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metalurji ve tarih

D e m i r  T a r i h i  I
e s k i  ç a ð l a r d a  d e m i r i n  m i t o l o j i s i

v e  g ü n d e l i k  k u l l a n ý m ý

Simgesi Latince ‘ferrum’dan gelen demir,
yerkabuðunda en çok bulunan metaldir. Dün-
ya’nýn çekirdeði bir demir-nikel alaþýmýdýr. Di-
ðer elementlerle kolayca tepkimeye girmesi
sebebiyle demir, doðada bileþik halinde bulu-
nur. Tüm metaller içinde en çok kullanýlanýdýr
ve tarih boyunca da büyük öneme sahip ol-
muþtur. 

Eski çaðlarda hemen her toplumda demirciler
saygýn bir yere sahiptirler. Bu, halklarýn mito-
lojisine de yansýmýþtýr. Örneðin, Yakutlarýn ge-
leneðine göre, Yakutlarýn i lk atasý Ell ie-
i ilk demirciydi. Sibirya halklarýnda da demirci
epey yüksek bir toplumsal konuma sahiptir ve
demircilerin özel ruhlar tarafýndan korunduðu-
na inanýlýr. Þamanýn kýyafetindeki demirleri

demirciler yapar ve demir döverken kötü ruh-
larý kovduklarý söylenir. Ayrýca Moðol boylarý-
nýn destansý þiirlerinde ve Türklerde demirci
(tarkhan) ; ‘kahraman’ ve ‘yalnýz atlý savaþçý’
anlamýnda kullanýlmýþtýr. [IV] Ergenekon Des-
taný’na göre Türkler; Ergenekon’dan çýkmak i-
çin yol ararken, bir demircinin tavsiyesi üzeri-
ne daðdaki demir madenini eritip geçit açma-
ya karar verirler. Daðýn her tarafýný odun kö-
mürle doldururlar ve büyük körükler yardýmýy-
la ateþi körüklerler. Demir dað erir, yol açýlýr.
Her yýl o gün ( 21 Mart olduðu kabul edilir) tö-
renler yapýlýr. Bir parça demir ateþte kýzdýrýlýr
ve çekiçle dövülür. 

Afrikada’ki Dogon ve Bambara toplumlarýn-
da ilk ateþi bulan, insanlara tarýmý ve hayvan-
cýlýðý öðreten ilk demircidir ve Dogonlarýn mit-
lerine göre kahraman, demirci kýlýðýna girip,
yeryüzüne inerek insanlarý uygarlaþtýrmýþtýr .
Afrika’da ayrýca bunun gibi, demirciyi tanrýnýn
oðlu, tanrýnýn iþlerini yapan biri olarak göste-
ren bir sürü mit mevcuttur. Ýbranice, Süryanice,
Etiyopya dili ve Arapça’daki demiri dövmek,
demirci olmak terimleri; þarký söylemek, cena-
ze aðýtý yakmak terimleriyle akrabadýr. Yunan-
ca’da da þair kelimesi için ayný durum geçerli-
dir. Sanskrit metinlerinde Çingeneler müzis-
yendirler, özellikle demirci ve müzisyendirler.
[IV]

Yunan mitolojisinde ismi çok geçen tanrýlar-
dan biri olan Hephaistos, tanrýlar ve kahra-
manlar için demircilik ile uðraþarak silah ve
zýrh üretirdi. Tarýmý, uygarlýðý ve þehir hayatýný
korurdu. Tanrýlarýn tunçtan evleri, güneþ tanrý-
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sýnýn arabasý, Akhilleus’un zýrh, kalkan ve kýlýç-
larý, Atina’daki Thesion tapýnaðý onun eserleri-
dir. Efsaneye göre bir yanardaðýn içine demir
atölyesini kuran Hephaistos, her sabah güneþ
doðduktan sonra atolyesine gidiyor, akþama
kadar hiç durmadan çalýþýyor, tanrýlarý ve in-
sanlarý hayrete düþüren ve hayran býrakan þa-
heserler yaratýyordu. Zeus’un insanlarý ceza-
landýrmak için kullandýðý yýldýrýmlarýný da Hep-
haistos demirden yapmýþtýr. Demirin simgesi
kabul edilen iþaretin ayný zamanda savaþ tan-
rýsý Mars’ýn sembolü olmasý, demirin silah ya-
pýmýnda kullanýlan bir metal olarak savaþý çað-
rýþtýrdýðýnýn göstergesi sayýlabilir. Ýskandinav
mitolojisinde en önemli tanrý lardan biri
Thor’dur ve en büyük özelliði sihirli güçleri o-
lan, parçalayýcý anlamýna gelen Mjöllnir keli-
mesiyle ifade edilen bir çekice sahip olmasýdýr.
Thor, fýrtýnalarý çekici ile kontrol eder, yaðmur-
larý onunla yaðdýrýr. Benzer þekilde Mýsýr, Ya-
kýndoðu, Hint-Avrupa mitolojilerinde kasýrga
tanrýsýnýn silah olarak kullandýðý gök gürültüsü
ve þimþeði tanrýsal demirciler yapar. 

Bütün toplumlarýn efsanelerinde, demirciye
tanrýsal nitelik verilmesinin kaynaðýnda, insa-
noðlunun tarihte ilk kullandýðý demirin meteor
kaynaklý olmasý yatar. Meteorlar neredeyse
tümüyle demir nikel alaþýmýndan oluþtuðundan
ilk kullanýlan demirden aletlerde nikele bolca
rastlanmýþtýr. Bu yüzden Mýsýrlýlar demire gö-
ðün armaðaný, Sümerlerse göðün madeni de-
miþler (gök metali anlamýna gelen en eski ke-
lime ‘AN. BAR’ Sümercedir) ve kutsal saymýþ-
lardýr. [II] Kutsallýðýndan dolayý Mýsýrlýlar koru-
yucu týlsýmlarýný demirden yapmýþlardýr. Maya-
lar, Ýnkalar ve Aztekler sadece meteor demiri-
ni kullandýklarý ve maden ergitmeyi bilmedikle-
ri için demiri altýndan daha deðerli saymýþlar-
dýr. [IV]

Demir aletlerin ergitilerek elde edilmesine
(meteordan demir elde etmenin dýþýnda) MÖ
3500 ile MÖ 2000 yýllarý arasýnda Mezopo-
tamya (Tel-Asmar, Tel-Çagar Bazar, Mari), A-
nadolu (Alacahöyük) ve Mýsýr’da rastlanýr. Mý-
sýr’da demirin eski zamanlardan beri bilinme-
sine raðmen genel kullanýmý M. Ö 800’lere
rastlar. Bulunan en eski demir aletlerden biri-

nin; Büyük Piramit’in yapýmýnda kullanýlmýþ ol-
duðu saptanmýþtýr ve bu alet MÖ 2900’e tarih-
lenmiþtir. 

Demirin günlük hayattaki kullanýmý kolay el-
de edilememesi ve yöntemin tam olarak anla-
þýlamamasý sebebiyle çok sýnýrlýdýr. ‘Süs eþya-
sý dýþýnda günlük eþya üretiminde sýkça kulla-
nýlmasýný ise Hititler gerçekleþtirmiþtir. Bu dö-
nemde Anadolu’da bulunan 33 demir eserden
19’u Hitit kökenlidir. ’ [II] ‘Demirin kullanýmýyla
ilgili Hitit metinlerinde demirden kýlýçlar, yazým
tabletleri ve demirden yapýlan tanrý ve hayvan
heykellerinden bahsedilmektedir. Hititlerde ilk
olarak dövme tekniðiyle demir üretiliyordu.
Fakat bu yöntemde fazla iþgücü gereksinimi
vardý ve yaygýn olarak kullanýlmasý için yeterli
deðildi. Bu yöntemde demir filizinden ergitilen
demirdeki karbon dövülerek azaltýlýyordu ya
da odun kömüründe ýsýtýlarak arttýrýlýyordu.
’[VI] Bu iþlemi yaptýklarý döküm ocaklarýný dað
yamaçlarýna kurmuþlardýr. Böylece herhangi
bir körük kullanmadan rüzgar etkisiyle ateþi a-
levlendirmek için gereken yüksek sýcaklýða u-
laþmýþlardýr. Hattuþa’nýn coðrafi yapýsý, hem
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rüzgar alan yamaç bakýmýndan hem de de-
mir filizi bakýmýndan zengindi. [II] 

‘Hititlerin egemenliðinde bir kabile olan
Kaliblerdeki bir grup demirci tarafýndan
madeni tavlama, yani kor halindeyken su
verme tekniði ile dövme tekniðindeki so-
runlar kýsmen çözülmüþtür. Tavlama yön-
teminde dövme demir çubuklar az miktar-
da karbonun metalin yüzeyine daðýlmasý
(karbürizasyon) þeklinde doðrudan odun
kömürü ateþinde ýsýtýlýp tekrar tekrar dövü-
lerek çelik haline getiriliyordu. ’ [III] Ayrýca,
bir Hitit metninde geçen ‘ Kral ve kraliçenin
sözleri demirdir, kýrýlamaz ve yok edilemez. ’
ifadesi çeliðin kýrýlamazlýðýný ve Hititlerin çe-
lik hakkýndaki bilgilerini gösterir. [II]

Hititlerin komþularý ile ticari iliþkilerinde de-
mir önemli bir rol oynamýþtýr. Bir Hitit kralýnýn I-
I. Ramses’e demir bir kýlýç gönderdiði ve bu
metalin ticaretini yapma sözü verdiði bilinmek-
tedir. Hititlerin Asurlularla yaptýðý ticarette de
demirin büyük önemi vardýr. Demir gümüþten
kýrk kat, altýndan ise yedi kat daha deðerliydi.
Hitit ekonomisi merkezi sistemle yönetildiði i-
çin yüksek kalitede demirin tekeli saraya aitti.
[II] Bu yüzden, MÖ 1200 yýllarýna kadar yani
Hitit imparatorluðu yýkýlana kadar demir çaðý-
nýn gerçek anlamda baþlamadýðý konusunda
geniþ çevrelerde görüþ birliði vardýr. Bu görü-
þe göre, Hitit Ýmparatorluðu barbar kavimlerin
istilasý nedeniyle parçalanmasýndan sonra,
demirci ustalarý da kýrsal bölgelere daðýlmýþtýr
ve demir üretim teknikleri bütün Orta Doðu’ya
ve barbar Avrupa’ya yayýlmýþtýr. [V] Avrupa’ya
yayýlmasýnda MÖ 900’lerde Dorlarýn katkýsý
büyüktür. 

M. Ö. 1200 ile M. Ö. 1000 yýllarýnda Orta
Doðu’daki demir kullanýmýnýn bronza nazaran
hýzla artmasýnýn sebeplerinden bir diðeri de,
bronz yapýmý için gerekli olan kalayýn bulun-
masýndaki sýkýntýdýr. Ayrýca demir; bakýr ve
bronzdan daha rahat dökülebildiðinden, tercih
sebebi olmuþtur. Demir metalurjisinin bir en-
düstri haline gelmesi yine bu tarihlerde Erme-

nistan daðlarýnda gerçekleþmiþtir. Bu olay-
lar, demir çaðýnýn baþlangýcýna zemin hazýr-
lamýþtýr. 

‘Demirden yapýlan eþyalarýn kullanýmýnýn
artmasýyla ormanlar kesilip tarýma açýldý,
bol ürün elde edildi, nüfus arttý, orta doðu-
nun uygar toplumlarý arasýndaki dengeler
hýzla deðiþti. ’ [I] Demirden yaptýklarý alet-
lerle insanlar tarýmdan yüksek bir verim ala-
bildiler, bu da dolaylý olarak tarým toplumu-
na geçiþi saðladý. Tarým aletleri çekiçle yapýl-
dýðý için Angola’da çekice tapýlmasý, dünyanýn
çok deðiþik yerlerinde yaþayan birbirinden
baðýmsýz toplumlarýn mitolojilerindeki demirci-
lerin, ayný zamanda insanlara tarýmý öðreten
ve uygarlýðý getiren kiþiler olmalarý, bu bað-
lamda özellikle dikkat çekicidir. 
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