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metalurji ve tarih

Bakýr Tarihi
Tarih öncesi dönemde insan; temel ihtiyaçla-

rýndan olan beslenmeyi, avcýlýk ve toplayýcýlýk
yolu ile barýnma ihtiyacýný ise doðada hazýr
bulduðu maðara, aðaç kavuklarý ya da kaya
barýnaklarýyla gidermiþtir. Bu faaliyetler, gö-
çebe bir hayat tarzýný tetiklemiþtir. Ancak, za-
manla iklim koþullarýndaki düzelmeler, insanla-
rýn bir bölgede nispeten daha uzun süre kala-
bilmelerine olanak saðlamýþtýr. Buna bir de in-
sanlarýn bilgi birikimleri eklenince teknolojide
de geliþmeler boy göstermeye baþlamýþ, bu
da insanlarýn doðaya hükmedebilmelerine ola-
nak saðlamýþtýr. 

Ýnsanoðlunun ilgisini ilk çeken metal altýn ol-
muþtur. Parlaklýðý, dikkat çe-
ken sarý rengi, tabiatta ser-
best halde bulunmasý ve ko-
rozyona dayanýklýlýðý gibi se-
bepleri, altýnýn dikkat çekme-
sinin nedenleri arasýnda gös-
terilebilir. Metallerin pratik o-
larak kullanýlmasý ise bakýrýn
bulunmasýyla baþlamýþtýr. 

“Malahit, doðal bazik bakýr
karbonat olup, bakýr tenörü
düþük bir bakýr cevheridir ve
bu cevhere, tüm bakýr yatak-
larýnýn deðiþime uðramýþ, ay-
rýþmýþ üst bölümlerinde rast-
lanýr. Dolayýsýyla bu parlak, yeþil renkli mine-
ral, bakýr yataklarýnýn bulunduðu yeri belirtir.
Turkuvaz ise içinde bakýr zerreleri bulunan gök
mavisi ya da yeþilimsi mavi renkte doðal bazik
alüminyum fosfattýr. Bakýr yataklarý, iþte bu
renkli minerallerin aranmasý sýrasýnda bulun-
muþtur. Bakýr cevheri, çýplak ve taþlýk alanlar-
da bulunur. Neolitik çiftçilerin yerleþim alanla-
rýnda tarlalarýn bulunduðu alüvyonlu ve löslü
ovalarda bu cevhere rastlanmamýþtýr. Çiftçile-
rin çok azý kendi arazisinde bakýr madeni bul-

muþtur. Bu nedenle, çoðu çiftçi toplumu bu me-
tali ya da cevherini dýþalým yoluyla elde etmiþ-
tir. Dýþalým, bu toplumlarýn artýk üretimiyle
saðlanmýþtýr.”(1) 

Cevherden bakýr elde etmenin ortaya ilk çýký-
þý bir tesadüf eseri olmuþtur. Bakýrýn keþfi ko-
nusunda da gerçeðe yakýn kimi senaryolar tü-
retilebilir. Örnekse; tarih öncesinde yaþamýþ
bir Mýsýrlý kor halindeki ateþe bir malahit par-
çasý düþürmüþ ve bakýrýn pýrýltýlý damlalar ha-
linde aktýðýný görmüþ; ya da deðerli taþ ara-
yan ve yeryüzüne yakýn bir bakýr cevheri üze-
rinde kamp kuran birinin yaktýðý ateþ cevheri
indirgemiþ ve bakýra dönüþtürmüþ olabilir. 

Bakýrýn ergitilebilmesi için
gereken sýcaklýða ulaþmak
amacýyla, ateþe hava akýmý
saðlayan bir aygýt ya da bir
körük gerekti. Ayrýca fýrýn-
lar, potalar ve maþalar icat
edilmeliydi. Döküm iþi de
kalýp gerektiriyordu. Önce-
leri, bakýrýn arýtýlmasý ile il-
gili ergitme þu yolla yapýlý-
yordu: Sýð bir çukurda odun
kömürü yakýlýyor, içi boþal-
týlmýþ kamýþlarla hava üfle-
nerek kor haline dönüþtürü-
len ateþin üzerine kuru o-

dunla karýþtýrýlmýþ cevher yerleþtiriliyor ve bu
karýþýmýn tutuþup yanmasý, ateþ almasý saðla-
nýyordu. Erimenin gerçekleþmesi için de oluþan
yüksek sýcaklýðýn uzun bir süre korunmasý ge-
rekiyordu. Daha sonra, ateþ sönmeye ve so-
ðumaya býrakýlýyordu. Eriyen ve çukurun dibi-
ne çöken bakýr, soðuyup katýlaþtýktan sonra ü-
zerinde oluþan camsý cüruf katmaný kýrýlýp par-
çalanarak atýlýyordu. Erime sýrasýnda dibe çö-
ken bakýrýn üfleme çubuklarýnýn deliklerini týka-
ma tehlikesi vardý. Böylece elde edilen bakýrýn
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tavlanarak ve dövülerek iþlenmesi, çeþitli nes-
nelerin biçimine sokulmasý ise özen istiyordu.
Kýsaca, bakýrýn eritilmesi oldukça zor bir uðraþ-
tý. Bir süre sonra döküm yapýlmaya baþlanýldý.
Bu amaçla bakýr külçesi parçalanýp bir potaya
konuluyor, küçük bir ocakta ya da fýrýnda yeni-
den eritiliyor ve içindeki hava kabarcýklarý bü-
yük ölçüde kaybolduktan sonra kalýba boþaltý-
lýyordu. 

Baþlangýçta kalýp malzemesi olarak alçý taþý
(jips), ince taneli kumtaþý ya da sýcaða daya-
nabilen herhangi bir kaya parçasý kullanýlýyor
ve üretilmesi istenen nesnenin ters yönlüsü
kabataslak bu malzemelere iþleniyordu. Dö-
kümden sonra soðumuþ ve kabaca biçimlendi-
rilmiþ nesne kalýptan alýnýyor, istenen niha-
i biçimi elde edilinceye dek dövülüyor ve tav-
lanýyordu. 

M. Ö. 2000’li yýllarda maden ticareti, Doðu
Akdeniz ve Ortadoðu’da yoðunlaþmýþtý. Kýbrýs
ve Anadolu madenler açýsýndan en önemli kay-
naklarý oluþturuyordu. Özellikle Kýbrýs, bakýr
kaynaklarý açýsýndan çok zengindi. Nitekim,
bakýrýn yabancý dillerdeki adý da Kýbrýs’tan
gelmektedir. Romalýlar bakýrý Kýbrýs’tan çýkar-
mýþlar ve adýna “Aeþ Cyprium” demiþlerdir. Bu
isim daha sonra kýsaltýlarak Latince “Cuprum”
adýný almýþtýr. Daha sonra Yunancaya “Kypri-
os” , Ýngilizceye “Copper” , Almancaya “Kup-
fer” þeklinde dönüþmüþtür. Simgesi de Latince
adýnýn ilk iki harfinden gelmektedir. 

M. Ö. 3000-1800 yýllarý arasýndaki döneme
ismini veren tunç, bakýr içerisine kalay karýþtý-
rýlmasý suretiyle elde edilen bir alaþýmdýr. Ken-
disini oluþturan iki bileþenine göre daha sert
olan tunç, daha kolay erir ve daha kolay kalý-
ba dökülür. Mýsýrlýlar, dýþalým ya da üretim yo-
luyla elde ettikleri tunçla el aletleri, silahlar,
kaplar, tapýnak kapýlarý ve içerisindeki kalay
oranýný artýrarak ayna yapmýþlardýr. Anado-
lu’da kalay bulunmadýðý için Hititler, bakýr ile
arseniði karýþtýrýp tunç elde etmiþlerdir. 

Ýlk çaðlarda çeþitli kaplarýn yapýmýnda ve si-
lah imalatýnda kullanýlan bakýr günümüzde e-
lektrik-elektronik sanayinde kullanýlýr. Ayrýca,
bakýrýn deðiþik alaþýmlarý (örneðin pirinç) bazý
iþ kollarýnda yoðun olarak kullanýlmaktadýr.

Arkeolojik bulgular, medeniyetin geliþmesiyle
bakýr üretiminin geliþmesi arasýndaki paralelli-
ði ortaya koymaktadýr ve bakýr insan hayatýn-
da her geçen gün daha önemli bir rol oyna-
maktadýr.
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