ise metal işleme 

gerçekleşmiştir.  O devirin en büyük sorunlarından birisi maden cevherine ulaşmaktı ve 

günümüzde olduğu gibi madenin derinlerden çıkarılıp yüksek derecelerdeki fırınlarda işlenmesi 

imkânsızdı. Ancak metalin varlığı öğrenilmiş, insan hayatına ilkel yollarla da olsa girmeye 

başlamıştı. Bu devirde metal Kazakistan’ın kuzeyindeki sıra dağlardaki sığ, açık yeryüzüne çok 

yakın maden ocaklarından sağlanmaktaydı. En çok kullanılan maden toprağın yüzeyinde birikmiş 

kaynaklardan alınan metal oksit cevheri idi. Bu cevher, taş balyozlarla dövüldükten sonra ilkel 
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ocaklarda eritilirdi.(Muhtemelen odun kömürü kullanmış olabilirler. Bakırın eritilmesi için gerekli 

ısının demir için gerekli olan ısının yarısı kadar olması o zamanın şartları içerisinde önemli bir 

avantajdır.) Metal işleyicileri balçıktan ve taştan yapılmış kalıplar kullanırlardı. Baltabaşı, mızrak 

başı, ok ucu, kazma başı,  vb. metal nesneleri dökerlerdi(Okladinov, 2000:123). 

İlk işlenen maden bakır idi. 1B geçiş grubu elementi olan, periyodik cetvelde simgesi (Cu) 

olarak gösterilen kırmızı yada kahverengi görünümlü metale bakır adı verilir. Bakır madenciliği taş 

devrine kadar uzanır ve insan tarafından ilk kullanılan metal, taş devrinde bakır olmuştur.  İnsanlar, 

ilk başlarda bakırdan silâh ve ilkel aletler yaparak istifade etmiştir. Bakır kolaylıkla istenilen şekle 

girebildiği için yapılan aletler önceleri hep bakırdan olmuştur. Bu sebeple maden devrinin ilk 

bölümü bakır devridir. Bakır genelde yaygın bulunan bir maden değildir ve cevheri yüksek 

dağlarda, çöl ülkelerde bulunur. Bakır neolitik dönem çiftçilerin tercih ettiği verimli alüvyon 

ovalarda, löss kaplı yamaçlarda bulunmamaktaydı (Childe, 1957:3). Daha sonraları kalayın 

bulunmasıyla bakırla karıştırılarak bakırdan daha sert bir maden olan tunç elde edilmiştir. 

Metalin sağlamlığı ve uzun süre dayanması sebebiyle bozkır kültürünün vazgeçilmez temel 

unsurlarından olmuştur. Ancak metalin nasıl işlendiğine pek bilgi elde bulunmamaktadır. Metal 

malzemenin analizi üzerine Sovyetler birliği devrinde teknik çalışmalar yapılmıştır. Sovyetler 

devrinde 1956 yılında Avrupa Rusya’sı, Kafkasya, Güney Sibirya, Kazakistan, Merkezi Asya da 

metal malzeme ile ilgili beş bin civarında testler yapılmıştır. Ancak Asya kıtası bozkır bakır 

buluntuları için bu testler çok az yapıldı. Örneğin Minusinsk bronzunun çok az bir kısmı test edildi 

(Jettmar, 1971:6). Yine bu devirde toplanan bakır malzeme o zamanın döküm teknikleri ve nasıl 

yapıldığına dair ciddi bilgi sunmaktadır. Özellikle bu malzemenin toplanması ve analiz edilmesinde 

arkeoloji biliminin çok büyük katkısı vardır.  

Arkeoloji bilimine göre bozkır atlı kültürü çevresinde de ilk işlenen metal tabiî ki bakır 

olmuştur.  Erken devir bakırdan yapılmış alet ve edevata Türkmenistan’da rastlanılmıştır. 

Türkmenistan Kopet dağı bölgesi sakinleri (Bugün İran ile Türkmenistan arasındaki sıra dağlar) M.ö. 

dördüncü bin yılda bakırı kullanıyordu.  Kopet dağı eteğinde yavaş yavaş saf bakırdan vazgeçildi ve 

kurşunlu bakır ve geniş çapta arsenik, bakır kurşun alaşımı kullanılmaya başlandı. Bakır kalay ikilisi 

bronz nadiren M.ö. üçbin yılının son yüzyılına kadar kullanıldı. Bu zamandan sonra aniden 

yaygınlaştı (Masioli, Vidale, Artioli,  Bianchetti, Guida, Sidoti, Pilato and Salvatori,2006:157). 

M.Ö. dört bininci yılların başlarında başlayan bakır devri, bakır cevherlerinde oldukça fazla 

kurşun içerik kullanılmıştır. Daha sonra kurşunun yerini arsenik ve antimon doğal katkı olarak 

almıştır. Burada metal malzeme açık kalıplara dökülmüş, sonrada soğuk olarak dövülmüştür. Bu 

işlem metale sertlik ve tokluk verilmiştir (Jettmar, 1971:6). Takip eden süreçte, üçüncü bin yıl 

boyunca çok geniş alanda Transkafkasya va Kafkasya dâhil bronz içeriği olan kalay ile 

karşılaşmıyoruz fakat yüksek oranda arsenik ile karşılaşıyoruz (Jettmar, 1971:7). 

 Bozkır atlı kültüründe, bakırın topraktan alınması ocaklarda dökme kazan veya benzeri bir 

araç içerisinde eritilmesini metalin ilk evresi olarak düşünüyoruz. O günün şartları içerisinde ilkel 

tekniklerle de olsa bugünkü teknolojik gelişimin temelleri atılmıştır. Doğal bakır parçalarına dere 

yataklarında veya bakır cevherlerinin aşınmış üst tabakalarında rastlanır. Doğal bakır az miktarda 

bulunur; bakır cevherleri ise hem bol, hemde daha yaygındır. Bakır cevherlerinden tasfiye yoluyla 

bol miktarda metalik bakır elde edilebilir. Cevherinden ilk ayrılan maden bakır olmuştur. Gerçek 

anlamda metalürji, bakır cevherlerinin tasfiyesi ile başlamış, bu üsul sayesinde bakır bollaştıktan 

sonra eritme, döküm ve alaşımlar yapma teknikleri keşfedilmiştir (Bakır, 2002:27).  M.Ö. dördüncü 

milenyumda bakırdan araç-gereç yapımı başlamıştır. Afanesyova kültüründe ilk bakır bizler(Katı 

bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, metalden yapılmış, sivri uçlu ve ağaç 

saplı araç, tığ, (www.tdk.gov.tr. sözlük) ,bıçaklar, bakır tellerden yapılmış küpeler ve türlü 

şekildeki süs eşyaları ile maden işleyen aletler ele geçirilmiştir(Ögel,1991:18). 

 Türkmenistan- İran sınırındaki Kopet dağının eteklerindeki altın Tepe bakır zanaatının 

gelişme gösterdiği önemli mekânlardan birisidir ve burada son yıllarda (1998) yapılan araştırmalar 

sonucunda ciddi miktarda bakırın veya metal malzemenin işlenmesine ışık tutacak malzeme 

bulunmuştur. Keski, kerte ve süs eşyaları gibi el aletleri bulunmuştur. Metal karışımlar ise şunlardır 

kurşunlu bakır, bakır-kurşun-arsenik üçlü karışım, saf bakır veya ikili bakır bronz karışım 

http://www.tdk.gov.tr/
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üretilmiştir. Kaplar ise bilinenin aksine saf bakırdan yapılmıştır (Masioli, Vidale, Artioli,  

Bianchetti, Guida, Sidoti, Pilato and Salvatori,2006:158).  

 Yine Altın Tepede 1998 yılın da bulunan en önemli nesne ise 10x15 metre genişlikte bir 

alanda bulunan on parçaya dağılmış metal eritme kazanıdır. Bu kazanın etrafında ise bakır levha 

parçaları bulunmuştur. Bu eritme kazanı Orta Bronz çağının sonu yada Namazgah tepe V. katman 

zamanına (yaklaşık M.Ö. üçüncü bin yılın son asrına) tarihlendirilebilir (Masioli, Vidale, Artioli, 

Bianchetti, Guida, Sidoti, Pilato and Salvatori,2006:160). İran’da 1960 yılındaki kazılarda Tal-İ 

İblisdeki 11 metre yükseklikte 118 metre genişlikteki höyükte bulunan katman I veya katman II ye 

ait olduğu düşünülen ve milattan evvelki beşinci bin yılın son asrına tarihlenen eritme kabı bakır 

eritme teknolojisinin nasıl olduğunu göstermesi bakımından mühimdir. Burada bulunan eritme 

potası seramikten imaldi ve iç yüzeyi kısmen vitrifiye malzeme ile kaplıydı. Ayrıca dikkate değer 

iki tane bakır leke izleri vardı. Mikroskobik inceleme altında iç yüzeylerde genel bakır izleri 

örnekleri görülmekteydi. Seramik katı olarak siyah çekirdekleşmiş, dış kenara iki milim 

genişlemiştir. Eritme kazanı dış yüzeyi tan somon rengini almıştı. Bu bilgi göstermektedir ki eritme 

kabı özellikle arıtma ortamında ısıtılmaktaydı. Çünkü bu bölgede erken çömlekler dahi yeterince 

fırınlanmaktaydı ve organik maddeler paslanmaktaydı normalde günümüzde de kil malzeme bu 

şekilde üretilmektedir. Seramik yüzey pul pul birlikte kompozisyon oluşturmaktaydı. Eritme 

kabının kullanımı sırasında, muhtemelen elde edilen en yüksek sıcaklık 1000 dereceye kadar 

olduğunu gösterir. Bu sıcaklık 700 dereceden 800 dereceye kadar olmalı. Bu sıcaklıklar bakır 

cevherinin eritilmesi için yeterlidir ancak metalinerime noktası 1083 derecenin üstündedir 

(Dougherty ve Caldwell, 1966:984 ). (Demir için 1535 derece ısı gereklidir).    

Türkmenistan da olduğu gibi bakırın insan hayatına girmesi diğer bölgelerde de aynı zaman 

dilimine rast gelmekte ve bu devre bronz çağı denilmektedir. Kafkasya’da M.Ö. dördüncü bin yıl 

boyunca Kafkasya’nın ana bölgesinin güneyinde bazı Azerbaycan topluluklarının saf bakırdan alet 

yaptıkları bilinmektedir. Takip eden süreçte ise bakırın içeriğinde arseniğin olduğu görülmektedir. 

Kafkas orijinli arsenik bronz  Dinyeper’in batısı ve Volga havzasının doğusu ve kuzeyinde 55. 

Enlem ve paralele ulaşmıştır. Bu yayılmada şaşırtıcı olan ise ticaretin külçe halinde 

yapılmamasıdır. Çünkü Bozkır ve Orman kavimleri metali alırken işlenip ürüne dönüştürülmüş 

olarak tercih etmekteydi. Bu ürünler ise ticaret noktalarından uzakta bakır rezervlerinin yanında 

yapılmaktaydı ve tüm bölgeye buradan dağıldığı için yerel ürünler yoktu. Metalden özel ürünler ve 

kopyalarda yapılmaya başlanmıştır. Kafkasya’da kuzey ve doğu sınırları ötesinde yeni metal işleme 

merkezleri ortaya çıkmıştır. Bu durum Kafkas sahasında ve ticaretinde yeni bir etki yarattı. 

Kuzeyde, Urallar da yerli  avcı ve balıkçı kabile halkları bile maden eritme ve dökmede aktif hale 

geldiler (Jettmar, 1971:7). Transkafkasya’da Maikop kültürüne ait kurgan’da çakmak taşı nesneler 

ve yakın doğu orjinli bakır aletler bulunmuştur (Sulimirski, 1954:29). 

     Herodotos’un vermiş olduğu bilgilere dayanarak İskitlerinde bakırı bildiklerini ve 

kullandıklarını anlıyoruz. “İskit kazanı altı yüz amphorayı rahat rahat alır ve altıparmak 

kalınlığındadır. O ülkede oturanlar bana bunun kargı uçlarının eritilerek yapıldığını 

söylemişlerdir. Kralları Ariantas, İskitlerin kaç kişi olduğunu öğrenmek istemiş, her İskit’in 

kendisine bir kargı ucu getirmesi için haber salmış; getirmeyen öldürülecekmiş. Pek çok kargı ucu 

getirilmiş ve oda bunlardan kalıcı bir anıt yaptırmak istemiş. O zaman bu bakır kazan yapılmış” 

(Herodotos,2006:328). 

 Bakırın üretilmesi ve yayılmasında ana etki doğudan geldi. Doğuda Kazakistan 

Andronova kültüründe çok miktarda bakır üretildi. Dahası Doğu Kazakistan’da zengin kalay 

rezervleri vardır. Tarih öncesi devirlerde dev miktarda maden keşfedilmiştir. Bir duruma göre bir 

milyondan fazla kaya ve cevher kullanılmıştır (Jettmar,1971:7). Örneğin bu bölgeye yakın  

Pamir’de  1958-1959 yılları arasında keşfedilen ve Sakalara  ait olduğu düşünülen bir kurganda beş 

adet dökme hayvan şekilli oluklu ve gövdelerine monte edilmiş kulplu kazan bulunmuştur. Pamir 

kazanı adıyla litarütüre geçen bu kazanlar Duşanbe müzesindedir.  Pamir kazanı bronzdan değil 

bakırdan imal edilmiştir ve M.Ö. 4 veya 3. Yüzyıla tarihlendirilmektedirler (Litvinskij, 2002:132-

136). 
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Sonuç 

İnsanoğlunun tarihi gelişim süreci içinde kullandığı malzeme ona çığır açıcı ufuklar 

kazandırmıştır. Bu malzeme sayesinde ise medeniyeti inşa etmiştir. Doğal olarak bozkır atlı göçebe 

medeniyetinin oluşmasını sağlayan temel faktörlerden biri de bulundukları coğrafyada bol bulunan 

metali kullanıp kendi medeniyeti inşa etmeleri olmuştur. Bu medeniyettin olmazsa olmazlarından 

birisi metal olmuştur ve denilebilir ki bu medeniyeti başlatan unsurlardan biriside metaldir. Çünkü 

metalin işlenmesi ilk olarak da bakırın eritilip kalıplanmasıyla yaptığı alet ve edevat sayesinde 

uzun mesafelere göç etmesini sağlamıştır. Düşünün at arabasının dingili için eğer takımı için ve 

seyahat esnasında kırılmaması için metal kaplar lazım olmuştur. Bu gün hala pek çok kurganda ve 

tarihi şehir örenlerinde bakır kazanlar bulunmaktadır. Herodot ünlü eserinde bu bakır kazandan 

bahsetmiştir. Metal sayesinde uzun mesafelere bozkırın atlı konargöçerleri göç ederken metalde 

onların sayesin de yayılmış ve diğer kültürlerin hayatına girmiştir. 
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