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DEMİRKÖY SAMAKOCUK DÖKÜMHANESİ MESCİDİ ‘NİN 
RESTORASYON PROJESİ 

ÖZET 

Kırklareli İli, Demirköy İlçesi sınırları içinde Hamdibey Mahallesi, 242 ada, 25 nolu 
parselde yer alan ve Osmanlı arşiv belgelerinde “Samakocuk Dökümhanesi” olarak 
adlandırılan Osmanlı Dökümhanesi; dökümhane ve etrafı koruma duvarlarıyla çevrili 
9400 m²’lik bir yerleşmeden oluşmaktadır. Dökümhane Mescidi ise bu alan içinde 
yer almakta olup, dikdörtgen planlı bir yapıdır. 1991 yılında I. derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmiş bulunan bu alan 2001 yazında Kırklareli Müze Müdürlüğü 
tarafından tel çitle çevrilerek koruma altına alınmış ve üzerindeki yoğun çalılık ve 
orman örtüsü temizlenerek ilk kurtarma çalışması yapılmıştır. 

Devletin burada 17. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın başlarına kadar düzenli 
üretimde bulunduğu, konuyla ilgili yapılan çalışmalar sırasında incelenen 
belgelerden anlaşılmaktadır. Başbakanlık Arşivindeki 29 Recep 1107/4 Mart 1696 
tarihli belgede, devletin burada yuvalak işlettirmek amacıyla bir karhane inşa 
ettirdiği belirtilmektedir. Belgeler 17. yüzyılın sonunda devlet eliyle işletilmeden 
önce de Samakocuk’ta demir üretimi yapıldığını göstermektedir 

Osmanlı Arşivindeki 29 Şevval 1248/21 Mart 1833 tarihli bir belgeden Demirköy-
Samakocuk Dökümhanesi Mescidinin, Kaptan-ı derya Vezir Mehmet Tahir Paşa 
tarafından bu tarihte yaptırıldığı anlaşılmaktadır.  

Günümüze sadece depo olarak kullanılan bodrum kısmı ulaşmış olan yapının, alt 
kısmı depo üst kısmı mescit katından oluşmaktadır. Kagir yapının birinci katı kaba 
yonu moloz taş, ikinci katı tuğla ile örülmüştür. Minarenin de kürsüsü taş, gövdesi 
tuğladır; son yıllarda  şerefe ve yukarı kesimden kalan parçalarını da yitirmiş ve 
tehlikeli durumdadır. 

Çevre kazısı tamamlanmamış olan mescit yapısı ve alanın ileriki dönemlerde 
yapılacak çalışmalarla tümüyle ortaya çıkarılması planlanmaktadır. 

Tezin amacı; üzerinde çalışılan yapının mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde 
belgelenmesi, yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler 
doğrultusunda restitüsyon önerisinin hazırlanması ve uygun bir yeniden kullanım ile 
varlığını sürdürmesini sağlayacak restorasyon projesinin hazırlanmasıdır. 



 xiv

RESTORATION PROJECT OF DEMİRKÖY SAMAKOCUK 
DÖKÜMHANESİ  MOSQUE  

SUMMARY 

Ottoman Foundry named “Samakocuk Foundry,” learnt from Ottoman archives to be 
situated at Hamdibey Mahallesi, 242 plot, 25 parcel at Demirköy County in 
Kırklareli Province, happens to consist of the foundry and a 9400 m2 wide residence 
surrounded by walls for protection. Foundry Mosque on the other hand, having taken 
place within the residence is a structure of rectangular planned form. This area was 
certified to a protected area of first degree in year 1991 by the Directory of Kırklareli 
Museum in the summer of 2001. Initial work to protect was done by having it 
cleaned from heavy load of bushes and forestry surrounding.  

Checking made over documents has revealed that State had been doing planned and 
orderly production over this area, from the ends of 17th century until the beginning of 
the 20th. It has been understood by checking document dated 29 Recep 1107/4 March 
1696 from Prime Ministry archives the State had intended for having built a parlor 
house here for the purpose of running residence. Documents also show that toward 
the ends of the 17th Century production of iron was made at Samakocuk before the 
place was begun running by the State.  

It has been further observed from inspection of Ottoman Archives document dated 
29 Şevval 1248/21 Mart 1833 that the Samakocuk foundry mosque was made on this 
date by Kaptan-ı derya Vezir Mehmet Tahir Paşa.  

Structure, only which the basement that had been used for storage Purpose has 
achieved reaching our times consists of the floor, housing the mosque part. First floor 
of the brick-stone building is made out of course chipped rubble stone and body from 
bricks. Minaret is made up of stone platform and brick body. In recent years the 
building has lost its şerefe as well as pieces left from the upper portion, turning into a 
dangerous situation.  

Planning has been made to have mosque structure surrounding excavation remains 
incomplete and the area itself to be made gain full appearance in future terms by 
extra work.  

Thesis purpose; have present situation of structure worked out documented in 
detailed form and manner, prepare restitution offering issued in respect to 
information supplied through present resources available and come up with 
restoration project for enabling structure existence resume.  
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1.   GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı  

Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun başkanlığı ve koordinasyonunda çok sayıda 
üniversitenin1 işbirliği ve Almanya’daki Bochum Metalurji Müzesi’nin katılımı ile 
sürdürülen, Kırklareli Müzesi sorumluluğundaki Kırklareli-Demirköy (Samakocuk) 
Demir Dökümhanesi ve yakın çevresindeki endüstri arkeolojisi çalışmaları 2003 
yılında başlatılmıştır2.[17, s.139] 

Çok-disiplinli bu projenin uzun vadedeki amacı, Istrancaların güney kesimlerini içine 
alan Dereköy – Demirköy bölgesinde madenciliğin ne zaman başladığını, bölgeye 
yerleşen ilk toplumların madencilikle ilişkisini ve ayrıca Bulgaristan bölgesinde 
bulunan ve Osmanlı arşiv belgelerinde Samakov ve Pravişte dökümhaneleri olarak 
bilenen eski işletmeleri tespit etmektir. Böylece demir madenciliğinin yanı sıra 
Güney Istrancalardaki bakır, kurşun ve diğer madenler de çalışma kapsamına 
alınacaktır. Yapılan yüzey araştırması çalışmalarıyla, dökümhanenin ne zaman ve ne 
kadar bir süreyle kullanıldığı, dökümhanenin işlevleri, üretim tekniği ve üretilen 
malzemenin kalitesi ve niteliği, kullanılan cevherin alındığı yer (eski işletmeler) ve 
niteliği, dökümhanenin yakın çevresinde ve Trakya genelindeki ekonomik, sosyal ve 
kültürel önemi belirlenmeye çalışılmış ve bu amaçta çalışmalara devam 
edilmektedir3.  

                                                 
1  İstanbul Üniversitesi (Tarih Bölümü), İstanbul Teknik Üniversitesi (Mimarlık Fakültesi 

Restorasyon Ana Bilim Dalı ve Elektrik-Elektronik Bölümü), Boğaziçi Üniversitesi (Tarih 
ve Kimya Bölümleri), Marmara Üniversitesi (Eczacılık Bölümü),  18 Mart Çanakkale 
Üniversitesi (Sanat Tarihi Bölümü). 

2  Bu projeye Türk Bilim Tarihi Kurumu’nun yaptığı mali katkı yanında, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı DÖSİMM Fonu, Başbakanlık Tanıtma Fonu, TÜBİTAK Sosyal Bilimler 
Araştırma Fonu (SBB-2012 No’lu Proje ile) Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma 
Projeleri Fonu (04-B-904 Kodlu Proje ile) maddi katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Kırklareli 
Köy-Koop. Birliği Başkanı Erdoğan Kantürer ile Demirköy Doğayı ve Kültürel Değerleri 
Koruma ve Tanıtma Derneği (DEKAT) Yöneticisi Sırrı Tayan çok değerli yardımlar 
sağlamışlardır. 

3 G.Danışman-G.Tanyeli, ”Trakya’da Bir Endüstri Arkeolojisi Projesi:Kırklareli-Demirköy 
Demir Dökümhanesi 2004 Yılı Yüzey Araştırması”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Araştırma Sonuçları Toplantısı, 23, Antalya 2005, s.391. 
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Osmanlı endüstri arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan Kırklareli-Demirköy 
(Samakocuk) Demir Dökümhanesi ve bu bölgede tespit edilen tüm buluntuların 
envanteri çıkarılarak ilgili kurul tarafından tescillerinin yapılmasının sağlanması, 
bilimsel bulguları temel alarak adı geçen dökümhanenin restorasyonu yapılarak bir 
açık hava endüstri müzesi olarak düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılması 
amaçlanmaktadır.  

Dökümhane mesciti olan yapı kendi bütünlüğü içinde bu amacın gerçekleşebileceği 
ilk yapılardan biri olarak bu çalışmanın konusu seçilmiştir.     

1.2 Kapsam ve Yöntem 

Tez, üzerinde çalışılan yapının mevcut durumunun ayrıntılı bir şekilde belgelenmesi, 
yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda 
restitüsyon önerisinin hazırlanması ve uygun bir yeniden kullanım ile varlığını 
sürdürmesini sağlayacak restorasyon projesinin hazırlanmasını kapsamaktadır. 

 

 

Şekil 1.1: Demirköy Dökümhanesi vaziyet planı. 
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2004 yılında kazısı tamamlanan ve ön belgeleme çalışmaları yapılan mescidin 
mimari belgeleme çalışmalarına 2005 sezonunun temmuz ayında başlandı. Öncelikle 
kazı alanı içinde kalan ana röper noktası total station yardımı ile taşındı (Şekil 1.1). 
Y. Doç. Dr Gülsün Tanyeli yürütücülüğünde, Prof. Dr Oğuz Müftüoğlu tarafından 
Rollei Metric kamera ile oldukça tehlikeli durumda olan minare gövdesinin ayrıntılı 
çekimleri yapıldı (Şekil 1.2) ve Öğ. Gör. Dr Kani Kuzucular tarafından total station 
ile yükseklik ölçüleri okundu. Ayrıca fotoğraf çekimleri ve rölöve için plan, kesit, 
görünüş krokileri hazırlandı. Çalışma alanlarının birbiriyle jeodezik ilişkisini kurmak 
üzere total station ölçmeleri yapıldı. Bulunan değerlerin kadastro bilgileriyle 
ilişkilendirilebilmesi açısından Orman İşletme Müdürlüğü’nden temin edilen 1/1000 
ölçekli harita üzerinde görülen ve dökümhane parselinin kadasto değerlerinin 
bağlandığı poligon noktaları arazide bulunarak bu noktaların da kendi röperlerimizle 
ilişkisi kuruldu. Bu şekilde kazı çalışmalarında röper alınan ±0.00 kotu’nun 
memleket kotuna karşılık gelen değeri tespit edilmiş oldu. Daha sonra Kırklareli 
Müze Müdürü Zülküf Yılmaz tarafından Pınarhisar Kadastro Müdürlüğü’nden elde 
edilen sayısal 1/1000 ölçekli planlar dönüştürülerek her iki çalışma alanını birlikte 
gösteren bir vaziyet planı elde edilmiş oldu. 

 

Şekil 1.2: Minare gövdesinin Rollei Metric kamera ile Prof. Dr. Oğuz Müftüoğlu 
tarafından çekilmiş görüntüsü. 
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Plan ölçüleri üçgenleme yöntemi ve total station kullanılarak alınmıştır. Kesit ve 
cephe ölçümleri için koordinat sistemleri oluşturulmuştur (Şekil 1.3). Sıfır hattının 
oluşturulmasında hortum ve nivo’dan yararlanılmıştır. Ölçüm yaparken 5, 10 ve 20 
metrelik çelik metreler, çekül, mira, terazi, ahşap marangoz metresi kullanılmıştır. 

 

Şekil 1.3: Çekilen sıfır hattı ve oluşturulan koordinat sistemi ile yapılmış çizim. 

Rölövenin hazırlanması için ölçü alınırken bir yandan da Demirköy ve çevresinde 
yapıyla ilgili araştırma yapılmıştır. Bölgede uzun zamandır yaşamakta olan ve 
bölgenin tarihi konusunda bilgi sahibi olan kişilerle görüşülmüş, arşivler taranarak 
konuyla ilgili bilgi, belge ve çizimlere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Yapının restitüsyon projelerinin hazırlanmasında, yapıya ait eski fotoğraflardan ve 
yapıdan elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Ayrıca yapıda günümüzde mevcut 
olmayan elemanlar, yapıyla benzer plan ve strüktür özellikleri gösteren 17, 18 ve 
19’cu yüzyıllara ait mescit yapılarının tipolojik karşılaştırılması yapılarak 
değerlendirilmesi  sonucunda tamamlanmaya çalışılmıştır. 

Yapının restorasyon sonucunda geleneksel demir üretim tekniklerinin aktarıldığı 
endüstri müzesi olarak kullanılması düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda bir 
restorasyon önerisi hazırlanmıştır. 
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2. DEMİRKÖY 

2.1. Coğrafi Konum 

Demirköy Marmara Bölgesi’nin Trakya kesiminde Kırklareli iline bağlı 41 derece, 
49 ', 39 " Kuzey enlemi ve 27 derece 46 ', 00 " Doğu boylamları arasında yer alan bir 
sınır ilçesidir. Yüzölçümü 945 kilometrekare, rakımı 300 metre olan ilçe kuzeyde 
Bulgaristan, doğuda Karadeniz, güneyde Vize, güneybatıda Pınarhisar ilçeleri, batıda 
da Merkez ilçeyle çevrilidir [1, s.421]. İlçe Merkezi Yıldız Dağlarının Kuzeydoğu 
etekleri üzerinde Bulanık Deresi ve onun bir kolu olan Değirmendere tarafından 
derince yarılmış olan 300 metre yüksekliğinde bir seki üzerinde kurulmuştur. 
Arazisinin yüzde 91,2 si dağlık olan Demirköy, ayrıca yüzde 8,5 dalgalı araziye ve 
yüzde 0,3 ova arazisine sahiptir. Fay ve çöküntü alanları göstermeyen Demirköy’ün 
topografik yapısında 231 hektarlık ova alanının taban suyunun ortaya çıkması ile 
“Longos Ormanı” denilen bölge meydana gelmiştir. 

Demirköy, Kırklareli il merkezinden 72 km., Karadeniz sahilindeki İğneada 
limanından 25 km., İstanbul’dan 224 km. ve Bulgaristan sınırından yaklaşık 50 km. 
uzaklıktadır. 

 

Şekil 2.1: Demirköy ve çevresinin siyasi haritası. 
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İlçe Karadeniz ikliminin etkisinde olmasına rağmen, yazları sıcak ve kuraktır. 
Sıcaklık -20 ile 40 C derece arasında değişim göstermektedir.Yıllık ortalama 1000 
milimetre olan yağışlar bahar ve kış aylarında daha çok görülür. 2000 genel nüfus 
sayımı sonuçlarına göre Demirköy’ün nüfusu 11407’dir. Bu nüfusun                        
4855’i ilçe merkezinde, 2215’i İğneada Beldesinde ve 4337’si köylerde yaşamakta 
olup, toplam 15 köy bulunmaktadır. 

İlçe topraklarının büyük bölümü dağlık ve ormanlıktır. İlçenin yüzde 67’si 
ormanlarla kaplıdır. Karadeniz’e koşut bir set oluşturan Istranca (Yıldız) Dağları, 
güney ve batı kesimlerini boydan boya engebelendirir. En yüksek noktası olan 
Mahya Dağı (1031 m) Demirköy ilçesinin Merkez ilçe ve Pınarhisar ilçesine komşu 
olduğu kesimde yer alır. Istranca dağlarının yoğun bir orman örtüsü ile kaplı 
kuzeydoğu yamaçları bol yağış aldığından su kaynakları açısından da zengindir. 
Deringeçit ve Rezve dereleri ile Bulanıkdere bu akarsuların başlıcalarıdır. Rezve 
Deresi ilçenin Bulgaristan’la doğal sınırını oluşturur. 

 

Şekil 2.2: Demirköy ve çevresinin coğrafik yapısını ve yerleşim yerlerini gösteren 
haritası. 
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Istranca Dağları ile Karadeniz kıyı kuşağı arasında kalan alanda, Demirköy ve 
Limanköy platoları vardır. Doğal bitki örtüsü açısından zengin olan bu platolar, 
Deringeçit Deresi ile birbirinden ayrılır. Limanköy Platosu kuzeyde Rezve 
Deresi’yle bölündükten sonra, Bulgaristan içlerine uzanır. Demirköy Platosu ise, 
Mahya Dağı ile İğneada arasında yer alır (Şekil 2.2). Dalgalı bir yapı gösteren plato, 
ormanlarla kaplıdır. 

Şekil 2.3: Demirköy ve yakın çevresinin uydu fotoğrafı. 

Dağlık yerlerde yıllık yağış tutarı 1000 mm ye yaklaştığı halde, tepelik yerlerle, 
çukurluklarda bu tutar 600-700 mm ye iner. Ağaç çeşitleri arasında kayın ve meşeler 
başta gelir. Halkın başlıca geçim kaynağı odunculuk ve kömürcülüktür.  

Istranca Dağlarının doğusundaki İğneada alçak alanlarda yer alan küçük lagünler, 
Demirköy kıyılarının değişik özelliklerinden birini oluşturur (Şekil 2.4). Kumul 
kuşakları ile denizden ayrılan lagünlerin, genellikle yazın Karadeniz’le bağlantısı 
kesilir. Erikli, Mert ve Sakpınar gölleri, bu lagünlerin en önemlileridir (Şekil 2.5). 
Çevreleri genellikle sazlık ve bataklık olan, arkalarında hemen ormanlar başlayan, 
yabanıl yaşama elverişli bir ortam oluşturan göllerin turizm potansiyeli yüksektir. 
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Şekil 2.4: Erikli gölü (Coşkun Aral arşivi).                  Şekil 2.5: Mert gölü.                                        

Genellikle fazla girintili çıkıntılı olmayan kıyılardaki en önemli girintiler Limanköy 
Koyu ile İğneada’dır. Limanköy’ün doğusundaki çıkıntı İğneada Burnu adıyla anılır. 
İğneada, 40-50 km uzunluğunda, 10 m genişliğindeki kumsalı, zengin orman örtüsü 
ve konaklama tesisleri ile ilçenin özellikle iç turizm açısından en gelişmiş kesimidir. 
Akarsu ağızlarında birçok kuş çeşidi yaşar. Son yıllara değin İğneada ile Çilingoz 
Koyu arasında soyu tükenmeye yüz tutan Akdeniz foklarına rastlanırdı. Yaban 
domuzu, kurt, geyik, karaca gibi hayvanlar ormanlarda yaşadığı bilinen başlıca 
memelilerdir. Kıyıda yer alan dünya çapında önem taşıyan bir alüvyonlu orman alanı 
olan Saka Gölü Longozu’nda geyik ve karacalar için bir av koruma ve üretme alanı 
kurulmuştur. Saka Gölü Longozu’nun 1345 hektar’lık bölümü 29 Nisan 1988’de 
doğayı koruma alanı olarak ayrılmıştır. İlçenin önemli doğal değerlerinden biri de 
Dupnisa Mağrası’dır. İğneada balıkçılıkta hayli gelişmiştir; modern bir balıkçı 
barınağı vardır. Ekili alanlar ilçe topraklarının yüzde 10’undan azdır ve az yer tutar. 
Patates, buğday, fasulye ve elma ile kereste, en önemli ürünlerdir. Demirköy ve 
İğneada’da fidanlıklar kurulmuştur. İlçede orman ürünlerini işleyen bir parke 
fabrikası vardır. 

 

Şekil 2.6: Demirköy ve yakın çevresinin tepeden genel görünümü. 
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Şekil 2.7: Demirköy ve ormanlarının genel görünümü 

Şekil 2.8: Kale Tepe’den Demirköy yönüne bakış. 

Kale Tepe’den Demirköy yönüne bakış
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2.2. Tarihsel Gelişimi 

Demirköy ilçesinin kim tarafından ve hangi tarihte kurulduğu kesin olarak 
bilinmemekte, MÖ 4200-4000 yılları arasında Trak kabileleri tarafından yerleşim 
alanı olarak seçildiği sanılmaktadır. İğneada ve  Ayastofanos (Beğendik) köylerinin 
Demirköy’den daha eski yerleşim yerleri olduğu ileri sürülür. [3, s.33] 

Bu yörede İÖ 1200’lerde Traklar’ın4 yerleştiği bilinmektedir. Bugün Kırklareli il 
sınırları içinde bulunan ve antik devirde Bizye olarak bilinen Vize ilçesinin, Trak 
kabilelerinden Astlar’ın başkentidir.[12] Astların yönetimindeki Bizye (Vize) 
merkezli bu bölge Karadeniz’in batı kıyısındaki Apollonia şehrinden Marmara 
Denizi’nin kuzey kıyısındaki Perinthos’a (Marmara Eğrelisi) kadar uzanırdı. Kent 
aynı zamanda Byzation’dan (İstanbul) Karadeniz kıyısındaki Apollonia’ya ulaşan 
yola ve Hadrianpolis’ten (Edirne) gelip Bergule’den (Lüleburgaz) geçen yol ile 
bağlantı halindeydi. Bu özelliğinden dolayı Balkanlar ve Anadolu ile kolayca ilişki 
kurabiliyordu. Bizye’nin (Vize) arazisi Malko Tırnovo civarındaki madenleri de 
kapsamakta, olup bölge İÖ 546’da Atinalı Peisistratos’un, İÖ 513’te de Dareios’un 
İskit seferiyle Persler’in eline geçer.[12] Doğu Trakya’da Pers baskısından 
kurtulmak isteyen Odris oymakları, İÖ V. yüzyıl ortalarında birleşerek küçük bir 
devlet kurar. Yörenin Karadeniz kıyılarında, o dönemlerde Odrisler’in yanı sıra Tin 
halkı da yaşardı.[12] 

İÖ IV. yüzyıl ortalarında, Makedonya Kralı II. Filip, Odris Devletine son vererek, 
yörede egemenlik kurar. İskender’in ölümünden sonra, Makedonya İmparatorluğu 
toprakları, onun komutanları arasında sürekli bir çatışma konusu olur. Daha sonra, 
yöre, Galat akınlarına uğrar (İÖ 279) ve aynı dönemde, Marmara Denizi’nin güney 
kıyısında yer alan Bitinya Krallığı, ülkesini tehdit eden Selökidler’e karşı Galatlar’la 
anlaşır. Selökid tehlikesi ortadan kalkınca, bu kez Trakya’da yerleşmiş olan 
Galatlar’ın üzerine yürüyen Bitinya Kralı I. Prusias böylece ileride doğabilecek bir 

                                                 

4 Trakya'nın antik çağlardaki halkı olan Traklar, Hind-Avrupa kökenli bir halktı. Yazılı dil 

verilerinin çok az olması nedeniyle dilleri hakkında çok fazla bilgi edinmenin mümkün 

olmadığı Traklar'dan kalan özel isimler, yer adları, tanrı adları ve çok kısa bir metin onların 

dillerinin Satem gurubuna girdiğini ve İllirce ile birlikte, Slave ve Balto-Slav dilleriyle ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Ölülerini yakmaları sebebiyle fazla bir biyolojik malzeme 

bulunmamasına rağmen eldeki çok az iskelet örneğiyle birlikte, eski Yunanlılar'ın kayıtları ve 

sanat eserleri üzerindeki tasvirler bize renkli gözlü ve beyaz tenli Avrupalıları göstermektedir. 

Genel olarak Dinarik ve Dinaro-Nordik bir ırkın varlığı söz konusudur.” [29] 
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Galat tehlikesini de ortadan kaldırır. O dönemde Anadolu’da gelişen Roma üstünlüğü 
karşısında, Bitinyalılar Roma ile ittifak yaparak Kırklareli yöresini ellerinde tutmayı 
başarır. Bu arada Pontos Devleti’yle de iyi ilişkiler içine giren Bitinya Krallığı, 
Roma ve Pontos devletleri arasında tampon bir bölge oluşturur. İÖ 88 ’de başlayan 
Roma-Pontos Savaşı’nda Bitinya Devleti giderek çözülmekte. İÖ 74’te son Bitinya 
Kralı III. Mikomedes’in topraklarını Roma İmparatorluğu’na bırakmasıyla, tüm 
Trakya’da Roma egemenliği başlar. [4, s.4819] 

İsadan sonra 369’da Trakya Gotlar’ın saldırısına uğrar. Gotlar bir süre için 
durdurulabilse de, 378 de yeniden güçlenerek Edirne ve Kırklareli yöresini ele 
geçirir. İmparator Theodosius, Gotlar’ın ilerlemesini engellemek amacıyla, Kuzey 
Trakya’da bir yönetim kurmalarına izin verir. Trakya yöresi, 626’da Avarlar’ın 
saldırısına uğrar. 762’de Teleç yönetiminden kaçan bir bölüm Bulgar halkı yine 
Trakya topraklarına sığınır. Yöre 850’de Bizans’a karşı Araplar’ın yanında savaşan 
Pavlikanlar’ca; biri 913’te, öbürü 924’te olmak üzere, iki kez de Bulgarlarca istila 
edilir. 1190’da, Haçlılar Kırklareli’ni alır. 1204’teki haçlı seferinde ise, yöre 
Latinlerin eline geçer. 1264’te de Bulgar ve Tatarlarca yağmalanır. 1304-1305‘te 
Bizanslıların tuttuğu ücretli Katalan askerleri Trakya’yı ele geçirir. Demirköy 
civarının Bizans döneminde geniş bir alanda yerleşim birimi olduğuna dair kuvvetli 
bilgiler bulunmakta. XIV yüzyılın ilk yıllarından başlayarak da uzun süre 
Cenevizler’in yönetiminde kalır. 

1369 yılından önce Bizans hakimiyetinde olan Demirköy bölgesi, Sultan I. Murat 
Hüdavendigar zamanında Osmanlı topraklarına katılır. Yörenin Osmanlılara geçişi 
ise 1361’e rastlar. Osmanlı yönetiminde 16. yüzyılda Hanzade Sultan’a temlik 
edilmiş olan Aya Tudor köyü ve civarındaki madenlerin sınırındaki madenin 
“bilahara hass-ı humayuna ilhak olunmuş bulunduğu” belirtilmektedir. [28, s.582] 
Sözü edilen yer küçük madenci yerleşmeleri olan bu bölge olmalıdır. Bu dönemde 
önceleri Paşa Livası’na bağlı bir kaza merkezi iken, XVIII yüzyılda sancak olur. XIX 
yüzyılda Edirne Eyalati’ne bağlı bir sancak merkezi iken 1854’te kaza durumuna 
geçirilir ve 1879’da yeniden sancak olur. 1877 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 
imzalanan Ayastefanos Antlaşmasıyla, yöre Bulgaristan prensliğine bırakılır. 1878 
Berlin Antlaşmasıyla Osmanlı Devletine geri verilir. [4, s.4820] 

Bu yöre Balkan Savaşında Bulgar işgaline uğrar. Demirköy, Osmanlı döneminde 
Kırkkilise’ye (Kırklareli) bağlı bir nahiye merkeziyken, 1908’de kaza yapılır. Birinci 
Dünya Savaşı sonlarında, 27 Temmuz 1920’de Yunan işgaline uğrayan kasaba 2 
Kasım 1922’de işgalden kurtulur. 
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Demirköy Belediyesi 1923’te kurulmuştur. [2, s.5], [3, s.254] Demirköy, Cumhuriyet 
dönemi öncesinde Osmanlıca Samakocuk, Bulgarca Малък Самоков (Malık 
Samokov = Küçük Samakov) olarak adlandırılmıştır. Samako ya da Samakov, su 
gücüyle çalışan büyük mekanik çekiç anlamına gelen, Slavca’da “samo” ve “kov” 
sözcüklerinden oluşan bir bileşik isimdir ve “kendidöver” anlamına gelir∗. Sofya 
yakınlarındaki büyük demir üretim merkeziyle paylaştığı benzerlik ve özelliklerinden 
ötürü böyle adlandırılmış olmalıdır. Arşivlerde yapılan araştırmalardan elde edilen 
belgelerde “Samakocuk” isminin “Samakofçuk” ve “Samakovcuk” biçimlerinde 
kullanıldığı da görülür. Birbirine çok yakın olan bu isimlerin yabancı bir sözcüğün 
Osmanlıca ve Türkçe’ye farklı yazımlarla aktarıldığı görülmekle birlikte daha fazla 
tercih edilen kullanımının “Samakocuk” olduğu, arşivlerde yapılan araştırmalardan 
ve bu isimle elde edilen bol miktardaki belgeden anlaşılmaktadır. Bu ad 20. yüzyılda 
geçmişteki demir cevheri üretim etkinliğinden ötürü Demirköy şekline dönüşmüştür.  

 

Şekil 2.9: Demirköy’ün yerleşim sürecini gösteren haritası (G. Tanyeli’den). 

Günümüz Demirköy yerleşim yerinin, bölgede oturan yaşlı kişilerin verdiği 
bilgilerden ve yapılan yüzey araştırmalarından elde edilen ilk veriler doğrultusunda 
üçüncü yerleşme yeri olduğu anlaşılmakta. İlk yerleşme yeri Eski Samakocuktur ve 

                                                 
∗ Tanyeli,G., Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı (15.-18. Yüzyıl), İ.T.Ü. Fen 

Bilimleri Enstitüsü (basılmamış) Doktora Tezi, Şubat 1990, s.282. 
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Sarpdere ile Urgaz yolu yakınlarındadır. İkinci yerleşim yeri ise Eski Demirköy 
olarak bilinir ve Dolapdere yakınlarında yer alır.  

Balkan Harbi başlamadan önce Demirköy’ de 1200 Rum ve 95 Bulgar evi varken[8], 
Bulgar ve Yunanlıların işgalleri ve ardından Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile bu 
durum  tamamen  değişir. Yöreden  göç  eden  Rum ve Bulgar halkın yerine yeni 
Türk aileleri yerleştirilir. Birinci Dünya Savaşından sonra, göç eden Rumların bir 
bölümü geri dönmüşse de, Mübadele sırasında bunların tümü tekrar Yunanistan’a 
gönderilir. İlçe özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta da “Milli Şehit” 
olarak tanımladığı Hamdi Bey’in kaymakamlığı sırasında büyük imar hareketlerine 
sahne olur. Bu dönemde yerli halk Hamdi Bey’in önderliğinde imece usulü ile 
Hükümet Konağı’nı, ilkokulu ve Kıklareli'ne giden şimdiki yolu yaptırır. Hamdi 
Bey, 1888 yılında Vardar’a (Makedonya) bağlı Köprülü kasabasında doğduğundan, 
Köprülü Hamdi Bey olarak da anılmaktadır. Balkan Savaşı sırasında yedek subay 
olarak orduda yer alır, Edirne’nin düşmandan temizlenmesinde büyük rol oynar. 
Edirne'nin Bulgar kuvvetlerinden temizlenmesinden (10 Temmuz 1913) sonra, 
Edirne Polis Müdürlüğü İdâri Bölüm Başkanlığına, birkaç ay sonra da Edirne'ye 
bağlı Demirköy Kazası kaymakamlığına tayin olur. 1915 yılında Malkara 
kaymakamı olana kadar Demirköy Kazasında görevini sürdürür.[25] 

 

Şekil 2.10: Köprülü Hamdi Bey. 
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2.3. Sosyo-Ekonomik Yapı 

Toplum bütünlüğünü oluşturan gerek maddi, gerekse manevi unsurların kendine 
özgü biçimlenişi o bütünlüğün sosyal yapısını ortaya koyar. Bu sonuçtan yola 
çıkarak toplumu oluşturan bireylerin tapu tahrir defterlerinden, bölgeyi gezen 
seyyahların verdiği bilgilerden ve Cumhuriyetten sonra yapılan nüfus sayımlarından 
faydalanarak, geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini anlamak ve 
dolayısıyla Demirköy’ün sosyal yapısının hangi evrelerden geçerek bugünkü şeklini 
aldığını anlamak mümkün olacaktır.    

İlçeye Merkez ve İğneada beldeleri ile 15 köy bağlıdır. Ortalama köy nüfusu 741 kişi 
olup, ilçede nüfusu 1000’in üzerinde bir tek köy vardır. İlçeye bağlı olan 16 köyün; 
2’si ova, 8’i sırt, 1’i vadi, 4’ü yamaç,1’i eteklerde yer alıp hepsi orman içindedir. [3, 
s.160] 

 

Şekil 2.11: Demirköy ilçe sınırları ve köyleri. 

İlçenin Merkez ve İğneada Beldelerine bağlı köyleri şu şekildedir: Demirköy’ün 
Merkez’e bağlı köyleri; Armutveren (Paspala), Balaban (Velika), Boztaş 
(Kireçnova), Gökyaka (Mağlevit), Hamdibey (Turulya), İncesırt, Karacadağ, 
Sarpdere, Sivriler, Yeşilce (Mihalangoz), Yiğitbaşı (Kamilya), İğneada’ya bağlı 
köyleri; Avcılar (Korfa), Beğendik (Ayastafanos), Limanköy, Sislioba (Pilaça)’dır. 
[3, s.50]                    
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Balkan Harbi başlamadan önce Demirköy’de yaşayan Rum ve Bulgarların yerine 
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra yeni Türk aileleri yerleştirilir. [4, s.4811] 
Bu durum, Demirköy’ün sosyal yapısında köklü değişmelere sebep olur. 

Genel Nüfus Sayımlarına göre ilçenin nüfus gelişimi şu şekildedir. 1927 sayımında 
toplam 3407 (şehir 476, köy 2931) kişilik nüfusun, 1935’de iki katına çıktığı görülür 
6940 (şehir 2689, köy 4251). 1940’da 9535 (şehir 5177, köy 4358) kişi olun nüfus, 
bu tarihten sonra II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle geriler. 1945’te 6271 (şehir 1401, 
köy 4870), 1950’de 6297 (şehir 1314, köy 4983) kişi olup, bu tarihten sonra tekrar 
nüfus artmaya başlar. 1955’de 7156 (şehir 1586, köy 5570), 1960’da 9024 (şehir 
2335, köy 6689), 1965’te 10001 (şehir 3309, köy 6692), 1970’de 10740 (şehir 3058, 
köy 7682)’dir. 1970 sayımındaki sonuçlara göre 10740 olan toplam nüfusun 
6057’sini erkek nüfus, 4683’ünü kadın nüfusu, 3058 olan şehir nüfusunun 1755’ini 
erkek nüfus, 1303’ünü kadın nüfusu, 7602 olan köy nüfusunun 4302’sini erkek 
nüfus, 3300’ünü kadın nüfusu oluşturmakta ve nüfus yoğunluğu (km² başına düşen 
insan sayısı) 11’dir. [3, s.40] 1990 yılında ise nüfus; ilçe, 12946; kasaba 5203 kişi 
olarak belirlenmiştir. [1, s.421]. 

İlçede yerleşme açısından en önemli özellik, 100 kilometrekare’ye yalnızca 1,7 
yerleşme birimi düşmesidir. Bu oran, il ortalamasının (3,0) yarısı kadardır.  

1950-1980 yılları arasında kentsel nüfusu en hızlı büyüyen ilçe Demirköy’dür. 
1980’de nüfus yoğunluğu kilometre karede 13 kişidir ve nüfusun büyük bölümü 
kırsal kesimde yaşamaktadır. Demirköy’ün nüfusu, yalnızca 4345’tir ve bu da toplam 
nüfusun yüzde 36,6’sını oluşturmaktadır. Demirköy’ün etki alanı içindeki toplam 
nüfus ise, 1980 sayımına göre yalnızca 11857’dir. İlçenin kentsel nüfusundaki hızlı 
büyüme, kentsel nüfus varlığının 1950’de çok küçük olmasından kaynaklanmaktadır. 
1950’de yalnızca 1314 olan kentsel nüfusta 30 yıl içinde gerçekleşen artış 3000 kişi 
dolayındadır. [4, s.4849] 

Lüleburgaz’daki devlet hastanesi, Demirköy ilçesine hizmet vermektedir. [4, s.4861] 

İlçenin toprakları nitelikli orman ve baltalıklarla kaplıdır. Ekim alanları hayli sınırlı 
olan bu kıraç topraklarda genellikle kuru tarım yapılır. [4, s.4838] Ekili alanlar ilçe 
topraklarının yüzde 10’undan azdır ve az yer tutar. Patates, buğday, fasulye ve elma 
ile kereste en önemli ürünlerdir. [4, s.4829] 

Balıkçılık hayli gelişmiştir. İğneada’da modern bir balıkçı barınağı vardır. Demirköy 
İlçesinin İğneada yöresinde ise deniz balıkçılığı yapılmaktadır. Avlanan başlıca balık 
türleri; palamut, torik, lüfer, istavrit, barbunya ve levrektir. [4, s.4838] 
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Demirköy ormanlarında bol miktarda domuz ve kurt bulunmakta. Muhtelif avcı 
dernekleri kış aylarında bu bölgelerde sürekli av partileri düzenlemekte. İlçenin 
bataklık, sazlık, deniz ve nehir kenarlarında geçici olmak üzere ördek, kaz ve çulluk 
avcılığı yapılmakta. Demirköy ormanlarında karaca ve geyik’te bulunmaktadır. 
Ayrıca orman bölgesinde ve ovalarda  bol miktarda tavşan ve tilki ile dere 
kenarlarında porsuk ve soğuk sularda alabalık mevcuttur. Demirköy’ün Velika 
Deresi alabalık avcılarının devamlı uğrak yeridir. [3, s.131] 

Trakya Cam Sanayii AŞ ve Topkapı Cam Sanayi AŞ’nin gereksinimlerini karşılayan 
hammaddeler, 1981’de işletmeye açılan Demirköy İlçesi Sarpdere yöresindeki 100 
milyon ton rezervli kalker ocağı ile  2 milyon ton rezervli Kapaklı dolomit ocağından 
sağlanmaktadır. [4, s.4841] 

Bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları için gerekli fidanlar, 1963’te kurulan yıllık 4 
milyon fidan üretme kapasiteli Demirköy fidanlığı’ndan sağlanmaktadır. [4, s.4839] 
İlçede orman ürünlerini işleyen bir parke fabrikası vardır. Devlet tarafından 
Demirköy’de kurulan kereste fabrikası 22.06.1972 tarihinde işletmeye açılmış olup 
yöre halkına önemli ölçüde iş imkanı sağlamaktadır.[3, s.156] 

2.4. Genel Yerleşim Düzeni ve Mimari Özellikleri 

Demirköy Kasabası, doğu-batı doğrultusunda akarak Karadeniz’e dökülen Bulanık 
Dere kıyısında, doğuya yönelen sırta kurulmuştur (Şekil 2.11). Kasabayı, batıdan 
Yıldız Ormanları çevreler. Güneyinden de Değirmen Dere geçmektedir. [4, s.4852] 

Kasabanın su ihtiyacı kaynak ve kuyulardan sağlanmış, kaptajlarla arttırılan sular 3 
km lik bir yol ile kasabaya 1955 yılında getirilmiştir. Elektriği de 1971 de 
Anbanlı’dan Belediye tarafından temin edilmiştir. Kasabanın küçük bir de çarşısı 
vardır. Halihazır haritası 1953’te, ilk imar planı 1955’te yapılmış, 1971’de İller 
Bankası yeni bir plan hazırlamıştır. Pınarhisar’dan gelen ve çok dönemeçli olan yol 
Demirköy’den geçerek, İğneada’da denize ulaşır. Bulgaristan’la sınır kapısı olan 
Demirköy’e uzanan yolun yapımına 1964’te başlanmış ve yol 1971’de açılmıştır. [4, 
s.4856] 

Kırklareli Müzesiyle birlikte Demirköy ve civarında 2004 yılında Türk Bilim Tarihi 
Kurumu ekibi tarafından5 “Osmanlı Demir Üretim Merkezlerinin Araştırılması” 

                                                 

5 Hadi Özbal, Ünsal Yalçın, Günhan Danışman, Gülsün Tanyeli, Abdullah Deveci, Nurdan Kuban 
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amacıyla yapılan yüzey çalışmalarında, bir takım mezar, kale ve gözetleme 
kulelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. [16, s.391] Bunlar Hamdibey Köyü Tepebaşı 
kalesi, Gökyaka Köyü Kılıçtepe kalesi, Sislioba Kaletepe Kalesi ile Sivriler Köyünde 
üç kale kalıntısıdır. Sivriler Köyü Saka Gölü mevkiinde 4 adet tümülüs ile Ranpana 
sırtlarında bulunan tarihi mezarlıkları (Roma ve Trak devrine ait) yörenin İlk Çağ 
Antik Dönemine ait bir yerleşim yeri olduğunu gösterir.  

Şekil 2.12: Demirköy ve çevresinin fiziki haritası. 

Bunların dışında İğneada Limanköy yakınlarında Liman Feneri, İğneada’da 
Namazgah ve Liman Baba Türbesi diğer tarihi zenginlikleridir. (Şekil 2.13) 

 

Şekil 2.13: Demirköy İğneada Liman Feneri 
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3. OSMANLI DÖNEMİNDE DEMİR ÜRETİMİ VE ÜRETİM MERKEZLERİ 

Geç Osmanlı Dönemine ait demir üretim merkezi olan Kırklareli-Demirköy 
(Samakocuk) Demir Dökümhanesi ve yakın çevresindeki endüstri arkeolojisi 
çalışmalarının amacı, Istrancaların güney kesimlerini içine alan Dereköy – Demirköy 
bölgesinde madenciliğin ne zaman başladığını, bölgeye yerleşen ilk toplumların 
madencilikle ilişkisini ve böylece demir madenciliğinin yanı sıra Güney 
Istrancalardaki bakır, kurşun ve diğer madenler de çalışma kapsamına alınmasıdır. 
Bu amaçla; dökümhanenin ne zaman ve ne kadar bir süreyle kullanıldığı, 
dökümhanenin işlevleri, üretim tekniği ve üretilen malzemenin kalitesi ve niteliği, 
kullanılan cevherin alındığı yer (eski işletmeler) ve niteliği, dökümhanenin yakın 
çevresinde ve Trakya genelindeki ekonomik, sosyal ve kültürel önemi belirlenmeye 
çalışılmış ve bu amaçta çalışmalara devam edilmektedir. 

Bölgede yapılan gerek yüzey araştırmaları, gerekse arkeolojik kazılarda cevher, 
ergitme  fırınları ve cüruf gibi Osmanlı Demirciliğinin önemli kalıntıları ortaya 
çıkarıldı. Çıkan bu kalıntılar laboratuar ortamında incelenerek, analizleri yapıldı ve 
buluntuların yapısı ve önemi anlaşılmaya çalışıldı6. 

3.1.Demir Üretimi 

Tarihteki ilk demir örnekler meteorik yapıdadır. Bunların kullanımı ve üretimi sınırlı 
sayıdadır. Demir metalürjisi aslında demirin cevherlerinden ergitilmesi ile başlar. 
[22, s.46] Bu çok karmaşık bir işlemdir ve zamanına göre ileri teknoloji gereklidir. 
Demir üretimi, cevherlerin bulunması, bunların zenginleştirilmesi, indirgenme, 
muhtemel arıtma ve son olarak objelerin üretilmesi aşamalarından oluşur. Bu 
karmaşık işlemlerin gerçekleşebilmesi için gerekli hammaddelerin bulunması dışında 
iş bölümünün yapıldığı güçlü sosyokültürel yapının kurulmuş olması da gereklidir. 
İlk ergitilmiş demir kuzey Anadolu’da Hititler tarafından üretilmiştir. [21] 

Üç tip demir vardır, yumuşak demir, çelik ve dökme demir. Dökme demir ve 
yumuşak demir cevherlerinden direkt olarak indirgenebilirler. Çelik ise karbon 
yakılması yada karbon eklenmesi yöntemleri ile ikincil olarak elde edilir. İki tip 
demir ergitme süreci vardır. İlk süreç yumuşak demir ve dövülebilir çelik üretir, 
vigne, (stückofen) fırınından luppe çıkarılıp çekiçle tavlanır. İkinci süreçte 

                                                 

6 Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kalıntıların kimyasal analizleri Türk Bilim Tarihi Kurumu 
çalışma ekibinden  Dr. Hadi Özbal (BÜ), Dr. Ünsal Yalçın (Deutsches Bergbau Mus.),  Kimyager 
Rıza Dervişoğlu (BÜ) tarafından yapılmıştır. 
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yüksekfırın kullanarak dökme demir üretir. Her iki yöntem de ürün ve cüruflarda 
ayırt edici izler bırakır ve bilimsel araştırmalarla buluntular üretim tipine göre 
sınıflandırılabilir. 

Demir metalürjisi birkaç adımdan oluşmaktadır (Şekil 3.1). İlk adım cevherin 
çıkarılmasıdır. Daha sonra cevher zenginleştirilir. Üretilen cevher, odun kömürü ve 
gerekirse ergitiş ile ergitme fırınlarında demire indirgenir. Fırın sıcaklığı oluşan 
cürufu eritebilecek yüksekliktedir. Demirin erime sıcaklığı 1530oC olmasından 
dolayı demir katı halde elde edilir. Fırında demir, odun kömürü ve akmadan kalan 
cüruftan oluşan bir kitle elde edilir. Bu kitleye “luppe” denir. (Şekil 3.2) Luppe 
fırından çıkartılır ve kızıl sıcaklıkta büyük çekiçlerle dövülür. Bu işlem sırasında 
cüruflar ve odun kömürleri dışarıya saçılırken demir tanecikleri bir araya gelir ve 
bütünleşir . Üretilen bu demir çelik karakterdedir. [21] 

 

 

Şekil 3.1: Demir üretim şeması. 

 

 

Şekil 3.2: Luppe. 
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Bir diğer demir üretim yöntemi de dökme demir yöntemidir. Bu tip demir 15. yy.dan 
itibaren üretilmiştir. Dökme demir yönteminin, “Renn” yöntemi ile üretilen 
dövülebilir demir teknolojisinden farkı; kullanılan yüksek fırınlar ve daha fazla odun 
kömürüne olan ihtiyaçtır. Ayrıca çoğu zaman ergitişler de kullanılmaktadır. Bu 
işlemde demir sıvı olarak elde edilir ve kalıplara dökülür. İndirgenme olayı bu 
işlemde daha verimlidir ancak fiziksel özelikleri nedeniyle dökme demirin kullanım 
alanları sınırlıdır. 

Demir mineralleri dünya üzerinde en çok bulunan minerallerdendir. Ancak tümü 
demir üretimi için kullanılamaz. Örneğin fosforlu ve kükürtlü minerallerin 
zenginleştirilmesi ve indirgenmesi  aşamalarında fosfor ve kükürtten kurtulmak 
mümkün değildir, bunlar üretilen demirde kalır ve mekanik özelliklerini çok düşürür. 
Bu nedenle hematit, magnetit, limonit (geothite ve lepidocrocite bileşimi) ve siderit 
gibi belli başlı mineraller cevher olarak kullanılabilir. 

Tablo 3.1: Cevher olarak kullanılan belli başlı demir mineralleri. 

%Fe Mineral İsmi Kimyasal Formülü Küt. No 

100.00% Fe Demir    Fe 55.85 

72.36% Fe Magnetit    Fe3O4 231.54 

69.94% Fe Hematit    Fe2O3 159.69 

62.85% Fe Goethite    FeO(OH) 88.85 

62.85% Fe Lepidocrocite    FeO(OH) 88.85 

62.63% Fe Schreibersite    (Fe,Ni)3P 200.65 

48.20% Fe Siderit    FeCO3 115.86 

46.55% Fe Pirit    FeS2 119.98 

 

Ergitme işleminde iki önemli amaç vardır, metal cevherinden metalin indirgenmesi 
ve cevherdeki istenmeyen bileşenlerin cüruf olarak dışarıya atılmasıdır. Demirin 
ergitilmesinde öncelikli amaç fırın içerisinde indirgen bir atmosfer sağlamaktır. 
Bunun için  havadaki oksijen ve yakıt olan karbon, 710oC’nin üzerindeki 
sıcaklıklarda, reaksiyona girer ve karbonmonoksit (CO) gazını oluşturur.(Şekil 3.3) 
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2C + O2 2CO

CO2 C + O2

CO2 + C 2CO

  

Şekil 3.3: Karbon ve Oksijen reaksiyonu. 

Renn yönteminde fırın odun kömürü ile doldurulup yakılır, körüklerle hava fırına 
gönderilir. Daha sonra daha fazla kömür ve cevher fırına eklenir (Şekil 3.4). 
Karbonmonoksit cürufa nüfuz eder ve demiroksitlerle reaksiyona girerek 
karbondioksit ve demir oluşturur (Şekil 3.5). Fırın içerisinde bir kısım demiroksit 
cevherde bulunan silika ve alumina ile reaksiyona girer ve demir üretiminin yan 
ürünü olan cürufu oluşturur. Bu cüruf sıvı halde fırının dışına akıtılabilir veya fırının 
tabanında bırakılabilir (Şekil 3.6). Cüruf oluşumu ergitme işleminin en iyi 
belirtecidir. Kimyasal reaksiyonların olabilmesi için fırın sıcaklığının 710oC dan, 
cürufun eriyebilmesi için de 1200oC dan yüksek olması gerekir.[23]  Yüksek sıcaklık 
fırına daha fazla hava gönderilmesiyle elde edilir. Hava miktarının arttırılması 
indirgenme tepkimelerini durdurur ancak daha fazla kömür konması ve fırın 
duvarlarının ısı kaybını önleyebilecek yalıtımda yapılması işlemin gerçekleşmesini 
sağlar. Bir diğer problem ise demirin 1530oC gibi yüksek bir sıcaklıkta erimesidir. 
“Vigne” tipi fırınlarda bu sıcaklıklara indirgenme özelliklerini koruyarak çıkmak 
mümkün değildir. Renn yönteminde üretilen demir küçük demir tanecikleri 
şeklindedir ve üretim sonrası çekiçle tavlanıp bütünleştirilerek  demir elde edilir 
(Şekil 3.7). Ergitme işlemi fırının yakılmasından luppenin oluşturulmasına kadar 
yaklaşık sekiz saat sürer. [24] 

 

Şekil 3.4: Katalan fırın. 
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Fe2O3 + CO Fe3O4 + CO2

Fe3O4 + CO FeO + CO2

FeO + CO Fe +CO2

 

Şekil 3.5: Karbonmonoksit ve demiroksit reaksiyonu. 

 

 

Şekil 3.6: Cüruf akıtmalı çukur fırın. 

 

 

Şekil 3.7: Üretilen demirin çekiçle dövülmesi işlemini gösteren şekil.[9, s.71] 
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Dökme demir ve yumuşak (örs) demir kullanım alanları olarak büyük farklılıklar 
gösterir. Dökme demir kırılgan ve ısıtıldığında eriyen bir malzemedir. Yumuşak 
demir ise ısıtıldığında yumuşar ve dövülebilir. Bu nedenle dökme demir top, top 
güllesi (yuvalak), şadırvan ve parmaklık gibi mimari unsurlar ve kışlık soba  ve 17. 
yy. dan sonra yumuşak demir üretiminde kullanılmıştır. Dökme demirden daha geniş 
kullanım alanı olan yumuşak demir ise hançer, ok ucu, mızrak ucu ve kılıç gibi 
silahlarda, çapa, pulluk, balta, orak gibi tarım aletlerinde, çivi, nal, maşa, makas gibi 
ev aletlerinde ve kenet, gergi gibi mimari unsurlarda kullanılmıştır. [21] 

3.2.Osmanlı Demir Üretim Merkezleri 

 

Şekil 3.8: Osmanlı dönemi demir üretim alanları. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlardaki demir üretim alanları, ilgili çalışmalardan 
anlaşıldığı üzere bugün Makedonya’da bulunan Eğri Palanga (yeni adı Kriva 
Palanka) ve Kratova'dan Bulgaristan'ın güneyindeki Filibe'ye dek uzanan bir 
bölgeyle birlikte Kırklareli civarındadır. (Şekil 3.8) Sözkonusu bölgede Eğri Palanga 
ve Kratovo'dan başka Osmanlı arşiv belgelerinde adı geçen Dobniçe, Klisura, 
Köstendil; Radomir, Samakov, Sofya, Etrebolu, Tatarpazarı, Filibe, Pravişte ve 
Samakocuk gibi üretim merkezleri yer alır.  

Yukarıda sayılanlar içinde Samakov (Bulgaristan), gerek demir üretiminin ham 
maddesi olan cevherin bolluğu, gerekse konumu nedeniyle Osmanlı 
İmparatorluğu’nun en önemli demir üretim merkezlerinden biri olmuştur. 
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Arşivlerdeki belgelerin incelenmesi sırasında Samakov (Bulgaristan) Dökümhanesi 
ile Samakocuk (Demirköy-Kırklareli) Dökümhanesinin zaman zaman karıştırılıp7, 
birbirlerinin yerine kullanıldıklarını görmekteyiz. Bunun sebebi Samakov ile 
Samakocuk kelimelerinin benzerliğinden kaynaklanmakta. Samakov (Bulgaristan) 
yerleşmesi ile Samakocuk (Demirköy) yerleşmeleri incelendiğinde birtakım yer 
isimlerinin de aynı veya benzer olduğu görülmektedir. Örneğin Samakov 
yakınlarında yer alan bir yerleşme yerinin ismi Dupnica iken, Demirköy yakınlarında 
yer alan bir mağarayada Dupnisa denmekte; gerek bu benzerliklerden, gerekse 
Osmanlı demir üretim sanayindeki öneminden dolayı Bulgaristan sınırları içerisinde 
kalan Samakov Dökümhanesi ile ilgili kaynaklar araştırılmış ve Samakocuk’la ilgili 
belirsizlikleri aydınlatabilecek bazı bilgilere ulaşılmıştır. 

3.2.1. Samokov (Bulgaristan) Dökümhanesi  

Samokov, Köstendil ve Sofya arasında konumlanmıştır. Kuzeyden, batı ve doğudan 
Samokov'u kuşatmış olan dağ ve beller, Plana ve Vitoşa dağları ile Şipot Beli, demir 
üretiminin hammaddesi olan magnetit kumunun bol olduğu yerlerdir. Magnetit 
taneciklerinden oluşan bu kara kumun, siyah rengiyle insanların ilgisini üzerine 
çektiği belirtilir.[9, s.32] Samokov ovası, Dolnobanska ovası, Plana dağı, Vitoşa dağı 
ve etrafındaki köyleri Samokov’un en büyük yerleşme birimi olarak bulunduğu 
demir çıkarma bölgesini oluşturduğu bilinmektedir. Bölgedeki Türkler genellikle 
Samokov kentine ve Çamurli köyüne yerleşmişlerdi. Bunlar yörece zengin kişilerdi 
ve bölgedeki vigne8 ve madanların9 sahipleriydi[9, s.33]. 

 Bulgaristan topraklarında en uzun süreyle ve en yoğun şekilde demir üretimi 
Samokov şehrinde yapılmıştır. Bulgar kaynaklarına göre, Türk döneminde demircilik 
Köstendil, Eğri Palanga, Nevrokop, Rodoplar, Stranca (Küçük Samokov), 
Bosilegrad, Tsaribrod, Etropole, Berkovo, Belogradçık ve hatta Sofya (Vitoşa ve 
Murgaş Dağları) yörelerinde de parlak bir gelişim kaydetmiştir. 

Bugünkü Bulgaristan topraklarında madenciliğin Romalılar zamanında başlayıp, 
geliştirildiği ileri sürülür. İlkel küçük fırınlarda demir elde edilmiş ve su gücünün 
uygulandığı Orta Çağların sonlarına kadar bu üretim olduğu gibi kalmıştır. Konuyla 

                                                 

7 Osmanlı Arşivi, C..EV..,Belge No: 12278, 17 Cemazeyilevvel 1245 tarihli belge. 
8 Vigne: Vigan, bekne biçimlerinde de yazılır. Cevherden demir elde etmek için kullanılan 

fırın. Sözcüğün kökeni Slavca Vigany’dır, (R.Anhegger, ek. S.(26) 391). [13,s.282] 
9  Madan: Arapça kökenlidir. Türkler aracılığıyla öğrenildiği için Bulgarcada Madan olarak 

kullanılan kelime, maden ocağı veya demirhane (dökümhane) anlamına gelir. 
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ilgili yapılan çalışmalardaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, yabancı 
madencilerin özellikle Saksonyalıların bu topraklara göçü başlayınca madenciliğin 
ve metalürjinin yeni bir döneme girdiği anlaşılmaktadır. [9, s.23] 

 

Şekil 3.9: 1879 yılına ait Samakov bölgesini kapsayan, bazı demir üretim tesislerini 
gösteren Rus haritası. [8, s.139] 

Saksonyalı madencilerin bu topraklara ilk kez ne zaman geldikleri bilinmemektedir. 
Ancak Trifanov’a göre gelmeleri 14. yüzyıldan daha geç olmamalıdır [9, s.24]. 
Tespit edilebildiği kadarıyla göçmen madenciler Çiprovo, Kratovo yörelerine ve  
daha değerli madenlerin bol olduğu başka yerlere yerleşerek kurşun ve gümüş 
üretmişlerdir [9, s.24]. 
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Şekil 3.10: Samakov bölgesi ve çevresinin 19 yüzyıla ait haritası. 

 

Şekil 3.11: Samakovda yer alan bir yüksek fırın ve dökümhane görüntüsü.(Viquesnel 
1854:pl. 21, fig. 2). [8, s.137] 



 27

Dökme fırınları tipinin ancak 15. yüzyılda, ilk önce Avusturya Alp yörelerinde 
ortaya çıkmaya başlamış olduğu, gerçek gelişimlerini ise 16. ve 17. yüzyıllarda 
kaydettiği bilinir. Avusturya topraklarından Güney Almanya'ya, Macaristan'a ve 
diğer ülkelere yayılan fırınlar bu tip fırınlar olmuştur, “dökümhaneler” ise Şiriya tipi 
dökümhanelerdir[9,s.25]. Saksonyalılar tarafından günümüz Bulgaristan topraklarına 
getirilmiş olacak yenilik, su çekiçlerinin uygulanmış olmasıdır. [9, s.26] 

Dökme fırını (vigne) olarak bilinen dökümhanenin Bulgarca adı vidnya'dır. Bu da 
Slovence'nin “vigen” ve Çekçe'nin “vyhen” kelimelerinden gelir ve anlamı demir 
ocağı'dır[9, s.26]. Osmanlı tarafından getirtilmiş olan Slav asıllı yeni göçmen 
madenciler dökme fırınlarını veya dökümhaneleri ve “madan” denilen büyük demirci 
ocaklarını Avusturya topraklarından buralara getirip yerleştirmişlerdir. [9, s.27] 

Yöreye ilişkin en eski Osmanlı belgesi İstanbul'da Atatürk Kitaplığı'nda Muallim 
Cevdet Yazmaları arasında bulunan ve 894-897/1488-1492 yıllarını içeren bir inşaat 
tamirat defteri olduğu, konuyla ilgili araştırmalardan öğrenilmektedir10. Sözü edilen 
defterdeki kayıtlarda çeşitli yerlere gönderilen inşaat demirlerinin kökeni olarak 
yalnızca Sofya ve Köstendil'in adı geçtiği belirtilmekte. Ancak dönemin 
kaynaklarından, Sofya’nın güneyinde kalan bölgenin üretimi çapı küçük bir yerleşim 
yeri olduğu anlaşılmaktadır[13, s.11]. Ancak yarım yüzyıl sonra, 1550'lerden 
başlayarak Samako, Osmanlı imparatorluğunun en önemli demir üretim merkezi 
olmuş ve bu önemini Osmanlı egemenliğinden çıkışına dek sürdürmüştür. [13, s.12] 

 Bulgar araştırmacılara göre de bu topraklara demir endüstrisi Osmanlı Devleti 
tarafından, Orta Almanya'dan, özellikle Sedmograd ve Macaristan’dan getirilmiş 
olmalıdır. Henüz 16. yüzyılın ortalarında Avusturya topraklarında demir elde etme 
fırınlarından ayrı olarak, demir dövmek için özel imalathaneler yapılarak toplu 
üretim gerçekleştirilmiştir[9, s.29]. Aynı kaynak bu gelişmeyi şöyle özetler: 
Osmanlı’nın Sedmograd ile Macaristan topraklarına gelişi ancak Kanuni Sultan 
Süleyman zamanında (1520-1566) olmuştur. Yani yine 16. yüzyılın ortalarında demir 
endüstrisi daha ileri ülkelerle temasa girmişlerdir. Bunun içindir ki, 16. yüzyılın 
ortalarında Sedmograd ve Macaristan üzerinden Batı Slav'larının (Slovenler olsa 
gerek) göçünü sağlayarak bu topraklardaki demir sanayini Osmanlı devletinin 
modernleştirmiş olduğunu söylemek yanlış olmaz. Osmanlı devleti gelene kadar bu 
topraklarda dökümhane diye bir şeylerin bulunmadığı, demirin daha eski başka bir 
sisteme göre elde edildiği; büyük bir ihtimalle su çekiçlerinin artık kimi yerlerde 

                                                 
10  Tanyeli,G., Osmanlı Mimarlığında Demirin Strüktürel Kullanımı (15.-18. Yüzyıl), İ.T.Ü. Fen 

Bilimleri Enstitüsü (basılmamış) Doktora Tezi, Şubat 1990. 



 28

(örneğin Samokov civarında) görülmüş olduğu, hem de günümüze kadar kullanılmış 
olan aynı tipten su çekiçleri olduğu bir gerçektir ve Bulgaristan’daki birçok yerdeki 
dökme fırınları ile dökümhaneler o zamanlar yapılmıştır. 

 

Şekil 3.12: Busavas’ta (Bosna) bir dökümhane fırını ve bir demirhane tasviri. 
(Viquesnel 1854:pl. 21, fig. 3). [8, s.138] 

 

Şekil 3.13: Samakov bölgesinin bazı demir üretim tesislerini gösteren haritası. 
(Jägerschmid, plan de Samakow). [8, s.131] 
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Samako’nun 17. yüzyılda da imparatorluğun en önemli demir üretim merkezi olduğu 
Evliya Çelebi tarafından da belirtilmektedir. Çelebi, "Osmanlı ülkesine 8000 araba 
kadar demir gider", "Etraf ve nevahisinde yüz adet demir işleyen karhaneler vardır" 
demektedir ki, Jirecek’in, "eski Türk döneminde burada 72 vidna ya da vigna ve 18 
madan" bulunduğunu bildirdiği belirtilerek [13, s.12], Evliya Çelebi’nin sözleri 
doğrulanır. Trifonov’un çalışmasında ise 17. yüzyılın başlarından kalma İtalyanca bir 
belgeden demirin dövülmekte olduğu 21 demirhaneden bahsedildiği öğrenilmektedir. 
[9, s.30] 

19. yüzyılın başlarına dek Samako demir endüstrisi önemli bir değişim 
göstermeksizin etkinliğini sürdürmüştür. 1800'lü yıllara gelindiğinde, Osmanlı 
yönetiminin artık buradaki demir kalitesinden hoşnut kalmamaya başladığı ve 
Avrupa teknolojisini ülkeye sokmak için çabaladığı anlaşılmaktadır. 1830’larda 
üretim çağdaşlaştırılmaya çalışılmış, bunun için bir Fransız uzman bu amaç 
doğrultusunda görevlendirilmiştir.[13, s.14] Ne yazık ki, adı geçen Fransız uzman 
kullanılabilir bir ocak inşa edememiş, üretimin çağdaşlaştırılması için harcanan 
çabalar boşa gitmiştir. Samako'da 1837 yılında  bir yüksek fırın inşa edilebilmişse de, 
demir üretim miktarının sürekli düştüğü ve Avrupa demiriyle rekabet edilemediği 
anlaşılmaktadır.[13, s.14] Yine aynı kaynaktan anlaşıldığı üzere, 1877-78 Türk-Rus 
savaşından önce burada yalnızca 25 üretim ve 12 ikinci ergitme fırını kalmış ve 
kentte Bulgar egemenliği başladığı zaman her iki tür ocaktan da yalnızca dörder 
adedi çalışır durumdaymış. 

19. yüzyılın ortalarında Samokov kentinde 3000 ila 5000 arasında Türk, 5000 ila 
8500 arasında Bulgar ve 500 ila 1000 arasında Yahudi ve çingene  yaşadığı 
anlaşılmakta. [7]  

Yukarıda ortaya çıkış süreci özetlenen Vidnya fırını, üretim sürecinin gelişimi 

bağlamında, yüksek fırınlara doğru bir geçiş dönemini simgeler[7]. Bazı küçük 

iyileştirmelerle bu fırınlar, yumuşak demir üreten değil, çelik üreten gerçek yüksek 

fırına dönüştürülebilirdi. Ancak o dönemin ihtiyaçları için doğrudan yumuşak 

demirin elde edilmesi tercih edildiği anlaşılmakta. [7, s.10] 

Vidnya fırınında çok önemli bir yeri olan akan suyun kullanılabilmesi için bu 

fırınların yapımına eğimli bir arazi seçilerek başlanırdı. Eğimli araziden akan suyun 

gücü iki demirci körüğünü çalıştırabilmek için gerekliydi. Eğimli arazide dikdörtgen 

planlı bir yer kazılırdı, ve bu yerin duvarları içten taşlarla örülürdü. Alttan kapalı 

olan bu hacim üst tarafından açık bırakılırdı. [7, s.10]  
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Gunçev madenden demirin çıkarılmasını şu şekilde tanımlar: Madenin bulunduğu yer 

kazılır ve buradan çıkan toprak, suyun aktığı bir kanalın olduğu hafif eğimli bir yere 

götürülürdü. Toprak buraya atılarak kürekler yardımıyla çevrilirdi, böylece daha 

hafif kısımlar suyla birlikte uzaklaşırdı, %70 oranında demir içeren magnetit kumu 

ise kanalın dibinde ya da kürekte kalırdı. Daha iyi temizlenmesi amacıyla maden 

ikinci kez teknelerde yıkanırdı. Bu işlemlerden sonra maden kurutularak vidnyalara 

götürülürdü.Vidnya adıyla bilinen fırın “Stückofen” türünden bir maden fırınıdır. Bu 

fırınlarda eritilen demir külçe ya da silindir şeklini aldıktan sonra dışarıya çıkarılırdı. 

[7, s.10]  

Eritme işlemi demir için ayrılmış olan yerin dolmasıyla sona ererdi. Fırının kapağı 

açılır ve büyük kaldıraçlar ve kerpetenler yardımıyla demir külçesi ya da silindir 

dışarıya çıkarılırdı. Daha sonra bu külçe iki parçaya bölünürdü. Çelik ve başka 

metallerle karışık olan demirin başka formlarda işlenebilmesi için samokov ya da 

madanlara gönderilirdi. Burada tekrar yapılan bir ısıtma ve dövme işleminden sonra 

demir satılabilir ticari bir mal haline gelirdi. [7, s.10]  

Gunçev’e göre, Samokov ya da “madan” adıyla bilinen yer aslında büyük mekanik 

donanımlı bir demirhaneydi. Her demirhanede olduğu gibi burada da körükleri olan 

bir fırın, çekiç ve örs bulunurdu. Samokov fırını iki ya da üç tarafı açık, ortası hafif 

çukur bir demirci fırınıydı. Büyük boyutlarıyla ayırt edilirdi (2x2 metre). Fırının 

üzerinde büyük bir baca yükselirdi. Bu baca bazı demirhanelerde 15 metreyi 

buluyordu. İki körük, huni şeklinde demir bir boru (fornya) içinden hava üflerdi ve 

vidnya fırınındakilere benzer bir biçimde bu körükler de suyla çalışırdı. [7, s.10] 

İşlenmiş çubuk demirin elde edilmesi için, iki külçe demir ile birlikte vidnya 

fırınından alınan (başka metallerde içeren) demir beyaz bir renk alana kadar samokov 

fırınında ısıtılırdı. Demir dışındaki metaller ve külçelerde bulunan daha fazla karbon 

içeren demir eriyerek üçüncü bir parçayı oluştururdu. Bu üçüncü parçadan en iyi 

demir elde edilirdi- çelik. Bilindiği gibi çelik daha fazla karbon içerir (0.5- 1.7%). 

Kızgın parçalar büyük kerpetenler yardımıyla çıkarılırdı ve önce plaka haline 

getirilip daha sonra 3-4 metre uzunluğunda ve 8-10 cm genişliğinde çubuklar elde 

etmek için (dövülerek) işlenirdi. Bunları işlemek için kullanılan çekiç – ki buna 

samokov ya da mlad denirdi- kalın ve sağlam bir ağaca monte edilmiş, toplamda 

300- 400 kg ağırlığında demir bir halka şeklindeydi. Bu çekiç su yardımıyla çalışırdı. 
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Hareketini daha fazla kontrol edebilmek için su kanalının ucuna “gemi” adı verilen 

özel bir rezervuar inşa edilirdi ve basit bir düzenekle daha fazla ya da daha az suyun 

akması sağlanırdı. Bunun sonucunda çekiç daha hızlı ya da daha yavaş vuruşlar 

yapardı. Örs, yerin içine gömülü kalın bir kütüğün içine yerleştirilmiş dar demir bir 

blok şeklindeydi. Örsün ve fırının yüksekliği ½ metreydi. [7, s.10]  

Samokov demiri o kadar iyi bir üründü ki, batı ülkeleri ve özellikle Almanlar, 

Osmanlı İmparatorluğuna kendi demirlerini satabilmek için buradaki demir 

çubuklarını taklit etmek zorunda kalmışlardı. [7] 

Samokov demirinin bu kadar ünlü olmasına karşın, yüksek fırınlarda elde edilen 

demir miktarıyla karşılaştırıldığında çok azdı. Bir vidnya fırını 24 saatte üç külçe 

demir üretebiliyordu ve bunlardan ortalama 60 okka (77 kg) demir elde edilirdi. Dört 

vidnya fırını, 24 saatte 920 kg demir işleyebilen bir samokov için çalışırdı. [7]  

Prof. Trifonov’un tezine göre, demirciliğin altın çağında, Samokov’da 85 vidnya 

fırınının ve 21 madanın çalıştığı dönemde, günlük demir üretimi 20 tondu; başka bir 

ifadeyle, sadece bir adet yüksek fırının üretiminden 10- 25 kat daha az bir üretim 

vardı. [7, s.12]  

 

 

Şekil 3.14: Dökümhane yüksek fırınının kesitini gösteren, 1827 yılına ait Fransız 
gravürü. (Jägerschmid 1829:plan de Samakow, fig. 1. Fonderie) [8, s.132] 
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Şekil 3.15: 1827 yılına ait Samakov Dökümhanesi’nin kesitini gösteren Fransız 
gravürü. (Jägerschmid 1829:plan de Samakow, fig. 2. Forge d’affinerie). [8, s.132] 

 

Şekil 3.16: 1911 yılına ait Bulgaristan topraklarında yer alan bir dökümhanenin su 
çarkının resmi. (Prof. Karaoglanovi arşivinden) [9] 
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Şekil 3.17: Bulgaristan topraklarında yer alan bir dökümhanenin 1911 yılına ait 
genel görünümü. (Prof. Karaoglanovi arşivinden) [9] 

 

Şekil 3.18: Bulgaristan topraklarında yer alan bir dökümhanenin 1911 yılına ait 
genel görünümü. (Prof. Karaoglanovi arşivinden) [9] 
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Şekil 3.19: Bulgaristanda yer alan bir  Şekil 3.20:Bulgaristanda bir dökümhane      
dökümhanenin genel görünümü,1911.[9]   resmi.(Prof. Karaoglanovi arşivi,1911) [9] 

3.2.2. Samakocuk (Demirköy) Dökümhanesi  

Demirköy ve çevresinde yapılan araştırmalar, Samakocuk’taki demir üretim etkinliği 
kalıntılarının, Türkiye sınırları içinde günümüze ulaşmış olan en büyük arkeolojik 
veriler olduğunu kanıtlamıştır. Fatih Dökümhanesi olarak adlandırılmakla birlikte, 
Kırklareli ve çevresinde Osmanlı öncesine de giden madencilik faaliyetinin yazılı 
belgelerinin 16. yüzyıldan başlamakta olduğu kaynaklardan öğrenilir. [26] Konuyla 
ilgili çalışmalardan elde edilen bilgilerde, 1553 – 1555 döneminde İstanbul'da 
bulunmuş olan Hans Dernschwam'ın “...Trakya'da, Bulgaristan'ın birçok yerinde, 
ayrıca Karadeniz'in çok yakınlarında da maden ocakları bulunmaktadır...” tanınma 
dayanarak sözü edilen yerin Samakocuk olabileceği söylenir. [13, s.16] Osmanlı 
madenciliği ile ilgili önemli araştırmacı R.Anhegger’in de böyle olacağını 
düşündüğü aynı kaynakta belirtilir. [13, s.16] T.Gökbilginin, Edirne ve Paşa Livası 
adlı çalışmasında 1586 tarihli bir belgede Hanzade Sultan’a temlik edilmiş olan Aya 
Tudor köyü ve civarındaki madenlerin sınırındaki madenin “bilahara Hass-ı 
Humayuna ilhak olunmuş bulunduğu” biçimindeki tanımlamada sözü edilen bölge 
Samakocuk olmalıdır∗. Demir ocaklığı olarak her yıl avarızları karşılığı belli miktar 

                                                 
∗ Gökbilgin, M.T., XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, 

İstanbul, 1952, s.582.  
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ham demir hazırlamak zorunluğunda olan bölgenin Tersane-i Amire’ye teslim ettiği 
demirlerin miktarının giderek azaldığı[27], 17. yüzyıl sonunda bu yükümlüğünü 
aksatmaya başladığı ve Başbakanlık Arşivindeki 29 Recep 1107/4 Mart 1696 tarihli 
belgeden, devletin burada yuvalak işlettirmek amacıyla bir karhane inşa ettirmekte 
olduğu anlaşılıyor: "Samakocuk nâm mahalde yuvalak işletdirilmek üzre kârhane 
yapdırılmak ve levâzımâtı görülmek üzre olup lâkin kârhane itmâm olunca eskiden 
olan ocaklarda mâden-i mezbureden 500 kantar mâden kal' ve... bu tarafa irsâl 
olunmak lâzım...".[20, s.48] Bu belge 17. yüzyılın sonunda devlet eliyle işletilmeden 
önce de Samakocuk’ta demir üretimi yapıldığını göstermektedir. Araştırma sırasında 
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde taranan belgeler de, devletin burada 17. yüzyılın 
sonundan başlayarak 20. yüzyılın başlarına kadar düzenli üretimde bulunduğunu 
destekler niteliktedir. Arşivde ulaşılan en eski belge 23 Zilkade 1108/13 Haziran 
1697 tarihli olup, Samakocuk Maden Emini Mustafa Ağa’dan helon madeni 
alındığını göstermektedir11. 

 

Şekil 3.21: Bölgenin 19. yüzyıl sonu Osmanlı haritası. (IRCICA) 

XVI. yüzyılın ortaları, Osmanlı'nın askeri gücünün en üst seviyelere tırmandığı ve 
Orta Avrupa devletleriyle bitip tükenmez savaşlar zamanı, imparatorluğun askeri 
gereksinmeler sebebiyle maden üretiminin artırılması probleminin bulunduğu bir 
zamandır. Bununla ilgili olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Madencilik Kanunları'nın 
çıkartılmış olması, bu fermanlar dizisiyle imparatorlukta madenciliğe ve metalürjiye 

                                                 

11 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Darphane, Belge No:27, 23 Zilkade 1108/13 Haziran 1697 tarihli 
belge. 
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doğrudan yardım yapılması amacının güdülmesi ve Samokocuk’un da aralarında 
olduğu madencilik merkezlerine yeni bir hayat yaşama imkanı sağlamış olarak 
yorumlanır. [8, s.328] 

 

Şekil 3.22: Samakocuk (Küçük Samakov) bölgesinin ve bazı demir üretim 
(dökümhane) tesislerinin yerlerini gösteren harita. (Viquesnel 1854:pl. 18, fig. 2) [8, 

s.134] 

XVII. yüzyılın (1614) başlarıyla ilgili olarak Bulgar kaynaklarında bulunan 
verilerden Samakocuk'taki fırın sayısı 18, imalathane sayısının 20 olduğu 
tanımlanır[8, s.328]. Bulgar araştırmacı N. Markov’un bölgeyle ilgili makalesinde, 
dönemin tanıkları olan seyyahların aktarımı olan bilgiler verilmiştir. Örneğin, XVII. 
yüzyılın sonlarında, 1679'da İstanbul'daki Venedik  temsilcilik heyetine refakat edip 
onbir ay kalmış olan L. Marsigli'nin 1732'de Amsterdam'da yayınlanmış olan 
“Osmanlı İmparatorluğunun Askeri Durumu, Yükselişi ve Çöküşü” adlı eserinde 
Küçük Samokov civarındaki demir üretiminin yoğun olduğunu anlaşılır.[8, s.329] 
Marsigli'ye göre, Küçük Samokov civarındaki madencilerle metalürji çalışanlarının 
İstanbul’da tersaneye vermiş oldukları yıllık vergi, demir çubuğu olarak 1395 
kentali, yani yaklaşık 70 tonu bulmaktadır. Bir yıl sonra Tersane’ye ödenen vergi 
borçları 9000 kentale yükselir ve bu olay, adı geçen dönem zarfında o yöredeki 
demir üretiminin parlak bir şekilde gelişmekte olduğuna ışık tutan bir gerçek olarak 
yorumlanır. Yine Avusturyalı Venssel Edler von Broniar'ın 18. yüzyılın sonlarında 
hazırlamış olduğu bir raporda Küçük Samokov'tan İstanbul Tersanesi'ndeki filonun 
yapımına en önemli demir tedarikçici olarak bahsedilmektedir. 
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Broniar'ın 1786 yılı notlarında: “... Bu dört körfez (Panaya İskelesi, Pavlos İskelesi, 
Yeniada (İğneada) ve Tersane İskelesi) odun ve odun kömürü yüklemek için, 
Tersane İskelesi ise bundan başka  Küçük Samakov dağlarından demir ihracatı 
yapmak için de kullanılıyormuş, adını da buradan almış, çünkü filo inşaatı yapmak 
için İstanbul Tersanesine demir malzemesini temin ediyormuş.” denmekte olduğu 
aktarılır.[8, s.329] 

1800 yılına ait bir Osmanlı arşivi belgesinde12 buraların boş kalmaması için,  
devletin ocaklar açarak demir ve helon imal ettiğini görmekteyiz. Anlaşılan 1806 – 
1812 Rus – Türk Savaşı ile Sırbistan olayları, işin hacminin, dolayısıyla angariye 
işçiliğin artırılmasını olduğu gibi, vergilerin de artırılmasını gerektirmiştir, çünkü 
1815 yılında maden ocaklarındaki işçilerin isyan ettikleri anlaşılmaktadır. [8, s.332] 

26 Safer 1230/07 Şubat 1815 tarihli bir belgede “Hasköy karhanesinde yapılacak 
dökme fırınları için ateşe karşı pek mukavemetli olan ve Samakocuk karyesi 
dağlarında bulunan taşın celbi” denmektedir ki bu belge döküm fırınlarının 
yapımında kullanılan taşın civardaki dağlardan sağlandığını göstermektedir13. 

Belgeler; 1817 yılı ile 1822 yılları arasında buradaki üretimin arttırılması için ciddi 
çalışmaların yapıldığını göstermektedir. 15 Ramazan 1232/29 Temmuz 1817 tarihli 
bir belgede14 Mühendishane Hulefasından Mesut Efendi’ye ayda yüz kuruş maaş 
verilerek Samakocuk karyesinde yeni yapılacak döküm ocakları ve sair ebniyenin 
resmini yapması istenmiştir. Bir yıl sonra (1818) ise, humbara daneleri imali için 
Samakovcuk’ta bir adet numune döküm ocağı inşa ettirilmiş15 olduğu görülmektedir 
ki, yapılan bu ocakla farklı üretimler gerçekleştirilmek istenmiştir. 1819 yılına ait bir 
belgeden “Tophane ve Humbarahane-i Amire ve Serhaddat-ı Hakaniye tertibatı için 
Samakocuk karyesinde müceddeden  karhane inşası ve yuvarlak tane imali işlerinin 
Aydos Ayanı Dergah-ı Ali kapıcıbaşlarından Haftan Ağası Yusuf Ağa uhdesine 
verildiği”16 öğrenilmektedir. Belgelerden buradaki halkın Yusuf Ağa yönetiminden 

                                                 

12 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Darphane, Belge No:30, 28 Sefer 1215 tarihli belge. 

13 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:1212, 26 Safer 1230/07 Şubat 1815 tarihli belge. 

14 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:631, 15 Ramazan 1232/29 Temmuz 1817 tarihli 
belge. 
15 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:358, 15 Şaban 1233/20 Haziran 1818 tarihli 
belge. 
16 Osmanlı Arşivi, HAT, Belge No:1254, 29 Zilhicce 1234/19 Ekim 1819 tarihli belge. 



 38

memnun olmadığı, ancak onun zamanında üretimin arttırılması için ciddi yapım 
çalışmalarının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. 1820 yılında “yeniden dökümhane 
ve ocaklar inşa ettirildiği17, inşa ettirilen bu ocaklarda üretimin yapılabilmesi için 
“elli bin adet yuvarlak danelerin imaline mahsus kalıpların ve edevat-ı sairesinin 
Tophane ve Tersane Karhanesinden gönderilmesinin istenmiş olduğu” 
belirtilmekte18. 1821 yılında da üretimin artırılması için ciddi çalışmalar aralıksız 
sürdürülmüştür. Bunun için; bozulan bakır kalıplarının yenilenmesi19, isağa olunacak 
humbara daneleri imalathanesi için alet ve edavat alınması20 ve üç dökme ocağı 
arasına bir ve diğer münasip mahalle üç ocak ilavesi21¯22 için yazışmalar yapılmıştır. 
Yine 1821 tarihli başka bir belgede Samakovcuk Madeni Karhanesi’nde yeniden dört 
ocak ve iki ambar yapıldığı belirtilmektedir23 ki önceki belgede sözü edilen ocaklarla 
birlikte ambarlar yapıldığı da öğrenilmektedir. 24 Cemazeyilevvel 1237/16 Şubat 
1822 tarihli24 belgeden ise “Samakocuk Karhanesi içinde ve dışında evvelce yapılan 
ocaklardan başka Kapıcıbaşılardan Samakovcuk Nazırı Yusuf Ağa marifetiyle 
yapılan dört adet ocağın Mimar hulefasından Ali Necib Halife’nin keşfi üzere doksan 
iki bin beş yüz altmış bir kuruşa baliğ olduğu” anlaşılmaktadır.  

05 Zilhicce 1244/02 Temmuz 1829 tarihli bir belgede25 “Samakocuk Karhanesi’ne 
merbut kazalardan mürettep yüz nefer askerin Asakir-i Mansure meyanına 
sokulmaları için ya İstanbul’a veya orduya gönderilerek bunların yerine masrafı daha 
az olan Sekban askeri kullanılması hakkında, seraskerden Sadaret’e tezkire” 

                                                 

17 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:838, 02 Ramazan 1235/13 Haziran 1820 tarihli 
belge. 
18 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Darphane, Belge No:46, 24 Safer 1236/01 Aralık 1820 tarihli 
belge. 
19 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:372, 13 Cemazeyilahir 1236/18 Mart 1821 tarihli 
belge. 
20 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:300, 16 Recep 1236/19 Nisan 1821 tarihli belge. 

21 Osmanlı Arşivi, Cevdet-İKTS, Belge No:10, 19 Şaban 1236/22 Mayıs 1821 tarihli belge. 
22 Başbakanlık Arşivi, Cevdet -İktisat, Belge No: 478, 12 Ramazan 1236/14 Haziran 1821 

tarihli belge. 
23 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Darphane, Belge No:14, 06 Zilhicce 1236/04 Eylül 1821 tarihli 
belge. 
24 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Darphane, Belge No:50, 24 Cemazeyilevvel 1237/16 Şubat 1822 
tarihli belge. 
25 Osmanlı Arşivi, HAT, Belge No:1037, 29 Zilhicce 1244/02 Temmuz 1829 tarihli belge. 
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denmektedir ki, kapsamlı bir yapım etkinliğinin sürdüğü, karhanenin küçük bir 
kaleye dönüşmüş olduğu ve içinde yüz nefer askerin konakladığı anlaşılmaktadır.  

19. yüzyılın başında Küçük Samakov yakınlarındaki demirin dağınık magnetiti 
yıkamakla elde edildiği, ondan sonra da yıkanmış madenin fırınlarda ve su 
çekileriyle metalürjik işleme tabi tutulduğu bilinmektedir.[8, s.149] Bu yıllarda 
bölgeyi ziyaret eden ve bazı askeri işlerde üretimin teknik ayrıntıları ve yerel 
üreticilerle yönetimin ilişkilerine yönelik gözlemlerini aktaran A.Eneholm (1830) bu 
sürecin şeması şöyle tanıtmaktadır: “... pek çok tasarruf edilmekte olan su birbirinden 
farklı borularla münasip yerlere yapılmış su depolarına doldurulmaktadır. Bu sular 
akarken, zahmetsiz biçimde cevheri açığa çıkarır. Bu sularla birlikte iyice yıkanmış 
olarak gelen cevher buradan dökümhaneye alınır. Bu maden sonra fırınlardan, ondan 
sonra da artık saf bir metal şeklinde ocaklardan geçirilmektedir.” Eneholm, kendi 
notlarında demir üretimin boyutları hakkında da bilgi vermektedir “Bulgar 
köylerinde 800 hane her türlü vergiden muaf bırakılmıştır. Bu aileler sadece 
Samokov (Samakocuk) Demirhanelerinde çalışmakla mükelleftirler”. “Sözkonusu 
demirhanelerde çalışan 7 kadılığın sakinleri, iş arasında komşu ormanlardan kolayca 
elde edebildikleri kömürü bulup getirmekle de mükelleftirler”, “Samokcuk'ta 472 
Bulgar, 13 de Rum evi ve 1 kilise bulunmaktadır...”  denmekte olduğu aktarılır.[8, 
s.151] 

1829'da bölgede bulunmuş olan Rus Albayı Eneholm’un diğer gözlemleri şöyledir: 
“...Trul köyü 126 Hristiyan evinden oluşmaktadır. Köylüler ziraat işleriyle 
uğraşmayıp elde ettikleri metalin 1/30'ini kendi geçimlerini temin etmek için 
almaktadırlar”, yani demirin 29/30'u devlete gitmektedir. Trul köyünde üretilmekte 
olan demirin toplam hacminin ne kadar olduğunu bilinmese de, Sofya Samokov'u ile 
Küçük Samokov daki vergi miktarları farklıdır. 1837'de Sofya Samokov'u halkının 
ödemiş olduğu vergi, üretimin 1/5'ini oluşturduğu tanımlanır.[8, s.332] 

Eneholm'un notlarına göre, “... bu fabrika (Küçük Samokov'taki) Sultan'a aittir. 
Fabrika Ocak Nazırı ile yardımcıları tarafından idare edilmekte olup sadece Bab-ı 
Ali'ye tabidir”, “... orada çeşitli asker eşya ve gemi demiri üretilmektedir”; en ağırı 
62 okkayı bulan gülleler, kurşunlar, fıçı çemberleri v.s. de üretilmiştir.[8, s.151] 

Rus Ordu Yüzbaşısı Düamel, “Kuzey Rumeli Hakkında İstatistik Bilgiler” (1830) 
başlıklı notlarında şöyle demektedir: “Samokov'ta (Samakocuk) demir işleyen 17 
fabrika (demir imalathaneleri) bulunmaktadır. Demir imalathanelerinin sayısı 
dönemin yüksek fırınlarının, geleneksel metalürji fırınlarının sayısına bağlı olup 
aralarındaki denge 4/1 dir. 17 imalathanenin ham demir ihtiyaçlarını karşılamak için 
yüzyıllar boyu sürdürülmüş olan bu üretim bağımlılığına göre 60 – 70 yüksek fırına 
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ihtiyaç olduğu hesaplanabilir. Dolayısıyla Markov Bulgaristan’daki demir üretimine 
ilişkin genelleştirilmiş verilere göre, yüksek fırınlardan ve imalathanelerden yola 
çıkılarak Küçük Samokov yakınlarında yılda 1600 – 2000 ton ham demir üretilmiş 
olduğunu ve üretimin önemli bir kısmı demir sırık ve saç halinde ya da yarı mamul 
halde İliada (İğneada) Limanı üzerinden İstanbul Tersanesine gönderildiğini ileri 
sürer.[8, s.150] 

Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri sanayii bakımından Küçük Samokov demir 
üretiminin önemi, 1828-29 kampanyası sırasında Rus Komutanlığı tarafından 
değerlendirilmiştir[8, s.151]. Rus Karadeniz Filosunun diplomasi memurlarından 
İvan Batyanov ile Güney Doğu Bulgaristan İç Ayaklanma Teşkilatı Vekili Çanakçı 
köylü Vılkan arasında 22.V.1829 tarihinde zapta alınmış bir görüşmede bunu 
bulmaktayız. Bu zapta göre,  Bulgar ayaklanma birlikleri ile 500 kişilik Rus askeri 
“top mermileri üreten Türk döküm fabrikasını yokedip Yeniada'ya (İğneada) 
çekilmelidirler”. Anlaşılacağı üzere, Yeniada'nın (İğneada) ele geçirilmesiyle Küçük 
Samokov'ta askeri sevkıyat depolarını yoketme amacı güdülmüştür.[8, s.151] 

Osmanlı Arşivindeki belgeler de 1828-29 kampanyası sırasında Rus Komutanlığı 
tarafından verilen bilgileri destekler niteliktedir. 1829’da yapılan yuvalakların işe 
yaramadığı belirtilirken, 22 Zilkade 1245/15 Mayıs 1830 tarihli26 belgede “Rus 
askeri gittikten sonra Kırkkilise karyelerinde bir Kazak neferi Vize kazasında da bir 
Rus onbaşısı görülerek tutulduğu ve bu gibiler hakkında ne yapılması lazım 
geldiği....” denilmektedir ki, meydana gelen yangının büyük olasılıkla Ruslar veya 
onlarla işbirliği yapanlardan kaynaklandığı düşünülebilir.  

1830 yılında, kârhane yandığı27 için hammadde gönderilerek üretimin Beykoz’da 
yapılması düşünülmüştür. Yangının ertesinde yeniden yapılanma sürecinde yöre 
ahalisinin ekonomik hayatına yapmış olduğu katkı göz önünde bulundurularak kârlı 
olamasa bile işletmenin sosyal kaygılardan dolayı yeniden yapılanmasına 
gidilmiştir.[13] Samakocuk'ta üretimin çağdaşlaştırılmasına uğraşılmış, hatta, buralı 
bir dökümhane işçisi İngiltere'ye eğitime bile gönderilmiştir28. Yine aynı yıl yuvarlak 

                                                 

26 Osmanlı Arşivi, HAT, Belge No:1245, 22 Zilkade 1245/02 Temmuz 1829 tarihli belge. 

27 Osmanlı Arşivi, HAT, Belge No:585, 25 Rabiulevvel 1246/13 Eylül 1830 tarihli belge. 
28 Başbakanlık Arşivi, Cevdet -Nafıa, Belge No: 6, 16 Ramazan 1254/3 Aralık 1838 tarihli 

belge. 
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ve demir yapmak ve eritmek üzere Londra’dan işinde usta bir kişinin getirildiği 
görülmektedir.29  

29 Şevval 1248/21 Mart 1833 tarihli30 belgede “Kaptan-ı derya Vezir Tahir Mehmet 
Paşa’nın Midye nahiyesinde Samakocuk’ta müceddeten ve Selatin evkafına ilhakan 
bina eylediği camide müteaddit cihetlerin tevcih ve beratlarının itası.” denmektedir ki 
sözü edilen cami Dökümhane Mescidi olmalıdır. Tez konusu olarak seçilip, çalışılan 
Dökümhane alanı içindeki mescit yapısını yaptıran kişi olduğu düşünülen ve belgede 
adı geçen Kaptan-ı Derya Vezir Tahir Mehmet Paşa’nın bu dönem zarfında bu 
bölgede görevli olduğu incelenen kaynaklardan öğrenilmektedir. [19, s.1616] 

1835-6’da yanan büyük kömür mağazasının yapımı sözkonusudur. 1838-39’da 
reayanın getirdiği cevher ve üretilen yuvalaklar ve daneler için zam istenir. 1846’da 
inşaat faaliyetlerinin devam etmekte31 olduğu anlaşılır. 1854’de Samakocuk 
dökümhanesine verilen hasarın önlenmesi istenmektedir32. 27 Zilkade 1285/11 Mart 
1869 tarihli belge33  dökümhanenin ıslah edildiğini göstermektedir. 

Bulgar Ortodoks – Katolik İttifak Kilisesi Amirlerinden Rafail Popov'un Roma 
Cemiyet Amiri Kardinal Barnabo'ya göndermiş olduğu ve bu bölgede yaşayan halk 
hakkında bilgiler içeren 17 Ocak 1867 tarihli bir raporda şöyle denilmektedir: 
“Adrianopol civarında bizler oraya, buraya dağılmış 12 köyde yerleşik 3000 
Bulgarız. En önemli merkezimiz, sadece hristiyanların yaşadıkları Küçük 
Tırnovo'dur. 800 sülaleden yaklaşık 120'si ittifaka sadık kalmışlardır”. [8, s.330] 

Pek açıklanmamış olan nedenlerden dolayı burada metal üretimi 1870'li yıllarda 

durdurulmuştur. Küçük Tırnovo'luların Knyaz Nikolay Nikolaevich'e göndermiş 

oldukları şikayet mektubuna göre oradaki madencilik işlerine 1873/1874 yıllarında 

son verdirilmiştir.[8, s.334] Ancak, Bir Edirne Vilayet Salnamesi Samakocuk 

dökümhanesinin 1875 yılında henüz etkin durumda bulunduğunu ve burada nal, sac 

                                                 

29 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri, Belge No:69, 15 Muharrem 1254/10 Nisan 1838 tarihli 
belge. 
30 Osmanlı Arşivi, Cevdet-EV., Belge No:295, 29 Şevval 1248/21 Mart 1833 tarihli belge. 

31 Osmanlı Arşivi, Cevdet-Askeri., Belge No:929, 04 Cemazeyilevvel 1262/30 Nisan 1846 
tarihli belge. 
32 Osmanlı Arşivi, MKT.NZD., Belge No:108, 19 Rabiulahir 1270/19 Ocak 1854 tarihli belge. 

33 Osmanlı Arşivi, İ.DH.., Belge No:588, 27 Zilkade 1285/11 Mart 1869 tarihli belge. 
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hatta makina ve alet üretimi yapıldığını bildirdiği34 belirtilerek, belirli bir gelişmenin 

bu süreçte sağlanmış olabileceği düşünülmektedir. [13, s.17] 1883 yılında buradaki 

demir madenlerinin ihale edildiği anlaşılmaktadır, ancak 1899 tarihli bir belgede 

Tophane için gerekli demirin Samakocuk Dökümhanesi’nden çıkarılması ve mezkur 

dökümhanenin müştemilatiyle idare altına alınmak üzere Tophane’den gönderilecek 

memurlara gerekli kolaylığın göstermesi35 istenmektedir. Bu belgeden 

dökümhanenin hala faaliyette olduğu ya da yeniden faaliyete geçirilmek istendiği 

anlaşılmaktadır. İşletme için 1913 yılında bir İngiliz şirketine 99 yıllığına imtiyaz 

verilmiş (Şekil 3.24), I. Dünya Savaşı içinde 1916’da bu imtiyaz feshedildikten sonra 

burada bir daha üretim yapılmamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 1927'de bölgede 

bir araştırma yapıldığı ve çağdaş amaçlarla işletmeye değer nitelikte bir cevher 

rezervi saptanamadığı anlaşılmaktadır.[15, s.148] 

 

Şekil 3.23: Bölgenin ve çevresinin 19. yüzyıl sonu Osmanlı haritası. (IRCICA) 

                                                 

34 H.Sadi, "Paşaeli: Şarki Trakyanın Coğrafyasına ve İktisadi Tarihine dair Notlar", Türk 
Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, İstanbul, 1931, s.78. 

35 Osmanlı Arşivi, İ..HUS., Belge No:76, 12 Rabiulahir 1317/20 Ağustos 1899 tarihli belge. 
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Şekil 3.24:İngilizlere verilen imtiyazın feshinin sınırlarını gösteren harita. 

Osmanlı Arşivindeki belgelerin okunması ve değerlendirilmesiyle demir üretimi 
bağlamında bölgenin sosyal, ekonomik ve siyasi geçmişi daha iyi 
değerlendirilecektir. Ayrıca, Nikolay Markova göre bu bölgedeki demir üreticiliği ile 
ilgili Rusların devlet arşivlerinde de bilgiler bulunmaktadır. Bu arşivlerin 
incelenmesiyle, yörenin ekonomik geçmişi ve demir üretimiyle ilgili daha somut 
bilgilere ulaşılabilecektir.  
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4. DÖKÜMHANE MESCİDİ  

4.1.Konumu  

 

Şekil 4.1: Kırklareli İli, Demirköy İlçesi kadastro haritası üzerinde dökümhanenin 
konumu. 

Osmanlı Dökümhanesi, Kırklareli İli, Demirköy İlçesi sınırları içinde Hamdibey 
Mahallesi, 242 ada, 25 nolu parselde yer almaktadır.(Şekil 4.1) 1991 yılında I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş bulunan 9400 m²’lik  bu alan , dökümhane ve 
etrafı surlarla çevrili bir yerleşmeden oluşmaktadır.(Şekil 4.2) Kale şeklinde inşa 
edilmiş olup, yamaç üzerinde iki farklı düzleme oturan yapılar topluluğudur. 
Yukarıda savunma-koruma amacıyla tahkim edilmiş, 110 cm kalınlığında taş bir sur 
duvarlarla çevrili yaşama-hizmet mekanlarının ve 10 m kadar aşağıda ise üretim 
donanımlarının ve depoların yer aldığı bir alandır. Yöredeki yaşlılarla yapılan sözlü 
tarih çalışmalarından çevre duvarlarının 1950’li yıllara kadar yaklaşık 4 metre 
yükseklikte olduğu öğrenilmiştir.[14, s.90] Orman içinde kurulan dökümhanenin 
güvenliğini sağlamak ve özellikle 19. yüzyılda sayıları giderek artan Bulgar 
çetelerinin saldırılarına karşı üretim alanlarının korunması amacıyla, bu üst alanda 
sürekli bir askeri birliğin yerleştirildiği, ayrıca dökümhane işçilerinin barındığı kışla 
ve yatakhane gibi binaların yer aldığı anlaşılmaktadır.[14, s.91] Dere boyunda 
kuzeybatı istikametindeki yüksekçe bir noktadan dökümhaneye su getirildiği, 
yerleşim alanı altında  bulunan  taş tonozlu su kanalından anlaşılmaktadır. (Şekil 4.3) 
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Şekil 4.2: 2006 yılı çalışmaları sonunda, dökümhane mescidinin konumunu ve diğer 
yapılarla ilişkisini gösteren vaziyet planı. (Türk Bilim Tarihi Kurumu Araştırma 

Ekibi’nin izniyle.) 

 

Şekil 4.3: Taş tonozlu su kanalının genel görünümü.(Gülsün Tanyeli, 2004) 
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Kanalın, üst düzlemdeki alanın güney kenarının ortasında, şimdi yerinde  olmayan  
büyük  bir su  çarkını  beslediği, bu su çarkının ise yüksek fırınlara hava üfleyerek bir 
seri körüğü çalıştırdığı, alt düzlemdeki mevcut izlerden anlaşılmaktadır. 
Dökümhanenin alt seviyedeki kesiminde yer alan iki adet fırın iyi korunmuş 
durumdadır. Bu fırınlarla ilişkili yaklaşık 2x1 metrelik bir izabe çukuru da açıkça 
gözlenmektedir. (Şekil 4.4) Dökümhane yapısının güneyinde yer alan dere ile 
arasındaki düzlükte bol miktarda cüruf ve odun kömürü kalıntıları yer almaktadır. 
Yöredeki vatandaşlardan alınan bilgilerden üst düzlemdeki yerleşmenin çevre 
duvarlarına ait kesme taşların askeri tesislerin ihtiyacını karşılamak üzere ve tonlarca 
cüruf malzemesi Orman İdaresi tarafından orman içi yolların yapımı sırasında 
götürülmüştür. [5, s.64]  Buna rağmen dökümhane ve çevresindeki üretim alanları 
orman bitki örtüsü altında kaldığından genellikle iyi durumda korunmuş haldedir. 
Tesisin girişi üst kotta, kuzey yönünde uzun kenar üzerinde yer alan kapıdan 
sağlanmaktadır.(Şekil 4.2), (Şekil 4.5) Kapının iki yanında avluya açılan mekanların 
son dönemde işlevi değişmiş, müdahale görmüş olmakla birlikte, barınma ve küçük 
üretim amaçlı olduğu düşünülmektedir. Mescit de bu üst avluda yer almakta olup 
işlevi gereği kıbleye bakacak şekilde konumlanmıştır. Mescit alanın batı kesiminde 
yer almaktadır ve çevre duvarları yakınındadır. Su çarkına ve üretim alanlarına çok 
yakındır. Avluda yer yer taş döşeme görülür.(Şekil 4.6) Bu taş döşemenin bir bölümü 
mescidin, mihrap duvarı karşısında yer alan kuzeybatı duvarına kadar devam eder. 
Yapıların ve avlunun altından geçerek çarka ulaşacak şekilde konumlandırılmış olan 
su kanalları yapının çok yakınında yer alır. (Şekil 4.7) 

 

Şekil 4.4: Dökümhanenin alt seviyede yer alan bir fırının genel görünümü. 
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Şekil 4.5: Dökümhanenin kuzey yönündeki girişinin yeri ve girişin iki tarafındaki 
yapılar topluluğunun genel görünümü. (Zülküf Yılmaz, 2005) 

 

Şekil 4.6: Avluda, kuzey kenara bitişik mekanların önünde yer alan taş döşemenin 
genel görünümü.(Gülsün Tanyeli, 2004) 
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Şekil 4.7: Dikdörtgen yerleşim alanına kuzeybatı yönünden girip, avlunun altından 
geçen su kanallarının genel görünümü. (Gülsün Tanyeli, 2004) 

 

Şekil 4.8:  Dökümhane ve çevresinin kuzeybatı yönünden genel görünümü. (Gülsün 
Tanyeli, 2004) 
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4.2.Plan Özellikleri 

 

Şekil 4.9: Alanın kazı öncesi durumu ve mescidin minaresinin kuzey yönünden 
genel görünümü. (Gülsün Tanyeli, 2003) 

 

Şekil 4.10: Mescit ve çevresinin kuzey yönünden genel görünümü, 2005 yılı. 
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Mescidin mihrabı, doğudan güneye doğru 49º yaparak güneydoğu-güney yönüne 
bakmaktadır. Dolayısıyla, bu doğrultuda, alandaki diğer yapılara ve sınır duvarlarına 
göre açılı olarak yerleşmiş, dikdörtgen (eni 10.65 m., boyu 16.00 m.) planlı bir 
yapıdır. Kazı öncesinde sadece güney uzun kenarının batı köşesinde yükselen 
minaresiyle tanımlanabilmekteydi.(Şekil 4.9) 2004-2005 yıllarında yapılan kazı 
çalışmalarıyla çevre ve temel duvarları ortaya çıkarılmıştır.(Şekil 4.10) Yapı, 
yüzölçümü yaklaşık 170 m² olan dikdörtgen planlı bir alanı kaplar. Ölçüm 
çalışmaları sırasında yapının toprak olan zemininden 80 cm yukarısı  ±0.00 kotu 
kabul edilerek çalışmalara başlanmıştır. Daha sonra, ölçüm çalışmaları sırasında  
kabul edilen bu ±0.00 kotunun, Öğ. Gör. Dr Kani Kuzucular tarafından total station 
ile ölçümleri yapılarak, memleket koordinatlarına karşılık gelen değeri tespit edilmiş 
olan ve kazı alanı içinde yer alan ana röper noktası ile ilişkisi kurularak; bu noktaya 
karşılık gelen değeri tespit edilmiştir. 

4.2.1. Bodrum Kat  

 

Şekil 4.11: Depo olarak kullanılan bodrum katının planı. 

Muhtemelen depo olarak kullanılmış olan bodrum kat mekanına giriş, kısa kenarlar 
üzerinde yer alan kapılardan sağlanmaktadır.(Şekil 4.11),(Şekil 4.12) Birbirinden 
farklı olan bu kapılardan, güney-doğu duvarı üzerinde yer alan yaklaşık 125 cm, 
kuzey-batı duvarı üzerinde yer alan ise yaklaşık 115 cm genişliğindedir. Yapının 
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ayakta kalmış olan kapı kenarlarındaki duvarları eşik seviyesinden yaklaşık 80 cm 
(yaklaşık +0.30 kotu) yükseklikte olduğundan kapıların tam yüksekliği 
bilinmemektedir. Kapı eşikleri zeminden yaklaşık 20 cm yukarıdadır. (Şekil 4.13)  

 

Şekil 4.12: Mescidin kuzeybatı yönünden genel görünümü. (Gülsün Tanyeli, 2004) 

 

Şekil 4.13: Bodrum katın güneydoğu yönündeki girişini gösteren kapı boşluğu, 2004. 
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Şekil 4.14: Dökümhane mescidi bodrum katının su kanalıyla ilişkisini gösteren kesit. 

 

Şekil 4.15: Bodrum kat zemin seviyesi ve taşıyıcı ayakların genel yerleşim düzeni. 
(Gülsün Tanyeli, 2004) 

Yapının şu anda toprak olan zemini ( yaklaşık -0.80 kotu), avludaki döşeme ve kanal 
üst kotundan ( yaklaşık +1.00 kotu) yaklaşık 180 cm aşağıda yer alır.(Şekil 4.14) 
Yapının içinde dar kenarı boyunca 4 sıra, uzun kenarı boyunca 5 sıra dizilmiş olan ve 
döşeme ve diğer yükleri taşıtmak amacıyla (dar kenarı boyunca 120-150 cm, uzun 
kenarı boyunca 140-150 cm aralığında) yerleştirilen taş ayaklar (55-60 x 100-125 cm 
boyutlarında) yer alır.(Şekil 4.15) Dikdörtgen planlı, moloz taş ve kireç harcı 
kullanılarak örülen bu ayakların zeminden yükseklikleri yaklaşık 80-85 cm (yaklaşık  



 53

 

Şekil 4.16: Taşıyıcı ayakların genel yerleşim düzeni ve farklı konumlanan iki taşıyıcı 
ayağın genel görünümü. 

 

Şekil 4.17: Dökümhane mescidinin 75 cm genişliğindeki kuzeydoğu duvarı. (Gülsün 
Tanyeli, 2004) 
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Şekil 4.18: Duvar içlerinde, duvara paralel uzanan ahşap hatıl yuvalarına ait izlerin 
genel görünümü. 

 

Şekil 4.19: Duvar içlerinde, duvara paralel uzanan ahşap hatıl yuvalarına ait izlerin 
plan üzerindeki yerleri. 



 55

+0.05 kotu)’dir. Dikdörtgen planlı taşıyıcı ayakların uzun kenarları, yapının uzun 
kenarına paralel gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu 20 ayaktan sadece 2’si farklı 
konumlandırılmıştır. Uzun kenarları yapının kısa kenarlarına paralel yerleştirilen 2 
ayak, kuzeydoğu duvarına paralel dizilen 5 sıra ayaktan ikinci sırada ve yapının uzun 
duvarları yakınında yer almaktadırlar. (Şekil 4.16), (Şekil 4.11) 

Yapının içinde (güney köşesi yakınında) ve kuzeydoğu ile güneybatı duvarlarının 
dışında muhtemelen daha önceki dönemlere ait temel kalıntıları yer almaktadır. 
Çevrenin kazısı tamamlanmadığından, bu kalıntıların ne tür bir yapıya ait olduğu 
veya hangi amaçla kullanıldığı belirlenememiştir. 

Dikdörtgen planlı yapının kagir duvarları, moloz taş ve kireç harcı kullanılarak 
örülmüştür. 75 cm genişliğindeki bu duvarların bu gün mevcut olan en yüksek kısmı 
zeminden yaklaşık 205 cm (+1.26 kotu)’dir.(Şekil 4.17) Duvar içlerinde duvara 
paralel uzanan iki sıra ahşap hatıl yuvaları yer almaktadır.(Şekil 4.18),(Şekil 4.19) 
Yerlerinde olmayan bu ahşap hatılların boyutları 16x16 cm olup, biri iç kenara 
paralel, diğeri ise dış kenardan 15 cm içerde konumlandırılmıştır ve zeminden 108 
cm (+0.28 kotunda) yukarıda yer almaktadırlar. Bundan başka, uzun duvarlara 
hemyüz ve kısa duvarın içine 25 cm girecek şekilde, 4 sıra halinde, yaklaşık eşit 
aralıklarla ve taşıyıcı ayakların üzerine oturacak şekilde zeminden yaklaşık 93 cm 
yükseklikte (+0.13 kotunda) 14x14 cm boyutlarındaki taşıyıcı kirişlerin yuvaları da 
bulunmaktadır.(Şekil 4.20),(Şekil 4.21) Yine kısa kenarlara paralel, uzun duvarların 
içine 35 cm girecek şekilde ve uzun kenara paralel olan kirişlerin üzerine oturacak 
şekilde yaklaşık 35-40 cm aralıklarla konumlandırılmış 14x20 cm boyutlarındaki 
taşıyıcı kirişlerin oturduğu kiriş yuvaları da yer almaktadır.(Şekil 4.22),(Şekil 4.23)   
. 

 

 

Şekil 4.20: Güneydoğu duvarı ve üzerinde yer alan hatıl ve kiriş yuvalarını gösteren 
görünüş çizimi. 
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Şekil 4.21: Güneydoğu duvarı üzerinde yer alan hatıl ve kiriş yuvaları. 

 

Şekil 4.22: Kuzeydoğu duvarı üzerindeki kiriş yuvalarını gösteren görünüş çizimi. 

 

Şekil 4.23: Kuzeydoğu duvarı üzerinde yer alan kiriş yuvaları. (G. Tanyeli, 2004) 
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Duvarlar üzerinde; kuzey-doğu duvarı üzerinde 6, güney-doğu duvarı üzerinde 4, 
güney-batı duvarı üzerinde 5, kuzey-batı  duvarı üzerinde 4 olmak üzere toplam 19 
tane mazgal penceresi yer almaktadır.(Şekil 4.24),(Şekil 4.11) Karşılıklı duvarlara 
denk gelecek şeklinde yerleştirilmiş olan ve içten dışa doğru daralan bu pencerelerin 
içteki ölçüleri yaklaşık 40x40 cm, dıştaki ölçüleri ise 15x25 cm’dir 

 

Şekil 4.24:Güneydoğu duvarı üzerindeki mazgal pencerelerinin dışarıdan görünümü, 
2004. 

4.2.2. Minare  

Minare yapının  güneybatı duvarı üzerinde, kuzeybatı duvarı ile güneybatı duvarının 
kesiştiği yerde yer almakta olup, yapı duvarı ile birlikte örülmüştür.(Şekil 4.25), 
(Şekil 4.26) Bugün büyük bir kısmı olmayan minarenin kürsüsü yatay derzli kaba 
yonu taş duvar örgüsünden oluşur. Kaba yonu taş duvar örgüsü arasında iri kireç 
parçacıklı beyaz harç yer alır. Minare kürsüsü zeminden (-0.80 kotu) 380 cm  
yükselir (+3.00 kotu) ve duvara paralel kenarı 270 cm, dik kenarı ise 285 cm’dir. 
Minarenin güneybatı cephesinde, zeminden 4 cm yükseklikte (-0.76 kotu) 10x10 cm 
boyutunda ki ahşapların içinde bulunduğu, ahşap hatıl ızgarasına ait yuvalar yer 
alır.(Şekil 4.27) Ahşap hatıllara ait olan bu yuvaların izleri diğer cephelerde de 
görülür. Minarenin güneydoğu cephesi üzerinde; zeminden 10 cm yüksekliğinde (-
0.70 kotu), 121 cm yüksekliğinde (+0.41 kotu), 355 cm yüksekliğinde (+2.75 kotu), 
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kuzeybatı cephesi üzerinde; zeminden 25 cm yüksekliğinde (-0.55 kotu), zeminden 
358 cm yüksekliğinde (+2.78 kotu), ana yapıya bitişik olan kuzeydoğu cephesi 
üzerinde; zeminden 216 cm yüksekliğinde (+1.36 kotu), zeminden 355 cm 
yüksekliğinde (+2.75 kotu) 10x10 cm boyutunda ki ahşap hatılların içlerine oturduğu 
yuvalara ait izler yer alır. Minarenin yapıyla bitişik olan kuzeydoğu cephesinde, ana 
yapıyla ilişkili olduğunu ve sürekli örüldüğünü gösteren izler bulunur.(Şekil 4.28) 
Minare gövdesi yerden 380 cm (+3.00 kotu) yükseklikten başlar ve yerden 930 cm 
yüksekliğe (+8.50 kotu) kadar olan kısmı günümüze ulaşmıştır. Minare gövdesi 6.5 
cm kalınlığında tuğla ve aralarda 4-4.5 cm kalınlığında iri taneli kireç topaçlı beyaz 
harç kullanılarak örülmüştür.(Şekil 4.29) Minare dış yüzeyi ince beyaz kireç harç 
sıvalıdır ve minare gövdesinin toplam çapı yaklaşık 200 cm’dir (27 cm tuğla 
duvar+147 cm iç çap+27 cm tuğla duvar). Minarenin kapısı yerden 565 cm yukarıda 
(+4.85 kotu) olup, kuzeydoğu yönüne bakmaktadır.(Şekil 4.28) Zeminden 768 cm 
yukarıda (+6.88 kotu) güneydoğu yönüne bakan 10x50 cm ölçülerinde, pencere 
açıklığı yer almaktadır.(Şekil 4.30) 

 

Şekil 4.25: Yapının  güneybatı duvarı üzerinde yer alan minarenin planı. 

Minarenin tuğla örgülü gövdesinin iç duvarında, merdiven izleri görülür.(Şekil 4.31)  
Duvar içine giren bu izlerin boyutları yaklaşık 20x20 cm’dir (2 sıra tuğla+2 sıra harç 
yüksekliğinde). Minare gövdesinin iç duvarında yer alan bu izlerden, minare 
merdiveninin başlangıç noktasını ve dönüş yönünü belirlemek de mümkündür. 
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Şekil 4.26:  Güneydoğu yönünden yapı ve minareye ait görünüş. 

 

 

 

Şekil 4.27: Minarenin  güneybatı cephesi üzerinde yer alan ahşap hatıl ızgarasına ait 
izler. 
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Şekil 4.28: Minare girişinin yeri ve minarenin ana yapıyla ilişkili olduğunu gösteren 
hatıl yuvalarına ait izleri. (Gülsün Tanyeli, 2003) 

 

Şekil 4.29: Minare tuğlasının şekil ve boyutlarını gösteren çizim. 
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Şekil 4.30: Güneydoğudan görünümü.    Şekil 4.31: Minare içindeki merdiven izleri. 

4.2.3. Cepheler  

4.2.3.1. Kuzeydoğu Cephesi 

 

Şekil 4.32: Kuzeydoğu cephesi. 

Kuzeydoğu yönündeki avluya bakan cephedir.(Şekil 4.32), (Şekil 4.33) Kuzeydoğu 
cephesi 16,00 m uzunluğunda olup çok az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Moloz taş 
ve kireç harcından oluşan duvarın en yüksek yeri, yapı girişinden (-0.80 kotu) 210 
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cm avludan ise 30 cm yüksekte olan  yaklaşık +1.30 kotudur. Üst kesimlerle ilgili 
olduğu düşünülen yapı duvarlarının kalıntıları kazı sırasında yaklaşık 2 metre 
boyutlarındaki parçalar halinde bulunmuştur, tuğla kalınlıkları 2 cm olup, boyutları 
14x25 cm’dir.(Şekil 4.34) 

 

Şekil 4.33: Kuzeydoğu cephesinin avluyla ilişkisini gösteren vaziyet planı. 

 

Şekil 4.34: Kuzeydoğu cephesinin kazı sonrası durumu. (G. Tanyeli, 2004) 
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4.2.2.2. Güneydoğu Cephesi 

 

Şekil 4.35: Güneydoğu cephesi. 

 

Şekil 4.36: Güneydoğu cephesi ve öne çıkıntı yapan kapı.(Gülsün Tanyeli, 2004) 



 64

Güneydoğu cephesi günümüze ulaşamayan mihrabın yer aldığı cephedir.(Şekil 4.35)  
10,65m uzunluğundaki bu cephenin zemin katının ortasında 125 cm genişliğinde bir 
kapı boşluğu bulunur. Duvar burada kapının iki tarafından 60’ar cm olmak üzere öne 
doğru 78 cm çıkıntı yapmaktadır.(Şekil 4.36) Kapının iki yanındaki duvar üzerinde 
toplam 4 mazgal yer alır.(Şekil 4.37) Yaklaşık 15x25 cm boyutlarındaki bu açıklıklar 
havalandırma pencereleridir. Moloz taş ve kireç harcından oluşan duvarın günümüze 
ulaşan en yüksek yeri yapı girişinden 150 cm yukarıdadır (+0.70 kotu).  

 

Şekil 4.37: Güneydoğu cephesi üzerindeki (kuzeydoğu cephesi yakınındaki) mazgal 
pencerelerinden bir görünüm. 

4.2.3.3. Güneybatı Cephesi 

Minarenin yer aldığı cephedir. 16,00 m genişliğindeki bu cephenin çok azı ayaktadır. 
(Şekil 4.38)  Duvar dokusu moloz taş ve kireç harcından oluşur. Yıkılmış olmalarına 
rağmen mazgal pencerelerinin izleri bellidir ve 5 tanedir. Minare güneybatı duvarına 
bitişik olup, kuzeybatı duvarının batı köşesi yakınında konumlanmıştır. Dikdörtgen 
planlı minarenin kaidesinin güneybatı duvarı boyunca uzanan kısmı 270 cm.dir ve 
öne doğru 285 cm çıkıntı yapmaktadır (Şekil 4.39). 
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Şekil 4.38: Güneybatı cephesi. 

 

 

Şekil 4.39: Minare ve güneybatı cephesine bakış.(Oğuz Müftüoğlu, 2005). 
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Şekil 4.40: Güneybatı cephesinin güney köşesinin genel görünümü. (Gülsün Tanyeli, 
2004) 

4.2.3.4. Kuzeybatı Cephesi 

Kuzeybatı cephesi mihrabın karşısına denk gelen ve minare yakınında yer alan 
cephedir. (Şekil 4.41) 10.65 metre genişliğindeki bu cephenin yaklaşık ortasında 115 
cm genişliğinde bir kapı boşluğu bulunmaktadır.(Şekil 4.42)  Kapının iki yanında 
ikişerden toplam 4 mazgal penceresi yer almaktadır.(Şekil 4.43)  Kapı boşluğunun 
minare yakınındaki duvarın bir kısmı hala toprak altında olduğundan buradaki 
pencereler görülememiştir. Ancak kapının diğer yanındaki pencerelerin yerleri 
bellidir ve mihrabın yer aldığı cephedeki pencerelere karşılık gelmektedirler. 
Yaklaşık 15x25 cm boyutlarındaki bu pencereler yapının alttan hava almasını 
sağlamak amacıyla yapılmış olan mazgal pencereleridir. (Şekil 4.43)  Moloz taş ve 
kireç harcı örgüsünden oluşan duvarın günümüze ulaşan en yüksek yeri, yapı 
girişinden 130 cm yukarıda yer almaktadır (+0.50 kotu).  
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Şekil 4.41: Kuzeybatı cephesi. 

 

 

Şekil 4.42: Kuzeybatı cephesinin ve kapı boşluğunun genel görünümü. (Gülsün 
Tanyeli, 2004) 



 68

 

Şekil 4.43: Kuzeybatı cephesi ve pencere düzeninin 2004 yılı kazı sonrası genel 
görünümü. 

4.2.4. Yapı Bileşenleri  

 

Şekil 4.44: Güneydoğu yönündeki kapı boşluğunun 2004 yılı kazı sonrası genel 
görünümü. 
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Yapının kapıları günümüze ulaşamamıştır. Sadece 2 tane bodrum katta ve 1 tane 
minarede olmak üzere toplam 3  kapı boşluğu bulunmaktadır.(Şekil 4.44)   

 

Şekil 4.45: Güneydoğu duvarı üzerindeki pencerelerin içten görünümü (2004). 

 

Şekil 4.46: Güneydoğu duvarı üzerindeki pencerelerin dıştan görünümü (2004). 
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Yapının kazı sonrası ortaya çıkarılan ve günümüze ulaşmış olan kısmı kapı 
girişinden 210 cm yüksekliğe denk gelen +1.30 kotudur. Bu seviyeye kadar olan 
duvar örgüsü üzerinde, kapı girişinden 80 cm yükseklikte yer alan pencereler 
gözlenmektedir. Bunlar mazgal penceresi olup; kuzey-doğu duvarı üzerinde 6, 
güneydoğu duvarı üzerinde 4, güneybatı duvarı üzerinde 5, kuzeybatı  duvarı 
üzerinde 4 tane olmak üzere toplam 19 tanedir.(Şekil 4.45), (Şekil 4.46) Karşılıklı 
duvarlara denk gelecek şeklinde yerleştirilmiş olan mazgal pencereleri içten dışa 
doğru daralmaktadırlar. 75 cm kalınlığındaki duvarlar üzerinde yer alan bu 
pencerelerin içteki ölçüleri yaklaşık 40x40 cm, dıştaki ölçüleri ise 15x25 cm’dir. 
Pencerelerin örgüsünde düz atkılı, enli yassı taşlar kullanılmıştır.(Şekil 4.47)   

 

Şekil 4.47: Mazgal pencerelerine ait mevcut plan, kesit ve görünüş. 

Yapının merdivenleri günümüze ulaşmamıştır. Tuğla örgülü minare gövdesinin iç 
kesimindeki duvar yüzeyinde, minare merdivenine ait izler görülmektedir (Şekil 
4.31). 

Kazı çalışmaları bodrum kat giriş seviyesine kadar (-0.80 kotu) yapıldığından, 
yapının temel üst sistemi görülebilmektedir (Şekil 4.48). Dikdörtgen planlı yapının 
taşıyıcı sistemi, 75 cm genişliğindeki yığma duvarlarla, yapı içinde yer alan 
dikdörtgen planlı moloz taş örgülü ayaklardan oluşmaktadır. Ayaklar, yapının içinde 
dar kenarı boyunca 4 sıra ve yaklaşık 140-145 cm arası değişen aralıklarla, uzun 
kenarı boyunca 5 sıra ve yaklaşık 130-150 cm arası değişen aralıklarla dizilmiş olup 
toplam 20 tanedir. Ayakların uzun kenarı yapının uzun kenarına paralel gelecek 
şekilde yerleştirilmiş, sadece 2 ayak bunlara dik gelecek şekilde konumlandırılmıştır. 
Dikdörtgen planlı taşıyıcı ayakların ölçüleri, 55-60x100-125 cm arasında 
değişmektedir. Kazı çalışmaları temel üst seviyesinde bırakılmış olup, asıl temel 
sisteminin yer aldığı alt seviyeyle ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden temel 
alt seviyesiyle ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamış olup, kazısı tamamlandıktan 
sonra kesin bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir. 
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Şekil 4.48: Yapının taşıyıcı sistemini oluşturan duvarlar ve taşıyıcı ayakların 2004 
yılı kazı çalışmaları sonrası güneydoğu yönünden genel görünümü. 

 

 

Şekil 4.49: Yapı duvarlarının  2004 yılı kazı çalışmaları tamamlandıktan sonraki 
genel görünümü. 
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Dikdörtgen planlı yapının 75 cm kalınlığındaki duvarları ve bu duvarlar arasında 
kalan taşıyıcı ayaklar moloz taş örgülüdür.(Şekil 4.49) Yapı duvarları dışında, minare 
kürsüsünde yatay derzli kaba yonu taş duvar örgüsü kullanılmıştır. Bütün duvarlarda 
kullanılan harç, beyaz renkli kireç harcıdır. 

Yapının üst kesimindeki duvarlarında ve minare gövdesinde kullanılmış olan 
malzemesi tuğladır. Kazı çalışmaları sırasında, kuzeydoğu duvarı önünde, yaklaşık 
+0.50 kotu (yapı girişinden 130 cm yukarıda) seviyesinde, yatık olarak toprak 
üzerinde bulunan tuğla duvarlar ortaya çıkarılmıştır.(Şekil 4.49) Muhtemelen yığma 
duvarların üzerine oturan bu tuğla duvarlar, 2 cm kalınlığında, 14x25 cm 
ölçülerindedir. Bu duvarlarda ve minare gövdesi tuğla örgüsünde bağlayıcı olarak 
kireç harcı kullanılmıştır. 

 

4.2.5. Bozulmalar  

Yapıya yapılacak müdahale ve onarımlara karar vermek için meydana gelen 
bozulmaların ve nedenlerinin doğru bir şekilde saptanması son derece önemlidir. 
Bozulmalara neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması, onarımların sonuçlarının 
uzun süreli olması için gereklidir. Aksi takdirde en kısa sürede bozulma tekrar ortaya 
çıkacak ve belki bu sefer daha önemli müdahaleler gerektirecek hasarlara neden 
olacaktır. 

Yapıda bozulmalara neden olan en önemli sorun bakımsızlıktır. Yapı uzun yıllar 
boyunca kendi kaderine terk edilerek, hiçbir bakım ve onarım yapılmamıştır. Yapılan 
çalışmalar sırasında anlaşıldığı kadarıyla, 1916 yılında bu alanda üretime son 
verilerek yapılar kendi kaderine terk edilmiş ve bir daha kullanılmamışlardır. Ayrıca 
yöredeki vatandaşlardan alınan bilgilerden, buradaki yerleşmelere ait taşların askeri 
tesislerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sökülüp götürüldüğü bilinmektedir. Yerleşim 
yerlerinden de uzak olduğundan, yapının büyük bir bölümü zaman içinde yok olmuş 
ve günümüze toprak altında kalan kısmı ulaşabilmiştir.  

Yapının kalan kesimlerinde gözlenebilen en önemli bozulma sebebi; ahşap hatıl ve 
kirişlerin zamanla çürüyüp yok olmasıdır. Bu yok olma sonucu yerlerinde boşluklar 
oluşmuş, oluşan bu boşluklar da zamanla yapısal bozulmaları meydana getirmiştir. 
Özellikle yapı duvarlarında ve minare kürsüsünde bu bozulmalar açık bir şekilde 
gözlenebilmektedir. 



 73

Doğal etkenler de yapıda önemli bozulmalara sebep olmuştur. Minare gövdesinin 
tuğla örgüsünde kullanılan kireç harcı sıcak, soğuk, don ve özellikle rüzgar gibi 
etkenler yüzünden zamanla aşınmış, bu aşınma ve diğer nedenlerin sonucunda gövde 
duvarlarında çatlaklıklar ve kopmalar oluşmuş; şerefesi yıkılmıştır. Duvar 
örgüsündeki tuğla yüzeylerde de bu etkenlerin sebep olduğu bozulmalar 
görülmektedir. Kalan kesimleri taşıyıcılını yitirerek tehlikeli durumda olan minarenin 
kazısı öncesinde (2003 yılında) yerel çabalarla ahşap bir iskele yapılarak askıya 
alınması sağlanmıştır. 
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5. RESTİTÜSYON  

Restitüsyon projelerinin hazırlanması sürecinde, yapı hakkında bilgisi olan kişilerle 
görüşülmüş, Prof. Dr. H.H. Günhan Danışman (BÜ) tarafından Yazar Nazif 
Karaçamla görüşülerek yapının eski fotoğraflarına ulaşılmış, arşivlerdeki belgeler 
taranarak yapı ile ilgili bilgiler toplanmış, Y. Doç. Dr. Gülsün Tanyeli (İTÜ) ve Doç. 
Dr. Mustafa Kaçar (İÜ) tarafından Osmanlıca belgelerin çevirileri ve 
değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca yapıda günümüzde mevcut olmayan elemanlar, 
yapıdan elde edilen verilerden yararlanılarak, benzer yapılarla tipolojik 
karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmesi sonucunda belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yapının büyük bir bölümü ayakta olmadığından, restitüsyon kararlarının ortaya 
çıkmasında, kapsamlı bir analojik çalışma yapılması gerekmiştir. Yapının cephe 
düzeni, pencere yerleri ve tipleri, kapı boyutları ve yerleri, çatı sistemi gibi üst 
yapıya ilişkin veriler ise eksiktir. Bu nedenle benzer plan özellikleri gösteren 17.,18. 
ve 19. yüzyıl mescit yapıları ele alınarak, savunma duvarlarıyla çevrili bir alanda 
olduğundan Türkiye ve Avrupa da bulunan Osmanlı kalelerinin mescit ve camileri 
üzerinde durularak [Çanakkale Çimenlik Kalesi Sultan Abdülaziz Cami, Çanakkale 
Seddülbahir Kalesi Camisi (mevcut değil), Babadağında Gazi Ali Paşa Cami 
(Romanya), Hırşova’da Sultan Mahmut Cami (Romanya), İshake Kalesi Mahmut 
Yazıcı Cami (Romanya),  Köstence’de Hünkar Aziziye Cami (Romanya), Maçin’de 
Mestan Ağa Cami (Romanya), Mangalya’da Esmahan Sultan Cami (Romanya), 
Tulça’da Aziziye Cami (Romanya), Sigetvar Sultan Süleyman Cami (Avusturya)] 
plan ve yapısal özellikleri karşılaştırıldı.[11] Arşivlerdeki plan ve çizimler 
incelenerek; benzer özellik gösteren yapıların [İstanbul Çengelköy’de Yanan Hacı 
Ömer Mescidi Yerine Yapılacak Camiin İnşa Projesi, İstanbul Kürkçü Şemseddin 
Camiin İnşa Projesi, İstanbul Paşabahçe Caminin Yeniden İnşa Projesi, İstanbul 
Muhyiddin Caminin Tamir Projesi, İstanbul Ahmet Çelebi Caminin Tamir Projesi, 
İstanbul Şahkulu Mehmed Efendi Caminin Planı, İstanbul Cibali Cami (Osmanzade 
Mescidi)’nin İnşa Projesi, İstanbul Katip Mustafa Çelebi Caminin Yeniden İnşa 
Projesi, Silivri Kılınç Köyü Caminin Tamir Projesi, Çorum Suheyb-i Rumi Caminin 
Planı ile Kuzey Cephesi Çizimi, Pasliç Kasabası İshakiye Mahallesindeki Camiin 
yeniden inşa projesi], pencere ve kapılarının tip ve boyutları, çatı sistemleri, cephe 
düzenleri gibi yapısal özellikleri karşılaştırılarak aralarında ilişki kurulmaya 
çalışıldı.[10] İstanbul’daki 17.,18. ve 19. yüzyıl mescit yapıları incelenerek, benzer 
özellik gösterenler tespit edilip [Şazeli Tekkesi Mescidi (Fatih), Hoca Hayrettin Üç 
Mihraplı Cami (Eminönü), Salih Paşa Cami (Fatih), Hacı Hüsrev Mescidi (Eyüp), 
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Cami (Topkapı), Molla Şeref Cami (Fatih), Suhte 
Sinan Cami (Fatih), Sekbanbaşı Cami (Beyazıt)], üzerinde ölçümler yapıldı. 
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Yapının günümüze ulaşmış olan kısımlarından, yapı ve yapım sistemi ile ilgili 
önemli bilgiler edinmek mümkündür. Kazı sonrası çalışmalarda ortaya çıkarılan 
kısımlardan elde edilen veriler yapının depo olarak kullanılan bodrum katının 
olabileceğini ve bu bodrum kat üzerinde ibadet amacıyla kullanılan mescit katının 
yer alabileceğini düşündürdü. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, incelenen kale 
yapılarından; Çanakkale Çimenlik Kalesi’ndeki Sultan Abdülaziz Camisinde ve arşiv 
belgelerindeki bilgilerden Seddülbahir Kalesi Camisinde, mescit katının altında bir 
mekanın yer aldığı ve  buranın depo olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının 
1920’lere ait ulaşılan en eski fotoğrafında da bodrum kat olarak kullanılan bir 
mekanın yer aldığı görülebilmektedir. Yapının kazı sonrası çalışmalarda ortaya 
çıkarılan kısımlarından bodrum kata ait döşeme sistemi belirlenebilmektedir. 
İncelenen örneklerde, bazı yapıların müdahale görerek değişime uğramış olmalarına 
rağmen mevcut izlerden döşeme sistemlerinin benzer olduğu gözlenmiştir. Özellikle 
Çanakkale Çimenlik Kalesi’ndeki Sultan Abdülaziz Camisi’nin, müdahale görmüş 
olmasına rağmen, döşemeye ait hatıl ve kiriş yuvalarının yerleri ve boyutları 
gözlenebilmektedir ve bu durumuyla bu yapıların döşeme sistemlerinin benzer 
olduğu anlaşılmaktadır. (Şekil 5.1) 

 

Şekil 5.1: Çanakkale Çimenlik Kalesi’ndeki Sultan Abdülaziz Camisinin döşeme 
sistemi. 
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5.1.Mekanlar  

5.1.1. Mescit Katı  

Tablo 5.1: İstanbul’daki benzer plan özellikleri gösteren 17, 18 ve 19. yüzyıl 
mescitleri.  
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Yapının asıl mekanı olan mescit katı depo olarak kullanılan bodrum katın üzerinde 
yer alır (+3.00 kotu). Yapının bu mekanı günümüzde mevcut olmadığından 
restitüsyon projesinin hazırlanmasında benzer plan özellikleri gösteren Türkiye ve 
Avrupa’daki 17 yüzyıl, 18 yüzyıl ve 19 yüzyıl Osmanlı Mescitleri incelenmiş, 
pencere düzeni, kapı boyutları, kat yükseklikleri karşılaştırılarak tipolojik çalışma 
yapılmıştır. 
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Yapının 1920’lerde çekilen fotoğrafında (Şekil 5.13) mihrabın yeri ve şekli 
görülebilmektedir. Mescit yapıları incelendiğinde, mekana girişi sağlayan kapının  
genelde mihrabın karşısındaki duvar üzerinde yer aldığı görülür. Çok az da olsa 
kapının, mihrap duvarının sağında ve solunda yer alan duvarlar üzerinde olduğu 
örnekler vardır. Bu tür örneklerde kapı, mihrabın karşısında yer alan kuzeybatı 
duvarına yakındır ve genelde giriş kısmı ana mekandan ayrılarak son cemaat yeri 
olarak kullanılır. Ana mekanın giriş kapısı mihrabın karşısında ki duvar üzerinde yer 
alır. (Tablo 5.1) Mescit yapılarında girişin mihrap duvarı karşısında yer alacak 
şekilde planlanmasının sebebi ibadet eden kişilere rahatsızlık vermemek için 
olmalıdır. Kazılar sonrasında avludan yapının kuzeybatı duvarına kadar uzanan taş 
döşemeye rastlanmıştır (Şekil 5.2), (Şekil 5.3). Muhtemelen bu duvar önünde ahşap 
bir sundurma yer almakta, taş döşemenin bittiği yerde mescit katı kotuna çıkışı 
sağlayan merdivenler başlamakta ve buralardan geçilerek ana mekana ulaşılmaktadır. 
Kazı çalışmaları sırasında, kuzeybatı duvarı önünde yer alan düzgün işlenmiş, içi 
oyulmuş taşlara rastlanmıştır.(Şekil 5.4) Bunlar büyük bir ihtimalle ahşap 
sundurmayı taşıyan dikmelerin oturduğu taşlar olup, ortasının oyuk olmasının sebebi 
ise ahşap-taş birleşimini sağlayan metal elemanların buraya yerleştirilmesindendir 
(Şekil 5.5).  

 

Şekil 5.2: Avludan yapının kuzeybatı duvarına kadar uzanan taş döşemenin çizimi. 
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Şekil 5.3: Avludan yapının kuzeybatı duvarına kadar uzanan taş döşemenin 
görünümü. 

 

Şekil 5.4: Sundurmayı taşıyan dikmelerin oturduğu taş kaidenin genel görünümü. 
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Tablo 5.2: Avrupa’daki benzer plan özellikleri gösteren 17, 18 ve 19. yüzyıl 
mescitleri. 
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Yapının depo olarak kullanılan bodrum katının taş duvarları 75 cm kalınlığındadır. 
Mescit katının duvarları ise bodrum katın taş duvarlarından farklı olup tuğladır. Bu 
duvarların tuğlaları minare tuğlalarından daha incedir 2 cm kalınlığında, 14x25 cm 
boyutlarında olup, 2-2.5 cm kalınlığında beyaz kireç harcı kullanılarak örülmüşlerdir. 
Duvar kalınlıkları da daha ince örülmüş olup, yaklaşık 35-40 cm dir. (Şekil 5.6) 

Yapının minare kapısı mescit katından yaklaşık 185 cm yukarıda (+4.85 kotu) yer 
almakta ve yönü mescidin güneybatı duvarına bakmaktadır. Bu konumuyla yapının 
minare kapısına mescit içinde yer alan bir merdivenden çıkılarak ulaşıldığı 
anlaşılmaktadır. Bu gereklilikten anlaşıldığı üzere yapının bir de mahfil katı olmalı 
ve mahfile çıkışı sağlayan merdivenin sahanlığından minareye bağlantı sağlanmış 
olmalıdır.  
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Tablo 5.3: Türkiye ve Avrupa’daki benzer plan özellikleri gösteren ve arşivlerde yer 
alan çizimlerine ulaşılan 17, 18 ve 19. yüzyıl mescitleri. 

 

 



 84

 



 85



 86

 



 87

 

Şekil 5.5: Kuzeybatı duvarı önünde yer alan ve muhtemelen kaide olarak kullanılmış 
olan düzgün işlenmiş, içi oyulmuş taşlara ait çizim. 

 

Şekil 5.6: Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkartılan mescit katın tuğla duvarları. 
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5.1.2. Bodrum Kat (Şekil 5.7, Şekil 5.8, Şekil 5.9) 

Osmanlı kalelerindeki mescit ve camilerin ibadet amacıyla kullanılan mekanın 
altında depo olarak kullanılan bir bodrum katın yer aldığı mevcut örneklerden 
görülmekte ve belgeler de bu durumu desteklemektedir36. (Şekil 5.10), (Şekil 5.11) 
Yapı duvarları kenarlarında (güneydoğu duvarının doğu köşesi yakınında ve 
güneybatı duvarının güney köşesi yakınlarında) çıkan magnetit kumu ve döşeme 
sistemi buradaki durumun da benzer olduğunu düşündürür.  

 

 

Şekil 5.7: Bodrum kat planı. 

Yapının zemini toprak olup, ±0.00 kotundan (ölçümler sırasında bodrum kat giriş 
seviyesinin 80 cm yukarısı ±0.00 kotu kabul edilmiştir) yaklaşık 80 cm aşağıda yer 
alır  (-0.80 kotu) ve ilk  yapıldığında da  öyle olduğu  düşünülmektedir. Yapının  kısa  

                                                 

36 Çanakkale Çimenlik Kalesi’ndeki Sultan Abdülaziz Camisi, Ishake Kalesi’ndeki Mahmut 

Yazıcı Camisi Çanakkale Seddülbahir Kalesi Camisi (mevcut değil.) 
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Şekil 5.8: Yapının enine kesiti ve bu kesitte görülen güneydoğu yönündeki mihrap 
duvarı üzerinde yer alan bodrum kat girişi. 

 

Şekil 5.9: Güneydoğu cephesi ve bu cephe üzerinde görülen yapının bodrum kat taş 
duvarları ile minare kürsüsünün taş duvarlarının ilişkisini gösteren çizim. 
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kenarları üzerinde karşılıklı iki kapı yer almakta; depo olarak kullanılan kısımlar 
girişlerinin her iki yanındadır. Depo olarak kullanılan kısmın döşemesi +0.51 
kotundadır ve zeminden yaklaşık 130 cm yukarıda yer alır. Döşeme, taş ayaklar 
üzerine oturan 14x14 cm kirişler ve bunların üzerine dik oturan 14x20 cm kirişler  
tarafından taşınmaktadır. Havalandırmayı sağlamak amacıyla açılmış olan mazgal 
pencereleri ise döşeme altında kalır. 

  

Şekil 5.10: Çanakkale Çimenlik Kalesindeki Sultan Abdülaziz Camisinin (1876) 
depo olarak kullanılan bodrum katı. 

Yapıyla ilgili ulaşılan en eski fotoğraf 1920’lere aittir (Şekil 5.13). Bu fotoğrafta, 
depo olarak kullanılan bodrum katın duvarlarının minarenin kürsü kesimindeki gibi 
taş örgülü devam ettiği ve kapı boşluğundaki açıklığın tuğla kemerle geçildiği 
görülmektedir. Kemer örgüde kullanılan tuğlalar minare tuğlalarından farklıdır, 
yapının bodrum katı üzerinde yer alan duvarlardaki tuğlalarla aynı olup, 2 cm 
kalınlığındadırlar. Kemer başlangıç seviyeleri eşik seviyesinden yaklaşık 165 cm 
yukarıdadır (+1.13 kotu) ve kapı yüksekliğinin tuğla kemer alt seviyesine kadar olan 
kısmı eşik seviyesinden yaklaşık 218 cm (+1.72 kotu)’dir. Diğer Osmanlı Kale 
Mescitleri incelendiğinde de depo olarak  kullanılan  bodrum  katın giriş kapılarının 
normal kapılara göre daha geniş yapıldığı ve genelde üst kısmının tuğla kemer 
örgüyle tamamlandığı görülür (Şekil 5.10). Kapı açıklıklarının iki yanında 2 ’şerden 
toplam 4 mazgal penceresi yer almaktadır. Günümüze sadece güneydoğu duvarı 
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üzerindeki kapının, kuzeydoğu duvarına birleşen kesiminde yer alan iki mazgal 
penceresi ulaşmıştır (Şekil 5.12), kapının diğer yönünde yer alan pencerelerin sadece 
izleri gözlenebilmektedir. 1920’lerde çekilmiş olan fotoğraf bodrum katın 
duvarlarının zemin seviyesinden (-0.80 kotu), tuğla olan mihrap yüksekliğine kadar 
olan kısmının ayakta kaldığını göstermektedir. Yapı duvarları ile minare kürsüsünün 
duvarı birlikte örülmüştür. Minare kürsüsünün moloz-kabayonu taş duvar örgüsü 
yerden 380 cm yüksekliğe (+3.00 kotu) kadar devam etmektedir, kürsü ile yapı 
duvarı birlikte örüldüğünden bodrum katın taş duvarları da bu kota kadar (+3.00 
kotu) yükselmelidir. (Şekil 5.9) Dolayısıyla mihrap tuğla örgüsü ile yapının tuğla 
duvarlarının örgüsü bu seviyeden  (+3.00 kotu) başlayarak yükselmiş olmalıdır. 

 

Şekil 5.11: Eyüp’te Hacı Hüsrev Mescidi ve muhtemelen depo olarak kullanılan 
bodrum katı. 

Mescit katının döşeme sistemi ile bodrum katın döşeme sisteminin benzer olduğu 
düşünülebilir. Yine uzun kenara paralel, yaklaşık 200 cm aralıklarla 4 taşıyıcı hatıl 
(14x14 cm ebatlarında) uzanmakta, bunların üzerinde dik gelecek şekilde (kısa 
kenara paralel) yaklaşık 35-40 cm aralıklarla (14x20 cm ebatlarında) hatıllar 
oturmakta, bu ızgara sistemi ise taşıyıcı ayaklar üzerine denk gelen taşıyıcı dikmeler 
(16x16 cm ebatlarında) tarafından taşınmaktadır. Bunların üzerinde döşeme tahtası 
yer almaktadır (+3.00 kotu). Bodrum kat döşemesi (+0.51 kotu)  ile mescit katı 
döşemesi (+3.00 kotu) arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 250 cm dir. (Şekil 5.8) 
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Şekil 5.12: Yapının mihrap cephesinin 2004 yılı kazı sonrası genel görünümü. 

 

Şekil 5.13: Yapının 1920’lerde mihrap yönünden (önde mihrap, arkada minare yer 
almakta) görünümü. (Yazar Nazif Karaçam arşivi). 
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5.1.3. Minare  

          

Şekil 5.14: Minare ve yüksekliğinin  Şekil 5.15: Şerefenin, minare kapısı ve                        
batı yönünden genel görünümü (Nezihi    pencerelerinin güney yönünden görünümü.    
.                 Gülşen arşivi).                                            (Nezihi Gülşen arşivi)                              

Yapının güneybatı köşesinde yer alan  minarenin taş kürsüsünün bugünkü zeminden 
yüksekliği 395 cm’dir (bu yükseklik +3.00 kotuna denk gelmektedir). Kaba yonu 
taşlarla biçimlendirilen köşeleri taş silmeyle biter.(Şekil 5.16) Bu seviyeden sonra taş 
kürsünün üzerinde tuğla minare gövdesi yaklaşık 10.5 metre yükselmektedir. Minare 
6-6.5 cm kalınlığında tuğla ve arasında bağlayıcı olarak 4-4.5 cm kalınlığında kireç 
harcı kullanılarak örülmüştür. Minare gövdesinin, 51 sıra tuğla örgünün üst kısmına 
(+8.50 kotuna) denk gelen seviyesi kadarı günümüze ulaşmıştır. Minarenin tuğla 
örgüsü 99 sıra olup, en üst seviyesinin bugünkü zeminden yüksekliği 14.32 metre’dir 
(+13.52 kotu).(Şekil:5.14-5.15). Minarenin 19’uncu tuğla örgü sırasına denk gelen 
seviyesinde (+4.85 kotu) minare giriş kapısı yer almaktadır ve buraya mescit 
katından mahfil katına çıkılan merdivenden geçilerek ulaşılmaktadır (Şekil 5.16). 
Minare gövdesinde iki tane pencere açıklığı bulunmaktadır. Bu açıklıklar 10 cm 
genişliğinde ve 50 cm yüksekliğinde olup birbirlerinin düşey doğrultusunda yer 
alacak şekilde konumlandırılmışlardır (Şekil 5.15). Bu pencere açıklıklarından 37’ci 
tuğla örgü sırasına  denk geleni  (+6.88 kotu) günümüze  kadar ulaşmıştır. Minarenin  
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Şekil 5.16:  Minare planının ve kuzeybatı cephesinin rölövesi. 

    

Şekil 5.17:  Minarenin  genel görünümü.    Şekil 5.18: Minare giriş kapısı.(1960’lar)   
.                   (G.Tanyeli arşivi) 
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70’inci tuğla örgü sırasının bittiği yer (+10.52 kotu) şerefe başlangıç seviyesidir. 
Şerefeye açılan kapı minare giriş kapısından farklı konumlanmış olup, güney yönüne 
bakmaktadır (Şekil 5.15). Şerefe ve minare kapıları aynı sistemle yapılmış olup, ikisi 
de tuğla kemer örgülüdür (Şekil 5.18). Minarenin külah başlangıç seviyesi 99 sıra 
tuğla örgüsünün bittiği yer olup, bugünkü zeminden yüksekliği 14.32 metre’dir 
(+13.50 kotu). 

5.2. Yapı Elemanları  

5.2.1. Kapılar  

Yapının depo olarak kullanılan bodrum katında iki, minarede iki, yapıdan minareye 
geçişi sağlayan daha ufak bir kapısı (Şekil 5.18) ve asıl ibadet mekanı olan mescit 
katında da bir olmak üzere toplam altı kapısı bulunmaktadır.  

Bodrum kattaki kapılar karşılıklı kısa kenarların ortalarına gelecek şekilde 
konumlandırılmışlardır. Diğer Osmanlı Kale Mescitlerinde örneğin Çanakkale 
Çimenlik Kalesi Sultan Abdülaziz Camisinde olduğu gibi, kapı üst seviyeleri tuğla 
kemer örgüsüyle tamamlanmışlardır. Kuzeybatı duvarı üzerindeki kapı genişliği115 
cm olup, eşik seviyesinden (-0.46 kotu) kemer alt noktasına (+1.72 kotu) olan 
yüksekliği 218 cm’dir. Güneydoğu duvarı üzerindeki ise 125 cm genişliğinde olup, 
eşik seviyesinden (-0.50 kotu) kemer alt noktasına (+1.78 kotu) olan yüksekliği 228 
cm’dir. Kapılar zeminden (-0.80 kotu) 193 cm’ye kadar taş örgülü olup, bundan 
sonra 2-2.5 cm kalınlığında ki tuğlalardan oluşan kemer örgüsüyle 
tamamlanmıştır.(Şekil 5.8) Minare giriş kapısı ile şerefede kapısı aynı sistemle 
yapılmıştır, 65 cm genişliğinde ve 175 cm yüksekliğindedir. Buradaki tuğla 
yükseklikleri 6.5 cm (Şekil 4.29) olup, tuğlalar arasında kullanılan kireç harcının 
kalınlığı 4-4.5 cm’dir. Yine 150 cm yükseklikten  kemer  örgü  başlatılarak, buradaki  
kapıların  üzeri bodrum  kattaki gibi tuğla kemer örgüsüyle tamamlanmıştır. 

Minare giriş kapısı mescit katından 185 cm (+4.85 kotu) yukarıda 
konumlandırılmıştır. Buraya galeri katına çıkan merdivenlerden geçilerek ulaşıldığı 
düşünülmektedir. Muhtemelen güneybatı duvarı üzerinde, minare kapısına karşılık 
gelen konumda, bir kapı boşluğu (65 cm genişliğinde) yer almakta ve buradan 
geçilerek minareye ulaşılmaktadır. Yapının ibadet mekanı olarak kullanılan mescit 
kısmının kapısı günümüze ulaşmadığından ve henüz bu bölümle ilgili herhangi bir 
resim, kroki, plan ya da çizime ulaşılamadığından bu mekanın kapısının analoji 
yardımıyla belirlenmesi için benzer plan özellikleri gösteren Türkiye ve Avrupa’daki  
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Tablo 5.4: İstanbul’daki benzer plan özellikleri gösteren 17, 18 ve 19. yüzyıl 
mescitlerinin kapı boyut ve tipleri. 
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 mescitler incelenmiş (Tablo 5.2, Tablo 5.3), ayrıca İstanbul’daki benzer plan 
özellikleri gösteren mescitler dolaşılarak pencere tip ve boyutları belirlenmeye 
çalışılmıştır. (Tablo 5.4) Yapılan bu incelemeler sonucunda; kapı boyutlarının 132-
200 x 200-260 cm arasında değiştiği gözlemlenmiştir ve 150-160 x 210-220 cm 
boyutları arasında yoğunlaştığı görülmüştür. Bu değerler dikkate alınarak 150x215 
cm boyutlarında mescit kapısı restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. (Şekil 5.19) 
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Şekil 5.19:  Mescit katı kapısı için önerilen restitüsyon plan, kesit, görünüş çizimi. 

 

5.2.2. Pencereler  

 

Şekil 5.20:  Mescit katı planı. 
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Yapının bodrum katı duvarları üzerinde 19, minare duvarları üzerinde 2 ve mescit 
katı duvarları üzerinde 10 olmak üzere toplam 31 penceresinin bulunduğu 
düşünülmektedir. 

Tablo 5.5: İstanbul’daki benzer plan özellikleri gösteren 17, 18 ve 19. yüzyıl 
mescitlerinin pencere boyut ve tipleri. 
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Bodrum kattaki 19 pencerenin, 4’ü kuzeybatı duvarı üzerinde, 6’sı kuzeydoğu duvarı 
üzerinde, 4’ü güneydoğu duvarı üzerinde ve 5’i minarenin yer aldığı güneybatı 
duvarı üzerinde yer almaktadır. Bu pencereler mazgal şeklinde içten dışa doğru 
daralan pencereler olup, havalandırmayı sağlamak amacıyla yapılmışlardır. İçteki 
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ölçüleri yaklaşık 40x40 cm, dıştaki ölçüleri ise yaklaşık 15x25 cm’dir.(Şekil 4.47). 
Tuğla örgülü minarede 2 pencere açıklığı yer almaktadır. Güneydoğu yönüne bakan 
minare gövdesi üzerinde yer alan bu pencere açıklıkları 10x50 cm ölçülerindedir. Bu 
pencerelerden biri bugünkü zeminden 768 cm (+6.88 kotu) yükseklikte yer alırken, 
diğeri  939 cm (+8.59 kotu)  yükseklikte  yer  almaktadır (Şekil 5.15). Yapının ibadet 
mekanı olarak kullanılan mescit kısmının pencereleri günümüze ulaşmadığından ve 
henüz bu bölümüle ilgili herhangi bir resim, kroki, plan ya da çizime 
ulaşılamadığından bu mekanın pencerelerinin analoji yardımıyla belirlenmesi için 
benzer plan özellikleri gösteren Türkiye ve Avrupa’da ki Mescitler incelenmiş 
(Tablo 5.2, Tablo 5.3), ayrıca İstanbul’daki benzer plan özellikleri gösteren mescitler 
dolaşılarak pencere tip ve boyutları belirlenmeye çalışılmıştır.(Tablo 5.5)  

Türkiye ve Avrupa’daki benzer plan özellikleri gösteren mescit yapılarının cephe 
düzenleri incelendiğinde genelde, dikdörtgen planlı yapının uzun kenarları üzerinde 
üçer, kısa kenarları üzerinde ise ikişer olmak üzere konumlandırılmış pencere düzeni 
gözlenmektedir. (Tablo 5.1),(Tablo 5.2),(Tablo 5.3) İncelenen bu örneklerde; 
genelde mihrap duvarı üzerinde, mihrabın her iki yanında birer pencere yer aldığı ve 
mihrap duvarlarının karşısında yer alan duvar üzerinde aynı düzenin devam ettiği, 
mihrabın tam karşısında ise ana mekanın giriş kapısının yer aldığı görülmektedir. 
Mihrabın her iki yanında yer alan uzun duvarlar üzerinde ise ikili, üçlü, dörtlü 
pencere düzeni görülür ve genelde minare kürsüsü bu duvara bitişiktir ve ana mekana 
girişin yakınlarında yer almaktadır. Bu plan düzenindeki yapılarda girişin hemen 
üzerinde bir mahfil katı yer alır. Minarenin, mahfil katı veya mahfil kata çıkışı 
sağlayan merdivenlerle bağlantısı vardır.  

Yapının restitüsyon kararlarının belirlenebilmesi için benzer özellik gösteren; 
incelenmiş, bu yapıların bazıları üzerinde ölçümler yapılmış ve yapıların eski çizim 
ve onarım projelerinden yararlanılmıştır. Yapılan incelemeler ve ölçümlerde; 
yapılarının pencere boyutlarının 80-110 x 160-225 cm arasında değişen boyutlarda 
olduğu, 84-100 x 180-200 cm arasında yoğunlaştığı ve pencere eni ile boyu arasında 
yaklaşık ½ gibi bir oranın olduğu gözlenmiştir. Zamanla değişime uğramış veya 
onarım görerek özgünlüğünü kaybetmiş olan yapıların pencere boyutlarının 
belirlenebilmesi için özgün olanlarının pencere boşluklarının genişlik ve 
yükseklikleri ölçülerek, boyutları belirlenmeye çalışılmış ve bu ölçümlerde de 
yaklaşık ½ oranının olduğu gözlenmiştir. Ayrıca incelenen yapılardan Şazeli Tekkesi 
Mescidi, Hoca Hayrettin Üç Mihraplı Cami, Salih Paşa Cami, Hacı Hüsrev Mescidi, 
Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Cami, Molla Şeref Cami, Sekbanbaşı Cami, 
Babadağında Gazi Ali Paşa Cami (arşiv), Köstence’de Hünkar Aziziye Cami (arşiv 
çizimi), Mangalya’da Esmahan Sultan Cami (arşiv çizimi), Tulça’da Aziziye Cami 
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(arşiv çizimi), İstanbul Paşabahçe Camisi (arşiv çizimi) pencerelerinin tuğla kemerli 
olduğu gözlenmiştir. Yapılan inceleme ve ölçümlerdeki değerler dikkate alınarak 
92x184 cm boyutlarında tuğla kemerli pencere restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. 
(Şekil 5.21) 

 

 

Şekil 5.21:  Mescit kat pencereleri için önerilen restitüsyon plan, kesit, görünüş 
çizimi. 

5.2.3. Merdivenler  

Yapının a) avludan mescit katına çıkışı sağlayan, b) mescit katın içinden galeri katına 
çıkışı sağlayan ve c) minareye çıkan merdivenler olmak üzere üç merdiveni vardır.  

Yapının mescit katına girişin önünde son cemaat yeri olarak kullanılan ahşap bir 
bölümün olduğu düşünülmektedir. Avludan gelen döşemenin bittiği yerde 
merdivenler başlamakta ve bu merdivenlerden çıkılarak son cemaat yerine 
ulaşılmakta, buradan geçilerek de mescide girildiği düşünülmektedir. Yapının avluya 
açılan kuzeydoğu duvarı önünde herhangi bir merdiven izine rastlanmamış ve 
avludan gelen döşeme de kuzeybatı duvarı önünde son bulduğundan, kuzeybatı 
duvarına bitişik bir merdiven olmalıdır.(Şekil 5.22) Bu duvar önünde yer alan ve 
üzerine dikmelerin oturduğu kaide şeklindeki taş kalıntılar bunu desteklemektedir. 
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Yapının minare kapısı mescit katından 185 cm yukarıda (+4.85 kotu) yer almakta ve 
yönü mescidin güneybatı duvarına bakmaktadır. Bu konumuyla minarenin mescit 
içinden bu kota çıkılarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapının galeri katına çıkan 
merdivenleri aynı zamanda minareye geçiş içinde kullanılmakta olup, yeri ve 
konumu itibarıyla bunu göstermektedir.(Şekil 5.23) Minare içindeki basamaklar ise 
20-22 cm yüksekliğinde olup, duvar içlerine 5-6 cm girerek oturmaktadır. Minare 
duvarındaki izler minare basamaklarının şekil ve büyüklüklerini açık bir şekilde 
göstermektedir.  

 

 

 

Şekil 5.22:  Mescit katın önünde yer alan son cemaat yeri ve buranın avluyla 
ilişkisini gösteren  plan çizimi. 
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Şekil 5.23:  Mescit katın önünde yer alan son cemaat yeri ve buranın avludan gelen 
döşeme ve kanalla ilişkisini gösteren  görünüş çizimi. 

5.2.4. Çatı Sistemi 

Yapının çatı sistemiyle ilgili kesin bilgi olmamasına rağmen, kırma çatı olup üzeri 
alaturka kiremit kaplı olduğu düşünülmektedir. Kazı çalışmaları sırasında alandan 
bol miktarda alaturka kiremit çıkarılmıştır. Bu da çatı kaplaması olarak alaturka 
kiremit kullanıldığını düşündürmektedir. 

Yapı hakkında bilgi sahibi olan kişilerle görüşüldüğünde, yapının çatısının kırma çatı 
olup, üzerinin alaturka kiremit kaplı olduğunu söyleyenler olmakla birlikte, çatının 
ahşap kubbe olabileceğini söyleyenlerde vardır. Yapılan kazı çalışmaları sırasında 
çatı sistemini aydınlatacak bilgilere ulaşılamamış olup, bu konuda bilgi sahibi olan 
kişilerin verdikleri bilgiler de  doğru ve güvenilir değildir. Konuyla ilgili yapılan 
araştırmalarda da çatı sistemini aydınlatacak herhangi bir resim, kroki, plan veya 
çizime ulaşılamadığından, bu mekanın analoji yardımıyla belirlenmesi çalışmasına 
gidilmiştir. Bunun için benzer plan ve strüktür özellikleri gösteren; Çanakkale 
Çimenlik Kalesi Sultan Abdülaziz Cami, Hacı Hüsrev Mescidi (Eyüp), İshake Kalesi 
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Mahmut Yazıcı Cami’sinin çatı sistemleri incelenmiştir. (Tablo 5.1),(Tablo 
5.2),(Tablo 5.3) 

Bu yapıların incelenen çatı sistemleri genelde şu şekildedir; 55-60 cm aralıklarla kısa 
duvara paralel (yaklaşık 14x18 cm boyutlarında) kirişler oturmakta  ve bunların 
üzerinde belli aralıklarla (yaklaşık 250 cm) taşıyıcı dikmeler (yaklaşık 14x18 cm 
boyutlarında) yer almaktadır. Bu dikmeler ahşap elemanlarla birbirine bağlanarak bir 
makas sistem oluşturulmakta. Yapı duvarları üzerine oturan bu makas sistem 
tarafından ise kırma çatı taşıtılmaktadır. 

 

Şekil 5.24:  Mescit katının, son cemaat yeri ve mahfil katıyla ilişkisini gösteren kesit. 

Yapı ve alanla ilgili çalışmalar ve araştırmalar devam etmekte olup, ileride ortaya 
çıkacak resim, kroki, plan veya çizime ulaşılırsa daha doğru ve kesin bilgilere 
ulaşılacaktır. Bu yöreden Yunanistan’a göç eden kişilerde buraya ait eski 
fotoğrafların olduğu söylenmektedir. Ayrıca Rus arşivlerinde ve 1900’lerin başında 
belli bir dönem burayı işletmiş olan İngilizlerin arşivlerinde burayla ilgili resim, 
çizim veya belge olabileceği düşünülerek araştırmalara devam edilmektedir. 
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Revizyon çalışmaları nedeniyle şu an Osmanlı arşivindeki plan, proje ve krokiler 
üzerinde araştırma yapılması mümkün olmayıp, ileriki dönemlerde bu konuda yapı 
ve alanla ilgili herhangi bir çizimin olup olmadığı araştırılacaktır.  
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6. RESTORASYON  

Yapının onarım sonrasında tekrar eski haline dönebilmesi için düzenli bir bakıma 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bunu sağlamanın en uygun yolu, yapıya özelliklerine uygun 
bir işlev verilmesidir. Verilen işlevin gerçekten ihtiyaç duyulan bir eksikliği 
gidermesine ve yapı var olduğu sürece işlerliğini sürdürebilir olmasına dikkat 
edilmelidir. Aksi takdirde, ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra yapı terk edilecek, yapıya 
yeniden işlev verilmesiyle amaçlanan düzenli bakım sağlanamayacak, bozulma 
süreci tekrar başlayacaktır. Bu nedenlerle yapıya bir işlev verilmeden önce yapının 
özelliklerinin ve bölgenin ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi son derece 
önemlidir. 

Demirköy ve yakın çevresinin özellikleri değerlendirildiğinde, yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çekecek çok fazla değere sahip olmasına rağmen bu değerlerin 
tanıtılması ve buraya gelen kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı açısından 
son derece yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Demirköy’e dışarıdan gelen 
kişilerin beldeyi gezerken durup mola verebilecekleri, yöreyi daha iyi tanıyıp bilgi 
alabilecekleri, yörenin tarihini ve değerlerini daha iyi öğrenebilecekleri mekanlar yok 
denilebilecek kadar azdır. Bu nedenlerle, kazısı devam eden ve Osmanlı endüstri 
arkeolojisi açısından büyük önem taşıyan Kırklareli-Demirköy (Samakocuk) Demir 
Dökümhanesi’nin kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra bir açık hava endüstri 
müzesi olarak düzenlenmesi ve ziyaretçilere açılması amaçlanmaktadır. Dökümhane 
alanı içinde yer alan mescit yapısının ise geleneksel demir üretim tekniklerinin 
aktarıldığı endüstri müzesi olarak kullanılmasına karar verilmiştir. 

6.1.Yapının Kullanımına İlişkin Öneriler  

6.1.1. Vaziyet Planı 

Tesisin girişi kuzey yönünde uzun kenar üzerinde yer alan kapıdan sağlanmaktadır. 
Bu kapıdan geçilerek, yer yer taş döşeme olan avluya ulaşılmaktadır. Dökümhane 
içinde yer alan mescit yapısı ve diğer yapılar avlu etrafında dizilmiş olup, 
kullanımları yine avludan sağlanmaktadır. Yapıya avluda yer alan taş döşemeden 
geçilerek ulaşılmaktadır. Bu, mevcut durumda kullanım açısından bir zorluk 
getirmemekle birlikte, fonksiyonların işleyişi açısından kolaylık sağlamaktadır. 
Alanda yer alan diğer yapılara oranla daha yoğun bir giriş-çıkışın olacağı mescit 
yapısının girişinin, özgün kullanımında olduğu gibi, avludan olması gelen 
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ziyaretçilerin yoğunluktan rahatsız olmasını önleyecek hem de güvenlik kontrolünün 
daha rahat yapılmasını sağlayacaktır. 

Restorasyon için önerilen yeni çelik konstrüksiyonlu yapı, ayrı bir taşıyıcı sistemle, 
yapı içinden yükselerek; avlu ve etrafındaki yapı kalıntılarıyla birlikte, gerekli 
konservasyon ve bütünlemeler yapılarak günümüzde mevcut olan haliyle 
korunmasının uygun olacağına karar verilen yapının üzerinde yer alacak ve aynı 
zamanda mevcut yapının dış etkenlerden korunmasını sağlayacaktır. Özgün halinde 
olduğu gibi taş kaplı olan avlu yapının mekanları arasında bağlantı sağlayan ana 
dağılım alanı olma özelliğini koruyacaktır. 

Alanda kazı çalışmaları devam etmekte olup, bu kazı çalışmaları tamamlandıktan 
sonra ihtiyaçlar belirlenecek ve alanın kullanımına ait kararlar verilecektir. Bu 
doğrultuda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ek yapılar düşünülecek ve peyzaj 
çalışması yapılacaktır. 

6.1.2. Bodrum Kat Kullanımı 

Avludaki taş döşemeden geçilerek bodrum katın kuzeybatı ve güneydoğu (kıble) 
yönlerinde yer alan kapı girişlerine ulaşılmaktadır. Bu mekanın yeniden 
düzenlenerek, yöreye ait değerlerin ve alandan çıkan buluntuların sergilenebileceği, 
dökümhanenin kullanımı, işlevleri, üretim tekniği ve üretilen sürecinin 
anlatılabileceği bir mekan olarak kullanılması düşünülmüştür. Bunun için panolar ve 
sergi mekanları oluşturulmuştur. Karşılıklı duvarlarda yer alan her iki kapı da 
kullanılarak ziyaretçi giriş-çıkışlarının buralardan yapılması sağlanacaktır. Yapı 
girişinden yaklaşık 80 cm yukarıda yer alan sergi mekanını daha yakından incelemek 
isteyen ziyaretçiler için, ahşap merdivenler düşünülerek buralara ulaşım sağlanmıştır. 

Dökümhane yerleşim alanından uzak bir yerde ve orman alanı içinde bulunduğundan 
bu mekanın kapılarının, güvenliğinde sağlanması amacıyla metal olarak yapılmasına 
karar verilmiştir. Gün ışığını alabileceği yeterli açıklığı bulunmayan bodrum katı 
mekanının yapay olarak aydınlatılması gerekmektedir.  

6.1.3. Mescit Kat Kullanımı 

Avludaki taş döşemenin bittiği yerden başlayan ahşap merdivenden çıkılarak mescit 
katın son cemaat yerine ulaşılmaktadır. Son cemaat yerinde yer alan kapıdan 
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geçilerek ana mekana girilmektedir. Girişin hemen sağında ahşap merdiven yer 
almakta ve bu merdivenden çıkılarak minareye ulaşılmaktadır.  

Minareye çıkışı sağlayan merdivenin hemen önünde burada çalışacak olan görevliler 
için bir mekan oluşturulmuş ve buranın güvenlik ve resepsiyon olarak kullanılması 
düşünülmüştür. 

Mekanın kullanımı bodrum katta olduğu gibi, yöreye ait değerlerin ve alandan çıkan 
buluntuların sergilenebileceği, dökümhanenin kullanımı, işlevleri, üretim tekniği ve 
üretilen sürecinin anlatılabileceği bir mekan olarak düzenlenmiştir. Bunun için yapı 
duvarları çevresinde ve orta mekanda panolar ve sergi alanları oluşturulmuştur. Yapı 
duvarları üzerine projeksiyonla görüntü aktarılarak, tanıtıcı ve bilgilendirici yayınlar 
yapılması düşünülmüştür. 

6.1.4. Minare Kullanımı 

Alanda kazı çalışmaları öncesinde gözlenebilen ve günümüze ulaşmış olan en yüksek 
yapı kalıntısı olarak minare dikkat çekmektedir. Bu yörede yaşayan ve buraları 
ziyaret etmiş olan kişiler dökümhaneyi minare ile hatırlamakta ve hayallerinde bu 
şekilde yer almaktadır. Bu kişilerin bir çoğu mescit yapısına ait olan minareyi 
dökümhanenin bacası olarak bilmektedir. Gerek günümüze ulaşmış en yüksek yapı 
kalıntısı olması gerekse alanın simgesi durumunda olması sebebiyle minarenin 
onarılarak aynı işlevle kullanılması düşünülmüştür. 

6.2.Yapının Onarımına İlişkin Müdahaleler  

6.2.1. Sağlamlaştırma 

6.2.1.1. Taşıyıcı Sistemin Sağlamlaştırılması 

Dökümhane mescit yapısının kagir olarak inşa edilmiş ve günümüze ulaşmış olan 
duvarları malzeme bozulmalarına bağlı olarak oldukça kötü durumdadır. Yapının 
büyük bir kısmı zamanla yok olmuş ve günümüze toprak altında kalan kısmı 
ulaşabilmiştir. Toprak altında kalan kısım iyi korunmuş gibi görünmesine rağmen, 
yığma duvarlar içinde yer alan ahşap hatıllar zamanla çürüyüp yok olmuş ve bu 
yerlerde boşluklar oluşmuştur. Bu da taşıyıcı sistemin tamamen bozulmasına sebep 
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olmuştur. Bu duvarların içlerindeki hatılların kontrol edilmesi, çürüyen veya zamanla 
yok olan ahşap hatıl boşluklarına ahşap hatıl yerleştirilmesi ve mevcut durumun 
iyileştirilmesi gerekmektedir. 

Minarenin taşıyıcı sisteminde de ciddi sorunlar bulunmaktadır. Minarenin yığma 
olan kürsüsünde boşluklar görülmektedir. Bu boşluklar zamanla çürüyüp yok olmuş 
olan ahşap hatıllara aittir. Özellikle minare kaidesinde yer alan ahşap hatıl ızgara 
sistemi tamamen çürüyüp yok olmuştur. Minarenin mescit yapısına bitişik olan 
duvarında yıkılmalar meydana gelmiştir. Minarenin de boşluklarına ahşap hatıl 
yerleştirilerek, mevcut durumunun iyileştirilmesi gerekmektedir. 

6.2.1.2. Malzemenin Sağlamlaştırılması  

Taşıyıcı ayaklarda ve yapı duvarlarında özellikle minareye bitişik olan kesimdeki 
duvarda kullanılan taşlarda yüzey kayıpları görülmektedir. Bu kayıplar minare 
gövdesinde kullanılan tuğlalarında da gözlenmektedir. Bu taşların ve tuğlaların 
sağlamlaştırılması gerekmektedir. Ayrıca, ahşaplara zarar veren böcek ve mantar gibi 
etkenlere karşı yapıdaki tüm ahşapların ilaçlanması uygun olacaktır. 

6.2.2. Bütünleme 

Bir bölümü hasar görmüş yada yok olmuş yapı elemanlarının tamamlanabilmesi için 
yapıda kullanılan benzer elemanların özelliklerinden yada mevcut izlerden 
faydalanmak mümkündür. Mescit yapısında özellikle zamanla hasar görmüş ahşap ve 
tuğla elemanlarda bütünleme işlemi yapılacaktır.  

Minare tuğla gövdesinin yıkılmış olan kısımları tamamlanarak, bu bölümün 
bütünlemesi yapılacaktır. Ayrıca minare kürsüsünün üst kesiminde yer alan ve bir 
bölümü yıkılmış olan taş silmenin bütünlemesi yapılacaktır. 

Yapı duvarlarının günümüzde mevcut olan ve yaklaşık avlu üst seviyesinin biraz 
üzerinde yer alan kesimine kadar olan kısımları tamamlanacak ve bu duvarlar 
üzerinde yer alan kiriş izlerinden yararlanarak bodrum kat döşemesi ve taşıyıcı 
sistemi oluşturulacaktır. Yapı duvarları üzerinde yer alan ve bir bölümü yok olmuş 
olan, özellikle minarenin bitişik olduğu duvar üzerinde yer alan, mazgal pencereleri 
bütünlenecektir. 

Ahşap merdivenlerdeki ve döşemelerdeki eksik olan kısımların mevcut örneklere 
göre bütünlemesi yapılacaktır. 
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6.2.3. Yeniden Yapma 

Mescidin bodrum kat mekanı ile ana mekanına ait olan kesimi yeniden yapılacaktır. 
Yapı gerektiğinde hiçbir iz bırakmadan sökülüp kaldırılabilecek şekilde olabilmesi 
için çelik konstrüksiyon olarak yapılması düşünülmüştür. Bunun için, I profilli çelik 
taşıyıcı dikmelerle, kirişler kullanılacak ve dikmeler arasında duvarlar oluşturularak, 
yalıtım yapılacaktır. Dış cephe kaplama malzemesi olarak compact laminat  paneller 
kullanılacaktır. Cephe kaplaması olarak bu malzemenin seçilmesinin sebebi yeni 
yapılan bu yapının  eskisinden farklı olduğunu anlatmak ve insanların bu konuda 
yanlış fikirlere kapılmalarını önlemektir. Ayrıca yangına dayanıklı bir malzeme olup, 
çürümez, donmaz, bakteri barındırmaz ve spor oluşumunu engellemektedir. 

Compact laminat paneller, bina cephesine braketler vasıtasıyla ankre edilmiş 
alüminyum T ve L profillere yapıştırılması şeklinde uygulanacaktır. Cephe kaplama 
sisteminin montajında öncelikle bir ısı, su yalıtımı ve alt kostrüksiyon yapılmasının 
ardından cephe kaplama panelleri cepheye monte edilecek, 6-13 mm arası değişen et 
kalınlığına sahip olan panellerin boyutları; 1800x925 mm olacaktır. 

Yapının çatısı da ahşap malzeme kullanılarak, makas sistem olarak yeniden 
yapılacaktır.  

6.2.4. Çağdaş Donanımla Destekleme 

Elektrik tesisatının bulunmadığı yapıya yeni kullanımındaki ihtiyaçları 
karşılayabilmesi için tesisat döşenmesi gerekecektir. 

Yapının klima ile ısıtılıp soğutulmasının hem kullanım açısından hem de ekonomik 
açıdan uygun olacağına karar verilmiştir. Klimaların dış ünitelerinin cephe kirliliği 
yaratmaması için özellikle gizlenmesine ve en uygun yerlere konulmasına 
çalışılmıştır. Bodrum kat ve ana mekanın klimalarının dış ünitelerinin minareye 
bitişik olan yapı duvarı dibine yerleştirilmesi düşünülmüştür. Bu şekilde klimalar 
kullanım alanlarının arka kesiminde yer alacak ve gizlenmiş olacaktır. 

Yapıda çıkabilecek yangının en az hasarla atlatılabilmesi için otomatik ihbar sistemi 
kurulmalı ve belirli yerlere yangın söndürme cihazları yerleştirilmelidir. 



 112

 

 

7.  SONUÇ 

Kırklareli ili Demirköy ilçesinde bulunan Samakocuk Dökümhanesi Mescidi, inşa 
edildiği 19. yüzyılın başlarından itibaren önemli olaylara tanıklık etmiştir. Yapının 
tarihi, bölgenin tarihinin kısa bir özeti gibidir. Gerek Osmanlı demir üretim 
endüstrisiyle ilişkili olmasından, gerekse tarihi belge olması özelliği açısından bir an 
evvel restore edilmesi gerekmektedir. Uzun dönem kendi haline terk edilen yapıda 
önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. 

Günümüzde değişen sosyal ve ekonomik şartlar nedeniyle yapının mescit olarak 
kullanılması mümkün değildir. Ancak, yapılacak onarımın da devamlılığı açısından 
yapıya yeni bir işlev verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle bölgenin de ihtiyacı göz 
önüne alınarak yapının Endüstri Müzesi olarak kullanılmasının uygun olacağına 
karar verilmiştir.  

Yapının hasarlarının giderilmesi ve önerilen yeni işleve uyarlanması amacıyla 
taşıyıcı sistemin ve malzemelerin sağlamlaştırılması, yapı elemanlarının eksik 
kısımlarının, parçalarının bütünlenmesi ve yıkılan kısımlarının yeniden yapılması 
gibi müdahalelerde bulunulacaktır. Ayrıca günümüz konfor şartlarının gerektirdiği 
tesisat döşenecektir. Ancak bu müdahalelerin uzman kişilerce ve uygun tekniklerle 
yapılması, yapıda geri getirilmesi imkansız kayıplar olmasını önlemek açısından son 
derece önemlidir. 
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EK-A: Çizimler 
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EK-B :Konuyla İlgili Bulgarca Kaynaklardan Çeviriler 

Металургията На Желђзото Въ България (BULGARİSTAN’DAKİ DEMİR 
MADENCİLİĞİ)  

Yazan: Иванъ Tрифоновъ (İvan TRİFONOV) 

1898'de yayınlanmış olan “N.U. Derlemesi'nin XV. kitabında Demir Maden Ocakları 

ve Üretim Tesisleri sorunu konusunda Bulgarca olarak ilk kez basılmış olan  

“Samokov Yöresinde Demir Maden Ocakları ve Dökümhaneler” başlıklı yazısında, 

yazı sahibi Hr. Markov, 275. sayfanın 2. notunda şunları dile getirmektedir: 

“Samokov demir madeninin olduğu gibi, Samokov demir üretimi de henüz enine 

boyuna yapılmış bir bilimsel araştırma konusu olmamıştır. Halbuki, olsaydı bizim 

maden mühendislerimizden her hangi birisi bunu kendisine kutsal bir görev edinmiş 

olurdu”. Ne var ki, yazı sahibinin maden mühendislerine bu çağrısı yankısız kalmış, 

dünya yüzüne hiçbir şey çıkmamıştır. 

Etnografya Müzemizde Ressam Al. Andreev tarafından maden fırını ve tesisinin bir 

modeli olarak yapılmış restorasyon işi de en önemli yerlerinde isabetli olmamıştır. 

Bizim eski geçim kaynaklarımızdan birisi alanında aceleci ve isabetsiz restorasyon 

işleri yapmaktansa, bir küskü ve birkaç kerpetenle yetinmektense bu branş alanındaki 

demirbaşın bütün kalıntılarının bir araya toplanıp muhafaza edilmesi bin kat daha iyi 

olurdu. 

Benim kendi kendime edinmiş olduğum görev, bizim eskiden kalma demir 

üreticiliğimizi temelden araştırıp incelemekti, hem de tarihsel olarak araştırıp 

incelemekten ziyade, son izleri de silinip kaybolmadan önce bilimsel teknolojik 

bakımdan araştırıp incelemekti. Bu görev ardından başka bir görevi de, yani eski 

demir üreticiliğinin sönüp kaybolmasının sebeplerine değinilerek ülkemizde modern 

bir demir sanayinin geliştirilmesi şartlarının da araştırılıp incelenmesi gibi  başka bir 

görevi de gündeme getirtiyordu. İşbu bilimsel eserimde ben bu iki ödeve çözüm 

getirtmeye çalıştım. 
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Birinci görevle ilgili olarak ben, şimdi Sofya Meteoroloji İstasyonunda Asistanlık 

görevini yapmakta olan Sn. P. Paunov ile birlikte 1923'ün yazında Sofya, Jeleznitsa 

köyünden yola çıkarak Kostenets Tren İstasyonu yakınlarındaki Mahala köyüne 

kadar bütün Samokov yöresini gezip dolaştım. Hala muhafaza edilmekte olan demir 

fırınları ve tesislerinden kalma atık cüruf yığınlarından deneme malzemeleri alarak 

bu sanayi emeği geçmiş olup orada burada sağ kalmış maden ustalarına, işçilerine ve 

sahiplerine sorular sorup soruşturdum. Resimler çizerek, yerli eşyalarla kıyaslayarak, 

gösterge kıyaslamaları yaparak bizim maden fırınlarımızın düzeni ve çalışma şekli 

hakkında kendilerinden oldukça tam ve doğru bilgiler almaya çalıştım. Tabi, bu 

verilere ben eleştirisel yaklaştım ve onlara ancak madencilik konusundaki bilimsel 

kitaplarla ve demir madeninin tarihi ile bir ahenk içinde olduğu zaman yaslandım. 

Yurdumuzdaki  maden fırınları ve tesislerinin düzenine ve bunlarda çalışma şekline 

ilişkin en değerli bilgileri, hala hayatta bulunan, son maden fırınları ve tesislerinin 

sahipleri, pek saygılı ve münevver yaşlılardan Radoil Köyünden Hacı Vasil Hacı 

Popov ile Mahala köyünden Zdravko Stefanov'a, ayrıca bu işin son “önderliğini”ve 

maden fırınlarından birisinin ustalığı yapmakta olan, Kovaçevtsi köylü Malin Yakov 

Dedeye borçluyum. Kovaçevtsi köyünden İvan Girginov, Kalkovo köyünden Stoil 

Pandurski, Çamurlu köyünden İliya H. Dede, Mite Tuliyski ve İvan Kalkovski, 

Dospey köyünden Dimitır Kaşımov ile Mihal Kösev bana faydalı ve değerli bilgiler 

verdiler. Bu konuda bana gerekli bilgileri toplarken Çamurlu köyünün muhtarı ve 

ileri gelenlerinden Georgi Z. Çekurov'un bana temin etmiş olduğu bilgiler de 

değerliydi. 

Adlarını andığım bütün bu kişilere, özellikle de bu gezilerim sırasında bana yoldaşlık 

etmiş olan arkadaşım P. Paunov'a sonsuz şükranlarımı dile getirmek isterim. 

İkinci görevimle ilgili olarak Samokov yöresini gezimden başka ben, uzmanların 

kanısına göre modern bir üretimde pratik önem taşıyabilecek Bulgaristan'ın bütün 

demir maden kaynaklarını da gezip dolaştım. 

Bu gezilerim sırasında bana Kızılodun, Kayaburun köyü At Çiftliği Müdürü Dr. 

Ginçev ile Burgas Maden Ocaklarının çalıştırıcısı Maden Mühendisi G. Konyarov 

bana çok değerli yardımlarını esirgemediler. Kendilerine burada en büyük 

şükranlarımı dile getirme fırsatı bulabildiğim için ne mutlu bana. 
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A. TARİHİ GİRİŞ 

Çağımızın bütün kültürü demir sanayinin gelişimine sımsıkı bağlıdır. Elde avuçta bol 

ve ucuz demir yoksa, bugünkü makinalar çağı bir türlü gelemez, demir yoksa 

insanoğlunun kalkınması da düşünülemez. Onun için demir üreticiliğinde elde edilen 

her kazanım insanoğlunun kültür tarihinde ileri atılmış bir adımdır ve demirin tarihi 

de aslında insanlığın ilerlemesinin de tarihi sayılır. 

Ne var ki, demir üreticiliği insanoğlunun kültür tarihinde sadece en önemli 

sayfalardan birisini işgal etmekle kalmayıp aynı zamanda onun ilk kültürel 

kazanımlarından birisi de sayılır. Demir maden kaynaklarının bolluğu,ilkel insanların 

ilgisini kolayca üzerine çekmiş olan demir madeninin parlaklığı ve madenlerin 

kolayca metale dönüştürülmesi, insanoğlunun ilk doğa afetinden faydalanmasından, 

yani kültürel kalkınmamızın ana gürzü olan ateşten faydalanmasından çok 

geçmeden, daha tarih öncesi en karanlık çağlarda maden üretim işlerine 

başlanmasına neden olmuştur. Gök taşlarının sık sık düşmesi de demirin yakından 

tanınmasına hayli katkıda bulunmuştur. Gökten düşen bu taşlarda hem de “Tanrı 

Menşeli” hazır, hemen işlemeye elverişli demir bulunuyormuş. Her şeyden 

görüldüğü üzere, demir, en azından halkların çoğunda üretim yoluyla elde edilmiş 

bir madendir. Düne kadar insanoğlunun tarih öncesinde taş devrinden sonra tunç 

devrinin gelmekte olduğu ve demir devrinin temellerinden sarsılacağı görüşü 

hakimdi. L. Beck, “Die Gescihchte des Eisens in technischer and 

kulturgeschichtlicher Hinsicht” başlık büyük eserinde bu görüş savunulmaktaydı. Bu 

görüş, tarih öncesi enkazlarda bulunmuş olan tunç silahların genellikle demirin 

rastlanmakta olduğu silahlara kıyasla çok daha ilkel ve çok daha eski oldukları 

gerçeğine dayanıyordu. Ne var ki, olaylara böyle aceleci bir yaklaşım eleştirisel 

değildir, çünkü her iki madenin de farklı özellikleri dikkate alınmamaktadır. Şöyle 

ki, bakır ve tunca kıyasla demir zaman aşımına uğramakla değişikliğe uğramaya çok 

daha meyilli bir madendir. Bunun sonucunda tunç devri zamanında kullanılmış olan 

demir aletler çoğu hallerde toz toprak haline gelmiş ya da hiç tanınmayacak bir şekle 

bürünmüştür. Daha eski kuşak arkeoloji uzmanları ile rastgele mucitler benzer 

buluşlara gereken önemi vermemişlerdir. 

Çok daha yaygın olup demir metal haline gelmesi çok daha kolay olan demir 

madenleri ile kafa yormadan önce insanoğlunun tunç elde etmek için gerekli bakır ve 
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kalayın çok daha zor üretimine başlamasını ve zor bir iş olan dökümcülük tekniğini 

benimsemesini mantığın algılaması kolay değildir. En basit bir ateş ocağına 

atıldığında bile doğrudan yumuşak ve işlemeye elverişli demir ürünleri elde 

edilmektedir. Halbuki sıradan bir demirci atölyesi oluşturmak için birisi örs, diğeri de 

çekiç görevini yapacak iki taş yeterlidir. Üstelik Hindistan gibi bazı ülkeler hakkında 

demir üreticiliğinin oraların yerli ahalisi tarafından tarih öncesi daha en karanlık 

çağlarda, Arilerin oralara yerleşmelerinden çok daha önceleri uygulanmış olduğunu 

bilmekteyiz. Eski geçmişin capcanlı örnekleri olan bugünkü vahşilerde de bizler 

demirin işlenmesine Taş Devrinden hemen sonra başlanmış olduğunu görmekteyiz. 

Afrikalı kabilelerde, Sunda Adaları ve Melanezya sakinlerinde, Eskimolarda ve 

başkalarında da durum böyledir. 

Demek ki, demir üreticiliğinin geçmişi çok eski zamanlara uzanmaktadır. 

Bundan önce de andığım gibi, bu, demir madeninin çok geniş çapta yaygın 

olmasından ve işlenişinin kolay olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanoğlunun ateşi 

keşfinden çok az sonra demiri de keşfetmiş olması ihtimali vardır. Ancak gerçek 

üreticilik işine, insanoğlunun odun kömürünü kullanmayı ve bu maksatla odundan 

kömür elde etmeyi öğrenmiş olmasından sonra başlamak mümkün olabilirdi. Bu, 

insanoğlunun kültür tarihine ait bir çağdır ve o zamandan sonra metaller yavaş yavaş 

taşın yerini tutmaya başlamıştır. 

Ne var ki, bir defa dünya yüzü görmüş olan maden üreticiliği, insanoğlunun 

başlatmış olduğu bütün endüstri ve zanaatler arasında belki de en büyük tutuculuğu 

göstermiştir. Elde edilen metalin işlenmesi alanında çok kısa bir dönemde hayli bir 

ilerleme katedilmiş olsa da, insanoğlunun metal üretim tekniği alanında ileri bir adım 

bile atmadan binlerce yıl geçmiştir. Metal üretiminin kendisi yüzyıllar boyu ilkel bir 

aşamada kalmış, çünkü kökleri çok derinlere uzanan sosyo-ekonomik nedenler 

maden üretim zanaatini her yenilikten göz bebeği gibi korumuştur. 

İlk zamanlarda madenler prestijli olmayan ve yaban dağlık yerlerde üretilerek aynı 

yerinde işleme tabii tutuluyormuş, çünkü ormanlar da, dolayısıyla kömürde imalat 

yerinde bulunuyormuş. Yolu olmayan bu dağlık ve ormanlık yerlerde her taşımacılık 

işi için de büyük zorluklara katlanmayı gerektiriyormuş. Bu nedenlerden dolayı 

madencilikle kömürcülük en yoksul ve dağlık kesimde yaşayan insanlarının ana 
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geçim kaynağı olmuş. Elde edilmiş olan maden külçelerini vadilerdeki yerleşim 

yerlerinde satışa götürenler o insanlarmış. Örneğin daha Romalı'lar döneminde bile 

demirin en iyisi barbar diyarlarından gelmekteymiş. Daha sonraları maden ocakları 

ile ormanların çoğu işgalcilerin ve zenginlerin hükmüne geçince, kömürcülükle 

birlikte maden üreticiliğini de köleler yapmaya başlamışlardır. Sözün kısası, maden 

üretimiyle ilgili bütün işler prestijli olmayan sıradan yerlerde yapılmaktaymış. Çilesi 

çok büyük olan bu işe insanı aşağılayıcı ve yüz karası bir iş gözüyle bakılmaktaymış. 

Böyle bir zanaatte yeniliklerin uygulanmasını beklemek de zordur. Çünkü ilk önce 

adilik hüküm sürüyor ve bu işle belli bir kast zümre uğraşıyormuş. Zanaat, hiçbir 

değişikliğe uğratılmadan babadan oğula, ustadan çırağa devrediliyormuş. Bir başka 

neden de üretimin aynı yerde yoğunlaştırılmasını gerektiren sahanın şartları, diğer 

neden de bu üretime  verilen  emeğin ucuz olmasıdır. Bu ucuzluk sayesinde ürün 

piyasaya çok düşük fiyata sürülmekteymiş. Bundan gayrı, o zamanlardaki hayat 

tarzına ve endüstriye göre demir tüketimi de pek fazla değilmiş. Öyle ki, piyasada 

yeteri kadar demir varmış, hem de ucuzmuş, dolayısıyla üretimin artırılıp 

iyileştirilmesine gerek duyulmuyormuş. Artı, daha sonra açıklayacağımız 

nedenlerden dolayı ilkel şekilde elde edilen demirin kalitesi de mükemmelmiş. 

Demir talebinin artmış olması ve birçok maden ocağı ile ormanların aynı kişilerin 

eline geçmiş olmasıyla üretimin belli ölçüde geliştirilip modernleştirilmesine ihtiyaç 

duyulmaya başlamış olacak ki, belki de çoğunluk fırınların büyütülmesi ve mekanik 

güce geçilmesi, yani bu üretimde de itici gücüne başvurulması düşüncelerine 

kapılmış.  Ne var ki, bu durum, madenlerin işleneceği yerlerin, su kuvvetlerinin ve 

ulaştırma kolaylıklarının daha büyük ve daha modern maden dökümhanelerinin 

kurulmasını olanaklı kılan vadilere inmeyi gerektirmiş. Böyle olunca madeni 

işleyenler kömür ve madenden uzak kalıyorlarmış. Nakliye de zor ve pahalıya mal 

oluyormuş. Bir de yüzyıllar boyu uygulanagelmiş olan eski zanaat terk edilerek yeni 

yerde yeni zanaatin öğrenilmesi gerekiyormuş. Sıradan ve tutucu madenci zümresi 

ise buna karşı çıkıyormuş. 

Bütün bunların neticesinde binlerce yıl boyunca demir üretiminde uygulanabilmiş bir 

tek yenilik, vadi tarafından esen rüzgarı doğrudan kullanmak yerine çeşitli el ve ayak 

körüklerinin uygulanması olmuştur. Hem de demirciliğin parlak bir şekilde 

gelişmekte olduğu, üretim tekniğinin son derece ilkelken, işleme tekniğinin hayli 

ilerletilmiş olduğu bir sırada! 
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Bugünkü modern prensibe gelinene kadar demir üreticiliğinin geçmiş olduğu az 

sayıdaki aşamalara teknolojik açıdan kısa bir göz atalım. Yerli şartlar sayesinde bu 

aşamalar farklı alanlarda daha uzun veya daha kısa zaman korunagelmiştir. Bir 

anakronizm olarak bunların bugüne bugün de varlıklarını sürdürmekte olduğunu 

görmekteyiz. Eski demir sanayimizin gelişimine doğru bir ışık tutabilmemiz için bu 

aşamalara bir göz atmamız gerekmektedir. 

B. YÜKSEK FIRINLARIN UYGULANMASINDAN ÖNCE DEMİR 

ÜRETİMİNİN KISA GEÇMİŞİ 

Binlerce yıl boyu kullanılagelmiş olan en eski fırın sistemi yel fırını  ya da hendek 

fırını dedikleri fırın sistemidir. Bu fırın, sığ bir kor ocağı ya da  biraz derince 

kazılmış bir çukurdur. Alt kısmında genellikle rüzgarın estiği tarafa dönük bir delik 

vardır. Bu ilkel kor ocağında doğal hava akımı sayesinde odun kömürleri 

tutuşturuluyor, tutuşmuş kömürlerin üzerine maden dökülüyor ve sürekli kömür 

ilavesi yapılarak maden küçük bir demir külçesine dönüşene kadar ateşin yanmaya 

devam etmesi sağlanıyormuş. Kor yanıp söndükten sonra külçe fırının dibindeki kül 

içinde kalıyormuş. Maden cürufunun bir kısmı da toprak tarafından emiliyor, bir 

kısmı da özel olarak yapılmış delikten dışarıya akıyormuş. Demir külçesi külden 

çıkartıldıktan sonra çukur temizleniyor, tekrar kömür dökülüp tutuşturuluyor ve 

böylelikle ikinci kez maden eritimine gidiliyormuş. 

Rüzgar/yel ocakları ile hendek fırınlarının yanı sıra, bazı yerlerde  daha eski 

zamanlarda kerpiç veya kil topraktan yapılma alçak yer üstü fırınları 

kullanılmaktaymış. Bu fırınlarda da maden yine tutuşmuş kömür üzerine dökülüyor, 

fırının dibinde bulunan bir veya birkaç delikten giren hava, fırının içindeki hava 

cereyanını sağlıyormuş. 

Eski zamanlarda kullanılmış olan ilkel kor ocakları ile fırınların şekil ve ebatları yerli 

şartlara göre farklı oluyormuş ve bu şartların etkisiyle bir şekil değişikliğine 

uğratılsalar da kendi maden üreticiliği mahiyetinde bir değişiklik yapılmamaktaymış. 

Kor ocakları ile fırınların ebatları genellikle çok küçükmüş, ancak çeşitli ülkelerde ve 

çağlardaki değişiklikleri birbirinden farklıymış. Üstelik bu değişiklikler yapılırken 

sadece o yerin şartları değil, aynı zamanda eski maden üreticiliğinin birçok 

özellikleri de dikkate alınıyormuş. Gerçi bunlar da kendi raison d'etre'sini her zaman 
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bulamıyormuş. Tarih çağlarının başlarında orada burada elle veya ayakla bastırılarak 

çalıştırılan küçük körükler de uygulanmaya başlamıştır. Bunlar sayesinde maden 

üretim süreci rüzgarlara bağımlılığından kurtulmuş ve daha dengeli ateş almaya 

başlamıştır. Eski uygarlıkların lale devrinde demir maden üreticiliği alanında bu bir 

tek başarıya ilave edilecek bir şey yapılmamıştır. Üretim yine yarı medeni dağlıların 

elinde kalmış ve Romalılar kendi vilayetlerinden ve barbar diyarlarından hazır demir 

ithal etmişlerdir. 

Buraya kadar teşhir edilenler, demirin geçmişi açısından olduğu gibi kadim dünyanın 

kültürel iktisadi şartları açısından da çok özgün ve çarpıcıdır. Demir üretim 

endüstrisi Küçük Asya, Afrika, Balkan Yarımadası, Almanya, Galiya, İspanya ve 

Britanya'daki barbarların tekelindeymiş genellikle. Kültür dünyasının ihtiyaçlarını 

karşılamak için gerekli hazır demiri onlar temin ediyorlarmış. Maden üreticiliği ile 

yerlilerin uğraştıkları Hindistan'dan bile demir getirtiliyormuş. Demiri işleme kültürü 

onun üretimi sürecine kadar uzamış değildir. Demir üretimi dağlara ve bu kesimde 

yaşayan insanlara özgü bir işçilik olarak kalmıştır. 

Üretimin diğer kollarında çoktan uygulanmış olsa da, demir üretim sürecinde su 

gücünün tereddütle uygulanmasına gidilmesi için yüzlerce yılın gerilerde bırakılması 

gerekmiştir. Öyle ki, Caesar zamanında artık su ile döndürülen değirmenler varmış, 

ancak demir üreticiliğinde su ile çalıştırılan körük ve çekiçler ta 13. ve 14. 

yüzyıllarda ortaya çıkmıştır. Finlandiya, Hindistan, Afrika v.b. gibi eski madencilik 

biçimlerinin şurada, burada korunagelmiş olduğu ülkelerde ise bizler bugüne bugün 

el veya ayakla çalıştırılan körükler görmekteyiz. 

Kadim Metalürji Sürecinin Kimyasallaştırılması 

Yerli imalatın en çeşitlilerinden olup kömür ateşlerinde ve hendeklerde elde edilen 

odun kömürleri en eski kadim zamanlardan ta günümüzde kok kömürünün 

uygulanmasına dek metalürjide sadece demirin değil, fakat başka metallerin de 

üretiminde üniversal bir redüktör olmuştur. Genellikle sadelik oranı çok yüksek 

madenler işlenmiş ve maden cürufunun/atığının miktarını veya ergime haddini 

ayarlamak için hiçbir katkı malzemesi ilave edilmemiştir. Kömürün külünü oluşturan 

kısımları, madendeki kaçınılmaz karışımlar ve fırının kendi malzemesi maden 

cürufunu oluşturan doğal karışımlar olmuşlardır. Burada başlıca söz konusu cürufun 
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eksi kısmıdır ki, gerekli olanı da odur, çünkü demir oksidi her zaman mevcut 

bulunmuştur. Madenler düşük derecelerde redüksiyon olmuştur ki, bu süreç sırasında 

elde edilmiş olan demir gerçekten kendi kütlesinde zararlı karışım bulundurmamıştır, 

ama bulundurmadığı için de daha büyük bir kısmı düşük derecelerde sıvı demir 

silikatlarının oluşmasına harcanmıştır. Dolayısıyla sade demir elde elde etmek çok 

büyük demir kaybına neden oluyormuş. Üretim süreci ne üretimin büyüklüğü 

bakımından,ne de elde edilen ürünün kalitesi bakımından doğru bir ayar yapılmasına 

elverişli değilmiş, çünkü fırın içerisindeki  yüksek sıcaklık derecesi olduğu gibi, elde 

edilen cürufun terkibi ve miktarı da ilkel madencilik ustasının iradesine tam olarak 

tabi değilmiş. Onun içindir ki, kor ocağının düzeni, hava akımının gücü, kömürün 

kalitesi ve madendeki farklı saflık gibi bir rastlantı eseri olarak bir sürü şarta göre, 

eski maden üretim sürecinin son ürünü de ya saf yumuşak demir ya da yumuşak 

demir ve çelik karışımı veya sadece çelik oluyormuş1. Olağanüstü durumlarda ham 

demir veya dökme demir de elde ediliyormuş, fakat o zaman bütün sürecin yanlış 

geliştirilmiş olduğu düşünülmekteymiş. Fakat eski kor ocaklarında ve fırınlarda 

sıcaklık derecesi hiçbir zaman çok yüksek olmadığından ve ve redüksiyon sahası çok 

küçük kaldığından her zaman çok mükemmel kalitelerde demir elde ediliyormuş. 

Hem de kalitesi küçük fırınlarda elde edilenlerden çok daha iyiymiş. Onun için eski 

zaman demiri dövülebilirliği ve dayanıklığı bakımından bugünkü sıradan ticari 

demir cinslerinden üstün olmuştur. 

________________ 

Orta çağlar demir üretiminin ne işleyişine, ne de tekniğine hiçbir değişiklik 

kazandırmamıştır. Henüz sonlarına doğru Pirineler, Korsika Adası v.b. gibi bazı 

madencilik merkezlerinde körük çalıştırmak için su gücünden faydalanılmaya 

başlanmış ve hendek fırınında biraz model değişikliği yapılarak yeni tür kor 

ocaklarının ve yeni çalışma şeklinin uygulanmasına, yani  Katalanya ve Korsika 

çalışma şekillerinin uygulanmasına gidilmiştir. Maden üreticiliğinde bilinen emsalsiz 

hareketsizliğinden dolayı bunlardan Katalanya Yöntemine (Fransa ve İspanya'da) 

günümüze dek bile varlığını sürdürmesine olanak sağlanmıştır. kor ocaklarının yeni 

türleriyle ilgili olarak yeni çalışma yöntemleri sonucunda demir üretiminde bir artışa 

                                                 
1 Kadim insanlar sadece su verilmiş çeliği biliyorlarmış. Su verilmemişinden haberleri bile yokmuş. 
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gidildiği için belirli bir ilerleme sayılır, bu yöntemin sağlayacağı başarı ustanın şahsi 

hünerine hayli bağlıdır. 

Katalanya kor ocağı (Şekil 1), dikey kesitiyle kıyaslanınca dört köşeli sığ bir 

çukurdur. Üç tarafı taş duvar örülmüş ve kısmen de demir levha kaplanmıştır. 

Dördüncü tarafı ise binanın duvarına dayanmaktadır. Ebatları çok farklıdır, fakat 

genellikle hayli büyük. Ortalama olarak eni ve boyu 2.50 m – 3 m, yüksekliği de 0.7 

– 0.9 m olmuştur. Körük borusu bina duvarından geçer. İlk zamanlarda kor ocağının 

içinde 35º – 40º eğimle dipten 23 – 32 cm yüksekliğe çıkıyormuş. 18. Yüzyılın 

başlarında körük borusunu daha yüksek (dipten 52 cm. yüksekliğe) yerleştirmeye 

başlayarak eğimini artırmışlar ve böylelikle aynı ağırlıkta madenden elde edilen 

demir külçesi miktarı iki kat olmuş. Burada anlatılanlardan ilk bakışta en ufak 

hususların maden üreticilik sürecinin seyri bakımından ne kadar büyük önem 

taşıyabileceği görülmektedir. Deriden yapılma körükler ancak 17. yüzyılın sonlarına 

doğru doğrudan su körüklerle değiştirilmiş. 

 
Katalanya Kor Ocağı 

a) maden, b) kömür ve ufalanmış maden karışımı 

Katalanya kor ocağına özgü olan şu ki, maden, (iri parçalar olarak) küp  halinde ön 

taraftaki kısa duvarın yanına (bina duvarının karşısına) kömürden ayrı olarak 

dökülür ve yavaş yavaş kömür oksidinin etkisine tabi tutulduktan sonra küskülerle 

ateşin içine devrilir, doğrudan ateşin üzerine de kömür ve ufak maden (maden tozu) 

dökülür. Ufak maden ağır ağır aşağıya inerek körük karşısında cüruf verir. Kömür 

oksidinin redüksiyon etkisine tutulmuş olan iri maden parçaları ardıl olarak 

redüksiyondan geçip ocağın dibine çöktüğü zaman orada artık birikmiş olan hazır 
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demir cürufunu bulunur. Bu cüruf elde edilmiş olan demir külçesini 

karbonsuzlaştırmak için gereklidir. 

 

 

Korsika Kor Ocağı 

a) daha iri maden parçalarından yapılmış yarım daire şeklinde dış duvar, b) kor 
parçalarından yapılma birinci duvara konsantrik iç duvar, c) maden arasında ufki kömür 

tabakası, ç) tepilmiş kömür tozu, d) sahanlık, e) körük  

 

Korsika kor ocağı ise (Şekil 2) sıradan bir demirci ocağıdır. Körük borusunun 

geçmekte olduğu ve sadece bir tarafından küçük bir duvarla kuşatılmış olduğu dikey 

duvara dayatılı kısa boy bir platformdur. Ancak, tepilmiş bol bol kömür tozu ile kat 

kat olmuş bu açık platform üzerinde suni olarak yuvarlak yapılmış bir kor ocağı 

yükselmektedir. 70 – 80 cm'lik yükseklikte konsantrik olarak yarı çember halinde iki 

duvar bulunmaktadır: iç duvar odun kömür parçalarından, dış duvar da iri maden 

parçalarından oluşmaktadır. İki duvar, yani kömür duvarı ile maden duvarı 

arasındaki boşluk, ufak madenle doldurulur. Ufak maden, iki dikey kömür seti 
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tarafından üç segmana ayrılmıştır, yüksekliğinin yarısı yerinde ise yatay bir kömür 

tabakasıyla da ayrılmıştır. Yarı yuvarlak iç kömür duvarınca sarılmış olan kömür 

borusu etrafındaki boşluk boş kalıp içinde odun kömürü ile tutuşturulan ateş 

yanmaktadır. Kömür tabakası etrafındaki segmanları oluşturan ufak madenin 

redüksiyonu, körüğün karşısında oluşmuş olan karbon dioksidinin kömür duvarından 

geçmesi sırasında elde edilen karbon oksidi sağlamaktadır. Kömür borusu da, 

Katalanya kor ocağında olduğu gibi, hemen hemen aynı konuma sahiptir. Burada da 

körük olarak ilkin deri körükler kullanılmış, sonra su körüklerine geçilmiştir. Korsika 

sürecinde malzemelerin ilginç bir şekilde dizilmesi, karbon oksidinin meydana 

gelmesine olduğu gibi, onun madenle temas etmesine de elvermektedir. Korsika 

sürecinde düşük sıcaklıkta gayet dolaylı bir redüksiyon1 oluşmaktadır, çünkü ateşi 

kuşatmakta olan kömür duvarı sürecin sonuna kadar muhafaza olup karbon oksidinin 

kendisine geçmesini sağlamaktadır, ancak kötü bir iletken olarak etrafındaki maden 

segmanlarında sıcaklığın yükselmesine meydan vermez. Çok düşük sıcaklık 

ortamındaki redüksiyon sonucunda fevkalade bir yumuşak demir külçesi elde edilir, 

ancak kömür sarfiyatı son derece büyüktür. 

Pirinelerde, Korsika'da ve Batı İtalya'da ilkel kor ocaklarının modelleri anlattığımız 

şekilde değiştirilirken, Almanya'da eski doğrudan üretim şekli korunagelmiştir, 

çünkü Almanların doğrudan üretim yöntemi dedikleri yöntem (Deutsche Rennarbeit), 

demir üretiminin ilkel yöntemlerinden hemen hemen farksızdır. Almanya'da eski kor 

ocaklarının modelini değiştirmektense daha yetkin yeni bir yönteme geçilmiş, aynı 

yerden hayli yükselen fırınların uygulanmasına gidilmiş. Bu fırınlarda kömür ile 

maden birbirini müteakip katlara yerleştirilmiş. Bu fırınların uygulanmasıyla ve 

boylarının daha yüksek yapılmasıyla uzun sürmüş binlerce yıllık bir dönemden sonra 

15. ve 16. yüzyıllarda demir üreticiliğinde yepyeni bir sayfa açtırılmış ve yavaş yavaş 

yumuşak demirin dolaysız elde edilmesinden dolaylı elde edilmesine ve demir 

dökümcülüğüne gidilmiştir. Bu yeni üretim şekline geçiş kendiliğinden dev bir 

ilerleme teşkil etmiş olup şu gerekçelerle kabul görmüştür: 

Katalanya ve Korsika sürecinin ve genellikle her maden üretim sürecinin  açık kor 

ocağında doğru yürütülebilmesi için, doyurucu bir üretim elde etmek istiyorsak, hiç 

                                                 
1 Dolaylı redüksiyon denince, karbon dioksit ile oksitleşen karbon oksidin redüktör görevini 

yapmakta olduğu redüksiyon anlaşılmaktadır. 
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de az denmeyecek bir hüner gerekiyormuş. kor ocağının kendi düzeninin ilkel olması 

sürecin birçok dış ve yan şartlardan etkilenmesini sağlıyormuş. Bunların doğru bir 

şekilde değerlendirilmesi büyük bir dereceye kadar maden ustasının becerisine 

bağlıymış. Bunun dışında kor ocağının yanma gücü ile işlemin bütün zorluklarına 

rağmen madenin elde edilmesi ve büyük kömür sarfiyatı imrenilmez bir 

durumdaymış: hiç de hesaplı olmayan az miktarlarda maden işlenebiliyormuş. Tabi, 

bütün bunlar söz konusu kor ocaklarının kendi alanlarında günümüze dek bile 

varlıklarını sürdürmelerine engel olmamıştır. Bir yandan elde edilen demirin 

kalitesinin mükemmel olması, diğer yandan da dağlık ve ormanlık yerlerde, bir de 

kültürü az gelişmiş fakir insanların elinde klasik tutuculuk yüzünden bu böyle süre 

gitmiştir. 

Ne var ki, başka yerlerde demir ihtiyacının büyümüş olması, insanları daha büyük ve 

kapalı fırınlara geçmeyi zorlamış. Aynı zaman dilimi içerisinde daha az emek 

vererek daha fazla miktarda madenin işlenebilmesi ve sürecin daha tek tip 

sürdürülebilmesi için bu fırınlarda su gücüyle çalıştırılan körükler varmış. Çünkü 

kapalı fırın içerisinde gelişmekte olan süreç, önceleri maden ustasının dikkate alması 

gerektiği yan şartlara ve Katalanya ve Korsika kor ocaklarında olduğu gibi ustanın 

hünerine pek o kadar bağlı değildir. Üstelik kapalı fırınların daha büyüklerinde 

sıcaklık daha iyi değerlendiriliyor ve kömür sarfiyatı hayli düşük oluyormuş. Bu da, 

yeni fırınların çok daha tasarruflu çalışmış olduğu anlamına gelecektir. Alman 

ülkelerinde, fırının dibinde elde edilen Stück veya Wolf  dedikleri hayli büyükçe bir 

demir külçesinin adını taşıyan Wolfsöfen ya da Stücköfen fırınları dedikleri özel tip 

fırınlar bu şekilde meydana gelmiştir. Bizde bu külçe “dökme” adıyla biliniyormuş. 

Onun için de bu tip fırınlara “dökme fırınları” demek daha doğru olacaktır. 

Bulgaristanda bunlara “dökümhaneler” deniyormuş. Dökme fırınları veya 

dökümhaneler eski kor ocaklarından modern yüksek fırınlara bir geçiş sayılıyormuş. 

O fırınlarda henüz yeterli olmayan yükseklikten ve körük borusunun yokuş aşağı 

oluşundan dolayı, eski kor ocaklarında da olduğu gibi, madenden doğrudan yumuşak 

demir elde ediliyormuş, ayrıca erime sürecinde de kesintiler meydana geliyormuş. 

Her döküm için fırını tekrar tutuşturmak ve doldurmak gerekiyormuş. Fakat 

ebatlarda (genellikle yükseklikte) ve körük borusunun konumunda ufacık bir 

değişiklik yumuşak demir yerine sıvı halindeki dökme demirin elde edilmesi için 

yeterli olmuş. Fırın artık dökme demir için çalıştırılmaya başlanınca,  kesintisiz 
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çalıştırılabilir olmuş, bir sıvı halindeki dökme demir, fırının dibindeki deliklerin 

birisinden zaman zaman akıp gidiyor, fırın da maden ve kömürle aralıksız olarak 

dolduruluyormuş. Böylelikle çok geçmeden birçok yerde aralıksız çalışıp sıvı dökme 

demir üreten yüksek fırınların uygulanmasına gidilmiş. Ancak bir dökme fırınında 

yumuşak demir veya çelik elde etmek istediğimiz zaman demirin fırından 

çıkartılması için kesintili çalışmak gerekiyormuş, bu da hayli zaman alıyormuş. 

 

 
İsveç “köy fırınları” ya da “Osmund Fırınları” 

 

Kor ateşinden yüksek fırınlara hemen geçilmesini sağlamış olan en eski fırınlar 

İsveçlilerin “köy fırınları”, ya da “Osmund Fırınları”dedikleri fırınlarmış. Bunlar 

Finlandiya ve Norveç'te de yaygınlık kazanmış. Bunların tam ne zaman dünya yüzü 

gördükleri tam olarak tespit edilememekte, ancak 14. yüzyılın sonlarından erken 

değil. Bu fırınlar dört köşe kesik piramit görünümlü kısa boy yapılardan 

oluşuyormuş. Dibi yukarı dönükmüş. Öyle ki, tepedeki genişlikleri dibin 

genişliğinden hayli büyükmüş. Duvarları taş örülü, kil badanalı, fakat dış tarafları 

ahşap kaplamalı. Ahşap kaplama ile taş duvarlar arasına kum döküyorlarmış. 

Fırınların yere gömülü kısımları yok, küçük bir taş alan üzerine yapılmış. Fırınlar 

kömürle değil de, doğrudan odunla çalışıyormuş. Odunlar fırının içinde tutuşup 

kömüre dönüşüyormuş. Bu şekilde genellikle göl ve çayır madenleri (limonitleri) 
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işleniyormuş. Adı geçen madenler sık sık büyük miktarlarda fosfor ihtiva ediyormuş. 

Ancak köy fırınlarının içinde gelişen süreç için bunun hiçbir önemi yokmuş. Fakat ta 

Tomas rafine sürecinin uygulanmasıyla bu madenler yüksek fırınlarda modern bir 

şekilde işlenmeye elverişli olmuştur. 

Hemen hemen İsveçteki köy fırınlarının dünya yüzü görmesiyle birlikte, Almanya'da 

da yer yer dökme demir fırınları türemeye başlamış. İlginç olanı da şu ki, bu fırınlar 

belli yerlerde hemen türemeleriyle birlikte dökme demir üretimi için kullanılmaya 

başlamış ve metalürji üretiminin yeni tip teknolojisine, yani yüksek fırınların 

uygulanmasına geçilmiş. Başka yerlerdeki dökümhaneler muhafaza edilerek 

mükemmelleştirilmiştir. Yani doğrudan yumuşak demir üretecek bir hale 

getirilmiştir. Nihayet 16. ve 17. yüzyıllarda en büyük gelişim ve yaygınlığa 

ulaştırılmışlardır. Böylelikle Orta ve Aşağı Reyn boyundaki topraklarda, özellikle 

ırmağın batısında, yani eski Frankonya, Elzas, Burgundiya, Şampaniya, Belçika ve 

Holanda'da daha 15. yüzyılda dökme demir üretimine ve demir dökümcülüğüne 

başlanmıştır. Bu da ilk yüksek fırınların o zamanlarda artık oralarda çalıştırılmaya 

başlamış olduğunu göstermektedir. 15. ve 16. yüzyıllarda ilk yüksek fırınların 

yüksekliği 5 – 6 metreyi aşmıyormuş. Hemen hemen bütün 16. yüzyıl boyunca 

bunların yaygınlığı sadece Reyn yöresi üzerinde sınırlı kalmış. Bilakis, başka 

yörelerde yüksek fırınlar değil de, doğrudan yumuşak demir elde etmek için 

kullanılan orta yükseklikteki dökme fırınları büyük yaygınlık kazanmaya başlamış. 

Bu fırınların ana yurdu Avusturya Alp eyaletleri, daha doğrusu Şiriya, Karintiya ve 

Krayna olsa gerek. “Slovak Fırınları” adıyla oradan Macaristan'a, Sedmograd'a, 

Romanya'ya ve Bulgaristan'a uzanmıştır. Demir üretiminin eski direkt yönteminin 

bazı yerlerde korunagelmesi çeşitli yerlerdeki madenin niteliğinden 

kaynaklanmaktadır. Zengin ve kolayca redükte edilebilen madenler kısa boy 

dökümhanelerde hesaplı bir şekilde işlenirken, en çok yaygın olan demiri kıt ve zor 

redükte edilebilen madenler artık yüksek fırın gerektiriyormuş, çünkü direkt üretim 

yöntemi uygulandığında bunlardan elde edilen demir hiç sayılacaktır. Her ihtimale 

karşı 16. ve 17. yüzyıllarda Avusturyadaki dökme fırınları en yaygınmış. Gerçek bir 

dökme fırını ile yüksek fırın arasında geçiş dönemine ait daha iki tip fırın vardır: 

Blauöfen  ve Flossöfen fırınları. Ebatları bakımından bunlar birer gerçek 

dökümhanedir, fakat bu fırınların ilklerinde isteğe bağlı olarak dökme demir de, 

yumuşak demir elde ediliyormuş, ikinci fırınlar artık yüksek fırın görevini yaparak 
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sadece dökme demir üretiyorlarmış. Biz bu dökümhanelerin tarifine ayrıntılı olarak 

değineceğiz, çünkü Bulgaristanda da yaygınlık kazanmış fırın çeşidi bunlardır. 

Bizdeki metalürjinin geçmişi bu dökme fırınlarına uzanmaktadır. 

Eski açık ocaklara aykırı olarak dökme fırınları yerin üzerinden hayli yükseliyormuş, 

fırının dibi sadece yerin içine çakılıymış. Fakat bazı fırınlarda o dip toprak 

üzerindeymiş. Fırın, her tarafı kalın duvarlarla kuşatılarak ya düz ve açık bir yere, ya 

da doğal bir yamaç yapılıyor ve tepesi yamacın üst kısmıyla eşit seviyede 

kalıyormuş. Fırın açık bir meyana yapıldığında her dört tarafına varılabiliyormuş, 

yani genellikte bir tarafından körükler körükleniyor, diğerinden maden ocaktan 

çıkartılıyor, üçüncü duvardan da maden cürufu akıtılıyormuş. Fırının iç kısmına 

varılabilmesi için duvarlara kemer halinde bir veya iki  delik bırakılıyormuş. Birisi 

demiri çekmek için, diğeri de madenin ergime sürecini takip etmek ve cürufu 

akıtmaya delik açmak için kullanılıyormuş. Ancak havanın içeriye verilmesi, 

madenin çıkartılması ve cürufun akıtılması her zaman farklı farklı duvarlardan 

yapılmıyormuş. Dökme fırınlarından çoğunun sadece bir tek ağzı varmış. Örneğin 

yamaçlara dikilmiş fırınların hepsinde durum böyleymiş, çünkü onlarda sadece bir 

tarafı, yani ön tarafı açıktaymış. Fakat çeşitli pratik gerekçelerden dolayı açık alanda 

tutulan fırınlarda da ateşin yanına sadece bir, en çok iki yerden varılabiliyormuş. 

Körükler de madenin çıkartıldığı aynı tarafta bulunuyormuş. Maden cürufunu 

çıkartmak içinse yine aynı tarafta ya da onun yakınında delik bulunduruluyormuş. 

Örneğin Şiriya fırınları öyleymiş. Onlarda sadece bir kemerli delik varmış. Bu delik 

kil toprağı ile badanarak iki delik bırakılıyormuş: birisi körük deliği, diğeri de cüruf 

deliği. Krayna'daki fırınlar da bunların benzeriymiş, ancak onlarda iki kemerli delik 

varmış. Bunlardan birisi demir külçesini çıkartmak için kullanılır ve çamurla bir 

badana çekilerek körüğe delik bırakılıyormuş , diğer delik tuğla ile kapatılarak 

ortasından uzun dikey bir çatlak bırakılıyor, üzerine kil çamuru çekiliyor ve cürufu 

çıkartmak için çatlaktan delik açılıyormuş. 

Dökme fırınları üst kısmından dolduruluyormuş. En kısaların bile boyu insan boyunu 

aştığı için açık alanlara yapılmış olan fırınlar için genellikle özel bir iskele alanı ve 

merdiven yapılıyormuş. Bunun tersine, yamaçlara yapılmış olan fırınlarda böyle bir 

alan vazifesini yamacın üst düzeyi görüyormuş. Yamacın üst düzeyi fırının ağzı 

etrafında iyice düzleniyormuş.  
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Her dökme fırınının alt kısmında madeni çıkartmak için bir deliği bulunduğunu artık 

söyledik. Bu delik genellikle yarı yuvarlakmış, ama bazen (eski fırınlarda) dörtgen 

halinde bulunduğu da oluyormuş. Fırın doldurulduktan sonra ağzı kil kerpiçle 

dolduruluyormuş. Körüklerin maden ağzı tarafında bulunduğu fırınlarda ağız 

tıkatılırken körük borusu da yerleştirilip takviyeleştiriliyor ya da özel olarak bir 

körük deliği açılıyormuş. Fırınların boylarının yükseltilmesiyle artık hazır madeni 

çıkartmak için özel fırın ağızlarının yapılması gereği kendiliğinden doğmuş, çünkü 

fırının üst kısmından o kadar derinlikleri karıştırmak mümkün değilmiş. Çok eski 

zamanlardaki ilkel kil fırınlarında olduğu gibi, hazır maden çıkartmak için her 

defasında fırını yıkmak artık anlamsız kalıyormuş. Kısa boy köy fırınlarında maden 

bazen fırının üstünden de çıkartılıyormuş. 

Dökme fırınlarının körükleri genellikle ahşap ve derinden yapılma büyük demirci 

körükleriymiş. Körüklerin yedek hava darcığı olmadığı için sürekli hava akımını 

sağlayabilmek için körüklerin iki adet olması gerekiyormuş. Körükler çok basit bir 

alet yapılarak su gücü ile çalıştırılıyormuş. Değirmen çarkı gibi dikey veya yatay bir 

çark su kuvvetiyle döndürülüyormuş. Çarkın uzun dingiline birbirine kısa 

mesafelerle ahşap iki “başparmak” (Daumen) çakılmış. Dingil döndükçe bu 

başparmaklar körüklerin arka üst veya alt kısmını bastırıp  katlıyormuş. Her iki çift 

başparmak birbirine paralel olarak değil de, çaprazlamasına yerleştirilmiş ki, her 

zaman körüklerden birisi katlandığında diğeri gerilmiş durumdaymış. Körükler ise, 

ortaya dayatılmış bir kaldıracın diğer ucuna takılı özel bir ağırlıkla gerilmiş durumda 

tutuluyormuş. Körükler özel bir delikten veya borudan hava çıkartıyormuş. Bu delik 

veya boru ya duvarlardan birisine sabit olarak örülüymüş, ya da hazır demir külçesini 

çıkartmak için kullanılacak fırının alt ağzının sıvanması sırasında yerleştiriliyor (ya 

da açılıyormuş). Körük deliğine veya borusuna gerekli eğim de o zaman 

veriliyormuş. Nadir durumlarda boru metalden (bakırdan) yapılmaymış, genellikle 

kalın bir tuğlanın ya da fırından çıkmış kil bir borunun  ortasına açılmış sıradan bir 

delik oluyormuş. Her ergitme olayında tuğla veya kil boru değiştiriliyormuş. Kimi 

sistemlerden dökme fırınlarında, örneği Krayna'daki fırınlarda körük deliği sabit 

olarak kullanılmıyormuş, ancak sürecin farklı yüksekliklerde gelişmesi sırasında 

kullanılıyormuş. Eski delik kil çamuru ile tıkanarak üzerinde yenisi açılıyormuş. 

Körük borusu veya deliği meyilliymiş, Katalanya ve Korsika ocaklarında olduğu gibi 
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aşağıya dönükmüş. Hava akını kor ocağının pek derin olmayan arka alt köşesine 

vuruyormuş. 

Dökme fırınlarına kömür ve maden artık alternatif olarak dökülmeye başlamış ki, 

içeride birbirini müteakip katmanlar meydana gelmiş. Bunlar otomatik olarak 

aşağıya kayıp dibe yeteri kadar demir külçesi toplanana dek yenileriyle 

değiştiriliyormuş. Bu çeşit fırınlarda işin seyri ustalar için daha kolay ve açık 

fırınlarda olduğu gibi ustanın hünerine o kadar bağlı değil, çünkü buradaki işler 

sadece fırının periyodik olarak doldurulmasından ve cürufun periyodik olarak 

akıtılmasından ibarettir. İşlerin diğer kısmı otomatikman yürümektedir. Üstelik 

burada yakıt çok daha iyi kullanılmakta olup sarfiyatı da azdır. 

Dökme fırınlarındaki metalürji süreci prensip olarak eski ocaklardaki direkt süreçten 

farklı değildir. Bunun birinci nedeni fırının pek fazla yüksek olmayışı ve 

körüklemenin oldukça zayıf oluşudur, diğer nedeni de körük borusunun eğimidir. 

Burada da redüksiyon oldukça düşük sıcaklık ortamında gelişmektedir ki, bu durum 

demirin karışımlardan temizlenmesini ve başlıca da daha büyük miktarlarda karbon 

yutmasını engellemektedir. Bundan gayrı, elde edilen demir külçesi, körüğün 

eğiminden dolayı, hava akımının sürekli oksitlendirici ve rafine edici etkisine tabidir. 

Dökme fırınlarında da sadece daha zengin madenler işlenmiştir ve bunlara genellikle 

cüruf oluşturucu hiçbir suni malzeme ilave edilmemiştir. Ergime sürecinin kendi 

doğası itibarıyla burada meydana gelen cüruf da külçenin daha büyük bir kısmını 

yutuyormuş. Fakat fırının kapalı ve  çok sınırlı alanı sayesinde süreç daha düzgün ve 

yeknesak bir şekilde gelişmiş, maden ile yakıt arasındaki ilişki ayarı daha kolay 

olmuş ve yakıt daha iyi değerlendirilmiştir. Açık ocaklara kıyasla fırının hacminin 

daha büyük olması ve ham maden ile doldurulması şekli fırının çalışma gücünü ve 

demir üretimini önemli ölçülerde artırmıştır. 

Ne var ki, fırının ebatları ile körüklerin gücü belli bir haddin üzerine çıkacak kadar 

büyütülememiş. Dökme fırını ebatları ile körüğün gücünü aşırı ölçülerde artırma 

yoluyla fırının üretim yeteneğini daha da çoğaltmak istedikleri zaman, arzu ettikleri 

işlenebilecek külçe yuvağı yerine ocak sıvı demirle dolmuş. Sonra bu demir nazik ve 

işlemeye yaramaz bir kütle halinde sertleşiyormuş. Faka az bir zamanın geçmesiyle, 

önceleri cüruf gibi ehemmiyetsiz bir atık olduğunu düşündükleri dökme demirin 

güçlü bir hava akımıyla açık ocaklarda pişirildikten sonra arzu ettikleri yumuşak 
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demir haline getirilebileceğini keşfetmişler. Artı kimi dökme demir cinsleri, özellikle 

gri cinsi demir eşya dökümünde mükemmel bir şekilde kullanılabilmiştir. Yeni şekil 

demir üretimine böyle geçilmiştir. Bununla demir sanayii nihayet gençlik çağını terk 

ederek insanlık için yeni bir çağ başlatmıştır: demir devri, onunla da buhar ve 

elektrik dönemi gelip çatmıştır. 

C. BULGARİSTAN’DA DEMİR METALURJİSİ  

Başka yerlerde olduğu gibi, bizde de demir metalürjisinin çok eski olduğu apaçık 

ortada. Metalürji bakımından demir, madenleri bilinmeyen zamanlardan beri 

işlenilegelmiştir. Halstat Devrinin tarih öncesi kalıntılarında Bulgaristan'da demir 

silahların bulunduğu güvenle tespit edilmiştir, fakat demir silahlar o devirden çok 

daha önceleri de kullanılmıştır. Tarih öncesine kadarki çağlarda olduğu gibi, Tıraklar 

döneminde de, isterseniz daha Romalılar zamanında da, demir elde etme şeklinin, 

artık tarif etmiş olduğumuz sığ kor ocakları, çukurlar ve kısa boy fırınlarda ateşi ya 

rüzgardan ya da küçük el körükleriyle tutuşturma şekli olduğu hiçbir kuşku 

götürmemektedir. Uçsuz bucaksız ormanların bol bol yakıt sağlamış olduğu dağlık 

maden böyle ocaklarda eritiliyormuş. Bizde eski zamanlarda ki demir üretimi kültürü 

düşük dağlık kesimde yaşayan insanların zanaatiymiş. O dağlık kesimde yaşayan 

insanlar kömürcülüğün yanı sıra ham madenlerin de bulunduğu orada burada maden 

dökme işini de yapıyormuş. her ihtimale karşı ülkemizin en ıssız dağlık ve ormanlık 

birçok yerinde eski cüruf yığınlarına rastlanmaktadır. 

Ülkemiz topraklarında madenciliğe Romalılar zamanında başlatılıp daha sistemli 

olarak o zaman geliştirilmiştir. Bu amaçla kölelerin emeğinden geniş çapta 

faydalanılmış, fakat bizim topraklarımızda olduğu gibi, başka yerlerde de  

Romalıların gözü altın, gümüş, bakır, kurşun gibi daha değerli madenlerdeymiş. 

Demir madeni genellikle yerli yoksul dağlık kesimde yaşayan insanların geçim 

kaynağı olarak kalmış. Onlar kendi ilkel küçük fırınlarında mükemmel demir elde 

ediyorlarmış. Elde edilen üretim gerçekten hiç sayılacak kadarmış, fakat o zamanlar 

insan emeğinin ucuzluğu ve tüketimin de oldukça sınırlı oluşu karşısında bunun 

önemi yokmuş. Bundan önceki açıklamamızda gördük ki, ne Yunan, ne de Roma 

kültürleri demir üretimi sürecine hiçbir yenilik kazandırmamışlardır. Su gücünün ilk 

defa uygulanmış olduğu Orta Çağların sonlarına kadar bu üretim olducağı gibi 

kalmıştır. Böyle olmakla beraber metalürji sorunlarını yakından bilmeyen bazı 
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müelliflerimizin “Romalılar zamanında su tesislerinin yapılmış olduğu” iddiaları 

yanlış bir iddiadır. Romalılar zamanında, daha sonraları da Bizanslar zamanında 

bizdeki demir üretimi dağlık yörelerde, başka yerlerde de olduğu gibi el körükleriyle 

tutuşturulan aynı o küçük ocaklarda ve kısa boy fırınlarda yapılıyormuş. Demir de 

demirhanelerde elde dövülüyormuş. Eski Bulgar devleti zamanı için de bu sözler 

söylenebilir. Bulgarların bu topraklara yerleşmesinden sonra metalürji zanaatinin 

dağlık yörelerde yerli kömürcü ve demircilerin de ellerinde barınmaya kalmış olduğu 

hemen hemen kesindir. Çünkü bizim atalarımız bu Yarımadada bulmuş oldukları 

maddi ve manevi kültürü aşmak bir yana, onunla bir kıyaslama yapabilmek için bile 

beraberlerinde ne maddi, ne de manevi kültür getirmişlerdir. Zanaatler Bizans'ın 

doğrudan etkisi ve Bizanslı ustaların yönetimi altında geliştirilmeye devam etmiştir, 

fakat Roma ve Bizans kültürü demir üretiminin kendi metalürji sürecine değil de, 

sadece hazır madenin işlenişi üzerine yansımıştır. Ne var ki, İkinci Bulgar Çarlığı 

sonlarında yabancı madencilerin, özellikle Saksonyalıların bu topraklara göçü 

başlayınca yurdumuzdaki madencilik ve metalürji yeni bir döneme girmiştir. 

Saksonyalı madencilerin yurdumuz topraklarına ilk kez tam ne zaman, kimin daveti 

veya izniyle geldikleri bilinmemektedir. Ancak gelmelerinin 14. yüzyıldan daha geç 

olmayışıdır. Tespit edilebildiği kadarıyla göçmen madenciler Çiprovo, Kratovo 

yörelerine ve  daha değerli madenlerin bol olduğu başka yerlere yerleşerek kurşun ve 

gümüş üretmişlerdir. Zaten bu alanda da uzmanmışlar. Çünkü daha Orta Çağlarda 

Saksonya kendi gümüş madenleriyle anılıyormuş. Fakat yabancı madencilerin ilgi 

noktası genellikle gümüş olsa da, onlar bulundukları yerlerde demir madenlerini de 

ihmal etmemişlerdir. 

Saksonyalı madencilerin maden ocaklarının çalıştırılması metotlarında olduğu gibi, 

metallerin elde edilip işlenmesi metotlarında da bazı yenilikleri beraberlerinde 

getirmiş oldukları kuşku götürmemektedir. Artık 13. ve 14. yüzyıllarda Batı'da 

görmekte olduğumuz su gücüyle çalıştırılan çekiç yapıları belki de onların zamanına 

uzanmaktadır. Saksonyalıların yeni uygulamalarının demir üretimini ne denli 

etkilediğini tespit etmek çok zordur. Biz demir elde etmek için yerli fırın (ocak) 

tipinin nasıl olabileceğini artık belirtmiştik. Saksonyalıların hiç olmazsa yabancı 

etkisine uğramış olan yerlere gelmelerinden sonra bu tipin şeklini değiştirip 

değiştirmediğini ve değiştirdiyse nasıl bir şekle büründürülmüş olduğunu ve bunun 

Türkler tarafından nasıl değerlendirilmiş olabileceğini bilmek ilginçtir. 



 172

Eski Çarlığımızın son günlerinde ve Türklerin döneminde bizde demir üretiminin 

şekliyle ilgili olarak ne bizim kendi ev kaynaklarımızda, ne de Bulgaristan'ı ele 

geçirirken demir sanayiini burada bulmuş olan Türklerde hiçbir bilgi yoktur. 

Anlaşılacağı üzere o zamanlar ne Bulgar yazarları ve hadisçilerinden, ne de Türk 

yazarları ve hadisçilerinden hiç kimse bu metalürji zanaatine ilgi göstermemişlerdir. 

Türkler, yabancıların ya da rayanın tekelinde bulunan bu ağır zanaati öğrenmeye bile 

niyet etmeden kendisine yeteri kadar demir malzemesini kimin sağlayacağına 

bakıyormuş. Üstelik hayli uzak zamanlardan doğru dürüst bir rivayet de kalmamış, 

çünkü az sonra kanıtlamaya çalışacağımız gibi, o zamanlarki demir üretim sistemi 

yine Batı'dan getirilmiş olup günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş olan bir 

yeniliğe kendi yerini terk etmiştir. Öyle ki, yeni alametlerle yeni teknoloji eski 

zamana ait olmuş. Böyle olunca İkinci Bulgar Çarlığının sonlarında ve Türklerin 

döneminde demir endüstrisi hakkında eski zaman insanları ve olayları hakkında yerli 

ahalinin anlattıkları bazı rivayetlerden başka hemen hemen hiçbir iz kalmamıştır. 

Ancak bunlarda da daha yeni zamanlardan alınıp karıştırılmış unsurlar 

bulunmaktadır. Ne var ki, yeni metalürji sanatının eski Bulgar devletine nereden ve 

ne zaman getirilmiş olabileceğini, yani 13. ve 14. yüzyıllarda Orta Almanya'dan 

getirilmiş olabileceğini bildiğimiz için eski Bulgaristan zamanında bizdeki demir 

fırınları ile demirhanelerin halk rivayetlerinden bildiklerimizden ve bir anakronizm 

olarak gerçekten günümüze kadar bile varlıklarını sürdürmüş olanlardan daha ilkel 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü dökme fırınları tipinin ancak 15. yüzyılda, 

hem de ilk önce Avusturya Alp yörelerinde ortaya çıkmaya başlamış olduğunu, 

geçek gelişimlerini ise 16. ve 17. yüzyıllarda kaydetmiş olduğunu artık görmüş 

bulunuyoruz. Avusturya topraklarından Güney Almanya'ya, Macaristan'a ve diğer 

ülkelere yayılan fırınlar tam bu fırınlar olmuştur, az sonra aşağıda tariflerini 

yaparken göreceğimiz gibi bizim “dökümhanelerimiz” ise Şiriya tipi 

dökümhanelermiş. Üstelik bu dökme fırınlarının yarı ayrı yerlerde görünmeye 

başladıktan sonra Batıda 16. yüzyılda bile açık ocaklardaki ergitme süreci geniş 

çapta sürdürülmekteymiş. Demir üretiminde bu ilkel şekil en yaygın şekilmiş. Öyle 

ki, 13. ve 14. yüzyıllarda Saksonyalı madenciler buralara gelirken, daha geç bizim 

karşımıza çıkmış olan o tip demir fırınını, yani dökümhaneleri kendileriyle birlikte 

getiremezlerdi, çünkü bunun en basit sebebi o zamanlarda bu tipten fırın ne onların 

yurtlarında ne de civar memleketlerde vardı. Onlar getirse getirse o zamanlar kendi 

topraklarında kullanmış oldukları ve özelliği itibariyle en eski zamanlarda bizde 
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yaygın olmuş olan demir üretim fırınlarından pek farkı olmayan tipten fırınları, yani 

“Alman direkt ocağı” dedikleri (Deutscher Rennherd) ocakları getirmiş olmalıdırlar. 

Fakat Saksonyalılar tarafından bizlere getirilmiş olacak yenilik, su çekiçlerinin 

uygulanmış olmasıdır. Türkler de bu çekiçleri o şekilde bulmuş olsalar gerek. Tabi 

ki, ilk su çekiçleri günümüze kadar kullanılmış olan çekiçlerden daha küçüktü, çünkü 

eski ocaklarda ve fırınlarda elde edilmiş olan demir külçeleri de dökümhanelerde 

elde edilmiş olan külçelerden daha küçükmüş, fakat eski su çekiçlerinin sistemi aynı 

sistemmiş, çünkü maden tesisleri konusuna geldiğimizde bizim tarif edeceğimiz bu 

sistem (Schwanzhammer sistemi) su çekiçleri sisteminde en eski sistemdir. 

Türklerin döneminde madencilerin bir kısmı belli imtiyazlarını muhafaza etmişler, 

bir kısmı telef edilmiş, bir kısmı da güvensizlik ortamında zanaatin ilerlemediğini 

görünce kendilerini eşkıyalığa ve yağmacılığa vermişler. Maden ocakları ile su 

çekiçleri çeşitli Osmanlı kodamanlarının hükmüne geçmiş. Daha sonra bu 

kodamanlardan bazıları demir üretiminin geliştirilmesine büyük önem vermişler. 

Üstelik aralıksız savaşlar yürüttüğü için Türk devletinin demir ihtiyacı büyükmüş. 

Daha sonra da göreceğimiz gibi, özellikle Transsilvanya ve Macaristan seferinden 

sonra Batıdan madenci göçmenlerin tekrar buralara getirilmesi fikrini Türklere 

borçluyuz. Bu kez dökme fırınlarının bulunduğu diyarlara göçmen gelen madenciler 

Slav asıllılarmış, büyük bir ihtimalle Slovinler veya Slovaklarmış. Bizde yerleşiklik 

kazanmış olan madencilik terminolojisinden de  bu sonuca varılabilir. Dökme fırını 

dediğimiz dökümhanenin Bulgarca adı  vidnya'dır. Bu da Slovince'nin vigen ve 

Çekçe'nin vyhen kelimelerinden gelir ve anlamı demir ocağı'dır. Bundan gayrı 

Macaristan'daki dökme fırınları İslav Fırınları olarak biliniyormuş. Öte yandan bazı 

kelimeler Alman asıllıdır, örneğin Stub, Fornya, Shclakno gibi. Stub, Gestübbe 

kömür tozu demektir, Fornya Form'dan gelir ve körük deliği demektir. Schlacke 

kelimesinden gelen Schlakno da cüruf demektir. Ancak bu kelimeler teknik terim 

olarak Slavlar tarafından da kullanılmıştır. 

Türkler tarafından getirtilmiş olan Slav asıllı yeni göçmen madenciler dökme 

fırınlarını veya dökümhaneleri ve bizim madan dediğimiz büyük demirci ocaklarını 

Avusturya topraklarından buralara getirip yerleştirmişlerdir. Türk egemenliği altında 

ülkemiz metalürjisindeki dönüm noktasını ve ve kalkınmasını onlara borçluyuz. Öyle 

ki, Türklerin bulmuş oldukları ülkemiz demir endüstrisinin eski şekliyle gelişmeye 

devam etmiş olduğu ve 17. ve 18. yüzyıllarda kendi lale devrini yaşamış olduğu 
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düşüncesi yanlış bir düşüncedir. İkinci Bulgar Çarlığının sonlarından kalma eski 

demir üretim endüstrisi Türkler döneminde bir çöküş yaşamıştır ve oluşan yeni 

şartların rahatsızlık vermiş olması, madencilerden büyük bir kısmının telef edilmesi 

ve çeşitli yerlere dağıtılması nedeniyle bu iş yavaş yavaş sönmeye başlamış, 

yerlilerden “demir ergitmesini” bilenler de çok azmış, çünkü o zamanlar metalürji 

zanaati yabancıların tekelindeymiş. Bu rahatsızlık sonucunda eski endüstri Türk 

devletinin büyümüş olan demir ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuş. Bu durum Türkleri 

eski endüstrinin yenilenmesini, hem de artık daha modern bir temel üzerinde 

yenilenmesini düşündürmeye başlamış. Dahası, zamanı için buna benzer bir 

endüstriyi onlar artık Sedmograd'lıkta ve Macaristanda görmüşler. Bu amaçla onlar 

da, bizim son çarlarımız gibi kültürü daha gelişmiş olan Batı'dan yabancı madenci 

getirmeye başlamışlar.  Öyle ki, Bulgaristan demir endüstrisinde 17., 18. ve 19. 

yüzyıllarda gördüğümüz kalkınma teşebbüsü Türklerin teşebbüsüdür. Bojkov madanı, 

Belyov madanı, Draganov madanı gibi Türklerin gelmeleri sırasındaki eski 

madanlarla ilgili rivayetler ancak rivayetlerde adı geçen yerlerde Türklerin 

gelmelerinden önce de demirin üretilmekte veya işlenmekte olduğuna ışık tuttuğu 

ölçüde gerçektir. Fakat o zamanların dökme fırınları ile demirhanelerinin biçimine 

ve düzenine gelince, tabi ki, rivayetlerin büyük önemi yok, çünkü onlara daha yeni 

zamanlara ait alametler ve isimler ekliyorlar. 

Umarız ki, Türklerin gelmelerine kadar bizde dökümhane diye bir şeylerin 

bulunmadığını, demirin daha eski başka bir sisteme göre elde edildiğini; büyük bir 

ihtimalle su çekiçlerinin artık kimi yerlerde (örneğin Samokov civarında) görülmüş 

olduğunu, hem de  günümüze kadar kullanılmış olan aynı tipten su çekiçleri 

olduğunu, ancak onlardan biraz daha küçük olduğunu  buraya kadar anlattıklarımızla 

kanıtlamış olduk. Burada şunu belirtmeliyiz ki, Hristo Markov'un “Samokov 

Yöresinde Demir Madenleri ve Madanlar” yazısında su çekiçlerinin tarihsel gelişimi 

hakkında verilen bilgiler tamamıyla tutarsızdır, dahası, yazı sahibi “su çekici” ile 

“demir elde etme fırını” kavramlarını birbirine karıştırmaktadır. Örneğin “El çekici” 

ifadesi bize göre anlamsızdır, çünkü “su çekici” ifadesi artık mekanik bir kuvveti 

akla getirmektedir. Su gücüyle çalıştırılan çekiçlerin, yani su çekiçlerinin 14. 

yüzyıldan erken olmamak kaydıyla bizde Saksonya'lılar tarafından uygulanmış 

olduğunu ve onların bu tür çekiç sistemlerinden en eskisi olduğunu artık gördük 

(Schwanzhammer). Bunun içindir ki, Sn. Hristo Markov'un yaptığı gibi, bizim su 
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çekiçlerimizin geliştirilmesinde birinci dönem “el çekiçlerini”, ikincisi eski sisteme 

göre su çekiçlerini ve nihayet üçüncü bölüm de, yazı sahibine göre 14. yüzyılın ikinci 

yarısına doğru uygulanmış olup günümüze kadar sürdürülegelmiş olan yeni 

sistemden su çekiçleri dönemi olmak üzere, üç dönem farkı yapmamız, tarihsel 

gerçeklere değil de, hiçbir doğruluğu olmayan sıradan halk masallarına inanıp 

yaslanmamız anlamına gelecektir. Adı geçen yazı sahibinin yaptığı gibi, “su çekici” 

ifadesinden “demir elde etmek için bir tesis” anlamını çıkartıyorsak, son ikisinin 14. 

yüzyıla kadar su gücüyle kullanılmış olduğu bu tipten 3 tesisat asla söz konusu 

olamaz. Eğer “su çekici” ifadesine mekanik kuvvetle harelet ettirilen ve artık elde 

edilmiş bir demiri dövmek için kullanılan bir çekiç anlamını verirsek ki, vermeliyiz, 

o zaman bizlerin, en yeni çağa kadar varlığını yitirmemiş olan bizim su 

çekiçlerimizin arasında bu tipten en eski çekiçlerimiz vardır ve bunlar 13. yüzyılın 

sonlarında ilk kez dünya yüzü görmüştür. Ondan önce sadece el çekiçleri varmış. Bu 

demektir ki, bizim çekiçlerimiz üçüncü döneme ait çekiçler değil de, sadece birinci 

döneme ait çekiçlerdir, bizim dökümhane ve madanlarımız ise demir metalürjisinin 

geçiş dönemi sayılan ikinci döneme aittir, ancak hemen hemen bizdeki genel kanıya 

göre, topraklarımızda 14. yüzyılda ve Türklerin gelmesinden önce değil de, onların 

gelmesinden yaklaşık 11/2 yüzyıl sonra oturmuştur. 

Dökümhanelerle, madanların Türklerin döneminde uygulanmış olduğu, onların 

gelmelerinden önce ise buralara göç etmiş olan Saksonya'lıların belki de artık su 

çekiçlerini uygulamış oldukları sonucuna vardıran metalürji mahiyetli gerekçeleri 

artık görmüş olduk. Şimdi şöyle bir soru sorulmakta: “Avusturya topraklarından 

(büyük bir ihtimalle Macaristan ve Sedmograd üzerinden) Slav asıllı madencileri 

buralara göç ettirmekle Türkler Yarımadadaki ve bizdeki demir endüstrisini yaklaşık 

ne zamanlar modernleştirmişlerdir acaba?” 

Aşağıdaki gerekçeler dikkate alınarak bu soruya büyük bir ihtimalle cevap 

verilebilir: 

Dökme fırınlarının ya da Stücköfen'lerin 16. ve 17. yüzyıllarda Şiriya, Karintiya ve 

Krayna'da, oradan da Macaristan ve Sedmograd'ta en çok yaygınlık kazanmış 

olduklarını biliyoruz. Genellikle her dökme fırınının yanında su çekici de varmış. 

Fırından çıkartılan demir derhal dövülüyormuş. Öyle ki, elde edilen demir doğrudan 

satışa hazırmış. Demirin satışa hazır bir şekilde çeşitli kalınlıklarda değnek gibi 
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dövülmesi işi ayrı bir zanaat halini aldığı ve bizim madan dediğimiz içinde su 

ocaklarının ve su çekiçlerinin bulunduğu büyük demirhaneler gibi özel 

imalathanelerde yapılmaya başladığı zaman üretimin hayli büyümesiyle iş de taksim 

edilmeye başlamıştır. Henüz 16. yüzyılın ortalarında Avusturya topraklarında demir 

elde etme fırınlarından ayrı olarak demir dövmek için özel imalathaneler yapılarak 

toplu üretime ayarlanmıştır. Bunun dışında Türkler de Sedmograd ile Macaristan'ı 

ancak Sultan Süleyman zamanında (1520-1566) dize getirmişlerdir. Yani yine 16. 

yüzyılın ortalarında demir endüstrisi daha ileri ülkelerle temasa girmişlerdir. Bunun 

içindir ki, bizim kanımıza göre,16. yüzyılın ortalarında Sedmograd ve Macaristan 

üzerinden Batı Slav'larının (Slovinler olsa gerek) göçünü sağlayarak bizdeki demir 

sanayiini Türklerin modernleştirmiş oldukları tahmininde bulunursak politika ve 

metalürji tarihindeki gerçeklerle bir çelişkiye girmiş olmayacağız. Bizde birçok 

yerdeki dökme fırınları ile madanlar tam o zamanlar yapılmıştır, ancak genellikle 

Kriva Palanka, Küstendil, Dupnitsa, Samokov yöreleri gibi eski maden 

merkezlerinde bulunmaktadır. Demir sanayimizde oralardan başlayan kalkınma 

müteakip 17. ve 18. yüzyıllarda kendi lale devrini yaşamıştır. Böyle bir şeyi iddia 

etmekle biz, 15. yüzyılda ve 16. yüzyılın ilk yarısında da bizde yukarıda adı geçen 

yerlerde demircilik yapılmış olduğunu inkar etmiyoruz, ancak bu iş daha ilkel üretim 

araçlarıyla ve daha küçük boyutlarda yapılmıştır. Daha eski Bulgar çağlarından 

demir dövmek için orada burada su çekiçlerinin bulunmasında hayret edilecek bir şey 

yoktur, ancak bugün bizim görüp bildiğimiz tipten dökümhaneler ve madanlar 

yokmuş o zamanlar. 

Rila Dağı hakkında İstanbulda bir emlak defterine düşülmüş bir notta, “bu dağda 

demir madeni işleyen 11 madanın çalıştırılmış olduğu, bunlar üzerindeki bütün hak 

ve imtiyazların tapulu olarak Mustafa Paşa'ya (II Beyazıt'ın Büyük Veziri Gazi 

Mustafa) ait olduğu yazmaktadır. Mustafa Paşa'nın Rila Dağı ve başka topraklar 

üzerideki mülkiyet haklarının resmen teyit edilmekte olduğu Sultan Fermanının 

resmi sureti ise  Rila Manastırı belgeleri arasında korunmaktadır. Ferman 17 Ağustos 

1508 tarihlidir. Ne var ki, bu belgede adı geçen “madan” sözcüğünden demirin 

işlenmekte olduğu bir ey anlamından başka bir anlam çıkartılmamalıdır, çünkü bu 

kelimenin Türkçe anlamı hem maden ocağı, hem de metalürji fırını ve demirhanedir. 

17. ve 18. yüzyıllarda Samokov demir endüstrisinin kalkınmasına ışık tutan birçok 

gezgin vardır (Evliya Çelebi, Hacı Kalfa v.s.) 17. yüzyılın başlarından kalma 
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İtalyanca bir tebligatta demirin dövülmekte olduğu burada artık 21 demirhaneden 

bahsedilmektedir. Bu tebligat Samokov demir endüstrisinin en büyük kalkınma 

dönemiyle ilgilidir. Bu kalkınma yaklaşık 21/2 yüzyıl devam etmiştir. 19. yüzyılın 

ortalarında, bu çok eski imalatın telef olmasıyla sona eren çökme süreci başlamıştır. 

Yüzlerce yıllık bu endüstrinin çöküp telef olmasına sebepler başka bir eserde 

açıklanmıştır. 

Demir endüstrisinin geçmişiyle ilgili öykümüze son vermeden önce daha önsözde 

bahsi edilen bir iddia üzerinde de durmamız gerekmektedir. Bu da bizdeki demir 

üretim şeklinin Hindistan'dan görüp kapılmış olduğu, çünkü dökümhanenin Türkler 

tarafından getirilmiş Hint tipi bir Stückofen olduğu iddia edilmektedir. Bu görüş 

tamamıyla asılsızdır. Hindistan'ın doğu kesiminde şurada burada kullanılmış olan 

dökme fırınları, bizim Şiriya tipi dediğimiz tipten önemli ölçüde farklıdır. Hint 

Stücköfen'lerinin arka duvarları ön tarafa eğimli ve çok eğimli delikli dipleri vardır. 

Bunlar üzerine hayvan gübresi serpilir. İki körük borusu vardır.  Cüruf eğimli dibe 

delik açılarak çıkartılır, dip koparılınca demir de düşer. Bizim dökümhanelerde buna 

benzer bir şey yoktur. Üstelik Hindistanda hiçbir yerde su ile çalıştırılan körük ve 

çekiç kullanılmamaktadır. Zaten Türkler ne zaman Hindistan'la temas kurmuşlar da 

Hint metalürjisini öğrenmişler. Bu üretimde Hint terminolojisi nerede kaldı o 

zaman? 

SAMOKOV DEMİR ÜRETİMİ: 

Bizde en uzun zaman ve en yoğun bir şekilde demir üretimi Samokov şehrinde 

yapılmıştır. Onun için de Samokov demiri en büyük şan ve şöhrete sahip olmuştur. 

Fakat Türklük döneminde demircilik Küstendil, Eğri Palan, Nevrokop, Rodoplar, 

Stranca (Küçük Samokov), Bosilegrad, Tsaribrod, Etropole, Berkovo, Belogradçık ve 

hatta Sofya (Vitoşa ve Murgaş Dağları) yörelerinde de parlak bir gelişim 

kaydetmiştir. Ne var ki, işler her yerde baştan başa aynı şekilde sürdürülmüş ve 

sadece aynı maden işlenmiştir. Hatta böylesine harfi harfine ve körü körüne takip 

edilmiş başka bir zanaat ender gösterilebilir. Bir körün değneğine sarıldığı gibi, bu da 

kuşkusuz, yabancılardan öğrendikleri her teferruatı noktası noktasının yerine 

getirilmesinde dayatmış olan ustalarımızın kültür seviyelerinin zayıf olduğuna bir 

delalettir. Bu dogmatizmanın nedeni bizim maden işçilerimizin kendi esnafını 

hariçten gelen kişilerden korumak için artık bir kast niteliği kazanmış bir özeni 
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göstermiş olmalarında gizlenmektedir. Kendileri ise sadece tecrübeden edindikleri ve 

ustadan çırağa devrettikleri bir bilgiye sahipmişler. 

Bizde sadece Samokov'ta değil, genellikle her yerde demir elde etmek için kullanılan 

hammadde magnetit kumuymuş. Yaşlı ve genç indifai kayaların (diyorit, gabro, 

andazit) muhteviyatında emdirici olarak bulunan magnetit taneciklerinden oluşan bu 

kara kum, birçok yerde suların aşındırmış olduğu yamaçlarda, ırmak teknelerinde ve 

alçak yerlerde bulunmakta ve siyah rengiyle insanların ilgisini üzerine çekmektedir. 

Metalürjinin dağlık ağaçlık yerlerde odaklandırılmış olduğu çok kadim zamanlarda 

mutlaka bizde de işlenilen hammadde, genellikle yamaçlarda ve alçak yerlerde 

bulunup özel yıkama tekniği gerektiren (su olukları, tekneleri gibi) magnetit kumu 

değil de, katı magnetit ve hematit parçaları veya kendini sığa vurmuş böyle maden 

yatakları olmuş olsa gerek. Burgas ve Stranca yörelerinde bulunmuş olan katı 

magnetit ve hematit parçalarından kalma eski cüruf yığınları bunu göstermektedir. 

Yıkama tekniği çok eski olsa da ilk önceleri özellikle altın hususunda uygulanmış 

olsa gerek. Örneğin, Pliniy kendi zamanının madencilik işlerinin farklı şekillerinin 

bilimsel tarifini yaparken demir kumunun yıkanmasından bahsetmemektedir. Ne var 

ki, Bulgaristan olayında olduğu gibi, magnetit kumunun bol olduğu ülkelerde 

insanlar bir zaman sonra demir elde etmek için onu kullanmaya başlamışlar. Kumu 

önceleri küçük boyutlarda yıkıyorlarmış. Sonraları üretimin yoğunlaşıp 

modernleştirilmesiyle madeni yıkamak için göl, su olukları ve su boruları gibi özel 

suni tesislerin yapılmasına gerek duyulmuş. Maden içeren kumun yıkanması hayli 

emek ve zaman gerektiriyormuş, fakat kumu toplama işi yeraltı madencilik işiyle 

bağlantılı değilmiş. Temizlenmiş olan ince magnetiti işlemek kolaymış ve ondan çok 

iyi demir elde ediliyormuş. Bundan önce de belirttiğimiz gibi,bizim yurdumuzda 

magnetit kumu istemediğiniz kadar bol. Türkler döneminde öylesine bir kalkınma 

kaydetmiş olan bizim demir endüstrimizin özellikle magnetit kumu işletmiş olmasını 

da bununla açıklamamız gerekecek. Bizlerde madencilik de, demircilik de her yerde 

aynı şekilde yapıldığı için biz kendi konumuza Samokov Yöresini örnek olarak 

alacağız. O zamanlar bu konuda en meşhur yöre de o yöreymiş.  

Kuzeyden, batı ve doğudan Samokov'u kuşatmış olan dağ ve beller, yani Plana ve 

Vitoşa dağları ile Şipot Beli, eski indifai kayaların (diyorit ve gabro) tahribatından 

meydana gelmiş olan magnetit kumunun bol olduğu yerlerdir. Bu dağlar ve beller ya 
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da yamaçları Samokov demir üretimine gerekli hammadeyi temin etmiş olan 

yerlerdir. Civarda onlarca köy geçimini maden toplayıp yıkamakla sağlıyormuş. 

Vitoşa Dağı eteklerindeki Jeleznitsa ve Yarlovo köyleri arazisinde, Plana Dağı 

eteklerindeki Kovaçevtsi, Popovyani, Alino, Relyovo, Rayozo, Şiroki Dol, Gorni ve 

Dolni Okol köylerinin, Şipot Beli boyunca da Dragoşinovo, Zlokuçene, Kalkovo ve 

Çamurliy köyleri arazilerinde en çok demir madeni bulunuyormuş. Kaya kumu yan 

yamaç veya su oluğu üzerinden akıtılan sudan geçirilip “yıkandıktan sonra” maden 

dibe çöküp ayrılıyormuş, daha doğrusu daha hafif olan kum daha ağır olan madenden 

ayrılıyormuş. “Maden yıkama işi” ve terminolojisi, artık adlarını anmış olduğumuz 

müelliflerimiz tarafından (Markov, Semerciev, Bonçev, Andreev) hayli teferruatlı 

olarak ele alınıp açıklanmıştır. O yüzden bir bu konuya kısaca değineceğiz. 

Maden yıkamak için gerekli bol miktarlardaki suyu ele geçirip devamını getirmek 

için göller, dar su kanalları, su olukları gibi özel su depoları yapılmıştır. Öyle ki, 

Plana Dağı ile Şipot belinin bütün etekleri her yandan kazılıp sürülmüştür. Madeni 

toplayıp yıkama işi ilkbaharın ilk günlerinden sonbaharın sonlarına kadar, bazen da 

havaların güzel olduğu için donmadığından kışın da olmak üzere, hemen hemen 

bütün yıl boyu sürüyormuş. Madeni toplayıp yıkama işi şöyle yapılıyormuş: Madenin 

bulunduğu yer, yani maden ocağı kazılıyor veya sürülüyormuş. Elde edilen yumuşak 

toprak “harmanlıklara” götürülüyormuş. Harmanlık dediğimiz, akar suyu bulunan 

oluklu meyilli bir yermiş. Ona da “su gölü” deniyormuş. Toprak bu su gölüne atılıp 

karıştırılıyormuş. Karışımın daha hafif kısımcıklarını su alıp götürsün ve magnetit 

madeni de su oluğuna ve kürek içine çöküp kalsın diye akan suyun önüne kürek 

çekilerek akması önleniyormuş. Bu şekilde kaba saba yıkandıktan sonra tabi ki, 

maden kumdan iyice ayrılmış değildir. O yüzden kuruması için yığınlara dökmeden 

önce yamaçların eteklerindeki teknelerde olduğu gibi, sonra yüksek fırınlarda da 

tekneler içinde tekrar yıkanıyormuş. Ödeme elde edilen demir külçesine göre 

yapılıyormuş. Öyle ki, temiz olmayan kumlu madenini sık sık hayli uzaklarda 

bulunan yüksek fırınlara arabasıyla götürmekte madencinin hesabı yokmuş. Ama 

maden ne kadar iyi yıkanmış olsa da, hala magnetit madeni ile kaya kumumundan 

oluşan bir karışımmış. Bu karışımdaki safi magnetit madeninin oranı % 70 - % 75 

arasındaymış. Konuyu yüksek fırın teorisine getirdiğimizde Samokov madeninin 

terkibinden ve kalitesinden de söz edeceğiz. 
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D. YÜKSEK FIRIN 

Yüksek fırın Şiriya Tipi, sıradan bir baca şeklinde küçük bir dökümhanedir – Stücko 

fen (tepesi hafiften daralan, ortası genişlemeyen sivri kesik bir piramidi andırır). 

Yüksekliği yerden 21/2 metredir. ½ metre de yere çakılıdır. Yere oturan iç genişliği 

60 cm iken, tepesindeki iç genişliği 40 cm'dir. Enine kesiti neredeyse yuvarlak 

tepenin bir karesini oluşturmaktadır. 

 

 
Orta duvara denk düşen dikey kesinti. Ön duvarın şekli çizilmemiştir. (Müellifin 

restorasyonu) a) pınar, b) demir levha, c) cüruf kısmı, ç) eşik, d) masura, e) 3/4'lük ve 
bir yarım dairelik kerpiçle örülmüş kapı 
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Yüksek fırın yapmak için seçilen yer her şeyden önce şu şarta uygun olmalıdır: doğal 

çağlayanı veya sıçrayanı olacak su kenarında bulunacak. Su miktarı ile su sıçrama 

yükseliği sıradan bir değirmenin su miktarı ve sıçrama yüksekliğinden daha büyük 

olacaktır. Su gücü elde olup doğal inişi sağlandığında, suyun bu inişini sağlayan 

yamacın kendisi genellikle yüksek fırının da şu şekilde yapılması için 

kullanılıyormuş: 

Fırın yapmak için seçilen doğal olarak düz ya da suni olarak düzlenmiş ve olasılıkla 

taş duvarı örülmüş yamaç 2 – 21/2 metre yükseklik hizasına getiriliyormuş. Üst tarafı 

tepilip bir sahanlık haline getiriliyor, alt tarafının yeri de düzlenip temizleniyormuş. 

Bu hale getirilen yamaç yukarıdan aşağıya önemli sayılacak bir genişlik ve derinlikte 

kesilerek dik kesiti 3:2'den az olmayacak ve yüksekliği de, yamacın yüksekliğine 

(21/2 m)eşit, artı yere (alt seviyenin altına) çakılı yaklaşık 1 m'lik kısmıyla birlikte 

toplam 31/2 m olacak hale getirilir. Bu şekilde açılan çukurun dört yanına kalın (1 m 

ve üstü) takviye taş duvarları örülüyor, yamaca bağlanan kısmının ise sadece üç 

tarafı taş duvar örülüyormuş. Dördüncü duvar (ön tarafı) boş bakakılıyormuş.  

Çukurun dibinden 50 – 60 cm yüksekliğe, pınarın duvarlarına geniş ve kalın bir 

demir levhası duvara girdirilerek çukur ikiye bölünüyormuş: demir levha altında 

kalan alt kısım ya da asıl pınar kısmı ve  üst kısım (demir levhadan üst düzeye 

kadarki kısım) ya da cüruf kısmı (bunun anlamına biraz sonra döneceğiz). Demir 

levha fırının dibi vazifesini görüyormuş. Demir levha altındaki pınara su 

birikiyormuş ya da  (özel bir kanal ve boru ile) su akıtılıyormuş. Ancak su demir 

levhaya değmiyormuş. Böyle basit bir alet sayesinde demir levha alttan soğutuluyor 

ve yanmaktan korunuyormuş. Cüruf kısmının yer seviyesi yüksekliğindeki  ön duvarı 

bir demir eşik ile bitiyormuş. Yerin içinde kalan ve genellikle dört tarafı taş duvar 

örülü olan eşik ile demir levha arasındaki boşluğa cüruf kısmı ya da fırının temeli 

denir. Pınar, onun altındadır (demir levhanın altındadır). Taş duvarlar yer seviyesine 

kadar dört taraflı örülmüş, yer seviyesinden yukarı ise sadece üç taraflı örülmüştür. 

Yamacın tepesine kadar devam ettirilmiş olan bu üç duvar orada sahanlıkla eşit 

seviyede bırakılmıştır. Yamaca bağlanıp ve üç tarafından kalın taş duvarlarla 

kuşatılmış olan o boşluk, duvara örülü dolap gibi bir şeyi ya da dibinde demir levhası 

bulunan önü açık bir kuyuyu andırıyormuş. Bu boşluk baştan başa iyi yoğurulmuş 

balçıkla doldurularak bir güzel tepiliyormuş. Artık bu iş tamamlandıktan sonra fırın 

ustası balçığın üst kısmından alt kısmına doğru fırının kendisini kesip hiçbir çatlaklık 
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kalmasın diye içini bir güzel yağlıyormuş. Fırın kesildikten sonra hemen eşik 

üzerindeki kaidesinde 40 – 50 cm genişliğinde ve 35 – 40 cm yüksekliğinde yarı 

daire (ark) şeklinde bir delik açılıyormuş. Fırının bu deliği külçe demiri çıkarmak 

için kullanılıyormuş. Madenin erimesi sırasında ise kerpiç ve çamurla kapalı 

tutuluyormuş. Balçıktan yapılma körük borusu da bu delikten geçiyormuş. Körüğün 

daha geniş olan ön kısmı eşik üzerine oturtuluyormuş. Eşiğin yaklaşık bir karış 

altında cüruf kısmının ön köşelerinden birine cürufu çıkartmak için başka bir delik 

açıyorlarmış. Cüruf deliği daracık bir delik olup çamurla sıvanıyormuş. Balçığa 

oyulmuş olan fırın artık belirtmiş olduğumuz ebatlara sahipmiş, yani iç çapının altı 

kısmı 60 cm, üst kısmı da 35 – 40 cm imiş. Fırın hizmete verilmeden önce ilk defa 

tutuşturulduğunda iç tarafı pişirilerek her yanı balçık bir kabı andırıyormuş. 

 

 
İki yan duvara paralel olup masuranın ortasından geçirilmiş dikey kesinti. (Müellifin 

restorasyonu)  

a) pınar, b) demir levha, c) cüruf kısmı, ç) eşik, d) masura, e) kerpiçle kapatılı kapı,  

f) körük masurası, g) masuraya geçirilmiş deri 
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Yüksek fırın ve fırınla çalışma şekli hakkında biz, bizim literatürümüzde çok kıt ve 

son derece başarısız tarifler bulmaktayız.  Yazı sahiplerinden çoğu fırın ve fırının 

çalıştırılması hakkında herhangi bir teferruatın verilmesinden kaçınmaya özen 

gösteriyorlar. Böyle bir tarifte bulunmaya çalışmış olanlar da kaba hatalara 

düşmüşlerdir. Etnografya Müzesi ressamlarından Al. Andreev olayı bunlardan 

birisidir. Ressam, müze ile ilgili havadis broşürlerinde  “Bir zamanlar bizdeki demir 

sanayii” üstüne bir yazı yayınlamıştır. Yazının 129. sayfasında şunları okumaktayız: 

“Madeni eritme işi ise şöyle yapılıyormuş: “Fırının dibine odun kömürü dökülüp 

tutuşturuluyormuş. Ondan sonra fırının ağzına duvar örülüyormuş. Ondan sonra 

fırının üst başından takviye olarak meşe veya kayın kömürleri dökülüyormuş. Bunlar 

kısa kısa kesilmiş veya yarılmış odunlar (?) ve uzunluğu 30 cm'yi bulabilen fındık 

çubuklarıymış. Fındık çubukları demirin madenden ayrılması için kullanılıyormuş (?) 

İyice yıkanmış olan madeni ıslayıp hamur yumrusu yapılıyor ve külle karıştırıp  (?) 

üst tarafından fırının içine atıyorlarmış... Fırının dibi yakınlarında hazırlanmış bir 

delik vardır, buna eşik (?!) derlermiş. Deliğin içine bir demir çubuk sokuyorlarmış. 

Demirin artık hazır olup olmadığını demir çubuğu çıkarırken üzerine yapışmış erimiş 

karışım  olup olmadığına bakıyorlarmış...” Yüksek fırın ve fırının çalışması 

hakkındaki tariften görüldüğü üzere, Sn. Andreev'in tarifi karma karışık ve yanlıştır. 

---------------------- 

Redüksiyon sürecinin lokalleşmiş olduğu bir boşluk alanı olarak fırının en önemli 

kısmı olduğu tartışma götürmese de yüksek fırının bütün yapısı sadece onun 

kazanından ibaret değildir. İkinci sırada fırını üfleme cihazı, yani körük cihazı 

gelmektedir. 

Metalürji süreçlerinde hava akımının ya da hava fışırtısının önemi çok büyüktür. 

Öyle ki,  eski açık ocakların yerine daha büyük ve daha yüksek fırınların yapılması 

olduğu gibi üretkenliklerinin de artırılması ancak  suyun hareket gücünden 

faydalanarak hava cereyanının kuvvetlendirilmesi sayesinde mümkün olabilmiştir. 

Daha sonra daha modern ve yüksek fırınların yapılması ancak hava cereyanının 

kullanılmasında makinaların işe koşulmasıyla mümkün olabilmiştir. 
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Fırının içinde tutuşmuş ateşin devam ettirilmesi ve metalürji sürecine gerekli 

dereceye kadar kuvvetlendirilmesi amacı güdülen körükleme cihazı 2 kısımdan 

ibarettir: 

 1. Körükler  ve 

 2. Bunları su ile çalıştıracak alet. 

Körükleme aletleri 4 – 5 metre uzunluğunda iki yassı ahşap levha ile deriden oluşan 

iki büyük körükten ibaretmiş. Körüklerin uçları (masuraları) demirden yapılmış, 

ancak ortasında deri konç (genellikle çizme konçları)  varmış. Masuraların uçları, 

hemen hemen birbirine sürtünür vaziyette eşik üzerine yatırılıp hemen hemen fırının 

ortasına kadar uzatılıyormuş. Burada balçık körük borusundan “boru sopasından” 

geçerek cüruf kısmına hava veriyorlarmış, ancak cürufun içine girmiyormuş (Şekil 

6'ya bak), yaklaşık 2 parmaklık bir mesafe kalıyormuş. Hazır demirin fırından 

çıkarılacağı zaman bu ağır körüklerin bütününü çıkarmaya gerek kalmasın diye 

eşikten bir yana çekebilmek amacıyla masuraların üzerine deri geçiriliyormuş. 

Eşiğin bu şekilde boş bırakılmasına gerek varmış, çünkü kızgın demir de körüklerin 

bulunduğu aynı taraftan çekiliyormuş (Şiriya ve Krayna tipi Stücköfen'in bir 

özelliği). 

Körükler gerilmiş halde dursun diye üst taraftaki tahtaları ortalarda dayatılmış 

tutulan su ağcının bir tarafına bağlanmış. Su ağcının diğer tarafında ağırlık vermek 

için içi taş dolu bir sepet veya sandık varmış. Bundan başka körüklerin üst 

tahtalarında, arka geniş kısmında ileri çıkartılmış bir kuyruk bulunuyormuş. 

Su hareket gücünü değerlendirme aleti, bu iş için gerekli oluk ve durdurma 

mekanizması ile birlikte dikey bir su tekerleğinden, ayrıca 90º'lik bir açıyı meydana 

getiren iki çift başparmaklı iki uzun ahşap dingilden oluşuyormuş. Tek sözle 

söylemek gerekirse, yüksek fırının makine kısmı, Batı'da kullanılmış ve tarafımızca 

da tarifi yapılmış aynı o makine kısmının kopyasıymış. Dingilin dönmesi sırasında 

başparmaklar körüklerden kah birisinin, kah diğerinin kuyruğunu dövüyormuş. 

Yüksek fırın hareket mekanizmasının tek tek kısımlarının ebatları şöyleymiş: 

Tekerleğin çapı 4 – 5 m, dingilin uzunluğu 5 – 6 m, kalınlığı da 50 – 60 cm; 
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başparmaklıklar 30 – 40 cm dingilin dışına sarkıyormuş. Tekerlek değirmen tekerleği 

gibi durduruluyormuş. (Şekil 7) 

 

 
Körükleme mekanizması (başparmaklı ve deri körüklü yumak) 

 

Fırın şu şekilde çalıştırılıyormuş: Önce fırının dibi temizlenip süpürülüyormuş, 

ondan sonra eşik seviyesine kadar ıslanmış kömür tozu ile dolduruluyormuş. Bundan 

maksat, madeninin erimesi sonucundan ayrılacak demirin, demir levhaya yapışacağı 

için fırının dibine değil de, bir kül tabakası üzerine, cüruf üzerine yatırılacak 

olmasıdır. Fırının içine dökülen cüruf tepilip eşikle aynı seviyeye getiriliyor, ancak 

fırının arka duvarına doğru bir eğim veriliyormuş. Bu şekilde meydana getirilen 

eğimli satıh üzerine, iyi yoğurulmuş balçık çamurundan önceden hazırlanıp fırının 

üst ağzı etrafındaki sıcaklıkta iyice pişirilmiş körük borusu yerleştiriliyormuş. (Şekil 

8) 
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Körük borusu yerleştirildikten sonra henüz fırının kapısı kapatılmadan önce fırının 

üzerine kısa kesilmiş parlak çubuklardan bir kulübe yapılıyormuş. Birkaç kısa çubuk 

fırının duvarları arasında çaprazlama diziliyormuş. Bununla güdülen amaç, körük 

borusunu korumakmış, çünkü fırın yukarıdan doldurulurken körük borusu hasar 

görebilirmiş. Körük borusu yerleştirilip barınak altına alındıktan sonra  artık kemerli 

ağzının ya da fırın kapsının sıvanmasına geçiliyormuş. Böylelikle körük borusu da 

kımıldayamayacak bir şekilde eşiğe bağlanıyormuş. Fırın kapısı, pişirilmemiş 

balçıktan dört köşeli üç adet ve yarı yuvarlak bir adet kerpiç duvarı örülerek şu 

şekilde kapatılıyormuş: Dört köşeli kerpiçlerden ikisi masuralarla körük borusunun 

her iki tarafından eşik üzerine yerleştiriliyor, üçüncü kerpiçle de körük borusu ön 

deliği serbest kalacak bir şekilde bastırılıyormuş. Her iki körük bu delikten 

üflüyormuş. Bir demir çubukla karıştırılan fırın içindeki sürecin gelişim seyri de bu 

delikten takip ediliyormuş. Üç kerpiç yerleştirilip düzlendikten sonra, kapının 

kemerini iyice sıkıştırmak amacıyla üzerlerine yarı yuvarlak kerpiç konuyormuş. 

Ondan sonra çamurla güzelce sıvanarak kemerin duvarlarına kaynaştırılıyormuş. 

Artık bir kez sıvanmış olan fırın artık tutuşturulmaya hazırmış. Tutuşturma işi şöyle 

yapılıyormuş: yukarıdan atılan bir kürek kor aşağıya düşüyor ve bütün fırın kömür 

ve çubuk kulübesiyle (yaklaşık eşit ölçülerde) dolduruluyormuş. Bir fırını doldurmak 

için ortalama 60'şar okka kömür ve kulübe ya da sadece 120 okka kömür gidiyormuş. 

Fırın doldurulur doldurulmaz körükler de devreye geçiriliyor ve içerdeki yakıt hemen 

tepeye kadar tutuşuyormuş. Ne var ki, genellikle ateşin fırının tepesine kendi kendine 

ulaşmasını beklemiyorlar, çıkan gazları çıra ile tutuşturarak ateşin alevlenmesini 

süratlendiriyorlarmış. Çok geçmiyor, yüksek fırınların boğazından  büyük yalım 

alevleri fırlıyormuş. Ağaç çubuk kulübelerinden meydana gelen açık renkli 

yalımların yerini sönük renkli mavimsi alevler alıyor ve yakıt seviyesi çökmeye 

başlıyormuş. Seviye bir karışa düştükten sonra fırına, ufak olduğu için güçlü hava 

akımınca alıp götürülmesin diye önceden ıslanmış 5 – 6 kürek (20 – 30 okka) maden 

atıyorlarmış. Fırının içindeki malzeme yeniden çöktükten sonra fırına ilave kömür, 

daha sonra da tekrar ıslak maden ve tekrar kömür  veriliyormuş ve bu böyle devam 

ettiriliyormuş. Kömürle birlikte zaman zaman çubuk kulübe de veriliyormuş. Bir kez 

devreye giren süreç hemen hemen otomatik olarak devam ediyormuş, ancak biraz 

uzun süren zaman dilimlerinde (saatte bir) körük borusundan demir çubuk geçirilerek 

takip ediliyormuş. Demir çubukla karıştırırken büyük miktarlarda cüruf birikimi 
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olduğu gözlendiğinde, çubuk, bu maksatla yapılmış olup eşiğin yaklaşık bir karış 

altında yan tarafta yatan balçık sıvalı fırın ağzına sokulup geri çekildiğinde cüruf 

güçlü bir fışkırdı halinde dışarıya akıyormuş. Bu şekilde, ortalama 8 saat (nadir 

durumlarda da 6 veya 10 saat) devam eden süreç boyunca genellikle 4 – 5 defa cüruf 

çıkarması yapılıyormuş. Maden ustasının müdahalesi hemen hemen sadece büyük 

miktarda birikmiş olan cürufu çıkartmaktan ibaretmiş sadece. Madenin erimesi süreci 

boyunca körüğün gücünü ya da yakıtın maden hususundaki tutumunu değiştirmek 

yoluyla işleme başka bir ayar uygulanmıyormuş, zaten de gerek yokmuş. 

Fırının dibinde şekil almakta olan külçe demir, cüruf bölümünü dolduracak ölçüde 

büyüyene kadar “ergitme işlemi” sürdürülüyormuş. Cüruf bölümünün demirle dolup 

dolmadığı çok kolay tespit edilebiliyormuş, çünkü hamur halindeki kızgın demir 

kütlesi körük borusu seviyesine geldiğinde boru yavaş yavaş yanmaya başlıyormuş 

(cüruf da yaparak) ve demir yuvak veya demir eşiğe yaklaştığında körük borusundan 

sadece eşik üzerine yatırılmış olan arka ucu kalıyormuş bir yüzük şeklinde. Körük 

borusunun eşiğe kadarki kısmın yanması ve demirin oraya kadar yükselmesi artık 

ergitme sürecinin sonu demekmiş. 

Yanma sonucu körük borusunun otomatik olarak kısalmasıyla hava akını, cüruf 

bölümündeki demirin birikmesine paralel olarak yavaş yavaş ve kendiliğinden daha 

da yükseklere taşınıyormuş ve bu yüzden körük borusu sürecin sonuna kadar 

tıkanmıyormuş ve demir yuvağın sathı her zaman körük altında bulunuyormuş. 

Fırının dibindeki demir kütlesiyle birlikte körük kuşağının da otomatik şekilde 

yükselmesi ise, erime sürecinin seyri açısından olduğu gibi, elde edilen demirin 

büyüklüğü açısından da büyük önem taşımaktadır. Yoksa demir körük borusunun 

ucuna erişip cüruf bölümünün sadece yarısını doldurunca sürecin durması gerekirdi. 

Bunun sonucu olarak da iki misli az demir elde edilecekti ya da sürecin ilerlemesiyle 

birlikte eski körük deliği kapatılıp daha yüksek bir yerde yenisi açılarak körük 

deliğinin yavaş yavaş yükseğe kaldırılması gerekirdi. Örneğin Krayna'nın  Vohayna 

dedikleri yerinde yapıldığı gibi. Demir kütlesinin cüruf bölümünü doldurma 

zamanının yaklaşmakta olduğu körük borusundan tespit edildiğinde maden ve yakıt 

verilişi durduruluyormuş ve fırının içinde ne kaldıysa aşağıya kadar yansın diye 

bırakılıyormuş. O zaman cüruf çöküyor, körüklerin masuraları eşikten çekiliyor, 

sıcaklıktan körük derisi hasar görmesin körüklerin kendileri levha ile döşeniyor, 

fırının kapısı sökülüp açılıyor, eşiğin üzerine kül serpiliyor ve cüruf bölümünden 
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demirin çıkarılmasına başlanıyormuş. Bu operasyona yüksek fırının bütün personeli 

katılıyormuş. İki kişi ellerine küskü alıp ocağın külü içindeki demiri kaldırtıyor, 

başka iki kişi de büyük kerpetenlerle demiri yakalayıp eşik önündeki sert toprak 

üzerine çıkarıyor ve biraz yana atarak önceden hazırlanmış bir cürufluk içine 

gömüyorlarmış. Ocaktan çıkartılan demir külçe etrafındaki cüruf bir güzel 

tepiliyormuş. Ancak cürufluğa ve toprağa sapa sağlam saplanmış olan külçenin 

sadece üst ucu gözüküyormuş. Bu durumda tutulmakta olan külçe iki yardımcı 

tarafından demir kesme makası ve küskülerle iki parçaya kesiliyormuş. Bir makas 

darbesiyle bir yarık açılıp iki küskü ile yarılıyormuş (küskülerden birisinin ucu 

çengel şeklinde eğriymiş) ve külçe iki parça halinde kesilene kadar yeni darbe 

indirmek için makas sıkıştığı yerden kurtarılıyormuş. 

Yüksek fırında elde edilip iki parça halinde kesilmiş olan külçe artık işlemeye hazır 

yumuşak bir demirmiş, ancak içinde çelik ve temizlenecek birçok cüruf varmış. Bu 

haliyle doğrudan üretimde kullanmaya elverişli değilmiş. Daha homojenik ve daha 

sıkışık bir kütle haline getirilmeden önce kütlesinde kalmış ve üzerine yapışmış 

cüruftan temizlemek gerekiyormuş. Bunu yapmak için demir “madan” dedikleri özel 

büyük demirhanelerde tekrar kızdırılıp dövme işleminden geçirtiliyormuş. Bu 

madanlarda iş gücü olarak yine su kullanılıyormuş, hem de yüksek fırınlara kıyasla 

çok daha büyük ölçeklerde. 

Ne var ki, indirgelenip fırının cüruf bölümünde toplanmış olan demirin hepsi bir 

külçe halinde yapışıp toplanmıyormuş. İndirgelenmiş tanecikler yüksek hava 

sıcaklığının ve tanecikleri oraya iten hava akınının etkisiyle körük borusunun önünde 

birbirine yapışıp bir bütünü, dolayısıyla demir külçesini oluşturuyormuş. Ancak 

körük borusunun altında, cüruf bölümünün ön duvar tarafında her zaman demir 

kalıyormuş. Bu demir hava sıcaklığının yeteri kadar yüksek olmadığı ve hava 

akımından siperde kaldığı için umum külçeye yapışamıyormuş. Birbirinden ayrı bu 

demir parçacıklarının karbonu genellikle daha bolmuş ve kendiliğinden bir çeliği 

oluşturuyorlarmış. Bunlara “maden posası”, kimi yerlerde de “küçük külçe” 

diyorlarmış. 
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E. YÜKSEK FIRINDA ERGİTME SÜRECİNİN SEYRİ VE 

KİMYASALLAŞTIRILMASI 

Bir metalürji sürecinin seyrine ve kimyasallaşmasına açıklık getirmek için her 

şeyden önce onun ilk ve son ürünlerini bilmek gereklidir. Onun için çıkış 

malzemeleri ile son ürünlerin ayrıntılı bir tahlilini, bundan sonraki işlemler için 

gerekecek ana verileri sağlatacak ayrıntılı bir tahlil yapmadan konuyu ele almak 

mümkün değildir. 

Yüksek fırıncılık işinde işe başlangıç malzemesi, kaçınılması mümkün olmayan 

karışımlarıyla birlikte maden, odun kömürleri ve kısa boy çubuklar, bir de fırının 

içine verilen havadır. Üretimden elde edilen son ürün ise demir, cüruf ve gazlardır. 

Başlangıç malzemeleri içinden havayı doğa vermiştir. Havanın bugünkü terkibi 

geçmişteki hava için de geçerlidir. Ancak maden ve odun kömürü olayı böyle 

değildir. Gerçekten maden de hazır bulunmuştur, fakat geçmişte bu madenin ne 

derecede temizlenmiş olduğu bilinmemektedir, çünkü maden her zaman az ve çok 

kumla karışık kalmıştır. Odun kömürü ise bir üretimin sonucu olup başlangıç 

malzemesine olduğu gibi işleme şekline de bağlıdır. Bugün talep olmadığı için, bir 

zamanlar demir endüstrimizde kullanılmış olan kömürün aynı cinsinden ve aynı 

tipinden olduğunu güvenle söyleyebileceğimiz kömürü bulmak zor olduğundan, biz 

bir firik edindirmek için metalürji amaçları uğruna en çok kullanılmış olan 

kömürlerden bazılarının başka yerlerde yapılmış ortalama terkip analizini veriyoruz.  

İşin Başlangıcında Kullanılan Malzemeler  

a. Maden: Artık bildiğimiz gibi, yüksek fırınlarda maden ocağında yıkama yoluyla 

elde edilen, sonra da fırında da tekrar yıkayarak temizlenen magnetit kumu 

işleniyormuş. Madeni birkaç kez yıkamakla güdülen amaç, sıradan taş kumunu 

madenden ayırmak ya da verili ağırlıkta bir madenden daha fazla demir elde etmek 

için bu kumu önemli ölçülerde azaltmakmış. Ne var ki, ne çifte yıkamada, ne de üçlü 

yıkamada magnetit taneciklerinin tamamının kumdan temizlenmesi mümkün 

olamıyormuş, ne de bunun olması isteniyormuş, çünkü böyle bir durumda cürufun 

oluşması için gerekli ekşilik, SiO, son derece azalmış olacaktır, bunun başka bir 

kaynağı da, yani ateş külü ile fırının kendi malzemesi ise, yüksek fırın boyutlarında 

olduğu gibi daha büyük boyutlarda bir metalürji sürecinde cürufun doğru bir şekilde 
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meydana gelmesi bakımından yeterli olmayacaktır. Üstelik, cürufun fırının duvarları 

hesabına oluşması son derece nahoş ve izin verilemez bir olgu olup ancak ilkel 

çukurlarda ve rüzgar ocaklarında kendine bir yer bulabiliyormuş. Zaten fırın 

madeninde taş kumu karışımı her zaman var olmuştur. 

Biz Samokov madeninin, yani magnetit kumunun teferruatlı tahlilini yaptık, hem de 

Samokov yöresindeki belli başlı maden merkezlerinden biri olarak madenlerinin 

kalitesiyle bilinen Jeleznitsa, Kovaçevtsi ve Relyovo köylerinin arazilerinden alınmış 

numunelerin tahlilini yaptık. Tahlil yapmak için almış olduğumuz numuneler, 

mıknatıs kullanılarak sıradan kumdan özenle temizleniyor, sonra yine özenle 

ufalanıyor ve tahlile tabi tutuluyordu. Kumdan temizlemekle maksat, temizleme 

derecesiyle birlikte değişkenlik gösteren değişken bir büyüklüğün tahlil verilerinden 

dışlamaktı. Tahlil sonuçları şöyleydi: 

Ortalama Numune: 

 

Demir: % 70.00 veya Fe3O4 : %  96.74 

Silisyum: 0.70  SiO2 : 1.50 

Titan: 0.53  TiO2 : 0.88 

Fosfor: 0.22  P2O5 : 0.50 

Mangan: izi vardır  99.62 

Kükürt: yoktur   

Toprak alkaliler yoktur   

ve alkaliler yoktur   

 

Ne var ki, yüksek fırınlarda işlenmiş olan madenin kumdan ne ölçüde arındırılmış 

olduğu bugün tahlil yoluyla tespit edilemeyecek bir bilinmeyendir. Ancak yüksek 

fırın cürufunun ortalama terkibiyle ilgili veriler ile fırının maddi bilançosuyla ilgili 

veriler, işe başlangıç madenindeki demir muhtevasının tam ne kadar olduğunun 

hesabını yapmayı olanaklı kılmaktadır ki, bu da madenin sadeliği hususunda bir 

ölçüdür, çünkü safi madendeki demir oranını bugün aynısının tahlilinden de elde 
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etmekteyiz. Başka bir yerde vermiş olduğumuz hesaplamalardan görüldüğü üzere, 

yüksek fırınlarda işlenmiş olan başlangıç madeni % 50.45 demir ihtiva etmektedir. 

Buradan yola çıkıldığında madenin sadeliğini hesaplamak kolaydır: sadelik oranı % 

72'dir, diğer % 28 oranı taş kumu karışımıdır. 

Yukarıda verilmiş olan tahlilden görüldüğü üzere, kumu eksik olan madenin saflığı 

büyüktür. Maden hemen hemen tertemiz. F3O4'te az bir SiO2 ve TiO2 vardır, ancak 

fosfor asidi muhtevası bulunur. Asidin muhtevası çarpıcı olup metalürji açısından da 

hayli önemli miktardadır, çünkü bu madenden örneğin Besemer Rafinesine 

yarayacak ham demir elde etmek mümkün değildir. Madende önemli miktarda fosfor 

bulunması mineraloji açısından da çok ilginçtir, çünkü sık dokulu magnetitlerde 

fosfor muhtevası genellikle % 0.05'in altındadır. Üstelik fosfor asidine, kalsiyumun 

bulunmadığı Samokov magnetit kumunda rastlanmaktadır ve magnetitlerde daha 

yüklüce miktarda fosfor muhtevasının genellikle apatit karışımından kaynaklandığı 

bilindiğine göre demire,  dolayısıyla belki de kısmen titana bağlıdır. Madende titan 

muhtevası, hem de % 0.5 oranından fazla bulunması da hayli ilginç olup  magnetit 

taneciklerine dahil edilmiş ilmenit'ten (FeTiO2) kaynaklansa gerek. Yıkama yoluyla 

elde edilmiş olan başlangıç madeninin kendisi büyük bir ihtimalle daha çok ilmenit 

ihtiva ediyormuş. Ağır bir maden olduğu için ilmenit de magnetitle birlikte 

kalıyormuş, dolayısıyla titan muhteviyatı da biraz fazlacaymış. Ne var ki, yüksek 

fırın süreci için ya da elde edilen demirin kalitesi bakımından  titanın hiç önemi 

yokmuş. 

Magnetit metalürji bakımından en değerli demir madenidir, çünkü demiri en 

zengindir (teorik olarak Fe % 72.4), genellikle hayli saf ve kolayca 

indirgenebilmektedir. Bizim konu ettiğimiz olayda magnetit ufak ufak tanecikler 

şeklinde ortaya çıkmaktadır ki, bu da yüksek fırın süreci ve genellikle redüksiyon 

süreci için elverişlidir, fakat modern bir yüksek fırında direkt işleme sokmak için sırf 

teknik nedenlerden dolayı elverişsizdir. Böyle bir işlem için magnetit kumunun 

önceden briket haline getirilmesi gerekecektir. 

b. Yakıt: Her metalürji sürecinde olduğu gibi, yüksek fırınlarda da ikinci unsur 

yakıttır, bize konu olan olayda odun kömürü ile çubuk kulübelerdir. 
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Bulgaristan metalürjisinin amaçları için genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde 

edilen korlar kullanılmıştır, çubuk kulübeler ise yumuşak fındık çubuklarından 

yapılmış. 

Metalürji süreçlerinde yakıt çift rol oynamıştır: yakıt (dolaylı veya dolaysız olarak) 

hem redüktör görevini yapmış, hem de yüksek sıcaklık elde etmek için bir malzeme 

olmuştur. Üstelik yakıt, kendi organik yakıtlarıyla olduğu gibi, külleriyle de sürece 

katılmıştır. İlk katılım, bütün redüksiyon sürecinin dayanmakta olduğu doğal ve en 

önemli katılımıdır, fakat miktarı ne kadar az olursa olsun, mineral unsurunun 

katılımını da gözlerden kaçırmamak gerek, çünkü mineral katılım sadece cürufun 

oluşması bakımından değil, fakat aynı  zamanda elde edilen metalin kalitesi 

bakımından da önem taşımaktadır. 

Odun kömürünün sadelik oranı çok yüksektir. İyi bir korun kül muhteviyatı % 1.2 

oranını nadir aşmaktadır. Metalürjide kullanılan bazı önemli cinslerde bu külün 

yapısı şöyledir: 

100 birim külün muhteviyatı şunlardır: 

AĞAÇLAR Alkali CaO MgO MnO Fe2O
3

Al2O
3

SiO2 SO3 P2O5 CO2 

Çam (Pinus 
sulvestris) 

Ağaçözü 13.04 39.25 10.80 5.36 3.04 - 1.80 - 0.36 21.87
soyulmuş 16.88 34.62 6.78 4.77 2.75 2.65 2.40 4.96 3.87 19.50
kap 9.47 49.80 6.75 2.84 1.03 10.70 1.85 2.83 5.95 7.50

Köknar 
(Pinus 
abies) 

Ağaçözü 13.88 39.60 7.52 3.51 1.64 1.35 2.20 3.20 0.39 25.30
soyulmuş 18.03 37.25 5.45 3.22 1.18 - 2.75 - 3.42 21.76
kap 5.40 47.70 3.38 3.51 0.59 3.25 1.35 0.83 2.21 30.10

Kayınağacı  18.59 30.75 10.33 3.51 0.85 3.40 1.96 3.90 5.12 21.36
            

 

Açıklanan verilerden görüldüğü üzere, odun kömürü külünün içine düşmüş olan 

elementlerden kalsiyum miktarı ağırlıklıdır (ortalama % 40 CaO), ardından alkali 

metaller, magnezyum v.s. gelmektedir. Korların ana kütlesini oluşturan genellikle 

ağaç özüyle ilgili veriler dikkate alındığında sülfat ve fosfat muhtevası ölçülüdür, 

ancak yüksek fırınlarda olduğu gibi, sonuç olarak dökme demir elde edilecek olsaydı, 

süreç açısından bu önemsiz olmayacaktı. Bunun tersine, yüksek fırın sürecinde 
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madenin fosfat muhtevası ile yakıttan kalma külün fosfat ve sülfit muhtevasının 

hiçbir önemi yoktur. 

Yüksek fırın sürecinde bir de çubuk kulübeleri, yani kısa kesilmiş parlak fındık 

çubukları ülkemizin her yanında uygulanıyormuş, fakat batıda buna benzer fırınların 

hepsinde uygulanmıyormuş ve süreç açısından “olmazsa olmaz” konumunda 

değilmiş. İşlenmekte olan maden parçacıkları genellikle ufak olduğundan bu işte 

çubuk kulübeleri sırf fiziksel olarak kullanılıyormuş. Çubuk kulübelerin rolüne şu 

şekilde bir açıklık getirtilebilir: Fırının içine atılmış olan kısa fındık odunları bir 

yandan ateşin daha kolay tutuşmasını sağlıyormuş, çünkü kömürden çok daha kolay 

tutuşuyor ve daha büyük alev veriyormuş; öte yandan da sağlam ve elastiki olan 

çubuklar ince ufak maden parçaları ile kömürün birbirine karışıp gaz akımını, 

dolayısıyla fırının tutuşmasını ve redüksiyon sürecini zorlaştırabilecek sımsıkı bir 

kütle oluşturmasını engelliyormuş. 

Çubuk kulübeler, kendi faydalı mekanik rolünün yanı sıra ekonomik bakımdan da 

yararlıymış, çünkü kömürden on misli daha ucuzmuş. 

c. Hava: Havanın terkibi binlerce, yüzbinlerce yıldan bu yana  her yerde ve her 

zaman sabit ve aynı kalmıştır, yani her 100 hacimlik azota 26.5 hacimlik oksijen 

düşmektedir. Havanın içinde bulunan az miktardaki karbon dioksidi de olmak üzere, 

onu oluşturan diğer kısımcıkların pratik önemi yoktur, körükle verilen havanın 

içindeki su buharları, karbon ve demirin redüksiyon etkisinin altında fırının cüruf 

bölümündeki yüksek sıcaklıklarda gerçekten kısmen parçalara ayrılmaktadır, fakat az 

miktarlarda ayrılan hidrojen, fırının üst kısımlarında  demir oksitlerinden 

oksitleşerek tekrar su buharı haline gelip fırından ayrılmaktadır. Öyle ki, su 

buharlarının kısmen indirgenmesinden elde edilen hidrojen ile onun maden 

üzerindeki redüksiyon etkisi sadece teorik olarak ilgi odağı teşkil etmektedir. Yüksek 

fırın şartlarında ise bundan başka su buharının böyle bir redüksiyonu sadece asgari 

boyutlarda gerçekleşmektedir. 

Metalürji sürecinde havanın yoğun kısmı oksijendir. Ancak hava bu sürece sadece 

kimyasal enerjisiyle değil, fakat aynı zamanda kinetik enerjisiyle, yani bir ocağın 

veya fırının onsuz yapamayacağı kendi akımıyla da katılmaktadır. Bu akımın hızı, ya 

da hava akımının fırına verilmiş olduğu basınç metalürji bakımından büyük önem 
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taşımakta olup modern fırınlarda sabit ve yeri çok belirgindir. Yüksek fırınlarda 

bunun tersi olur. Yüksek fırınlarda bu basınç ne sabit olmuştur, ne de ayrı ayrı 

fırınlarda birbirine tam eşittir, çünkü (hemen hemen her fırında birbirinin aynı olan) 

sadece iki körüğün ebatlarına bağımlı olmakla kalmayarak farklı yerlerde farklı olan 

suyun itici gücüne de bağımlı bulunmaktadır. Sözünü ettiğimiz yüksek fırınlarda 

manometre bulunmadığını ve dolayısıyla fırın körüğünden çıkan sıradan orta gücün 

ne kadar olduğunun bilinmediğini belirtmeye lüzum olmasa gerek. Ne var ki, bu 

kuvvet, dolayısıyla bir zaman dilimi içerisinde fırına verilen hava miktarı, körükleme 

sırasında her iki körüğün sırayla işe koşulması ve sıradan su gücünün pek büyük 

olmaması nedeniyle hava miktarı da pek büyük sayılmazmış. Öyle ki, yüksek fırın 

körükleriyle verilmiş olan hava ile modern yüksek fırınlara verilen hava kütlesi 

arasında bir kıyaslamanın yapılması söz konusu bile olamaz. 

Metalürji süreçlerinde içeriye verilen havanın sıcaklığının önemi de büyüktür. Ancak 

bu buluş ile buluştan sonra havanın ısıtılıp içeriye verilmesi uygulaması en yeni 

çağın bir bulgusudur. Öyle ki, yüksek fırında doğal olarak içeriye verilen havanın 

sıcaklığı çevredeki hava sıcaklığıdır. 

Elde Edilen Son Ürünler  

a. Demir: Yüksek fırın metalürji sürecinin ürünü külçe demirdir. Kütlesi dahilindeki 

cürufu dikkate almazsak demir külçesi farklı oranlarda yumuşak demir ile çelik 

karışımıdır, fakat genellikle yumuşak demir fazla  ağırlıklıdır. Elde edilen demirde 

başka karışım muhtevası yok denecek kadar azdır: fosfor hemen hemen yoktur, 

silisyum keza, kükürdün ise eseri bile yoktur. Karbon miktarı genellikle çok azdır. 

Burada biz, madanın, yani Samokov demirinin dövülmesinden sonra elde edilen son 

ürün olarak demirin terkibine ayrıntılı değinmeyecek, ancak zararlı karışımlar 

bakımından demirin tertemiz olduğunu, özellikle de kızgın demirin  kırmızı 

kırılganlık  kırılmasına neden olan kükürdün ve demiri soğukta kırılgan yapan soğuk 

kırılganlık sebebi fosforun bulunmadığını belirtmiş olacağız. İçinde zararlı karışım 

olmayışı eski demire mükemmel teknik nitelikler kazandırmakta olup yüksek fırın 

sürecine özgü bir niteliktir. 

b. Cüruf: Karışımları yutup bertaraf ettirecek cürufun oluşması her metalürji süreci 

için bir gerekliliktir. Üstelik bu cürufun hazır üründen, yani metalden ayrılması 
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gerekir. Bu yüzden cüruf şu şartlara uygun olmalıdır: redüksiyon sürecinin oldukça 

düşük sıcaklık ortamında gelişmekte olduğu ve metalin katı durumda elde edilmekte 

olduğu süreçlerde, bu sıcaklıklarda sıvı olabilmesi için kolayca eriyebilen cüruf 

olmalıdır, metalin de sıvı olarak elde edildiği süreçlerde ise cürufun orantılı ağırlığı 

çok daha düşük olmalıdır ki, birbirinden kolayca ayrılabilen iki tabaka oluşabilsin. 

Yüksek fırın cürufu birinci tip'ten cürufa ait olduğu için terkibi ve tayini bakımından 

açık ocaklarda eski demir üretim süreci cüruflarından farklı değildir. 

Biz, Jeleznitsa, Kovaçevsti, Dragoşinovo, Zlokuçene ve Kalkovo köylerinin 

arazilerinde bulduğumuz eski yüksek fırın cüruf yığınlarından günümüze kadar 

korunagelmiş yüksek fırın cüruflarından farklı farklı parçalar alıp ayrıntılı tahlile 

tabii tuttuk. İnce ince ufalanmış parçalardan birbirine iyi karıştırılmış birkaç orta 

denemelik alındı. Ayrı ayrı toplayıp almış olduğumuz numunelerin çoğunu ise 

sadece demir muhtevası için tahlil ettik. 

o r t a  d e n e m e l i k l e r: 

 Demir oksit (FeO)           % 54.30 veya    demir (fero)            42.21 

 Demir oksit (Fe2O3)  4.65 veya  demir (feri)             3.26 

 Silisyum dioksit (SiO2) 23.00              silisyum           10.80 

 Mangan oksit (MnO)  0.35  mangan  0.26 

 Alüminyum oksit (Al2O2) 5.04  alüminyum  2.67 

 Kalsiyum oksit (CaO)  8.90  kalsiyum  6.36 

 Magnezyum oksit (MgO) 2.02  magnezyum  1.22 

 Titan dioksit (TiO2)  2.10  titan   1.26 

 Fosfor penteoksit (P2O5)  0.60  fosfor              0.26 

 Kükürt trioksit (SO3)  izleri vardır kükürt izleri vardır 

 Potasyum oksit   izleri vardır 
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 Sodyum oksit   izleri yoktur 

      ----------------- 

      % 100.96 

Aynı cüruf yığınından alınmış ayrı ayrı parçalarda 

demir muhtevası değişimi 

   Demirin toplamı fero  feri 

 1.  49.80   46.50  3.40 

 2.  49.47   46.35  3.12  

 3.   44.77   41.88  2.89 

 

RUS KAYNAKLARINA GÖRE KÜÇÜK SAMOKOV'TA DEMİR ÜRETİMİ 

Yazan: Nikolay MARKOV 

XIV Yüzyılın sonlarından XIX Yüzyılın 70'li yıllarının sonlarını kapsayan dönem 

zarfında Balkanlardaki madencilik ve metalürjinin tarihi üzerinde yapılan 

araştırmalar, yaklaşık 500 yıllık varlığı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun 

ekonomik durumunun ortaya serilmesi bakımından birincil önem taşımaktadır. 

Ne yazık ki, üzerinde durduğumuz dönemin madenciliğine ve metalürjisine tahsis 

edilmiş bütünsel, eleştiriye dayanıklı ve bol bol kaynaklardan faydalanılarak kaleme 

alınmış bir eser bugüne bugün yazılmış değildir. Stranca bölgesine ilişkin olarak ele 

alınmış konular özellikle tatmin edici değildir. Yüzyılımızın 30'lu yıllarından bu 

yana yayınlanmış olan eserler, konunun ele alınıp işlenmesi bakımından hayli 

yüzeysel ve tek taraflıdır. Doyurucu olmayan bu çalışmaların başlıca nedeni, 

meslekten tarihçilerin ve arkeoloji uzmanlarının konuya ilgi duymamalarıdır. Bugüne 

kadar konunun ele alınıp işlenmesi teşebbüsü jeoloji uzmanlarıyla maden 

mühendislerinin elinde bulunmuştur. Bu durum onların çalışmalarına da yansıyarak 

farklı dönemlerde adı geçen bölgede teşebbüs edilmiş madencilik işlerinden ziyade 

bölgenin jeolojisi hakkında fazla bilgiler edinilmesini sağlamıştır. Bu uğurda daha 
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derinlemesine bir çalışma yürütülmesinin başka bir engeli de, incelemelerin yerinde 

yapılmasının, yani bugünkü Türkiye, Demirköy'deki Küçük Samokov civarında 

yapılmasının mümkün olmayışıdır. Adı geçen bölge üç asrı aşkın bir dönem boyunca 

Güney-Doğu Bulgar topraklarının madencilik ve metalürji sanayiinin merkezi 

olmuştur. 

Osmanlı egemenliği döneminde bölgede madencilik işlerinin başlangıcının alt 

sınırını tam olarak belirlemek zordur. Bir takım şartlara bağlamak kaydıyla bu işin 

ilk olarak Hans Dernshvam tarafından anılmış olduğunu söyleyebiliriz. 1553 – 1555 

döneminde İstanbul'da bulunmuş olan Hans Dernshvam'a göre, “...Trakya'da, 

Bulgaristan'ın birçok yerinde, ayrıca Karadeniz'in çok yakınlarında da maden 

ocakları bulunmaktadır...” 

1829'da Küçük Samokov'tan geçmiş olan Rus Albayı Eneholm'un notları da somut, 

ancak ne yazık ki, yarı efsanevi niteliktedir. Ona göre “Trul Köyü sakinleri bugüne 

bugün yaşamakta oldukları bu yerlere yerleşmiş ilk insanlardır. Onlar dağlarda demir 

madeni bulunca bu havadisi Filipopolis ötesindeki Balkan'da Samokov 

madencilerine bildirmişlerdir. Volkan'ın bu hünerli evlatları madenin zenginliğini 

değerlendirmeyi başarıp ocağı işletmeye koyulmuşlardır. Doğup büyüdükleri 

memleketlerinin hatırasına yeni köyün adına Samokov demişler. Ne yazık ki, bu 

bilgi, Stranca Dağının araştırmanı G.P. Ayanov tarafından 1938'de yayınlanmış olan 

Küçük Samokov'un yaşlı insanlarının hatıralarında pek güven verici bir teyit 

bulmamaktadır. Ayanov'a göre, “...bundan 250 yılı aşkın bir zaman önce onların 

ataları Samokov'tan buraya gelmişlerdir” 

XVI Yüzyılın ikinci yarısında ve XVII Yüzyılın hemen hemen tamamında o 

bölgedeki demir üretimi hakkında henüz hiçbir bilgi yoktur. Ancak XVII Yüzyılın 

80'li yıllarından sonra, 1679'da İstanbul'daki Venedik  temsilcilik heyetine refakat 

etmiş olan Graf Luigi Marsili'nin vermiş olduğu bilgilerden Küçük Samokov 

civarındaki madencilik ve metalürji hakkında daha doyurucu bir fikir 

edinebilmekteyiz. Son derece kaçamaklı olsa da onun vermiş olduğu bilgiler o 

zamanlar adı geçen bölgedeki demir üretiminin yoğun olduğunu kesinlikle 

göstermektedir. Marsili'ye göre, Küçük Samokov'lu madencilerle metalürji 

çalışanlarının İstanbul Arsenali'ne teslim ettikleri yıllık vergi yaklaşık 70 ton demiri 

buluyormuş. 
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Avusturyalı Venssel Edler fon Broniar'ın müteakip yüzyılın sonlarında hazırlamış 

olduğu bir raporda Küçük Samokov'tan İstanbul Arsenali'ndeki filonun yapımına en 

önemli demir tedarikçici olarak bahsedilmektedir. O zamandan bu yana, herşeyden 

önce demir üretiminin organizasyonu ve devlet teslimatlarının halliyle ilgili kocaman 

bir Osmanlı Türk Belgeleri dizisi bilinmektedir. Ne yazık ki, tek taraflı nitelikte 

olduğu için bu belgeler bölgedeki demir üretimi konusunda bize bütün bir fikir sahibi 

olmamıza olanak yaratmıyor. Genellikle XIX Yüzyılın birinci yarısında bu bölgeden 

gelip geçmiş olan Rus gezginlerinin ve askeri gözlemcilerinin yazdıklarından ayrıca 

Sovyet kütüphanelerinde korunagelmiş, ancak ne yazık ki, ülkemiz madencilik ve 

metalürji tarihinin araştırmanlarına yabancı kalmış bazı arşiv birimlerinden konuyla 

ilgili olarak edinilmiş bilgiler, bu endüstri hakkında sahip olduğumuz bilgilerdeki 

boşlukları önemli ölçüde doldurtmaktadır. 

Rus Albayı Eneholm'un 1830'da Peterburg'ta yayınlanmış olan “Balkan Ötesindeki 

Şehirler Üstüne Notlar” eseri bu bakımdan özellikle ilginçtir. 8 Ağustos 1829 

tarihinde şehrin Dibich Zabalkanski askerleri tarafından ele geçirilmesinden sonra 

yine aynı yılın geç yazında veya erken sonbaharında Küçük Samokov'tan geçmiş olsa 

gerek. 

Üretim süreciyle ilgili bilgiler çok kıttır, fakat bu süreç yurdun diğer demir üretim 

merkezlerinde görülmekte olan tipik iş şekillerinden pek farklı olmasa gerek. Küçük 

Samokov yakınlarındaki demirin dağınık magnetiti yıkamakla elde edildiği, ondan 

sonra da yıkanmış madenin fırınlarda ve su çekileriyle metalürjik işleme tabii 

tutulduğu bilinmektedir. Eneholm'um eserinde bu sürecin şeması şöyle 

tanıtılmaktadır: “... pek çok tasarruf edilmekte olan su birbirinden farklı borularla 

münasip yerlere yapılmış su depolarına doldurulmaktadır. Bu su yığınları dağın 

çeşitli kesimlere enkazlara neden olmaktadır. Yıkılan enkazlar fazla zahmet 

gerektirmeden iyice yıkanmış maden getirmektedir. Bu maden sonra fırınlardan, 

ondan sonra da artık saf bir metal şeklinde ocaklardan geçirilmektedir.” 

Bu havadiste meraklandırıcı olan, özel olarak yapılmış su depolarına suyun akmasını 

sağlayan birer tesisat olarak “birbirinden farklı borulardan” bahsedilmesidir. Yurdun 

diğer kesimlerinde bilinmeyen suya karşı bu özenli tutum bizce yöreye özgü su 

kıtlığına başlanmalıdır. 
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Eneholm, kendi notlarında demir üretimin boyutları hakkında da bilgi verirken 

“Bulgar köylerinde 800 hane her türlü vergiden muaf bırakılmıştır. Bu aileler sadece 

Samokov Demirhanelerinde çalışmakla mükelleftirler” diyerek sözlerine şunları da 

eklemektedir: “Sözkonusu demirhanelerde çalışan 7 kadılığın sakinleri, iş arasında 

komşu ormanlardan kolayca elde edebildikleri kömür bulup getirmekle de 

mükelleftirler”. Ne yazık ki, Eneholm'un eserlerinde ürünün miktarı hakkında hiçbir 

bilgiye rastlanmamaktadır. Bu eksiklik onun çağdaşlarından Rus Ordu Yüzbaşısı 

Düamel tarafından tamamlanmaktadır. Düamel, “Kuzey Rumeli Hakkında İstatistik 

Bilgiler” (1830) başlıklı notlarında şöyle demektedir: “Samokov'ta demir işleyen 17 

fabrika bulunmaktadır. Sözüm ona bu “fabrikaları” yurdumuzun demir üretim 

tarihinde bilinen demir imalathaneleriyle güvenle bağlayabiliriz. Yurdun her 

yanındaki demir imalathaneleri sayısı o dönemin yüksek fırınlarının, geleneksel 

metalürji fırınlarının sayısına bağlı olup aralarındaki denge 4:1 imiş. 17 

imalathanenin ham demir ihtiyaçlarını karşılamak için yüzyıllar boyu tutunmuş olan 

bu üretim bağımlılığına göre 60 – 70 yüksek fırına ihtiyaç varmış. Öte yandan 

yurdumuzdaki demir üretimine ilişkin genelleştirilmiş verilere göre, yüksek 

fırınlardan ve imalathanelerden yola çıkılarak Küçük Samokov yakınlarında yılda 

1600 – 2000 ton ham demir üretilmiş olduğu kabullenilebilir. Bu metal miktarının 

önemli bir kısmı demir sırık ve saç halinde ya da yarı hazır mamul halinde İliada 

Limanı üzerinden İstanbul Arsenaline gönderiliyormuş. 1938'de Ahmet Refik 

tarafından yayınlanmış olan pek çok Osmanlı Türk Belgesi bu teslimatların önemini 

göstermektedir. Albay Eneholm'un bilgileri de benzer nitelikte. Ona göre Trul köyü 

madencileri elde ettikleri metalin 1/30'unu ücret olarak alıyorlarmış. Bu miktar 

geçimlerini kazanmak için yeterlidir. Bu bilgiler, Sofya Samokov'undan gelen askeri 

sevkıyatlarla ilgili bilgilerle karşılaştırıldığında da  ilginçtir. Bu bilgilere göre, 

1837'de üretilen demirin 1/5'i devlete teslim ediliyormuş. İki büyük demir merkezi 

arasındaki bu büyük vergilendirmenin yanıtını tekrar Eneholm'un notlarında 

buluyoruz. Bu notlara göre, “... bu fabrika (Küçük Samokov'taki) Sultan'a aittir. 

Fabrika Ocak Nazırı ile yardımcıları tarafından idare edilmekte olup sadece Bab-ı 

Ali'ye tabiidir”. 

Yurtta arazi işlerinin organizasyonu ve demir üretiminin yönetimiyle ilgili çeşitli 

talimatnameler sorununa değinmeden şunu belirtmek isteriz ki,  Sofya 

Samokov'undaki demir üretiminde gözden kaçmayan bir merkezleştirilme olayı 
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hissedilmemektedir. Oradaki üretim işleri demir üretim tesislerine şahsi temlik 

esasında ve hükümetçe uygulanan bir nezaret temelinde düzene oturtulmuştur. 

Küçük Samokov imalathanelerinin faaliyetiyle ilgili belgelerde hiçbir yerde şahsi 

temlik sözkonusu değildir. Belli ki, bura üretiminin merkezleştirilmesi oldukça tam 

yapılmış ve büyük bir kısmıyla devletin askeri ihtiyaçlarının karşılanmış olduğu 

imalatın önemi dikkate alınmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğunun askeri sanayii bakımından Küçük Samokov demir 

üretiminin önemi 1828-29 kampanyası sırasında Rus Komutanlığı tarafından 

değerlendirilmiştir. Rus Karadeniz Filosunun diplomasi memurlarından İvan 

Batyanov ile Güney Doğu Bulgaristan İç Ayaklanma Teşkilatı Vekili Çanakçı köylü 

Vılkan arasında 22.V.1829 tarihinde zabıta alınmış bir görüşmede bunun 

bulmaktayız. Bu zabıta göre,  Bulgar ayaklanma birlikleri ile 500 kişilik Rus askeri 

“top mermileri üreten Türk döküm fabrikasını yokedip Yeniada'ya çekilmelidirler” 

Anlaşılacağı üzere, Yeniada'nın ele geçirilmesiyle Küçük Samokov'tan askeri 

sevkıyat depolarını yoketme amacı güdülüyormuş. O döneme ait pek çok Türk 

belgesinden bu depoların varlığı bilinmektedir. 

Sadece demir üretiminin önemli boyutları değil, aynı zamanda kaynak malzemesi kıt 

olduğu için bütün çeşitlerini ortaya seremediğimiz ürünün doğallığı da bu harekatı 

önemli kılmıştır. Eneholm'a göre, “... orada çeşitli asker eşya ve gemi demiri 

üretilmektedir”. Bunlardan başka orada en ağırı 62 okkayı bulan gülleler, kurşunlar, 

fıçı çemberleri v.s. de üretilmiştir. Yüzbaşı Düamel'in  Sliven (İslimye) ustalarına, 

yani tüfekçilerine demir sevkıyatı yapıldığı havadisi doğrulanmamıştır. 

XIX Yüzyılın başlarından sonra artık elimizde madencilerle metalürji çalışanlarının 

ulusal kimlikleri hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilere göre, 

“...madenciler genellikle Bulgardırlar...” Demir üreticilerinin Bulgar halkından 

oldukları Eneholm tarafından da kesinlikle belirtilmiştir. Ona göre, “Bulgar köylüler 

her türlü vergiden muaf bırakılmışlardır. Onların aileleri sadece Samokov 

ocaklarında çalışmakla mükelleftirler.” Dahası var: “Samokov'ta 472 Bulgar, 13 de 

Yunanlı evi bulunmaktadır...” Bu bakımdan Rus tarihçisi İvan Petrovich Liprandi'nin 

1868'de Moskova basılmış olan “Doğu Sorunu ve Bulgaristan” eseri de bu bakımdan 

önemli bir eserdir. Eserin 11. sayfasında bölgenin demografi manzarası şu şekilde 

çizilmiştir: “Kırk Kilise'nin doğusundan Karadenize doğru, Tırnovo'luların, 
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Samokov'luların hemen hemen hepsi Bulgar'dır. Bu yerlerin çevresi de Bulgardır”. 

Bölgedeki Türk ahalisine gelince, bu halk herhalde daha büyük yerleşim yerlerinde 

bulunuyormuş ve pek de kalabalık değilmiş. 1878'in Mart ayından kalma verilere 

göre, Viza, Midiya ve Samokov'ta 29 000 hristiyan'a karşılık ancak 2500 müslüman 

yaşıyormuş. Ne var ki, diğer madenci merkezlerinde olduğu gibi, burada da 

madencilik işleri hususunda öncü rolü oynamışlardır. 

Küçük Samokov yakınlarında demircilik işinin durdurulması sorununa bugüne bugün 

bir açıklık getirilmemiştir. Bu problemin araştırılmasını kendilerine görev edinmiş 

olan müelliflerin Rus kaynaklarından habersiz olmaları, esassız, hatta tarihsel 

gerçeklere zıt düşen iddiaların yerleşiklik kazanmasına yolaçmıştır. G.P. Ayanov, 

yukarıda anmış olduğumuz eserinde, yaşlı insanların hatıralarını kaynak göstererek 

1877 yılından bahsetmektedir. G. Konyarov ile G.K. Georgiev bu tarihi eleştirisiz 

olarak kabul ederken, son zamanlarda Hr. Dermenciev, Küçük Samokov 

yakınlarında demirciliğin durdurulması fikrini şu sözlerle geliştirmiştir: “... Kurtuluş 

Savaşı'ndan sonra Berlin Antlaşması gereğince köy Türkiye sınırları içerisinde 

kalınca, kurtuluşuna kavuşmuş olan yurduna halkın topluca göçetmesi nedeniyle 

zanaatler hemen çökmüştür”.  Ancak buna benzer çıplak iddiaların asılsızlığını 

ortaya çıkarmak kolaydır. Bunu yapmak için Küçük Tırnovo'luların, Kurtuluş Savaşı 

sırasında 1878'de Edirne'de Rus Ordusu Başkomutanı Knyaz Nikolay Nikolaevich'e 

göndermiş oldukları bir şikayet mektubundan bir parçayı örnek olarak aktarmamız 

yeterlidir. Şikayet mektubunda şöyle denmektedir: “Bundan beş yıl öncesine kadar 

Sultan'ın maden ocağının kölesiydik. Böyle olunca çocuklarımızla ve koşum 

hayvanlarımızla birlikte  yaz kış hiç pahasına kömür ve gülle taşımak zorundaydık. 

Bu kötülükten kurtuluş, ocağın işletilmesine son verdirilmesi oldu, ancak madencilik 

işi yenilenecek ve asırlar boyu köle kalacağız diye her gün bir korku içinde 

yaşıyoruz”. Belli ki, Küçük Samokov yakınlarında demir üretimine 1873'te son 

verdirilmiştir. 

Netice olarak şunu anmalıyız ki, Sovzey arşivleri üzerinde gelecekte yapılacak 

araştırmalar ve öncelikle XIX Yüzyılın başlarından yayınlanmış olan malzemeler, 

demir üreticiliği ile bilinen bu yörenin ekonomik geçmişiyle ilgili fikirlerimizin 

zenginleşmesine son derece çok katkılarda bulunacaktır. 
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Geç Orta çağ döneminde bu bölgede madencilik işlerinin başlangıcının alt sınırını 

tam olarak belirlemek zordur. Bir takım şartlara bağlamak kaydıyla bu işin ilk olarak 

Hans Dernshvam tarafından anılmış olduğunu söyleyebiliriz. 1553 – 1555 

döneminde İstanbul'da bulunmuş olan Hans Dernshvam'a göre, “...Trakya'da, 

Bulgaristan'ın birçok yerinde, ayrıca Karadeniz'in çok yakınlarında da maden 

ocakları bulunmaktadır...” 

1829'da Küçük Samokov'tan geçmiş olan Rus Albayı Eneholm'un notları da somut, 

ancak ne yazık ki, yarı efsanevi niteliktedir. Ona göre “Trul Köyü sakinleri bugüne 

bugün yaşamakta oldukları bu yerlere yerleşmiş ilk insanlardır. Onlar dağlarda demir 

madeni bulunca bu havadisi Filipopolis ötesindeki Balkan'da Samokov 

madencilerine bildirmişlerdir. Volkan'ın bu hünerli evlatları madenin zenginliğini 

değerlendirmeyi başarıp ocağı işletmeye koyulmuşlardır. Doğup büyüdükleri 

memleketlerinin hatırasına yeni köyün adına Samokov demişler. Ne yazık ki, bu 

bilgi, Stranca Dağının araştırmanı G.P. Ayanov tarafından 1938'de yayınlanmış olan 

Küçük Samokov'un yaşlı insanlarının hatıralarında pek güven verici bir teyit 

bulmamaktadır. Ayanov'a göre, “...bundan 250 yılı aşkın bir zaman önce onların 

ataları Samokov'tan buraya gelmişlerdir” 

Graf Luigi Marsili'nin vermiş olduğu bilgilere göre, 1679'da Küçük Samokov'lu 

madencilerle metalürji çalışanlarının İstanbul Arsenali'ne teslim ettikleri yıllık vergi 

1375 kental demir çubuğunu buluyormuş. Bir yıl sonra Arsenale olan vergi borçları 

9000 kentale yükselmiştir. Bu olay, adı geçen dönem zarfında o yöredeki demir 

üretiminin parlak bir şekilde gelişmekte olduğuna ışık tutan bir gerçektir. 

XIX Yüzyılın başlarında Küçük Samokov'ta 17 imalathane ile 50'ye yakın yüksek 

fırın çalıştırılmaktaymış. Şehrin içinde “top mermileri için Türk döküm fabrikası 

yapılmıştır”. 

XVIII Yüzyılın sonlarında ve XIX Yüzyılın başlarında parlak bir şekilde gelişmiş 

olan yerli demir üretimi Küçük Samokov'tan ve civar köylerden 4000'e yakın kişinin 

geçimini sağlıyormuş. 

1873'de bölgedeki demir üretimine son verdirilmiştir. 
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OSMANLI DÖNEMİNDE KÜÇÜK SAMOKOV BÖLGESİNDEKİ DEMİR 

ÜRETİMİ ÜZERİNDE YAPILMIŞ ÖN ARAŞTIRMALAR 

Yazan: Nikolay Markov 

İşbu havadis, Osmanlı Döneminde Güney Stranca bölgesindeki madenciliğin 

gelişimi üzerinde gelecekte yapılacak sanayisel arkeolojik ve etnografik 

araştırmalara bir tarihsel temel yaratmak için bir deneme olarak algılanılmalıdır. 

Bunu dikkate alan bizler, bu süreç hakkında belli bir fikir edindirici bütün 

malzemeleri gözden geçirmeye çalıştık ve genellikle eski zaman müelliflerinin 

orijinal eserlerinden faydalanmak ve son çare olarak da ikinci elden edinebilmiş 

olduğumuz verilere güvenmek istedik. Doğal olarak, böylesine çok oylumlu bir işi, 

hazırlığı için sahip olduğumuz  bir zamana sığdırmak çok zor oldu. Bundan olacak 

ki, gelecekte düzeltmeye çalışacağımız bazı noksanlıklara yol açıldı. 

Kuşku yok ki, eski madenciliğin araştırılması, üzerinde durduğumuz dönem zarfında 

Balkanların ekonomik kalkınmasının ortaya serilmesi bakımından son derece önem 

taşıyan bir sorundur. “Ulu Türk” diyarında madencilik, zamanında büyük boyutlar 

kazanmış önemli bir devlet sanayii olmuştur. 

Ne yazık ki, bu endüstri üzerine bütünsel bir eser bugüne bugün yazılmış değildir. 

Özellikle Stranca bölgesindeki araştırmalar konusunda bu sorun bütün ciddiyetiyle 

ortaya konulmaktadır. Yüzyılımızın 30'lu yıllarından bu yana yayınlanmış olan 

malzemeler büyük bir ölçüye kadar doyurucu değildir, çünkü bugüne kadar sorunun 

görüşülmesi inisiyatifi herşeyden önce jeoloji uzmanlarıyla maden mühendislerinin 

elindeymiş. bu onların çalışmalarına da yansımış. Bu çalışmalardan farklı 

dönemlerde girişilmiş madencilik işlerinden ziyade bölgedeki jeoloji hakkında daha 

çok bilgi alınabilir. Bu uğurda enine boyuna yürütülecek çalışmaların yolunda başka 

bir engel de yerinde, yani Küçük Samokov civarında incelemeler yapılamamasıdır. 

Civar, dört asır boyunca bütün bu madencilik ve metalürji endüstrisinin merkezi 

olmuştur. Çalışmalardaki bu uğursuzluklara rağmen, bizler, tarihin yöntemlerine 

başvurarak ortaya atılan soruna mütevazi bir katkıda bulunmaya çalışacağız. 

Osmanlı döneminde bu bölgede madencilik işlerinin başlangıcının alt sınırını tam 

olarak belirlemek zordur. Bir takım şartlara bağlamak kaydıyla bu işin ilk olarak 

Hans Dernshvam tarafından anılmış olduğunu söyleyebiliriz. 1553 – 1555 
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döneminde I Ferdinand'ın temsilcilerinin özel refakatçisi olarak İstanbul'da bulunmuş 

olan Hans Dernshvam'a göre, “...Türkiye'de, Bulgaristan'ın birçok yerinde, ayrıca 

Evksinum denilen Karadeniz'in çok yakınlarında da maden ocakları 

bulunmaktadır...” 

XVI Yüzyılın ortaları Osmanlı'nın askeri gücünün terakki zamanı, Orta Avrupa 

devletleriyle bitip tükenmez savaşlar zamanı, koskoca imparatorluğun önünde askeri 

potansiyelin artırılması probleminin bulunduğu bir zamandır. Bununla ilgili olarak 

biz Sultan Süleyman'ın Madencilik Kanunları'nın çıkartılmış olduğunu da 

görmekteyiz. Belli ki, bu fermanlar dizisiyle imparatorluktaki madenciliğe ve 

metalürjiye doğrudan yardım yapılması amacı güdülmektedir. Bu kanunların Küçük 

Samokov da olmak üzere, bazı eski madencilik merkezlerine yeni bir hayat yaşama 

imkanı sağlamış olduğu ortadadır. 

Belli ki, Ayanov'un sözünü ettiği Sofya Samokov'u madencilerinin XVII Yüzyılda 

Küçük Samokov'a göçetmiş olduklarına dair rivayete eleştirisel bir gözle bakmak 

gerekecektir. Bu rivayette akla mantığa sığan bir çekirge varsa, o da madenciler 

sayısının 17 hane olarak verilmiş olmasıdır. Mühendis Konyarov'un, buralarda 

maden yataklarını ilkin iletmeye başlamış olan Saxonya'lı madencilerin 

Bulgarlaştırılmış oldukları iddiası da pek asılsız gözükmektedir. Saxonya'lıların 

madenin bütün üretim ve işçiliği sürecine doğal etkisi, tarihsel olguların öyle geliştiği 

için çok güçlü olmuştur, fakat bu iddianın asılsız olduğu kanaatine varabilmek için 

XV Yüzyılda ve XVI Yüzyılın başlarında bölgede meydana gelmiş olan demografik 

değişiklikleri takip etmek yeterli olacaktır. H. Gandev'e göre,  XIV – XV Yüzyıllarda 

Güneydoğu Trakya'daki hanelerin sayısı 4800 civarındadır, bunlardan 3000'e yakını 

sadece Edirne Vilayetine, diğer Çatalca, Dimotik, Enosk, Gelibolu, Vidiya ve Viza 

Vilayetlerine de ancak 1800 hane düşmektedir. Onun için bu yörenin insansız kalmış 

olduğu düşünülebilir. Dahası, bu yöre, daha XIV. Yüzyılın 50'li yıllarında Osmanlı 

işgalinin darbelerine ilk uğrayan yöre olmuştur. Ondan sonra çok ağır gelişmiş olan 

yeniden göç süreci XVI yüzyılda başlayarak XIX Yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Yeniden göç ettirmenin bu erken döneminde bu yerlerde yaşayan halkın güvensizliği 

ortamında Saxonya'lı madencilerin buralara gönüllü olarak geçeceklerini düşünmek 

pek kolay olmasa gerek. İvan Trifonov'un XVI Yüzyılın ortalarına doğru, 

muhtemelen Slovenyalılar olmak üzere madencilerin Balkanlara zorla göç ettirilmiş 

olması tahmini kabule çok daha müsaittir. Dernshvam'ın 1553-1555 dönemine ait 
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günlüğünde yeralan bir bölüm de maden yataklarının işletilmeye başlatılması 

sırasında merkez idare tarafından zor kullanıldığına ışık tutmaktadır.  Dernshvam'a 

göre, “... Sultanın, varlık biri olduğunu öğrendiği bir kişiye işleri arasında bir maden 

ocağını da çalıştırıp elde edeceği bütün gümüşü, altını, bakırı, kurşunu ve demiri 

maliyetine Sultana vermesini havale ettiği durumlar gelenek halini almıştır” 

Ne yazık ki, XVI Yüzyılda adı geçen bölgede madenciliğin gelişimiyle ilgili daha 

çok malzeme arayışımız başarıyla sonuçlanmasa da müteakip XVII yüzyılın (1614) 

başlarıyla ilgili olarak elimizde bulunan verilerden önceki yıllarda da bu işin almış 

olduğu boyutlar hakkında dolaylı da olsa bir kanaate varabiliriz. O zamanlar fırın 

sayısı 18, imalathane sayısı da 20 imiş. 

Hiç kuşku yok ki, burada da iş süreci, madencilik ve metalürji sürecine özgü olan 

aynı aşamalardan geçmiştir. Demir magnetit kumundan, monolit magnetitten ve 

muhtemelen limonitten elde edilmekteymiş. Magnetit kumu Bulanık Dere'nin suni ve 

tabii göllerinde, Kriva Reka, Murtaçka ve Manastirska ırmaklarının girdilerindeki 

göllerde yıkanıyormuş. Ondan sonra maden metalürjik işleme tabii tutuluyormuş. 

Yurdun farklı yörelerinde bu metalürjik işlemin oraya özgü bazı teknolojik 

özellikleri (örneğin fırınları açma saatlerinde farklar ve kömüre verilen bazı katkılar) 

vardır. Taramış olduğumuz malzemelerin içinde Küçük Samokov'ta bu sürecin 

özelliklerine ilişkin hiçbir ipucu bulamadık. Üründen de asla sözedilmemekte, fakat 

belli bir şarta bağlamak kaydıyla bunun çubuk demir ve ihtimalle helon madeni 

olduğu kabullenebilir. 

Adı geçen dönemde o yörede demir üretimiyle ilgili biraz daha dolgun bilgiyi ancak 

XVII Yüzyılın sonlarında, 1679'da İstanbul'daki Venedik  temsilcilik heyetine 

refakat edip onbir ay orada kalmış olan Graf Luigi Marsili'nin vermiş olduğu bilgiler 

sayesinde edinmiş olabiliyoruz. Geniş alanlara uzanan merakı ve mükemmel askeri 

eğitimi sayesinde Marsili, 1732'de Amsterdam'da yayınlamış olduğu “Osmanlı 

İmparatorluğunun Askeri Durumu, Yükselişi ve Çöküşü” eserini yazmak için çok 

değerli malzemeler toplamıştır. Küçük Samokov civarında inkişaf etmekte olan 

madencilikten az sözetmiş olsa da bizler için kitap ilgi oluşturmaktadır. marsili'ye 

göre, Küçük Samokov civarındaki madencilerle metalürji çalışanlarının İstanbul 

Arsenaline vermiş oldukları yıllık vergi demir çubuğu olarak 1395 kentali, yani 

yaklaşık 70 tonu bulmaktadır. Ne yazık ki, bu verginin genel üretimin kaçta kaçı 
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olduğu belirtilmemektedir. Yıllar boyunca devletin ihtiyaçlarına göre vergide keyfi 

değişiklikler yapıldığı için biz yıllık maden üretiminin miktarını değerlendirecek 

durumda değiliz. Başka ilginç bir bilgiyi de Luigi Marisi'ye borçluyuz. Bu bilgiye 

göre, sahil boyu idare birimlerinden alınan vergilerle Osmanlı Filosu'nun bakımı 

sağlanıyormuş, yani Küçük Samokov'tan elde edilen ürün filonun ihtiyaçlarını 

karşılıyormuş. 

Bronyar'ın (1786) notları da benzer niteliktedir. Bronyar raporuna şunları yazmıştır: 

“... Bu dört körfez (Panaya İskelesi, Pavlos İskelesi, Tersane İskelesi ve Yeniada) 

odun ve odun kömürü yüklemek için, tersane İskelesi ise bundan başka  Küçük 

Samokov dağlarından demir ihracatı yapmak için de kullanılıyormuş, adını da 

buradan almış, çünkü filo inşaatı yapmak için İstanbul Arsenaline demir malzemesini 

temin ediyormuş. 

XIX Yüzyılın başlarında Batı'nın Osmanlı İmparatorluğuna yoğun ilgi duymaya 

başlamış olması, Rus – Türk Savaşları ve mutlu sonuçlanan bir tesadüf, Pancho 

Dorev'e, 30'lu yıllarda İstanbul'daki Divan-i Hümayun belgelerinden müteakip 

dönemde bölgede madenciliğin ve metalürjinin daha dolgun bir tablosunu çizdiren 

belgelerin bir kısmını gözden geçirmesine olanak yaratmıştır. 

XIX Yüzyılın başlarında madencilerin ve metalürji çalışanlarının ulusal terkibine 

ilişkin bilgiler de vardır artık. Bu bilgilere göre, “... madenciler genellikle 

Bulgardırlar...” Büyük bir ihtimal ki, ondan önceki dönemde de madenciler yine 

Bulgarlarmış. G. Konyarov'un “... daha sonra Türkler ile Yunan sömürgecileri demir 

endüstrisinin faydalarını görerek bu endüstriyi ve yönetimini yavaş yavaş ellerine 

almışlar, Bulgarlara ise madenin yıkanıp fırınlara teslim edilmesiyle, ayrıca kömürün 

hazırlanıp teminiyle ilgili  ustalığı ve amele işlerini bırakmışlardır.” Pek kesim 

olmamakla beraber bu netice 1832 tarihli bir havadisçe de doğrulanmaktadır. Bu 

havadise göre, “... Samokov yakınlarındaki maden ocakları Bulgarlar'dan çok 

Yunanlılar tarafından çalıştırılmaktadır.” Maden ocaklarının işletilmesi yönetiminden 

Bulgar unsurunun yavaş yavaş uzaklaştırılması süreci ondan önceki yüzyıllarda 

başlamış olsa gerek, çünkü yukarıdaki havadise göre, XIX Yüzyılın başlarında biz bu 

süreci hemen hemen tamamlanmış olarak görmekteyiz. Bölgedeki Bulgarların 

1860'ta Katoliklerle ittifakı yoğun bir şekilde kabullenmeleri onların haksızlık 

durumlarının dolaysız bir kanıtıdır. Bulgar Ortodosk – Katolik İttifak Kilisesi 
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Amirlerinden Rafail Popov'un Roma Cemiyet Amiri Kardinal Barnabo'ya göndermiş 

olduğu 17 Ocak 1867 tarihli bir raporu bu bakımdan kayda değerdir. Raporda kuru 

kuruya sunulmuş olan istatistik veriler şu manzarayı göstermektedir: “Adrianopol 

civarında bizler oraya, buraya dağılmış 12 köyde yerleşik 3000 Bulgarız. En önemli 

merkezimiz, sadece hristiyanların yaşadıkları Küçük Tırnovo'dur. 800 sülaleden 

yaklaşık 120'si ittifaka sadık kalmışlardır”. Bulgarların topluca ittifaktan yana 

geçmeleri, halkın Yunanlı sömürgesine karşı göstermiş olduğu tepkinin apaçık bir 

örneğidir. Bölgedeki Türk ahalisine gelince, bu halk herhalde daha büyük yerleşim 

yerlerinde bulunuyormuş ve pek de kalabalık değilmiş. 1878'in Mart ayından kalma 

verilere göre, Viza, Midiya ve Samokov'ta 29 000 hristiyan'a karşılık ancak 2500 

müslüman yaşıyormuş. Ne var ki, diğer madenci merkezlerinde olduğu gibi, burada 

da madencilik işleri hususunda öncü rolü oynamışlardır. Zorunlu yıllık vergiler 

Samokovlu'lar Nazırı, Çirmen Müteserifi'ne, Pınar Hisar Voyvodalarına ve Viza 

ayanlarına gönderilen emirnamelerle toplanıyormuş, fakat üretim sürecinden sadece 

Samokovlu'lar Nazırı sorumluymuş, diğerleri ise sadece ürünün Yeniada Limanına 

kadar nakline yardımcı oluyorlarmış. Samokovlu'lardaki dökümhane bir müdür 

tarafından idare edilmekteymiş. 

XIX üretim süreciyle ilgili bilgiler de çok zengindir. Magnetit kumu, ondan önceki 

yüzyıllarda olduğu aynı ırmaklarda yıkanmış, fırınlar da, yüksek fırın adıyla bütün 

yarımadada yaygın oldukları gibi açık ocaklarla yüksek fırınlar arasında aynı geçiş 

döneminden fırınlar olsa gerek. Metalürji sürecindeki zorluklar hakkında belli bir 

fikir edindiren kişi Viknel'dir. Kendisi, bu yerleri gezip dolaşmasından yaklaşık 30 

yıl sonra yayınlamış olduğu “Avrupa Türkiye'si Seyahati” eserinde bölgeyi tarif 

ederken şöyle demektedir: “Velika Çayı, yolla karşılaşmış olduğu yerin iki buçuk 

saatlik mesafesinde kaynamaktadır. Çay, Velika köyü yakınlarından geçmektedir. 

1827'de üretimi modernleştirmek amacıyla bir Avrupa'lı Küçük Samokov'a gelir. 

Onu bu neticeye sevkeden, Samokov'u Samokovlu diye okumuş olan Dorev'in kötü 

tercümesi sevketmiştir. Ancak, bu yanılgıyı bertaraf etmek için Samokov ile 

Samokovlu nazırlarının tarih ve isimlerinin karşılaştırılması yeterlidir. 1827'de 

Samokov'un Nazırı Hüsref Bey iken, Samokovlu Nazırı da Yusuf Ağa imiş. 

G. Georgiev'in mermi dökümhanelerinin 1829'da işi durdurmuş oldukları görüşü de 

yanlış bir görüştür. Dorev tarafından yayınlanmış olan belgelerden çoğu, 1829'da 
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geçici Rus işgal kuvvetleri tarafından burada meydana getirilmiş olan sarsıntının 

düzelmesinden sonra halkın geçimini temin amacıyla özel emirnameler çıkartılarak 

bu sanayiin yoğun bir şekilde geliştirilmiş olduğuna delalettir. Küçük Tırnovo'lularun 

Kurtuluş Savaşı sırasında Rus ordusu komutanlığını yapmış olan Knyaz Nikolay 

Nikolaevich'e yazmış oldukları bir şikayet mektubu bunun daha parlak bir kanıtıdır. 

Şikayet mektubunda Küçük Tırnovolular'ın madencilik işine yeniden başlanıp 

kendilerinin hiç pahasına bir ücret karşılığında tekrar kömür ve gülle taşımaya 

başlayabilecekleri endişesi dile getirilmektedir. 

Genellikle imparatorluk için gerginlik dolu savaş yılları ve XIX Yüzyılın başlarında 

ekonomik çöküşün başlamış olması bölge halkının sefasını elverişsiz etkilemiştir. 

Anlaşılan 1806 – 1812 Rus – Türk Savaşı ile Sırbistan olayları, işin hacminin, 

dolayısıyla angariye işçiliğin artırılmasını olduğu gibi, vergilerin de  artırılmasını 

gerektirmiştir, çünkü 1815 yılında maden ocaklarındaki işçiler isyan etmişlerdir. 

İsyan bastırıldıktan sonra onun kışkırtıcıları ile teşkilatlandırıcıları İstanbul'a 

götürülerek kimileri orada yerinde cezalandırılmış, kimileri sürgün edilmiş, geri 

kalanları için de kendilerine karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği talimatıyla özel 

emirnameler gönderilmiştir. İsyancıların ellerinde 350 tüfek bulunuyormuş, ancak 

üzerlerinde sadece 95 tüfek bulunarak silahlı emniyet altında teslim edilmiştir. 

Öte yandan 1826’da kurulmuş olan yeni askere (nizam-i cedid'e) yeni cephane ve 

bütün bir ekipman sağlanması gerekliliği, ayrıca Yunanistan olayları ile 1828'de 

başlatılmış olan yeni Rus – Türk savaşı vergilerin yeniden artırılmasına sebep olmuş 

olacak ki, 1829'da buralardan geçmiş olan Rus Albayı Eneholm şunları yazmıştır: 

“...Trul köyü 126 hristiyan evinden oluşmaktadır. Köylüler ziraat işleriyle 

uğraşmayıp elde ettikleri metalin 1/30'ini kendi geçimlerini temin etmek için 

almaktadırlar”, yani demirin 29/30'u devlete gitmektedir. (Bir kıyaslama yapmak için 

şunu hatırlatalım ki, 1837'de Sofya Samokov'u halkının ödemiş olduğu vergi 

üretimin 1/5'ini oluşturuyormuş. Biz, Trul köyünde üretilmekte olan demirin toplam 

hacminin ne kadar olduğunu bilmesek de, bu üretimin 1/30'inin halkın kendi 

ihtiyaçlarını karşılamasına yeterli olacağı kuşkuludur. 

Böyle bir durum karşısında üretimin durdurulmaması için iktidar halkı maden 

ocaklarında ve dökümhanelerde çalışmaya mecbur etmekteymiş. Bunun şahidi tekrar 
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Eneholm'dur: “Bulgar köylerinde 800 ev halkı her türlü vergiden muaftır. Bu aileler 

sadece Samokov ocaklarında çalışmak zorundadırlar”. 

Şunu da belirmek gerekir ki, Küçük Samokov yöresinde sadece demir madeni 

üretilmekle kalınmıyormuş, ancak ne yazık ki, bununla ilgili bilgiler azdır. 1824'te 

Samokovlu'lar Nazırı Yusuf Ağa'ya gönderilmiş olan  bir emirnamede bu anlamda 

bahsedilmektedir. 

Olasılıkla altının da imal edildiğine ilişkin bilgileri de G. Georgiev'e borçluyuz, 

ancak hiçbir yazılı kanıt bulunamamıştır. 

Bütün buraya kadar söylenenlerden açıkça anlaşıldığı üzere, adı geçen bölgedeki 

madencilerle metalürji çalışanlarının dört yüz boyunca ana iştigal konusu herşeyden 

önce demir madeni elde edip işlemek olmuştur. 

Madenin tükenmiş olmadığı için pek açıklanmamış olan nedenlerden dolayı burada 

metal üretimi XIX yüzyılın 70'li yıllarında durdurulmuştur. Müelliflerden kimileri 

buna sebebi, üretim harcamalarının yüksek olduğu, fakat dış rekabetten dolayı demir 

fiyatının artırılmamış olduğu XIX Yüzyılda angariyenin kaldırılmış olmasında 

görmektedirler. Öte yandan bölgedeki ormanların kurutulmuş olduğu 

söylenilmektedir, ancak bir dereceye kadar bunu kabullenmek mümkün değildir, 

çünkü kimi kaynaklara göre 1913'e kadar kömürcülük bura halkının ana geçim 

kaynağı olmuştur. Bizim kanımıza göre, fabrikanın yıkılmasıyla ilgili bütün bu sebep 

zincirine geçen yüzyılın 70'li yıllarındaki politik konjonktürün de eklenmesi 

gerekmektedir. Kimi müellifler madencilik işinin durdurulması tarihi olarak 1877 

tarihini göstermektedirler. Büyük bir ihtimalle onlar, Ayanov'un iddialarına 

dayanıyorlar. Ayanov, sadece Küçük Samokov'lu yaşlı insanların hatıralarına 

dayanarak böyle bir iddiada bulunduğunu savunmaktadır. Bizce, yukarıda adı geçmiş 

olan Küçük Tırnovo'luların Knyaz Nikolay Nikolaevich'e göndermiş oldukları 

şikamey mektubundaki tarihe çok daha güvenilebilir. Bu şikayet mektubuna göre 

oradaki madencilik işlerine 1873/1874 yıllarında son verdirilmiştir. 
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ÖZGEÇMİŞ 

06.07.1978 tarihinde Kırcaali’de (Bulgaristan) doğdu. 1989 yılında Kırcaali Maksim 
Gorki, 1990 yılında Çanakkale Cumhuriyet İlkokulu’ndan, 1994 yılında Çanakkale 
Merkez İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Lise öğrenimini 1997 yılında Çanakkale 
Lisesi’nde tamamladı. 1999 yılında girdiği Trakya Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesinden 2003 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İ.T.Ü., Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Restorasyon Anabilim Dalı’nda, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında İ.T.Ü 
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce hazırlık eğitimi de alarak, Yüksek Lisans 
eğitimine başladı. 2005-2006-2007 yıllarında gerçekleştirilen Demirköy 
Dökümhanesi Kazısı çizimlerini gerçekleştirdi. 2005 yılı Terkos Pompa İstasyonu ve 
Müştemilatı rölöve çizimlerinde, 2006 yılı Sultanahmet Eski Cezaevi Kazısı rölöve 
çizimlerinde, 2006 yılı Kanuni Sultan Süleyman Türbesi rölöve çizimlerinde görev 
aldı. 

 

 

 

 




