~SLAM DÜNYASINDA DOKUMA SANAYI
ORTAÇA~~
ABDULHAL~~K BAKIR*
Dokuma sanayi, insanl~ k tarihi kadar eski bir sanayi dal~d~ r. Zira giyimku~am ihtiyac~~ insanlar~ n hayatlar~ n~~ sa~l~ kl~~ bir biçimde sürdürmeleri için
gerekli olan yeme, giyinme ve bar~ nma ihtiyaçlar~ ndan birini te~kil etmektedir.
Arkeolojik çal~~ malar, dokuma sanayinin çok eski devirlere kadar uzand~~~ n~~ ortaya koymu~ tur. Bunlardan birisi de sanayi dal~ nda çal~~an birçok
dokuma i~çisinin adlar~ n~~ ve bu i~ çilerin meslekleri ile ilgili bilgileri kapsayan
Asurl~~ lar dönemine ait tabletlerde Sargon devrine dair Akad dili ile yaz~ lm~~~
kitabelerdir l . Bu tablet ve kitâbelerde dokuma sanayinde çal~~an i~çilerle,
Asur kraliyet ailesi fertleri aras~ ndaki ili~kiler hakk~ nda bilgilere rastland~~~~
gibi, o devirde faaliyet gösteren dokuma atölyeleri ve özel dokuma fabrikalar~~
ile ilgili geni~~malumat verilmektedir'.
Eski M~s~ r Medeniyetinde de dokuma sanayinin yeri büyüktür. Burada
özellikle keten kuma~ lar~ n dokunmas~~ IV. sülaleden itibaren büyük bir geli~me göstermektedir. Dokumac~ l~ k, M~s~ r'da çok revaç bulmu~~ve giyim sektörünü bu kuma~~endüstrisi temin etmi~ tir. Gündelik kaba dokumalardan
gayri, en ince ve en güzel kuma~lar~ n dokumas~ n~~ meydana getiren bir el ve
tezgah sanayi bütün Eskiça~~boyunca M~s~ r'da mevcut olmu~tur'.
Eskiça~larda Mezopotamyal~ lar kaliteli yün ve keçi k~ l~ n~~dokuma tezgahlar~ nda k~~llan~yorlardri. Tevrat'ta dokuma tezgahlar~ nda kullan~ lmas~~ maksad~yla yün ve keçi k~ l~ n~ n haz~ rlan~~~~ile ilgili bilgiler bulunmaktad~ r. Dokumac~ , dokuma tezgah~ nda kullan~ lacak yünü ve keçi k~ l~ m çe~itli yabanc~~
F~ rat Üniversitesi Fen-Edebiyet Fakültesi Tarih Bölümü Ö~retim Üyesi, Elaz~~~
Salah
Hüseyn el-Ubeydi; Sunnâ'u'n-Nesic fil-Asa^ril-Arabiyyetil-~slaminie
I
el-Mevrid, Ba~dat, 1986, XV, S. I, s. 31.
2 el-Ubeydi, s. 31.
Afetinan, Eski M~s~r Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 1992, s. 200-202.
I Heyet; el- ~rak frt-Tarih, Ba~dat, 1983, s. 201; R~ da Cevad el-Ha~imi; en-Ne~at~t't-Ticati elKadim fil-Halicil-Arabi ve Asa'ruhul-Hada'riyye, el-Müerrihu'l-Arabi, Ba~dat, 1980, S. 12, s. 71,
79.
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maddelerden temizledikten sonra onu haz~ r hale getirirdi. O, bu i~lemi ya
bir sopa kullanarak veya zamamm~zda dokumac~ larm da yapt~~~~gibi dokunacak maddeyi haz~ rlamak maksad~yla kulland~ klar~~ özel alete benzer bir
aletle yapard~'. Bazan dokunacak yün ve keçi k~ l~~ önce y~ kan~ r ve kurutulur,
sonra da temizlenirdi. Bu i~lemden sonra temiz oldu~u görülen yün ve keçi
k~l~~ dokunmas~~için dokuma tezgâh~ na gönderilirdi ".
~slam öncesi devirde dokuma i~çileri yün, keçi k~l~ , deve k~l~, keten ve di~er hammaddeleri dokumadan önce y~ karlar ve özel taraklar kullanarak bu
maddeleri haz~ r duruma getirirlerdi 7.
Dokuma endüstrisinin di~er bir hammaddesi de pamuktur. Arap dilinde
"kum" olarak geçen pamuk sözcü~ünün kökenini tespit etmek oldukça zordur. Birçok ara~urmac~ya göre pamuk, Hindistan kökenlidir. Tevrat'ta karpas
sözcü~ü geçrnektedir. Tevrat müfessirleri bu sözcü~ün pamuk anlam~ na geldi~ini ileri sünnektedirler. Ayn~~ sözcük ~branice, Yunanca, Latince ve ~remo~ullar~~ dilinde yer ald~~~~gibi arapçala~ ur~ lm~~~~ekliyle Arap dilinde de "kirbâ.s" olarak geçmektedirs. Di~er baz~~ ara~urmac~lara göre kutn (pamuk) sözcü~ü Sanskrit kökenlidir ve pamuk a~ac~~ anlam~ n~~ ta~~ maktad~ r. Bu sözciik
I~erodot taraf~ ndan yaz~ lan tarih kitab~ nda da geçmekte ve Makedonyal~~ Büyük ~skender'in ordusunda yer alan Yunanl~ lar taraf~ ndan (Carbasus) ve
(Cerbasina) olarak adland~ r~ lmaktayd~. Herodot, Strabon, Lucan ve Quintus
Curtius gibi yazarlar da eserlerinde pamu~un Hindistan'la ilgisine i~aret etmi~lerdir'. Kirbas sözcü~ü, Fars dilinde de yer al~ r. Arap dilcileri, kirbas~ n beyaz pamuktan yap~ lm~~~bir giysi oldu~unu ve bu sözcü~ün Farsça'dan Arapça'ya geçti~ini ileri sürmektedirler i".
Hindistan kökenli pamu~un anavatan~~ konusunda birbirine benzer görü~ler ileri süren ara~t~ rmac~lar, ayn~~ürünün dünyan~ n di~er bölgelerine yay~ lmas~~ hususunda çeli~kili bilgiler nakletmektedirler. "el-~ rak fi't-Tarih""
adl~~ eserde pamuk ekiminin Asur memleketine M. Ö. 1. binde girdi~i iddia
edilirken, di~er bir eserde büyük bir a~ac~ n boyuna ula~t~~~~Hindistan kökenli pamu~un, Do~u ~ran'a Büyük Ku~ana Krallar' (M. Ö. 30/M. S. 250),
5 Cevad

Ali, el-Mufassal fi Taril~n-Arab Kablel-~slam, Ba~dat, 1993, c .V11, s. 596.
Ayn~~ eser, c. VII, s. 596.
7 Ayn~~ eser, c .V11, s. 596.
8 Ayn~~eser, c .V11, s. 613.
Ayn~~ eser, c. VII, s. 613.
1() Ayn~~ eser, c. VII, s. 613.
I I Heyet, enrak, s. 201.
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Sistan'a ~ndo-~skitler (M. Ö. 70/M. S. 230) ve Irak'a Sasani Krallar~~
(224/642) taraf~ ndan getirildi~i ileri sürülmektedir'''.
Morice Lombard" ve Andre Miquel l 1, pamu~un, ancak VII, yüzy~lda elCezire bölgesine girdi~ini iddia ederlerken, Adem Metz, bu ürünün H. IV.
yüzy~lda Hamdani Emirleri taraf~ ndan ad~~geçen bölgede ekimine ba~land~~~ n~~kabul etmektedir'''. Ahmet e~-~ami ise, Adem Metz ile ayn~~ görü~ü payla~makta ve H. IV. yüzy~la kadar pamu~un Irak, Horasan ve M~s~ r'da ekilmedi~ini iddia etmektedir'.
Pamu~un Hindistan'dan ç~ karak di~er bölgelere yay~lmas~~ konusunda
ileri sürülen görü~lerden, bu ürünün VI. yüzy~lda bir yandan Horasan'a di~er
yandan da Türkistanu bölgesine girdi~ini ve VII. yüzy~l~n ba~lar~nda da Horasan'dan Yukar~~Mezopotamya'ya yay~ld~~~m söylemek mümkündür.
Burada Güney Arabistan'~~veya ba~ka bir deyi~le Yemen'i de gözard~~etmemek gerekir. Zira Yemen bölgesinin, ~slam'dan önce ve ~slam'~n yay~l~~~~
esnas~ nda çok ileri bir dokuma sanayine sahip oldu~u görülmektedirls. Ayr~ca burada, dokuma sanayinde kullan~lan yün, keçi k~l~~ve keten gibi hammaddeler yan~nda pamu~un da bu alanda kullan~ld~~~ na ~âhit oluyoruz'''.
Bize göre, bu geli~me, ayn~~tarihlere rastlayan Farslar'~ n Yemen'i ele geçirmeleri ile ilgili olsa gerektir"..Böylece, pamuk ekimi bir yandan ~ran yoluyla Ortado~u'nun çe~itli bölgelerine yay~l~ rken di~er yandan Farslar taraf~ ndan
Yemen'e sokulmu~~oluyordu.
12

Ali Mazaheri, Orta ça~da Müslümanlar~n Ya~amlar~, (Çev; Bahriye Üçok), ~stanbul, 1972,

s. 291.
13 Morice Lombard, el-Co~rafya et-Tarihiyye
(Çev; Abdurrahman Hamide), D~ma~k, (Trz.) s. 239-240.
I I Andre M~quel, ~slam ve Medeniyeti (Çev; Ahmet Fidan-Hasan Mente~), Ankara, 1991, c.
I, s. 172.
el-Hicri, (Arp. trc. Muhammed Ebu
15 Adem Metz, el-Hadâratu'l-~slambye
Ride) Beyrut, 1967, c. Il, s. 356-357.
Bkz. Ahmed e~-~ami , el-~lakAtu't-Ticâriyye beyne Diivelil-Halic ve Buldân~~ '~,,Sarkil-Aksâ
el-Müerrihu'l-Arabi, Ba~dat,
ve Eserü Zilike fi Ba'di'l-Cevânibil-Hadâriyye
1980, S. 12, s. 120.
17 Bkz. Morice Lombard, s. 239-240.
18 Bkz. Ebu Yusuf, Kita bul-Haraç, (Trc. Muhammed Ataullah, Sad. ~smail Kaya), Ankara,
1982, s. 195; ~ bn Hi~am, es-Siretü'n-Nebetiyye, (Thk. Mustafa es-Sakka ve arkada~lar~ ). Beyrut,
1990, c. I, s. 22.
Cevad Ali, c. VII, s. 526; Ahmed Salih el-Ali, et-Tanzimât~ll-~çtin~âiyye rel-~ktisâdiyye filBasra fil -Kamil- Evvel el-Hicri, Ba~dat, 1953, s. 222.
c .1, s. 58;
2() Farslar'~n, Yemen hâkimiyeti ile ilgili geni~~bilgi için bkz. ~ bn-Hi~am,
Ne~et Ça~atay, Yemen'de Iran Hakimiyeti, Iran ~ehin~ahl~~~ 'mn 2500. Kurulu~~Y~ldönümüne
Arma~an, Ankara, 1971, s. 101; Mustafa Fayda, ~slamiyetin Güney Arabistan'a Yay~l~~~, Ankara,
1982, s. 12-13.

752

ABDULHAL~K BA1UR

Pamuk ekimi daha sonra Çukurova, Kuzey Suriye, ~am Vahas~~ve Ürdün'e girdi ve M~s~ r'a yerle~meden, ketenle rekabet edemedi~inden Kuzey Afrika'ya geçti, buradan, Tunus'un ve Fas'~ n güney bölgelerine oradan da ~spanya ve Sicilya'ya yarld121. K~br~s ve Girit, pamuktan etkilenmesine ra~men,
onun kültürünü, gerçek anlamda daha sonralar~~Haçl~~Seferleri döneminde
geli~tirdiler22.
Bütün ~lkça~~boyunca Nil deltas~ nda keten ekilmi~ti. X. yüzy~ l~ n ortas~ nda Büveyho~ullarfndan Adudu'd-Devle Fena Hüsrev b. el-Hasen Rüknü'ddevle (Öl. 983) keten ekimini Huzistan'da Siniz'e ve ~ran'~n güneyinde Kazerim ve Tevvac'a getirdi. Buradan hemen Taberistan'a ve Kuzey ~ran'daki
Derbend'e yay~ld123.
Keten rutubetli, siyah iyi kaliteli topra~a ekilirdi. Kimi bölgelerde ya~mur yeterli idi, ba~kalar~ n~~da sulamak gerekirdi. Toprak önceden üç kez sürüldükten sonra tohum rüzgârs~z bir günde rutubetli topra~a ekilir, sonra
yava~ça üstü toprakla örtülürdü. Uzay~p geli~en keten sar~~bir renk al~ nca kopar~ l~r, ince bir tabaka halinde toprak üstüne yay~l~ r, böylece o kururdu. Tersine çevirdikten sonra 4-5 günün bitiminde onlardan küçük desteler yap~l~ r
ve güne~te b~ rak~ lmaya devam edilirdi. iyice kuruduktan sonra bir sopa ile
dövülerek tohumu dü~ürülürdü. Bundan sonra tohumlar toplan~ r, kalburlan~ r ve yeni çanaklara konurdu. Destecikler suyun üstüne ç~ kmas~ nlar diye ta~lar~ n alt~nda iyice suya bat~r~ld124.
Derbend ve Gürgan gibi so~uk bölgelerde keten elli gün suda kal~ rd~.
Buna kar~~l~k M~s~ r, Huzistan ve Kazerün gibi s~cak yerlerde bunun için bir
ay yeterdi. Islatmadan sonra, keten iyice kuruyunca onu a~açlar~ n alt~ nda
aç~ k havada b~ rak~rlar, sonra onlar~~ tutam tutam uzun ve düzgün bir me~e
sopas~yla döverlerdi ki, k~ r~l~p kabu~undan ayr~ ls~ n. Böylece ola~anüstü iyi
lifler elde edilirdi25.
Dokuma sanayinin önemli bir hammaddesini de ipek olu~turmaktad~ r.
Arap dilinde "harir" olarak geçen ipek sözcü~ünün kökeni hakk~ nda çe~itli
görü~ler ileri sürülmektedir. Strabon, Yunanl~lar'~ n ipe~i Hindistanl~ lar'dan
ald~ klar~n~~bu sebeple de ona Hindistan'da ya~ayan kavimlerden birinin ad~ n~~
21 Morice

Lombard, s. 239-240; Andre M~quel, c. I, s. 172.
Ayn~~eser, s. 239-240; Ayn~~eser, c. 1 ,s. 172.
23 Ali Mazaheri, s. 292.
21 Ayn~~ eser, s. 292-293.
25 Ayn~~eser, s. 292-294.
22
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koyduklar~ n~~ iddia eder'. Baz~~ ara~t~ rmac~lar ise, antik Yunan metinlerinde
geçen "sericum" sözcü~ünün i~lenmemi~~ipek anlam~nda kullan~ld~~~~görü~ünü benimsemi~lerdir. ~branice'de yer alan "pemeshek" sözcü~üne dayanarak baz~~bilim adamlar~~ onun, D~ma~k ~pe~i veya D~ma~k'ta dokunmu~~ipek
anlam~ na geldi~ini savunmu~lard~r. Ba~ka bir grup ara~t~rmac~~da ipek sözcü~ünün, Arap dilinde geçen ve bir çe~it ipe~i veya i~lenmemi~~ipe~i ifade
eden " D~mask " kelimesinin bozulmu~~~eklinden ibaret oldu~unu iddia etmi~lerdir'''. Harir (ipek) sözcü~ü ile birlikte "es-serak" sözcü~ü de kullan~lmaktad~r. Bu da ipek parçac~klar~, beyaz ipek ve genel anlamda ipe~i ifade
etmektedir. Baz~~bilim adamlar~, bu sözcü~ün Arapça'ya, Farsça'dan geçti~ini
ve kelimenin asil= "sereh" yani iyi, kaliteli anlam~na geldi~ini savunmaktad~rlar. es-Serak sözcü~ü "sirikon" ~eklinde de kullan~l~ r. Bu sözcük ise, Yunancada "sericum" olarak geçer ve genel anlamda her çe~it ipe~i ifade
eder".
~pek endüstrisi dut ekimi ve ipek böce~i yeti~tiricili~i sanat~na dayan~r.
Bu sanat~~Sasaniler Semerkant ve Hotanl~lar'dan, bunlar da Çinliler'den ö~renmi~lerdi29. Miladi VI. yüzy~lda ipek böcekleri, Türkistan'~~ b~ r rahip taraf~ndan ta~~narak Suriye'ye getirildi. Sonra ~slam fetihleri sonucunda ipek böce~i yeti~tiricili~i tüm Akdeniz ülkelerine yay~ld~. Bununla birlikte ipek endüstrisi Güney Suriye, özellikle de Lübnan Da~~, K~br~s, Tunus'un güneyi
(Kâbis bölgesi), Güneydo~u ~spanya ve Sicilya'da büyük geli~me gösterdi'.
Miladi VIII, yüzy~lda ipek böce~i yeti~tiricili~i, Kuzey Suriye'de ipek endüstrisinde önemli bir yere sahip olan K~ nnesrin'den, Suriyeliler taraf~ndan
~spanya'n~n Ceyyân Bölgesine getirildi. Böylece, ipek üretimi, Bat~~Avrupa'da
yer alan Müslüman ~spanya'mn özelliklerinden biri haline geldi. Sicilya Adas~'na giren ipek, ancak Normanlar'~ n bu aday~~ele geçirmeleriyle H~ ristiyan
Bat~~Dünyas~na ta~~nd~~ve Güney ve Kuzey ~talya'ya yerle~mi~~oldum.
Sasaniler döneminde ~ran ipek endüstrisinin hammadde ihtiyac~n~~ Çin'den ithal edilen ipekler kar~~lamaktayd~. Bazen de bu Çin ipe~i, buradan Bizans'a gönderiliyordu. ~slam'~n yapl~~~ ndan sonra, Çin'den i~lenmemi~~ipek
Cevad Ali, c. VII, s. 64.
c. VII, s. 605.
28 Ayn~~eser, c. VII, s. 606.
29 Ali Mazaheri, s. 308.
3° Andre M~quel, c. I, s. 172.
31 Morice Lombard, s. 240-241.
26

27 Ayn~~eser,

Belleten C. LXIV, 48

754

ABDULHAL~ K BAIUR

ithalat~~ büyük bir sekteye u~rad~. Bu ülkeden yap~ lan ipek kuma~~ithalat~~ ise,
eskisi gibi devam etti. Bu esnada, ~slam Dünyas~~ üretmi~~oldu~u ipeklerin
tümünü dokuma fabrikalar~ nda kullanm~yorlard~ . Zira, bu ipeklerin büyük
bir k~sm~~ Bizans'a ihraç ediliyor ve bu ülkenin ipek endüstrisi tamamen ~slam
ülkelerinden ithal edilen hammaddeye ba~~ ml~~ idi".
Bütün Ortaça~~boyunca ~slam Ülkeleri içinde kozac~ l~ k bak~m~ ndan en
sa~lam geleneklere sahip olan ülke ~ran'd~. Orada ipek böce~i yeti~tiricili~i
çok çabuk en iyi geli~meyi gösterdi. Burada yer alan Yezd Bölgesi insanlar~~
dünyan~ n en iyi ipe~ini elde etmi~lerdir33.
Dutluk haline getirmek için gerekli topra~~~seçmek ve haz~ rlamak ba~l~~
ba~~ na bir bilimdi. Ayr~ca, a~açlara zarar vermemek için yaprak toplaman~ n
bir yöntemi vard~. Ayr~ca onlar, kendi dut a~açlar~ ndan, bu a~açlar~ n normal
olarak verdi~inin on kat~~yaprak elde etmeyi biliyorlar& Yumt~ rtalar büyük
ihtimam gerektirirdi. Köylü kad~ nlar~ n yumurtalar~~ muhafaza etmek ve nazardan korumak için kutunun kenar~ na bir f~ ruze veya bir inci koyarlard~.
ilkbahar gelince, yumurtalar~~ küçük torbalara koyup böcekler çabuk ç~ ks~ nlar diye koltuk altlarma ba~larp ta~~ rlard~".
Böceklerin, dutlar~ n ilk yapraklar~ n~~verdikleri s~ rada ç~ kmalar~ na dikkat
edilirdi. Yumurtadan ç~k~~~dört ile be~~gün sürerdi. Böceklere günde üç kez
yaprak verilirdi. Biraz sonra böcekler t~ rmanabilsinler ve kozalar~n~~ yaps~ nlar
diye küçük dalc~ klar konurd~~. Kozalar~~ açma zaman~~ gelince, bu i~~o kadar
nazikti ki, ayr~~ bir uzmanl~ k i~i sarl~ rd136.
XIII. Yüzy~ lda ~ran'~ n ençok ipek üreten yeri Hazar k~ y~s~ nda Gilan'd~.
Buran~ n çok ünlü olan ipe~i, bütün ~slam ülkelerinde al~c~~ bulur, Kilikya
Ermeniler'i onu Cenevizliler'e veya Avrupal~ lar'a satarlard~".
Ortaça~~~slam dünyas~ nda dokuma atölye ve fabrikalar~ nda üretilen dokuma çe~itlerini ele almadan evvel, ~slam öncesi ve Islam'~ n yarl~~~ ndan sonraki devirlerde Hz. Peygamber ve ilk dört halife dönemi d~~~ nda hiç önemini

32 Ayn~~ eser,

s. 241.
Mazaheri , s. 308-309.
31 Ayn~~eser, s. 309.
35 el-~ bsihi, el-Müstatraf min kulli Fennin Müstazraf, (Thk. Mufit Muhammed Kamiha),
Beyrut, 1986, c. II, s. 243; Ali Mazaheri, s. 309.
3'3 Ali Mazaheri, s. 309, 310.
37 Ayn~~eser, s. 310.
33 Ali
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kaybetmeyen ve bir nevi devlet tekelinde bulunan fabrikalar olarak çal~~an
nak~~~evlerinden bahsetmek istiyoruz.
Miladi VI. yüzy~ lda Arap yar~ madas~ n~ n güney bölgelerinde, özellikle de
Yemen'de hammaddesi pamu~a dayal~~ dokuma endüstrisi büyük geli~me
kaydetti. Bu sanayi dal~~ devletin en önemli gelir kaynaklar~~ haline geldi. Burada krallar için çal~~ an birçok dokuma atölyesi ve nak~~~evi kuma~~imal etmekteydi. O dönemde devlet tekelinde bulunan bu dokuma fabrikalar~ na "
Ta'met melken " yani kraliyet dokuma evi denilirdi".
Yemen dokuma endüstrisinin temeli büyük bir ihtimalle bu ülkede kurulan Himyer devleti ve ~slam öncesi dönemde buray~~ ele geçiren Sasaniler'in
beraberlerinde getirmi~~olduklar~~ dokuma kültürüne dayanmaktayd~ ". ~bnu'l-Mücâvir, Yemen dokuma endüstrisi hakk~ nda ~öyle der: " Abdullah b.
Muhammed b. Yahya el-Hâik bana ~unu anlatt~: Yemen kad~ nlar~ n~ n dokuma
tekni~i Himyer ve Fars dokuma tekni~ine dayan~ r. Ben ona bu nas~ l bir ~eydir? dedim. O da, Himyer tekni~ine dayanan dokumada orta parmak, ba~~
parma~~n üzerine, Fars tekni~inde ise ba~~parmak, orta parma~~n üzerine ç~kar~lmaktad~ r." ".
Eski Yunanl~ lar taraf~ ndan " Arabia Felix " '2 yani (mutlu Arap ülkesi),
Kur'an-~~Kerim'de " ~yi ve güzel ülke "' ve a~açlar~ , meyveleri ve tar~ m~ n~ n
bollu~u nedeniyle Araplarca " Ye~ il Yemen"" olarak tan~ t~ lan Yemen'de dokuma endüstrisinin geli~mesine zemin haz~ rlayan faktörlerin ba~~ nda da buran~ n topra~m~ n tar~ma çok elveri~li olmas~~ gelir ki, bu da pamuk ekimi ve
hayvan yeti~tiricili~i için önemli bir kaynak ve sa~l~ kl~~ bir ortam te~kil etmekteydi. Kuma~lar~ n boyanmas~ nda kullan~ lan bitki kaynakl~~boya endüstrisinin
geli~mesini de ayn~~faktöre dayand~ rmak mümkündür.
Farslar, ~slam'dan önce nak~~~evlerinde üretilen elbiseleri, hükümdarla=in resimleriyle veyahut belli ~ekil ve resimlerle siislerlerdi".
Cevad Ali, c. VII, s. 598.
Bkz. el-Asma'i, Tarihul-Arab tiablel-~slam, (Thk. Muhammed Hasan Al-i Yasin), Ba~dat,
1959, s. 25; el-Hemdani, el-iklil, (Thk. Oscar Löfgren), Leiden, 1954, s. 59.
Corci Zeydan, el-Arab tiable7-~slam, Kahire, 1908, s. 131.
11 Bkz. ~ bmil-Mücavir, Tariln~ l-Müstabsir, Leiden, 1951, c. Il, s. 256.
12 Cevad Ali, c. I, s. 118-119; Corci Zeydan, el-Arab, s. 103.
13 Nemi, 22; Sebe', 15.
Il Yakut el-Hamevi, Mu'cemul-Buldan, Beyrut, (Trz.), c. V, s. 511.
15 ~ bn Haldun, 11.1~~kadciime, Ba~dat (Trz.) s. 266-267. (Trk. trc. Zakir Kadiri Ugan), ~stan38
3<'1

bul, 1991, c. Il, s. 27.
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Islam'~ n yay~l~~~~esnas~ nda Müslümanlar~ n fetihlerle me~gul olmas~~ nedeniyle ve ~slam dinin ö~ütledi~i ziiht ve takva ö~retisi neticesinde halifeler
giyim-ku~am konusunda lüksten uzak kald~lar'''. Emeviler devrinde dokuma
ve giyim fabrikalar~~ büyük bir h~zla geli~ti. Bunlara "Dârü'-T~ râz" (Nak~~~Evleri)"17 denilirdi. Dokunan kuma~lar~ n etraf~~ halifelerin ad ve künyelerini
içeren sat~ rlarla nak~~lan~ rd~ . Yan~ nda bazen ayet ve dualarda yaz~ l~ rd~~ '8.
Emeviler'de ve Abbâsiler'de t~ razl~~ dokumalar~ n üretimi ve buna ba~l~~ haklar~ n korunmas~ na önem verilmi~, gösteri~e dü~ kün Faumiler'deyse bu tür kuma~lar~ n üretimi daha da de~er kazanm~~t~. selçuklular'~ n saraylar~ nda da bu
tür imalâthaneler vard~ 49.
Tezgâhlarda bayrak ve sancaklar, saray sergi e~yas~, halifelerin yüksek
rütbeli devlet adamlar~ na ve kumandanlara giydirdi~i elbiseler de dokunurdu".
Devlet tekelindeki dokuma fabrikalar~ m idare eden müdüre" Sâhibu'tT~ raz " denilirdi'. Müdür, kal~ ba sokmak i~ lerine, araç-gereç ve dokumalara
bakard~ . Fabrikalarda çal~~anlar~ n ücret ve ayl~ klarm~, muhtaç olduklar~~ ~eyleri tedârik etmek onun sorumlulu~una verilmi~ti 52 .
Abbasiler döneminde, halifelerin kendileri ve saray mensuplar~ n~ n giyim
ihtiyaçlar~ n~~ kar~~ layan özel dokuma fabrikalar~~ yan~ nda halka yönelik genel
dokuma fabrikalar~~ da bulunmaktayd~ ". Bu olguyu, ~slam öncesi devirde de
görmek mümkündür. Zira baz~~hükümetler, baz~~ dokuma çe~itlerinin imalini
kendi tekellerinde tutuyorlard~. Örne~in, M~s~ r'da devlet, krallar taraf~ ndan
kullan~lmas~ , kumandanlara, devlet ve din adamlar~ na hediye olarak verilmesi maksad~ yla, kaliteli kuma~~üretiyordu ve bu kuma~ lara üretici fabrikan~ n markasm~~ ve hükümdar~ n ~iar~ m i~liyordu. Böylece bu kuma.~m devlet taraf~ ndan üretildi~ini de halka bildirmi~~oluyordu. Hatta baz~~ hükümdarlar,

I° el Ubeydi, s. 37.
47 W. Barthold, ~slam Medeniyeti Tarihi, (Trc. Fuad Köprülii), Ankara, 1973, ~zahlar k~sm~ ,
s. 159.
Süphi Salih, islam Mezhepleri ve Müesseseleri, (Çev: ~ brahim Sarm~~), ~stanbul, 1983, s.
303.
19 Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, ~stanbul, (Trz.), c. XII, s. 11513.
5° Süphi Salih, s. 303.
51 ~ bn Haldun , s. 267; el- Ubeydi, s. 34.
52 Ayn~~eser, s. 267.
53 el-Ubeydi, s. 32.
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halkla birlikte ortakla~a dokuma fabrikalar~~kurmay~~ da te~vik ediyorlard~~ve
onlarla bu alanda rekabet yoluna gidiyorlard154.
en-Nüveyri'den naklen Memlükler döneminde Sultan el-E~ref
~aban'~ n iskenderiye t~raz~ n~~ziyaret etmesi münasebetiyle çok güzel bilgiler
aktarmaktad~r. en-Nüveyri ~öyle diyor: "Veziri onunla t~ raz (dokuma) evine
kadar refakat etti ve hükümdar at~ ndan inerek buran~ n merdivenlerinden
yukar~~ ç~kt~. Sonra o, dokuma tezgahlann~ n bulundu~u yere geldi ve çe~itli
kuma~lar dokuyan i~çileri seyretmeye ba~lad~. Arkas~ ndan tezgahlar~~ teker
teker dola~arak onlar~~incelemeye koyuldu ve i~çilerin nas~l çal~~t~ klar~ n~,
sonra çocuk i~çilerin iplikleri ta~~d~ klar~ n~~ ve o ipliklerle kuma~lar~ n nas~l
dokunduklar~n~~kontrol etti."55.
Arap yar~madas~n~n Hicaz bölgesinde küçük çapta dokumac~l~ kla u~ra~an i~çiler bulunmaktayd~~ ve bu i~çiler, daha ziyade kad~ nlardan olu~makBuhari'de Sehl b. Sa'd'dan ~u rivayet nakledilir: "Bir kad~n bir
tayd~.
h~ rka (burde; çizgili bir elbise veya siyah küçük kareli bir elbise oldu~u söylenmi~tir.) getirdi. Ravi ~öyle dedi; biliyor musunuz burde nedir? Kendisine
~u cevap verildi; Evet o kenar~~ince kadifeden kuma~t~r denildi ve "Ey Allah'~ n Resülü, bunu kendi elimle dokudum, sana giydirmeye geldim." Hz. Peygamber (s. a. v.) 'de onu ald~'. Di~er bir haberde ise ~öyle denilir; "Kad~ n,
Hz. Peygamber'e (s. a. v.) yünden siyah-beyaz benekli bir cüppe ördü ve kenarlar~ n~~ da siyah yapt~. Resülüllah (s. a. v.), onu giyince "bak~n ne kadar güzel ve ne kadar yumu~ak!" dedi. Bir bedevi aya~a kalk~p "Ey ! Allah'~n Resülü
onu bana hibe et" dedi. Resülüllah (s. a. v.), kendisinden bir ~ey istendi~inde
cimrilik etmezdi. Cübbeyi ona verdi ve kendisine de ba~ka bir cübbe dokunmas~n~~emretti. Hz. Peygamber (s. a. v.) cübbe tezgahta oldu~u halde
(daha bitmemi~ken) vefat etti'.
el-Kettani, ibnu'l-Cevzrclen naklen ünlü sahabilerden Zübeyr b. el-Avvam, Amr b. el-As ve 'Amir b. Kureyz'in yün ve ibri~imden kuma~~imal ettiklerini bildirmektedir 58.

Cevad Ali, c. VII, s. 599-610.
s. 34.
55 Bkz. el- Buhari, Sal~ih, ~stanbul, 1992, c. III, s. 13-14 ; ~bn Sa'd, et-Tabakâtu'l-Kubrâ, Beyrut, (Trz.), c. I, s. 454 ; el-Kettani, et-Terâtibul-idkiyye, (Çev; Ahmet özel), ~stanbul, (Trz.), c.
Il, s. 276-287.
57 Ayn~~eser, c. II, s. 287
" Ayn~~eser, c. II, s. 287.
54

55 el-Übeycli,
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Daha önce Yemen'in ~slam öncesi döneminde dokuma endüstrisinde
büyük ilerleme kaydetti~ini belirtmi~tik. Yemen bu özelli~ini ~slam'~ n yay~l~~~ ndan sonraki dönemlerde de devam ettirdi ve burada Necran, Ma'af~r ve
Te'iz bölgelerinin ad~ n~~ ta~~ yan elbise imal edilmekteydi. Bunlar çizgili burdeler, el-Ethamiyye ad~yla tan~ nan içinde k~ rm~z~~ve ye~il çizgiler bulunan
cübbeler ve Yemen'in el-Hibere" diye adland~ r~ lan burdelerinden olu~uyordu. Ayr~ca es-S~ bre, es-Sehüliyye, el-Adeniyye ve erAsb" adlar~ nda elbiseler de burada imal ediliyordu. Bu sonuncular ise genellikle pamukl~~~elbiseler olup, ucuza sat~ lan ve daha çok bedevilerin ihtiyac~ n~~ kar~~lamak için
üretilen elbiseler idi61.
Yemen'de çe~itli kuma~lardan üretilen di~er elbiseleri de ~öyle s~ ralamak
mümkündür; el-Hal (Yumu~ak bir kuma~ tan imal edilip, siyah çizgileri bulunan k~ rm~z~~ bir elbisedir.) el-Vesâil (K~ rm~z~~ kuma~tan yap~ lm~~~bir elbisedir.), el- Mümercel (~ çinde resimler bulunan bir elbise çe~ itidir.) el-Me'acir
(Bir çe~it kad~ n elbisesidir.) es-Sira' (Sar~~ çizgili bir elbise olup, ipek veya alt~ n kar~~~ m~ ndan imal ediliyordu ve zenginler taraf~ ndan kullan~ lmaktayd~.),
e~-~arabiyye (Bir çe~it burdedir.)
Emevi Halifelerinden Süleyman b. Abdulmelik nak~~l~~elbiseler giymeyi
çok severdi. Bu sebeple kendisi gibi yak~ nlar~~ ve devlet adamlar~n~ n da ayn~~
~ekilde giyinmelerini zorunlu k~lm~~t~ . Hizmetçileri bile yan~ na girdiklerinde
ayn~~ k~yafeti giymek zorundayd~ lar. Hatta o, bu hususta o kadar ileri gitmi~ti
ki, öldükten sonra nak~~ h elbiseler içinde defnedilmesini vasiyet etmi~ ti.
Ciibbe, yelek, ~alvar, sar~ k ve külahlardan olu~an bu kaliteli elbiseler Yemen'de imal edilmekteydi°.
Sadece kaliteli bir burdenin (cübbe) be~yüz dinara 61 sat~ ld~~~~göz
önünde bulundurulursa, dokuma sanayinin Ortaça~larda Yemen'in milli gelirine ne denli büyük bir katk~~sa~lad~~~~aç~ kça görülür.

Bu elbiselerin tesettürlü kad~ nlar taraf~ ndan ev d~~~ nda giyilen siyah renkli çe~itleri de
vard~. Bkz. Lewis Mal«, el-Müncid fi'l-Lu~a, Beyrut, 1981, s. 113.
6i) Bu çe~it Yemen burdeleri bir çok i~ lem sonucunda imal edilmekteydi. Bunlar~ n önce
roman dürülür, boyamr, sonra da dokunurdu. Bkz. ~bn Manzür, c. I, s. 604.
61 el-Ali, s. 221-222.
Cevad Ali, c. VII, s. 524-525, 600.
Bkz. el-Mes'udi, Müff~ciii-Zeheb ve MaWdinül-Cevher, (Thk. Kas~ m e~-~emma'i er-Rifa'i), Beyrut, 1989, c. III, s. 184, 185.
~bn Rüste,
Nefise, Leiden, 1891, c. VII, s. 112.
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Arap yar~madas~n~ n do~u bölgelerinde baz~~dokuma merkezleri bulunuyordu ve buralarda üretilen kuma~ lar bu yerlerin adlar~ n~~ ta~~yordu. Katar
kuma~lar~~bunlardan biridir. Nisbeten sert, nak~~ l~~ ve k~rm~z~~renkten elbiseler olup, ad~ ndan anla~~ld~~~~gibi Katar yar~madas~ nda imal edilmekteydi. Bir
rivayete göre Hz. Peygamber, bu elbiseden giymi~tir". Ayn~~zamanda Ömer
b. el-Hattab ve Abdullah b. Amr b. el-As'~ n da bu elbiselerden giydikleri rivayet
Ayr~ca Suhâr, Uman, Dahran, Hecer ve Bahreyn'de imal edilen kuma~lar
da ~öhret kazanm~~t~~ve ~slam Devletinin çe~itli yerlerinde insanlar taraf~ndan
kullan~lmaktayd167.
Arap Yar~madas~'n~ n Necid ve Tihâme bölgelerinde kad~nlar deve k~l~ n~~
dokuduklar~~gibi, pamu~u da "kanun" ad~nda bir aletle dokuyorlard~ . Sonra,
dokunan kal~ n iple daha ziyade köle, cariye ve yoksullar~n kulland~~~~ve "elHecire" (~iddetli s~ caklarda giyilen) elbisesi dedikleri bir çe~ it yünlü elbise
imal ediyorlard~68. Buralarda altm~~~civar~nda dokumac~ n~ n bu meslekle u~ra~t~~~n~~~bnu'l-Mücavir'den ö~renmekteyiz".
Nas~ r Hüsrev, Bahreyn'de yer alan Ehsâ' ~ehrinde güzel fotalar dokuduklar~ n~~ ve onlar~~satmak maksad~yla Basra'ya ve di~er yerlere götürdüklerini
bildirmektedir'.
Ortaça~da Irak'ta sanayi, s~ n~fsal bir farkl~la~ma do~uran bir zenginli~e
yol açacak ölçüde geli~memi~ ti. Devletin, bayrak, sancak ve resmi elbiselerin
imal edildi~i geni~~dokuma atölyelerine sahip oldu~u biliniyor. Fakat dokuma endüstrisinin, tek ki~ilik i~ler ile az say~da ki~inin bir dükkan veya küçük bir imalathanede bir arada çal~~ t~~~~sanayiler aras~nda de~i~en s~n~ rl~~ imkânlar~~vard~".
Abbasiler döneminde devlet, bazen elbiselere a~~ r vergiler uygulard~. Bu
da dokuma endüstrisinde çal~~ an i~çilerin tepkilerine yol açard~ . Hicri
375/M. 985 y~l~ nda Samsâmu'd-Devle b. Adud~~ 'd-Devle, Ba~dat ve çevreel-Ali, s. 222; Cevad Ali, c. VII, s. 527; e~-~ami, s. 222.
Bl~z. el-Ali, s. 223.
('37 Ayn~~eser, s. 223; Cevad Ali, c. VII, s. 527; el-Habib el-Ciinhani, Devril Umân fi Ne~'etrtel-Müerrihu'l-Arabi, Ba~dat, 1982, S. 22, s. 27.
Ticâretil-Alemiyye
68 ~bnül- Mücir, s. 231.
(1° Ayn~~eser, c. II, s. 231.
7° Nas~r Hüsrev, Sefernâme, (Çev. Abdülvahhab Terzi), ~stanbul, 1950, s. 136.
71 Abdülaziz Dün, ~slam iktisat Tarihine Giri~, (Çev: Sabri Orman), ~stanbul, 1991, s.100.
66
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sinde dokunan pamuk ve ipek elbiselere vergi uygulamak istedi. Fakat halk
buradaki el-Mansur Camii'ne topland~~ ve Cuma namaz~ n~~engellemeye çal~~t~. Bu sebeple de burada büyük bir fitne ç~ kacakt~. Böylece, ad~~geçen hükümdar bu uygulamadan vazgeçti72.
H. 389/M. 998 y~l~ nda da Ba~dat'ta pamuk ve ipek elbiselere ö~ür vergisi
konulmak istendi. Bu durum üzerine dokuma i~çileri vergiye kar~~~tepki gösterdiler. Sonra, halk da bu uygulamaya kar~~~ç~ karak Cuma namaz~ n~~engellediler ve el-Hamüli ad~ nda bir ki~inin evini yakt~lar. Bu olay s~ ras~ nda divanlara ait siciller de yand~. Sonra, devlet baz~~ ki~ileri tutuklayarak cezaland~rd~.
Böylece, sadece ibri~imden yap~lan elbiselere ö~ür vergisi kondu ve sat~m~~
yap~lan ve ta~~nan kuma~lara da damgalama usulü getirildi73.

Irak'ta imal edilen kuma~~çe~itlerine gelince, Attab ad~ ndaki bir Emevi
prensinin, pek mümtaz evinin orada bulunmas~~dolay~s~yla Attab" ad~ n~~ ta~~yan Ba~dat'~ n bir mahallesinde imal edilen yollu desenlere sahip ve pamuk
kar~~~ m~ ndan yap~lan bir kuma~~ilk olarak burada M. XII. as~rda dokunmaya
ba~lanm~~ u75. Ayn~~dokuma çe~idi müslümanlar taraf~ ndan ~spanya'da taklid
edildi ve "tabi" ticari ad~~ alt~nda Fransa, ~talya ve Avrupa'n~ n di~er ~ehirlerinde halk aras~nda pek yayg~ n bir hale geldi. Yine ya saf veya kar~~~ k ipekten
ma'mul ba~a sar~ lan bir nevi sar~ k kuma~~, Kufe ~ehrinde imal ediliyordu76.
Ba~dat ~ehrinde alt~ n s~ rmayla i~lenmi~~ipekler Damasko kuma~lar ve
üzerinde hayvan örgeleri bulunan kadife kuma~lar da üretiliyordun.
Irak'ta imal edilen di~er dokuma çe~itleri ise, e~irilmi~~ipek "Hazz" dan
ve bezden yap~lan paltoluk kuma~lard~. Ayr~ca, buran~ n yünden ma'mul Sicân ad~ nda çok kal~ n ve genellikle ye~il ve siyah renkte olan paltolar~~ün salm~~u. Bu paltolar~n daha kal~n olanlar~na da"el-Bett" ad~~verilirdi. Bir rivayete

72 Bkz.

es-Suyuti, Tarihu'l-Hulefa, Beyrut, (Trz.), s. 378.
s. 35.
74 Asl~nda el-Atibe olarak isimlendirilen bu mahalle, nesebi emeyye b. Abdi~ems'e dayanan
ve Mekke'nin fethi esnas~nda müslüman olan ve Hz. Peygamber taraf~ ndan buraya vali atanan
Attab b. Esid'e nisbet edilerek bu ad~~alm~~t~r. Bkz. ~ bn Arr~r es-Sedüsi, Kitabu harfi min Nesebi
Kureys, Kahire, 1960, s. 36.
Bkz. ~bn Cübeyr, R~hletü ~bn Cübeyr, Ba~dat. 1937, s. 180 ; Philip K. Hitt", ~slam Tarihi,
(Çev. Salih Tu~), ~stanbul, 1989, c. I, s. 530.
76 Philip K. Hitti, c. I, s. 530-531; Yasin ~ brahim Ali el-Caferi, el-Ya'kubi, el-Müerrih yel
Co~raliyy, Ba~dat, 1980, s. 279.
77 Marco Polo, Geziler Kitab~, (Çev: Ömer Güngören), ~stanbul, 1985, s. 24-25.
73 el-Ubeydi,
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göre ~bn Abbas sava~ta Sicân ad~ ndaki paltolardan giyerdi78. ~üphesiz ki, Hz.
Ömer taraf~ ndan Yemen Necran'~ ndan göç ettirilen H~ ristiyanlar", Irak'~ n
güneyine yerle~tikten sonra burada da Hulle (Tak~ m elbise) imal etmeye
devam ettiler ve onlar Me'mun dönemine kadar devlete vergi ödediler".
Enbar'da imal edilen Kutvaniyye abalar~ , Emeviler dönemiyle ilgili bilgilerde zikri geçen Kürt paltolar~~ve Kesker'de dokunan elbiseler81. Tekrit'in
yünlü kuma~lar~~ 82 , Basra'n~ n desenli cübbeleri", ve bezleri84, Hire'nin me~hur Hire elbiseleri85, en-Numaniyye'de yap~lan bal rengindeki kaliteli dokumalar86, Kufe'nin ipekten ma'mul nak~~h giyisileri87, ~rak dokuma sanayinin
ürünlerinden baz~land~ r.
Avrupa ihraç pazar~ na Ba~dat'tan gönderilen zengin ipek kuma~lar, halyanca'ya " Baldacco " ~eklinde bir kuma~~türü ad~~ kazand~ rm~~ur. Bat~~kiliselerinin ço~unda altarlar~ n üzerini örtmede kullan~lan Baldachin ad~ ndaki
ipekli örtüler de keza Ba~dat'tan gönderilmekteydi".
Ba~dat'~ n Yekanki ad~ ndaki ince ipekten ma'mul sar~klar~~da müslümanlar taraf~ ndan büyük ra~bet görüyordu89. Yine bu ~ehirde yer alan et-Tüsteriyyün ad~ nda bir mahallede ~ran'~ n Tüster ~ehrinden gelip, buraya yerle~en
baz~~insanlar, Tüster elbiselerini üretiyorlard196.
Irak'ta üretilen kad~ n ba~örtüleri ~slam devletinin çe~itli ~ehirlerine
gönderiliyordu. Bu çe~it dokumalar~ n daha ziyade renkli olanlar~ na büyük
ra~bet gösterildi~ini ~bn Abdirabbihi'nin ~U rivayetinden anlamak mümkün78 el-Ali,

s. 224.
Necranl~lann Hz. Peygamber, Ra~it halifeler, Emeviler ve Abbasiler dönemlerindeki durumlar~~hakk~ nda geni~~bilgi için bkz. el-Belâzuri, Füttihul-Büldan. Beyrut, 1991, s. 75-86.
80 Ayn~~ eser, s. 224-225. Emeviler döneminde bir Hulle (Tak~ m elbise) 1.000 dinara saulmaktayd~. Bkz. el-Mes'üdi, M~ktk, c. III, s. 196; el-ib~ihi, c. II, s. 59. Bu da Irak'a yerle~en ve bu
çe~it dokuma endüstrisinde ün salan Necranl~~ h~ristiyanlann Hulle imalinde büyük bir gelir elde
ettiklerini göstermektedir.
8I el-Ali, s. 225.
82 el-Mukaddesi, Ahsenü't-Tekasim fi Ma'rifetil Ekâlim, Leiden, 1904, s. 123.
83
el-~b~ihi, el-Mustatraf, c. II, s. 60.
Vusta el-~slamnye, el-Müerrihu'l81 Faysal es-Samir, Nahzatu't-Ticâreti7 Ara biyye
Arabi. Ba~dat, 1981, S. 17, s. 74.
85 Ayn~~eser, s. 74.
8° el-Mukaddesi, s. 128-129.
87
~bnu'l-Fakih, Muhtasar Kitabul-Buldan, Leiden, 1302, s. 252.
88 Philip K. Hitti, c. II, s. 942.
89 el-Mukaddesi, s. 129.
90 Yakut el-Hamevi, c. II, s. 36.
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dür: " Irak'ta imal edilen ba~örtüleri ta~~yan bir tacir Medine'ye geldi ve siyah
olanlar d~~~ nda hepsini satt~. Tacir, ed-Darimi ad~ndaki kendini züht ve takyaya adayan bir ~aire derdini anlatt~. O da bu hususta, ~u ~iiri yazarak Medine'deki ~ark~c~lar taraf~ndan okunmasm~~istedi.
Siyah ba~örtülü güzele de ki, kendini züht ve takvaya adayan adama ne
yapt~n? O, namaz k~lmak için elbiselerini toplam~~t~! Fakat, sen onu görmek
için mescid kap~s~nda oturunca, i~ler de~i~ti.
~iir, ~ark~~olarak okununca, Medine'de ed-Darimi'nin züht ve takvadan
vazgeçerek siyah ba~örtülü bir k~za a~~ k oldu~u haberi yay~ld~. Bu olay üzerine, Medine'de siyah ba~örtü sat~ n almayan bir güzel kalmad~. Tacir, elindeki siyah ba~örtüleri satmca, ed-Darimi de eski haline döndü'''.
Yukar~daki olay günümüzde oldu~u gibi, Ortaça~~~slam Dünyas~ nda da
sanayi ürünlerini pazarlamada, reklâm~n önemli ve çok etkili bir araç oldu~unu ortaya koymaktad~ r. Ayr~ca Ortaça~~insan~ n~n moday~~takip ett~ini göstermesi bak~m~ ndan da önem arzetmektedir.
Suriye ~ehirlerinden D~ ma~k'ta, ipekli dokumalar, ayn~~ ~ehir ad~yla an~lan çok nefis, pahal~~ve hiçbir yerde e~ine rastlanmayan Dibaçlar (bütün ham
maddesi ipekten olan elbiseler) üretilmekteydi. Hatta, buran~ n Dibaçlar~~Bizans'~ n en iyi Dibaçlar~n~~aratmayacak kadar kaliteli ve Tüster'de imal edilen
elbiselerle rekabet edecek kadar iyi yap~l~yordu".
Hama ~ehri, ipekli kuma~lar ve özellikle de beyaz renkli dokumalar
üretmekle ~öhret kazanm~~t~93. Humus'ta çe~itli kuma~lar imal edilirken",
Haleb'in el-Bâb kasabas~nda büyük çapta Kirbas olarak tan~ nan pamuklu elbiseler üretiliyor ve buradan D~ma.~ k'a ve M~s~r'a ihraç ediliyordu'.
Suriye'nin di~er ~ehirleri aras~ nda yer alan Trablus ipekli kuma~larla96,
Ba'lebek, hacda hac~lar taraf~ndan kullan~lan ihramlarlyla", Sür, ba~ka yer~bn Abdirabbih, el-~kdul-Ferid, Beyrut, 1988, c. VI, s. 23. Ayr~ca bkz. el-~ bsihi, c. II, s. 59.
el-Mukaddesi, s. 180-181; el-~drisi, Niizhetiii-Mü~tak fi ~htir~ikfJAfk, Kahire, 1994, c. I,
s. 396; Ahmed Muhtar el-~ badi-Abdulaziz Salim, TarihuI-Bahriyyetil-~sla~niyye, Beyrut, 1991, s.
171.
93 Mahmud Yâsin Ahmed et-Tekriti, el-Eyyt~ biyyiin fi ~imalf~-~am vel-Cezire, Beyrut, 1981,
s. 368.
91 el-ömeri, Mesalikul-Ebsar I7 Memalikil-Emsar, Beyrut, 1986, s. 195.
95 Yakut el-Hamavi, c. I, s. 360.
9( el-Belazuri, F~kuhiii-Buldan, (Çev: Mustafa Fayda), Ankara, 1987, s. 324; el-~bâdi , Tarih,
s. 169.
97 ~ bn Battuta, Rihletu ~bn Batt~~ ta, M~s~r, 1938, c. I, s. 49-50.
91
92
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lerde e~ine az rastlanan pahal~~ve güzel beyaz elbiselerlegs, Antakya, Attab,
Tüster ve Isfahan dokumalanyla ve kutsal ~ehir Kudüs, Müneyyere ve Bal'asiyye ad~ndaki giyisilerle ün salm~~lard~"9.
Ortaça~da el-Cezire bölgesinde pamuk ekimi önemli boyutta geli~mi~ti.
Burada üretilen pamuklar, bir yandan Musul'daki dokuma atölyelerini beslerken, di~er yandan Ba~dat'a ihraç edilerek, orada renkli ipekle birlikte bir
çe~it dokumaya dönü~üyordu. Bazen de Ahlat ~ehri ve Ermenistan'daki dokuma merkezlerine gönderiliyordum. Bu bölge ~slam öncesi dönemde dokumas~~ile tan~n~yordu ve bu endüstri buradan ~ran'a geçmi~ti.
el-Mesuanin nakletti~i bir habere göre Sasani hükümdar~~Sâbur, el-Cezire bölgesi ve di~er Bizans ~ehirlerini ele geçirdikten sonra buradaki baz~~
dokumac~lar~~ alarak ~ran'~n Tüster ve Ahvaz bölgelerine yerle~tirmi~ti. bu
olaydan sonra da Tüster'de ipekten ma'mül Tüster dibac~~ve Süs ~ehrinde
hazz denilen dokumalar imal edilmeye ba~lanm~~tir".
~slam hakimiyeti döneminde ise el-Cezire bölgesindeki dokumac~l~ k endüstrisi artarak devam etti. Bu dönemde burada "el-Katife" olarak adland~r~lan kuma~lar imal ediliyordu. Ayr~ca buradaki önemli ~ehirlerden biri olan
Amid'den Ba~dat'a yönden ma'mf~l atlaslar, yünlü elbiseler, yatak örtüleri,
cibinlik ve ketenden yap~lm~~~kuma~lar, Musul'dan da perdelik gönderilmekteydi102. Ayn~~ zamanda Meyyafârikin'in ipek tülleri ve mendilleri", Mardin'in
yünlülerinden "el-Mer'iz-i", ve Amid'in Sicilya i~ i ketenli elbiseleri", çok
ünlüydü ve ~slam Dünyas~ nda ra~bette idi.
Musul'un nemli iklimi, çevresindeki verimlilik ve ~ehirdeki ba~ar~l~~ve
tecrübeli dokumac~lar~ n varl~~~, bu ~ehri dokumac~l~ k ve özellikle de pamuk
dokumac~l~~~n~n merkezi durumuna getirmi~ ti. el-Ömerrye göre XIII. yüzy~lda Musul'da endüstriye ba~l~~olarak ~unlar bulunmaktayd~: 980 adet giyim
hani, 4020 de~irmen (el de~irmeni), 99 adet susam ya~~~üretim merkezi,
75.000 dokuma tezgâh~, 68 adet su de~irmeni, 120 adet kapal~~çar~~, 36 adet
98 el-idrisi, c. I, s. 365-366.
99 el-Mukaddesi, s. 180; el-~drisi, c. II, s. 645.
1°° Morrice Lombard, s. 42, 43.

lot Said ed-Deveci, S~nâ'atul-Ma~sil ve Ticâretüha
s. 92-93.
102 Ayn~~eser, s. 93.
103 el-~drisi, c. II, s. 825, 826.
104 ibn-Battuta, c. I, s. 150.
1°5 el-Mukaddesi, s. 145.
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market (sük), pazar, 548.000 adet dükkân». Bu kapasitesiyle Musul ~ehri Ortaça~da dünyaca bilinen en büyük endüstri merkezlerinden biriydi ve burada
üretilen ma'müller Avrupa, Asya ve Afrika'ya ihraç ediliyordu".
Ortaça~da Musul'da imal edilen dokumalar kullan~ lan hammaddelerin
çe~itlerine göre üç bölüme ayr~l~r.
a-~ pekli dokumalar: Bunlar saf ipekten veya ipek ve pamuk kar~~~ m~ndan
imal ediliyordu». Musul'un bu kaliteli dokumalar~~en güzel renk ve desenler
uygulanarak alt~ n ve gümü~ten ma'mül iplerle haz~ rlan~ r ve kenarlar~ na da
baz~~ yaz~ lar ve geometrik ve bitkisel süslemeler yap~ l~ rd~ '''. Bu çe~it dokuma
lardan yap~ lan elbiseler ancak hükümdar, emir ve zengin tabakan~n insanlar~~
taraf~ndan giyilmekteydin°. XIII. yüzy~lda Musul'u ziyaret eden Marko Polo,
burada görmü~~oldu~u ipekli dokumalar~~ ~öyle tan~ t~r:" Bu dokumalar~n dcaretini yapan tüccarlar bunlara "muslin" ad~ n~~veriyorlar. Onlar ayn~~zamanda baharat, mücevherât, inciler ve alt~ n kar~~~ m~~ipek kuma~lar da sat~yorlard~"1 ". Bununla birlikte Musul ~ehrinin o dönemde Italya'ya ihraç etti~i
dokuma ürünleri, bu ülkede mussolina ad~yla tan~ nd~~~~gibi, birçok Avrupa
dilinde de Muslin olarak geçmekteydi112.
b-Yünlü dokumalar: Bu dokuma türü de önceki türler kadar mükemmeldi ve Musullu dokumac~lar bu çe~it kuma~lar~ n imalinde üstün yetenek
ve beceri göteriyorlard~ 113. Musul'da "el-Mesüh" ad~~verilen bir çe~it dokuma
imal ediliyordu. el-Mesai-1 evlerde yatakta örtünmek ve ayn~~zamanda yatak
üzerine örtmek için kullan~ lan çizgili bir dokuma çe~ididir. Bu çe~it dokumalar Musul'da çok mahir dokumac~ lar taraf~ ndan günümüzde de imal edilmektedir. "Câcim"'" olarak adland~r~ lan bu dokumalar, sa~laml~~~ , dayan~ kl~l~~~~ve renkleri~~in canl~l~~~~ile tan~nmaktad~r115.
" Muhammad Rash~d Al-Feel, The Historical Geography of Iraq. Betwween the Mongolian And Ottoman Conquests, 1258-1534, Necef, 1965, c. I, s. 266-267. Ayr~ ca bkz. el-Ubeydi, s.
36.
107 Ayn~~eser, c. I, s. 267.
108 Said ed-Deveci, s. 93.
109 Heyet, el-ii-ak, s. 469-470; Ayn~~eser, s. 93; Muhammed Rash~ d el-Feel, s. 267.
I 1° Said ed-Deveci, s. 93.
111 Ayn~~eser, s. 93.
112 Marco Polo, s. 23, 24; Philip K. Hitti, c. II, s. 942; Morice Lombard, s. 173.
113 Said ed-Deveci, s. 93.
111 Bugün hala bu tür örtüler Kuzey ~rak, Do~u ve Güneydo~u Anadolu bölgesinde Cecim
olarak adland~r~lmaktad~ r.
"0 Ayn~~eser, s. 93-94. Ayr~ca bkz. Muhammad Rash~d el-Feel, s. 268.
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c-Pamuklu dokumalar: Ortaça~da Musul büyük miktarda pamuklu dokuma üretiyordu ve bunlar~ n birçok çe~idi vard~ . D~~~ülkelerde ~â~~(shash)
olarak bilinen ve Musul ~a~~~ad~yla da me~hur olan ince pamuklu kuma~larn
üretimi ileri bir seviyeye ula~m~~t~. Bu kuma~tan zengin tabakan~ n erkekleri
için çok güzel sar~klar yap~l~ rd~~ ve bunlar binbir gece masallar~n~~ anlatan kig rm i~ti 116.
taba bilei
Musul ayr~ca ipek ve pamuk kar~~~ m~ ndan imal edilen ve el-Muharrasat
ismiyle tan~ nan bir kuma~~yla da ün salm~~ u m. Bununla birlikte buras~~sa~laml~~~~ve inceli~i ile tan~ nan ve iç çama~~ r olarak kullan~lan beyaz bir kuma~la erkekler ve kad~ nlar~ n kendilerine çe~itli elbiseler yapt~rd~~~~renkli bir
dokuma da üretmekteydi. Büyük miktarda üretilen bu kuma~lar~ n ço~u do~u
ve bat~~ülkelerine ihraç ediliyordum'.
H. 656-M. 1258 y~ l~ nda Musul'da dokumac~lara ait 980 adet han ve
75.000 el tezgall~ n~ n bulundu~unu daha önce belitmi~tik. O dönemde her el
tezgah~ nda bir günde ortalama 5 m kuma~~imal edildi~i hesaplan~ rsa, toplam
75.000 X 5 = 375.000 m kuma~~üretildi~i ortaya ç~ kar"". Yukar~daki rivayet
do~ruysa ki, ~bnu'l-Cevzi'nin el tezgâhlar~~hakk~ nda vermi~~oldu~u 9081' rakam~ , el-Ömeri'nin 980 rakamma çok yak~ n ve benzerlik göstermekte ve dolays~yla da birbirini do~rular mahiyette görülmektedir, Musul'un bir günde
üretti~i kuma~~miktar~~ gerçekten de küçümsenecek bir miktar olmasa gerektir.
Musul ~ehri H. 660-M. 1262 y~l~ nda Mo~ollar taraf~ ndan fethedildi. Howarth'a göre, ~ehirdeki esnaf~ n telkiniyle buradaki bütün insanlar korkunç
bir ~ekilde öldürüldü. Buna ra~men Marco Polo'nun Musul'u ziyaret etti~i
tarihte, dokumac~l~ k endüstrisi hiçte kötü bir durumda de~ildi ve daha önce
de belirtildi~i gibi bu dönemde buras~~alt~n, gümü~~ve pamuklu i~lemeleriyle
me~hurdu. Fakat alt~n~ n Mo~ol hükümdar~~ ~lhan tarafn~dan yasaklanmas~ ndan sonra, ihtiyac~ n kar~~lanmas~~ beklentisi vard~ m.
Musurdaki dokuma endüstrisi, bütün siyasi olaylara ve de~i~ik engellemelere ra~men geli~mesini devam ettirdi. XIV. yüzy~ lda Ebu'l-Fida, Musul'110 Ayn~~eser, s. 94.
Muhammad Rash~d el-Feel, s. 268.
Said ed-Deveci, s. 94.
119 Muhammad Rash~d el-Feci, s. 268-269. Ayr~ca bk~. Said ed-Deveci, s. 94.
120 Said ed-Deveci, s. 94.
121 Muhammad Rash~d el-Feel, s. 269.
117

118

766

ABDULHAL~ K BAKIR

daki dokuma endüstrisini ve özellikle de "el-Muharrasat" kuma~m~~ övgüyle
anlatmaktad~ r122. Ayr~ca ~zzeddin Ebu el-Mahâsin (1378)'nin ve Ebu Bekr elMusill (1392)'nin anlatt~ klar~na göre bu tarihlerde Musul'da hala dokuma
endüstrisi iyi bir konumda olup, bu alanda çal~~an esnaf~n da faaliyetlerini
sürdürdükleri anla~~lmaktad~ r~ 23.
Musul'daki dokuma endüstrisi daha sonra Iran yoluyla Hindistan'a geçti
ve buradaki baz~~ ~ehirler bu çe~it dokumayla me~hur oldular. Fakat bunlar
aras~nda özellikle Dakka, Musul'un pamuklu dokumalar~n~n imali ve bunlar~n alt~n ve gümü~le i~lenmesi ve canl~~renklerle boyanmas~yla büyük ~öhret
kazand~. Burada imal edilen boyu 90 ve eni 30 sm. olan bir kuma~~parças~~
be~tebir ons a~~rl~~~ nda idi ve çar~~larda 40 ~ngiliz dinar~na sat~llyordu. Avrupa kad~nlar~~Hindistan'da imal edilen bu nevi Musul Kuma~lar~na a~~ r~~
ra~bet gösteriyor ve bunlar~~do~udan ithal edilen di~er kuma~lara tercih ediyorlard~~t". XVII. yüzy~lda bu endüsri Hindistan'dan ~ngiltere'ye geçti ve burada bulunan Müncister ve di~er ~ehirler bu çe~it dokuma sanayinin merkezi
haline geldiler125.
Miladi XI. ve XII. yüzy~lda Anadolu'da istihsal edilen pamuk, yün, do~u
ve bat~~müelliflerinin hayranl~ kla bahsettikleri tiftiklerden ve hatta ipekten
çe~itli kuma~lar yap~l~yordu. Malatya'da kuma~~dokuyan 12.000 tezgah vard~.
Keykubad'~n Venedikliler'le yapt~~~~ticari anla~mada ve B. Pegolitti'nin eserinde ham ve i~lenmi~~ipek de ihraç mallar~~aras~nda zikrediliyor ve ticarette
"Türkiye ipekleri ( Seta Turchia) ad~yla tan~n~yordu'''.
S~vas bir ticaret merkezi oldu~u kadar bir sanayi merkezi haline de gelmi~~bulunuyordu. Özellikle yünlü ve pamuklu dokuma yap~m~~ilerlemi~~idi.
Kazvini S~vas sof (Suf-i S~vasi)lar~n~n me~hur olup ~ran'a kadar gitti~ini söyler, ki o zaman ~ran'~n smai inki~af~~ göz önüne getirilirse bu kuma~lar~ n
önemi ve S~vas ~ehrinin s~nai faaliyeti daha kolay anla~~l~r127. Yine Malatya sof ~~ ismi verilen ve çok mükemmel dokunan beyaz renkli bir nevi sof un Memliikler'de üst elbisesi, yani hil'at olarak k~~~mevsiminde giyildi~ini de biliyoruz. Bundan ba~ka do~u Anadolu kuma~lar~ ndan (Hasan Keyf)'in sof ve
Ayn~~eser, s. 290.
s. 290.
12-1 Said ed-Deveci, s. 95-96.
125 Ayn~~ eser, s. 96.
1211 0sman Turan, Sekuklular Tarihi ve Türk ~slam-Medeniyyeti, ~stanbul, 1980, s. 364.
127 Osman Turan, Selçuklular ve ~slamiyet, ~stanbul, 1993, s. 121.
122

123 Ayn~~ eser,
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abayi ve Mardin'in Muhayyer ve soflar~~ onalt~ nc~~as~ rda bile ~öhretlerini muhafaza ediyorlard~128.
Aksaray'~n nal~dan ba~ka denizci örtüleri de çok me~hur olarak ihraç
ediliyordu. Antalya Kemha (~pekli)lar~ , Erzincan Buharinleri, Mardin ve
Mu~~pamuklular~, Karaman'~n renkli kuma~lar~~ ve hamam tak~mlar~, Denizli'nin alt~n i~lemeli (Ak-alemlü) bezleri, Ankara ve Sivas'~ n yünlü kuma~lar~ ,
Diyarbak~ r ve Kastamonu'nun Sahtiyanlar~~ çok me~hur olup, Avrupa'ya ve
do~unun sanayi illeri beldelerine ihraç ediliyordu'''. Ayr~ca, Ladik'te uzun
ön~ürlü alt~n i~lemeli pamuklu elbiselerl", Konya ve Kayseri'de tav~an kan~~ve
di~er göz kama~t~ r~c~~renklerdeki ipekli kuma~lar131 ve Erzincan'da özellikle
Bombazin denilen güzel yünlü bezler 132 üretilmekteydi.
Tarihçi Re~ideddin'e göre, güzelli~i ile cennetten bir parça olan Erzincan'dan kuma~~imalat~~ileri olup, ~lhanl~~payitaht~na her y~l 200 top Kemha,
1.000 ar~~ n (ziraa) kadife ve 10. 000 ar~~n ~skarlat gibi kuma~lar gönderiyordu. Karahisar civar~nda i~letilen ~ap maddeleri kuma~lar~n boyanmas~ nda
çok mühim bir madde idi ve Trabzon liman~~ vas~ tas~yla Avrupa'ya sevkediliyordu. Muahhar kaynaklara göre, Kemah'~n ince ve zarif bezleri de me~hur
Marco Polo, XIII. yüzy~l~ n ortas~nda Anadolu'dan Mo~olistan'a giderken
bilgi verdi~i beldeler aras~ nda Mardin'de pamuk istihsali ve pamuklu imalinden, orada yap~lan Buharin kuina~lar~ndan bahseder"'. XV. yüzy~lda Uzun
Hasan'a giden ve Mardin'e u~rayan elçi Barbaro bu ~ehrin çok iyi meskün
oldu~unu, kalede 300 hane ya~ad~~~n~ , kaydettikten sonra, burada ipek kuO, Bitlis ve Erzen'e gitti~ini pamuk istihsali
ma~lar dokundu~unu
ve dokumalar~ndan ba~ka burada yeti~en keçilerin (tiftik) yününden kuma~~
yap~ld~~~ n~~ söyler'''.

128 ~smail Hakk~~ Uzunçars~l~, Anadolu Beylikleri Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,
Ankara, 1988, s. 250.
129 Ayn~~eser, s. 345.
130 ~bn Battuta, c. I, s. 184.
131 Marco Polo, s. 20.
132
Ayn~~eser, s. 120.
133 Osman Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, ~stanbul, 1993, s. 72.
134 Ayn~~eser, s. 210.
135 Ayn~~eser, s. 210.
130 Ayn~~eser, s. 211.
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Germiyan, Denizli ve Ala~ehir'in k~ rm~z~~ kuma~lar~~ve beyaz renkteki sar~ k tülbenderi bütün civar hükümetlere sevk olunmakta idiler, hatta Germiyano~lu Süleyman ~ah, k~z~n~~Osmanl~~ ~ehzâdesine vermek istedi~i zaman,
gönderdi~i heyetle beraber hediye olarak k~ymetli kuma~lardan da yollam~~t~. Germiyan kuma~lar~ ndan ve Ak-alemli bezlerinden hil'at yap~ld~~~ n~~ ve
kezâ Ala~ehir k~z~l efladisinin de hem sancak bezi hem de hil'at olarak kullan~ld~~~ n~~kaynaklardan ö~reniyoruz137. Ayr~ca Hüdavendigâr Murad Bey'in,
ba~~na Germiyan bezlerinden beyaz renkte ince tülbend sard~~~~ve kaftan ve
cübbesinin de k~ rm~z~~ renkli Germiyan kuma~~ndan imal edildi~i de malumumuzdur138.
Anadolu'dan ~stanbul ve Avrupa pazarlar~na sevkedilen ipek ise çok
önemli idi. Diyarbak~r ve Siirt havalisinde istihsal edilen ipekten ba~ka Küçük
Asya'daki ipek ürünleri en çok Ala~ehir ve Bal~kesir taraflar~nda elde edilmekteydi. Burada ç~kan ipekler Rum ve Frenk memleketlerine ihraç ediliyordu. Bal~kesir ipekleri genellikle Bizans ipek dokumac~lar~~taraf~ndan sat~n
al~n~yordu ve bu ipek Rum ipe~i ile rekabet içindeydi139.
Ortaça~da Azerbaycan'~n Tebriz ~ehrinde alt~n s~ rma ile i~lenmi~~ipeklerden ba~ka daha pek çok türde ipekli kuma~lar imal ediliyordu ve bu kuma~lar yüksek fiatlara al~c~~bulmaktayd~~ '. Ayr~ca, burada Attabi, Saklaton,
Hatâi ve Atlas elbiseler üretiliyor ve do~u ve bat~ya ihraç ediliyordu' IL Y~ne,
Azerbaycan'da yer alan Bâbu'l-Ebvâb ~ehrinde ketenli elbiselerm Gence'de
kaliteli ~bri~im ve Atlas kuma~lar, Farslar'~ n el-Kutni dedikleri el-Genci ad~ndaki özel giyisiler ve e~irilmi~~ipek (Hazz)'den yap~lan sar~ klar '3, Huveyy'de
Cülah denilen Dibaçlar l H, Demire ve Debil de nefis dokumalar ve yünlü kuma~lar imal ediliyordu'''. Berza'a kentinde ise, pazar günleri Kurki denilen
bir çar~~~kurulur ve burada ~bri~im kuma~lar ve kaliteli elbiseler sat~l~ rd~ "'.
137 ~smail Hakk~~Uzunçar~~ l~, s. 249. Ayr~ca bkz. Necdet Sevinç, Osmanl~~Sosyal ve Ekonomik Düzeni, ~stanbul, (Trz.), s. 49.
138 ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, s. 249.
139 Ayn~~eser, s. 250.
") Marco Polo, s. 26.
I
el-Kazvini, Asarii'l-BilaW ve Al~t~ürii'l-~t~ad, Beyrut, (Trz.), s. 339; Yakut el-Ha mevi, c. I. s.
15.
112 el-Mukaddesi, s. 380; el-~drisi, c. II, s. 822.
1 i9
s. 522-523.
i " Ayn~~ eser, s. 527.
el-Mukaddes1, s. 380; el-~dris1, c. I, s. 339.
116 Ayn~~eser, s. 380; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 451.
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Burada Tiflis'in ipeklilerini, yünlülerini ve di~er kuma~lar~n~117, Kalikala'n~ n
kaliteli elbiselerini de zikretmek gerekir 148 .
Herodot zaman~ ndan beri ~ran kuma~lar~~ büyük bir ~öhret kazanm~~lard~. Romal~lar bu kuma~lar~~sat~n almak için büyük miktarda para harc~yorlard~. Sonra Bizansl~lar bu ~ran i~i dokumalar~~taklit etmeye ba~lad~lar. Sonuçta Dokuma endüstrisi Sasaniler döneminde en üstün seviyeye ula~t~~ve bu
devirle ilgili ele geçirilen kuma~~parçalar~nda genellikle geometrik ~ekiller,
hayvan, ku~~resimleri ve av sahneleri yer al~r. ~slam öncesi dönemde Çinliler
ipekten ma'mul bu ~ran kuma~larma büyük ra~bet göstermekteydiler. Hatta
Çin ile ~ran aras~nda yer alan Çin eyaletlerinin hükümdarlar~, ba~~vergisi olarak Çin krallar~na bu kuma~lardan veriyorlard1149.
Ortaça~da da ~ran i~i dokumalar çok ün salm~~u. Yün, ipek, pamuk, keten ve kenevir e~irilip dokunurdu, çünkü ~slam hem M~s~ r dokuma endüstrisinin hem Hind pamuk endüstrisinin hem de Çin'de do~up daha Ortaça~~n
ba~~nda ~ran'a gelmi~~olan ipek endüstrisinin mirasç~s~~olmu~tu".
Faris eyaletinin Tavvac, Fasa, Siniz ve Cennaba ~ehirleri hal~, süslü i~lemeler ipek i~lemdi ince kadife ve do~uda kaftan olarak insanlar aras~nda üstünlük ve asalet i~areti olarak kabul edilen merâsim elbiselerinin ba~lang~çta
ilk defa saray mensuplar~~için üretildi~i çok say~daki imalâthaneleri içlerinde
bar~nd~ rmalar~~ dolay~s~yla gurur duymu~lard~ rim. Bu çe~it ma'mul mallar
(Farsça'dan gelen) Tirar ad~ yla biliniyorlar ve üzerleri~~e i~lenen Halife veya
Sultan~n ad~~veyahut lakab~~ile an~l~yorlard~".
~ran dokuma endüstrisinin büyük merkezi Kâzerün'dad~r. Orada yüzbinlerce dokumac~~devlete veya imtiyaz sahiplerine ait dokumahânelerde çal~~maktayd~larl".
~ran hakk~ndaki kitab~n~~H. 500/M. 1106 y~l~nda yazm~~~olan ~bn Belhi
Kâzerf~n ve Tavvac keteninin imal tarz~n~~ ~LI surette anlauyor:"Keten göl sular~nda yumu~auld~ktan sonra ayr~ larak iplik halinde örülür. Bu keten iplikler
147 el-

Kazyini, s. 519; Marco Polo, s. 23.
c. I, s. 207.
149 Zeki Muhammed Hasan, el-Füntinul-~râniyye fil-Asril-~slami. Kahire, 1946, s. 243.
1" Ali Mazaheri, s. 331-332.
181 el-~stahri, el-Mesâlik vel-Memâlik, Leiden, 1927, s. 153; el-Mukaddesl, s. 442, 443; Ayr~ca bkz. Philip K. Hitti, c . I, s. 531.
I " Ayn~~eser, c .1, s. 531.
153 Ali Mazaheri, s. 333.
148 el-~drisi,

Belleten C. LX/V, 49
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Rabban kanal~ n~ n suyu içinde y~ kan~ r ve suyu pek az olan bu kanalda y~ kanan
keten iplikler, bembeyaz oldu~u halde ba~ka bir suda y~ kananlar katiyen beyazlanmazlar. Bu Rabbâ~l kanal~~ ~âh~ n hazinesi meyan~ nda olup, bundan
elde edilen ürünler ~imdi emirin hanedanma aittir. Zira, Beytülmal bu keten
ipliklerin kullan~lmas~~ için kendi emir ve sipari~i üzerine i~leyen dokumac~lara müsaade etmi~tir. Bir Beytülmal müfetti~i, bu i~e nezaret etmekte olup,
simsarlar yabanc~~ tacirlere teslim etmeden evvel balyeleri mühürlemek suretiyle kuma~lar~ n gerçek fiatlar~ n~~ tayin ederler. Yabanc~~ tacirler simsarlara
güvenerek balyeleri oldu~u gibi sat~ n al~ rlar ve balyelerin gönderildi~i her
bir ~ehirde Kazerün'lu simsarlar~ n sertifikalar~~ ö~renildikten sonra, balyeler
aç~ lmadan sat~ l~r. Kazerün'dan yüklenen bir yükün hiç aç~lmadan belki on
defadan ziyade elden ele dola~t~~~~olurdu. Fakat ~imdi bu günlerde meselenin ~ekli de~i~mi~tir. ~nsanlar ~ereflerinden kaybetmi~ler ve resmi damgal~~
e~ya ço~unlukla k~ymetlerinden dü~ük görülmü~~oldu~undan daha önceki
güven kaybolmu~~ve bu sebepten dolay~, yabanc~~tacirler Kazerün ürünlerini
almaktan kaç~ nm~~lard~ r."154.
Siniz çama~~ rl~~~~çok ünlüydü; M~s~ r'daki Dabikeinkine Dabiki dendi~i
gibi buna da Sinizi denirdi. Saf ketenden çama~~ r, do~ald~ r ki, yaln~z zengin
ve ~~ k kimselere özgü idi. Ancak Merv'de pamuk flanel de yap~l~ rd~. Bu kuma~~tam demokratikti ve bundan halk çama~~r ve sanklanm yapard1155.
Faris eyaleti her ~eyden önce büyük bir dokuma endüstrisi potansiyeline
sahipti. Zira, buras~~Sasani döneminin eski dokuma geleneklerinin mirasç~s~~
durumunda idi. Buran~ n özellikle kuma~lar~~ i~ne ile i~leme ve onlar~ n madeni e~yalar, de~erli ta~~ve incilerle süsleme sanat~~çok me~hurdu. Bu ~ekilde
üretilen kuma~lara "Süsencerd" ad~~ verilirdi. Fakat daha sonralar~~ dokuma
endüstrisinde M~s~ r ve Ermenistan'dan baz~~yenilikler uygulanmaya ba~land~ .
Zamanla burada M~s~ r'~ n Dabik ~ehrinden ad~ n~~alan Dabiki ve Ermenistan'~ n Zürâbi kuma~lan taklit edildi'''.
Faris eyaletinin di~er ~ehirlerinde Erracan'da Kundekiyye denilen kuma~lar ve ba~örtüleri, Siraf ve Deriz'de ketenli dokumalar Darabicerd, Fürc
ve Cehrem'de çe~itli örtüler, ~iraz'da Berkân ve Müneyyere ad~ nda ince elbiseler, kaliteli cübbeler, ipekten ma'mul paltolu kuma~ lar, Dibaçlar ve Hulle-
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ler (Tak~ m elbiseler) üretiliyordu157. Fesa ~ehri ipekli kuma~ lar, ince ve zarif
elbiseler, ba~örtüler, süslemeli dokumalar, ibri~im örtüler ve ~arâbiyye denilen mendillerle ün salm~~ t~158. Ayr~ ca burada çok pahal~~ve her yerde bulunmayan alt~ n süslemeli elbiseler imal eden bir t~ raz bulunuyordu159 , Bu ~ehirde ayn~~zamanda hükümdarlar ve tüccarlar için çok yüksek fiata sat~lan
yünlü elbiseler, çe~itli ipekliler, kaliteli cibinlikler ve desenli yatak örtüleri
yap~lmaktayd~16°. Bir önemli hususta Fesa'da yap~ lan süsencerd türü kuma~lar
Karkup, Tavvac ve Târ~ m'da yap~ landan daha dakaliteli idi, zira Fesa süsencerdi yünden, ad~~ geçen ~ehirlerde yap~ lan süsencerd ise ibri~imden imal
ediliyordu. Oysa i~çilik bak~m~ ndan yün daha sa~lam ve daha da dayan~ kl~~
olmaktad~ r161. Ayr~ca buran~ n ipekli elbiseleri çok pahal~ya mal oluyordu,
hatta bir elbisenin fiyat~~100 dinar~~bulmaktayd1162. Bununla birlikte Rüzân,
Bemm ~ehrinde yap~ lan dokumalar~ n kalitesinde dokumalar163, ~stahr, Abâbi
olarak tan~ nan ince ve zarif pamuklu elbiseler'64, Yezd165 Sündüs166 ad~~verilen
ipekli kuma~lar. Aberküh, pamuklu k~ yafetler167 ve Herat çe~ itli Dibaçlar168
üreterek ~slam Dünyas~n~ n di~er bölgelerine ihraç etmekteydiler.
Ortaça~da ~slam dünyas~n~n bat~s~~ için keten ne ise, do~usu için de pamuk ayn~~ ~ey demekti. Hatta Kazerün'un Qasab'~~ bile bazen pamuktan imal
edilirdi. Pamuk, bat~~ve do~u yönünde yay~ lmadan çok önce Hindistan'dan
ç~karak kuzeye gelmi~ ti'''.
M. XIII. as~ rda pamuk henüz Çin'de pek az biliniyordu. Chanchung'un
seyahat raporu (M. 1221) ~ li vadisinde bundan bahsetmektedir; "Burada Luluma denilen bir nevi bez vard~ r. Bunun bitkisel yünden dokundu~'unu söylerler; k~l~, mer'alar~m~z~n ba~aklar~ m and~ r~r; pek temiz, ince ve yumu~akur,
bundan iplik, halat, bez ve yorgan yap~l~ r."170.
157 el-Mukaddesi,

s. 442.

158 Ayn~~eser, s. 242-243.
159 ~ bn Havkal, s. 299.
16° Ayn~~eser,

s. 299.
161 Ayn~~eser, s. 299.
162 Ayn ~~eser, s. 299.
163 el-Mukaddesi, s. 242-243.
164 el-~stahri, s. 155.
165 Marco Polo, s. 30.
166 el-Kazvini, s. 282.
167 el-~stahri, s. 153; ~bn Havkal, s. 229.
168 el-Kazvini, s. 481.
169 Adem Metz, s. 356.
170 Ayn~~eser, s. 356.
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Pamuk daha Ku~ana döneminde (M. Ö. I/M. S. III. yüzy~ llar) Horasan
iklimine al~~t~r~lm~~~ve Sasaniler döneminde geli~tirilmi~ti. Horasan pamuk
endüstrisi o kadar önem kazanm~~ t~~ki, oradan Çin'e, Ba~dat'a ve M~s~r'a pamuklu ihraç edilirdil 71.
Pamuklu dokunan ~ehirler ~unlard~; Merv, Ni~abur, Bemm, Belh, Kirman ve Vizar. Beyaz giysileri, ~ehcan sar~klar~~Rahtec, Tahtec ba~örtüleri,
Musammit, Attabi, Sa'idi, Zarâifi ve Mu~ ti denilen kuma~lar, Hulleler ve keçi
k~l~ndan dokunmu~~elbiseler Ni~abur'da üretilmekteydi 172. Zenbeft ve Benbuz ad~ndaki elbiseler Nesa'n~nl", alt~n i~lemdi sar~klar ve ba~örtüler Serahs'~n 174, ipek ve pamuktan yap~lm~~~ba~örtüler ve gayet yumu~ak pamuktan
imal edilmi~~nefis kuma~lar Merv'in 175 imalaundan idi.
Kirman'da bulunan dokuma atölyeleri yün, deve tüyü ve keçi k~l~~gibi
hammaddelere dayan~ yordu. Burada Faris eyaletinin yak~n~ndaki büyük ~ehirlerde yayg~ n olan Çin ve Hindistan üslubu uygulan~ yor ve dokumalar nak~~h a~aç kal~ plar kullanarak imal ediliyordu'". Kirman eyaletine ba~l~~ ~ehirler pamuklu kuma~~üretiminde de bir hayli ilerlemi~ lerdi. Örne~in ; buradaki Bemm ~ehrinde kaliteli, ince, dayan~kl~~ve güzel pamuklu elbiseler üretilir ve di~er bölgelere ihraç edilirdi. Yine burada çok nefis Taylesan denilen
ince kuma~lar imal edilerek, her biri otuz dinara sat~l~rd~~ve bunlar genellikle
Horasan, ~rak ve M~s~ r'da piyasaya sürilliirdü. Keza, ince pamuklu dokumalardan ma'm~ll sar~ klar ve mendiller de buran~ n önemli ürünlerinden olup,
Horasan, ~rak ve M~s~r halk~~bunlara büyük ra~bet gösterirlerdi in.
Benim ~ehrinde imal edilen elbiseleri, Yemen'in Aden ve San'a ~ehirlerinde üretilen elbiseler gibi çok dayan~ kl~~ odu~undan 5-20 y~ l kadar veya
daha fazla giymek mümkün olmaktayd~~ ve bunlar hükümdarlar taraf~ndan
itina ile biriktirilir ve sonra da kullan~l~rd~'''.
Vizar'da ise, ~ehrin ad~n~~ ta~~ yan pamuktan ma'mul çok nefis ve kaliteli
bir elbise imal ediliyordu. Horasan eyaletinde bir emir, vezir ve kad~~yoktur
171 Ali

Mazaheri, s. 334.
s. 323-324. Ayr~ca bkz. el-~stahri, s. 255-256.
173 Ayn~~eser, s. 334.
171 el-Kazvini, s. 390.
175 el-Yakubi, Kitabul-Buldan, s. 279; el-Mukaddesi, s. 324; el-~ stahri, s. 263, 281- 282; el-~drisi, c.1, s. 476.
178 Morrice Lombard, s. 60-61.
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ki, k~~~mevsiminde bu elbiseden giymesin! Safran sar~s~~rengindeki bu elbise
çok yumu~ak, parlak, lüks ve uzun müddet giyilebilen bir özelli~e sahip olup,
kalitesine göre 3-20 dinar aras~ nda bir fiata sat~llyordu179.
Pamukulu dokuma endüstrisinin önemli bir merkezi de Cibâl eyaletinde
yer alan ~sfahan kentidir. Burada dokuma atölyelerinde çal~~an çok mâhir
dokumac~lar bulunuyordu. el-Kazvini "~sfahan'daki dokumac~lar o kadar ileri
gitmi~lerdi ki, onlar dört ar~~ n boyunda ve dört miskal a~~rl~~~ nda pamuktan
çok nefis ba~örtüleri imal ediyorlar" ~eklinde aç~ klamada bulunarak hayranl~~~ m dile getirmektedir". ~ehirde halifeler için Attabi ve süslemeli pamuk
ve ipekli elbiseler imal eden özel dokuma fabrikalar~~da bulunmaktaych18'.
Ortaça~da endüstriyel gelirinin büyük bir k~sm~n~~pamuklu dokumadan
sa~layan di~er bir bölge de Deylem eyaletiydi. Buradaki Kumis ~ehrinde,
pamuktan ma'mul, kenarlar~~ i~lenmi~, küçük ve büyük boy çok nefis beyaz
mendiller imal ediliyordu. Bazen bir mendil 2.000 dirheme saullyordul".
Deylem'in yumu~ak yünden yap~lm~~~kuma~lar~~ve Taylesanlar~ " , Ruyân
ve Amül" ~ehirlerinde imal edilen elbiseleri me~hur olup, bezleri ~rak ve
M~s~ r'da aranan ürünler idi'.
Timurlular döneminde Cam ~ehrinin yünlü dokumalar~~o kadar tan~ nm~~~idi ki, burada dokunan kepenekler 200-300 dinara al~c~~buluyor ve her
tarafa gönderiliyordu. Yezd'in özellikle seten ve musun kuma~lar~~ aran~yordu. ~ahruh taraf~ ndan Kâbe'ye gönderilecek olan örtü bile burada dokunmu~tu. ~ehrin dokumac~lar~ mn ba~~~ve ibri~im ile ilgili i~leri yürütmekle
sorumlu olan Mevlâna Ferec'in dokuma tezgâhlar~~ için 1445 y~l~ nda bir
atölye in~â ettirdi~i bilinmektedir'''.
Ortaça~da pamuklu kuma~~dokuyan baz~~ dokumac~lar türlü hilelere ba~~
v~~rurlard~. Onlar eski pamu~u yenisiyle, k~ rm~z~~renkli olanlar~~beyaz~yla kar~~ur~ rlard~. Pamuklar~~defalarca atmalar~~ve onlar~~siyah kabuklardan ve k~r~ k tanelerden temizlemeleri gerekirken, bunlar~~ ihmal ederek tart~daki a~~r129 el-~drisi,

c. I, s. 501.
el-Kazyinl, s. 297.
181 Bkz. el-~stahri. s. 199; ~ bnu'l-Fakih, s. 553-554 ; el-~drisi; c II, s. 667.
s. 254.
182 el-Mukaddesl, s. 367. Ayr~ca bkz.
183 el-Mukaddesi, s. 367.
18-1 ~ bnu'l-Fakih, s. 254.
185 el-Mukaddesi, s. 353.
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l~ klar~ ndan faydalanma yoluna giderlerdi. Onlardan baz~lar~~da kalitesiz k~ rm~z~~ pamuklar~~atarak, onlar~~makaran~ n alt~ na yerle~tirir, sonra da üzerine
temiz beyaz pamuklar~~ i~lerdi, bu hile ise ancak pamuklar kuma~~olarak dokundu~u zaman ortaya ç~ km~~~olurdu. Onlar~ n yapm~~~olduklar~~ hilelerden
biri de pamuklar~~ so~uk mekânlara koymalanyd~. Zira böyle yerler pamu~un
tart~da a~~r gelmesini sa~lard~ , kurudu~u zaman da onda bir noksanl~ k meydana gelirdi187.
Önasya'ya ipek endüstrisi Sasani ça~~ nda girdi. ilkel madde uzun süre
Çin'den, sonra Hotan'dan getirtildi. Bununla birlikte, VI. yüzy~ldan ba~layarak ipek böce~i yeti~tirmek Do~u ~ran'a önce Merv'e, sonra Cürcan ile Taberistan'a yay~ld~. Bu sonuncu il, bugün oldu~u gibi, o zaman da ipek ipli~i ve
ipekli kuma~~ihracat~n~n önemli bir merkeziydi. Sonradan ipek tekni~i hemen hemen her yerde geli~ti ve yap~ mevleri özellikle Yezd'de, Bemm'de,
Kirman'da, ve Huzistan'da Süster'de kuruldu l88.
Huzistan (Eski Susiana) bölgesinin Tüster ve Süs ~ehirlerinde Damask
üslubtmda alt~ n ipekle i~lenmi~~ve e~irilmi~~ipekten ma'mul (Hazz) olmas~~
dolay~s~yla, ~öhret kazanan birçok imalathâne bulunuyordu. Bu ~ehirlerin
deve ve keçi tüyünden oldu~u kadar e~irilmi~~ipek (Hazz)'den yap~ lan paltoluk kuma~~imalathâneleri pek me~hurch~ l'. Ayr~ca burada çok ~ahane kâbe
örtüsü imal edilmekteydi").
~pek bükmecili~i ise, kuzeyde, o zamandaki Çin karayolunda yerle~ ti.
Orada, Merv ve özellikle de Hazar denizinin güneyindeki da~l~ k arazi olan
Taberistan'da kuvvetli ibri~im iplikleri bükülüyordu ki, bu ibri~imler her tarafa ihraç ediliyordu. Buran~ n ihraç etti~i a~~r ipek kuma~lar Çin ile do~rudan do~ruya bir yak~nl~ k ve benzerlik göstermektedir. Oysa Acem endüstrisi
daha hafif dokuma ma'mullerini tercih etmekteydi".
~bri~imlerin Merv'den Cürcan'a oradan da Taberistan'a sokuldu~unt~~
daha önce söylemi~tik. Ermenistan'da yap~ lan me~hur parça ba~lar~~ bu ib~~ i~imden yap~ l~yordu ki, herbiri 1-10 dinara kadar sat~ lmaktayd~~
~ b~lu'l-Uhuvve, s. 142.
Mazaheri, s. 334.
189 el-Mukaddesi, s. 409, 416-417; el-~stahri, s. 93; ~ b~l Havkal, s. 256; el-Kazvi~~i, s. 171 ; el~drisi, c. I, s. 394, 396; Yakut el-Hamevi, c.1, s. 35.
19() ~ b~l Havkal, s. 256.
191 Adem Metz, c. II, s. 358.
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Marco Polo'nun ifadesinden kad~ nlar ve genç k~zlar~ n Kirman'da ipekten ve alt~n s~ rmadan çe~itli renkleri ve örgeleri olan i~lemeler ördükleri, çok
zevkli bir ~ekilde i~lenmi~~bu i~lemelerin zengin ki~ ilerin yorgan ve yast~ klar~nda kullan~ ld~~~~anla~~llyorm. Ayr~ca ~iraz ~ehri yollu desenlere sahip yünden ma'mul paltolu kuma~lar~~ oldu~u kadar, tül gibi pek ince ve i~ lemeli
ipek kadife kuma~lar~~ da dokuyup üretiyordu. Ortaça~~n Avrupal~~ han~ mlar~~
"Taffeta" ad~~ alt~ nda, kendi ~ehirlerindeki ma~azalardan ~ran'da dokunmu~~
ipekli bir kuma~~olan taftay~~sat~ n al~yorlard~ '''.
Horasan'da Serahs kad~ n çar~aflar~~ ve alt~ n s~ rmal~~ kurdelelerinden,
Simmân ise, kad~ n mendillerinden ötürü ün salm~~ lard~ . Gürcan ve Taberistan'~ n Dibaç denilen ipeklileri Çin ipeklilerinin taklidiydi; Yezd setenleri ise,
en zariflerindendi. Ayr~ ca Sasani döneminin kuma~lar~~ öyle güzel ve zengince dokunmu~, süslenmi~~ve öyle bir incelikle i~lenmi~ti ki, yaln~z saraylar
ve aristokrasi onlar~~ giyiyor, bunlar giderek Uzakdo~uya bile ihraç ediliyordu! ~ peklilerde en çok görülen desenler; av sahneleri, hayvan mücâdeleleri, dinsel sahneler, da~~ mk veya buketler içinde çiçeklerdi l".
el-~stahri, el-~ drisi ve Yakut el-Hamevi'nin ifadelerine göre Ehvaz bölgesinin önemli ~ehri Basina'da çok nefis yatak ve masa örtüleri imal ediliyor ve
üzerine de "Basina'da yap~lm~~t~ r" ibaresi yaz~ llyordu. Ayr~ ca, burada yap~lan
kuma~lar~ n ayn~s~~ Birzevn ve Kelivan ~ehirlerinde de üretiliyor ve yine üzerlerine ayn~~ibare i~leniyorch~ l .
Ortaça~da ipekli dokuma endüstrisinde Karkup ~ehrinin de yeri büyük
idi. Burada Hard denilen bir çe~it alt~ n i~lemeli Dibaç imal ediliyordu. Ayn~~
zamanda bu ~ehirde Hulleler (Tak~ m elbiseler), Dibaçlar ipekli paltolar ve
çok pahal~~ ve nefis elbiseler üreten özel atölyeler (Dân~ ` t-T~ râz) bulunuyordu'''. Bu özel atölyeler Ci~ndisâbur, Süs ve Mazeraya ~ehirlerinde de aristokrat tabaka için çe~itli giyim e~yalar~~iiretmekteydi. Ad~~ geçen üç ~ehirde,
valilik görevinde bulunan Ali b. Ahmed er-Râsibi ad~ nda bir vali, H. 301 y~l~ nda vefat edince, b~ rakm~~~oldu~u ayni ve nakdi büyük serveti aras~ nda ince
ipekten dokunmu~~1.000 elbise de yer al~ yordu. Ayr~ca valilik yapt~~~~Süs ~eh-
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rinde kendisi ve adamlar~~ için ipekli elbise üreten 80 dokuma atölyesi faaliyet
halindeydi ws.
Taberistan ve Ciircan'~ n Ortaça~da imal etti~i ipekli dokumalar önemli
bir yer tutmaktad~ r. Birincinin Faris eyaletinin üretti~i elbiselerden daha kalitelilerini imal etti~ini el-Mukaddesi"'den ö~renmekteyiz. Ayr~ca, buras~~
çok nefis Taylesanlar ve el-Hi~~denilen bir elbise imal ederek çe~itli bölgelere
gönderiyordu. Mekke'de piyasaya sürülen baz~~ elbiseler ucuz, baz~lar~~da yüksek fiata sat~llyordu. Bat~da ise, bu elbiseler el-Mekkiyye ve el-Lefâif ad~yla tan~ n~yordu'''. Taberistan'~ n ipekten ma'mul çok ince mendilleri, ibri~im ve
yünlü kuma~lar~~ da ~slam Dünyas~ n~ n her taraf~ na ihraç edilmekteydi".
Cürcan'da ise, ipekten ma'mul ba~örtüleri, Dibaçlar, ibri~im kuma~lar,
çok nefis yatak, masa ve perdelik örtüler imal edilir ve civar ülkelere gönderilirdi''. Taberistan ibri~ imlerinin kökü Ciircan'a dayan~yordu. Zira burada
ipek böce~i yeti~tiricili~i çok fazla geli~memi~ti, bundan dolay~~da kozalalar~~
genellikle Cürcan'dan getiriyorlard~ . Ayr~ca Cürcan kozalalar~~ daha güzel ve
çok miikemmeldi, oysa Taberistan kozalalar~ ndan asla ipek elde etmek
mümkün de~ild12°3.
Ortaça~da ipekçiler devlet taraf~ ndan tayin edilen muhtesiblerce s~ k~~ bir
denetime tâbi tutulmaktayd~ lar. Örne~in, daha sonra renginin de~i~mesini
ve tart~da daha a~~r gelmesini önlemek maksad~ yla onlar~ n ipekleri beyazlatmadan boyamalar~~ yasakt~. ~pekçilerden bir k~sm~~ kaliteli ~am ipe~ini kalitesiz mahalli ipekle kar~~t~ rarak mü~terileri aldatmaya çal~~~ rlar& Di~er bir
k~sm~~ da boyanm~~~ipe~i boyanm~~~katranla kar~~t~ r~ rlard~. Onlardan baz~ lar~~
da ipe~i ya bu~day suyundan yap~lm~~~zamkla ya da ya~la veya zeytin ya~~yla
a~~ rla~t~ rma yoluna giderlerdi. Hatta baz~~ipek dokumac~ lar~~bu maddeden
dokuduklar~~ kuma~lara daha kalitesiz iplikler katarak hile yaparlard~'''.
~üphesiz ki, mezarl~ k bulunmad~~~~için ~ran'da Sasani döneminden hiçbir kuma~~ele geçmemi~tir. Ancak bunlardan parçalar, yap~ ld~ klar~~ yerlerden
Ureyb b. Sa'd el-Kurtubi, S~latü Tarihi't-Taberi, ~ ran (Trz.), c. VIII, s. 31.
el-Mukaddesi, s. 367.
200 Ayn~~ eser, s. 367.
zo~~ Bkz. el-~stahri, s. 212; ~ bn Havkal, s. 381; el-Kazvini, s . 404.
202
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çok uzak ve ba~ka ba~ka yerlerde bulunmu~lard~r; bu da Ortaça~da Iran'da
dokunmu~~kuma~lar~ n bütün dünyaya yay~lm~~~oldu~unu gösterir. Kimi parçalar böylece Japonya'da Nara ~mparatorl~~k hazinesinde, kimisi de bat~da
kral kolleksiyonlarmda veya kilise hazinelerinde bul~mmu~tur20'.
X. ve XI. yüzy~ llarda Orta Asya'da Türkler taraf~ndan kullan~lan elbiselik
kuma~lar ba~l~ca ipekten, pamuktan, deve tüyünden, yünden imal ediliyordu.
Elbise imalinde en çok ipek kuma~~kullan~l~yordu. Fakat bu kuma~lar~ n ancak bir k~sm~~ Türkler taraf~ ndan dokunuyordu. Bunun yan~nda onlar milli
âdetlerinde kulland~ klar~~ veya bayrak yapt~ klar~~kuma~lar~~ kendileri dokuyorlard~. Türkler bunlar~ n d~~~ nda yol yol çizgili bir kuma~~dokuduklar~~ gibi,
ince bir ipek kuma~~da imal ediyorlarcl~200.
Elbiselik kuma~~imalinde ikinci s~ ray~~ pamuk i~gal ediyordu. Türkler
pamuktan çubuklu ve nak~~l~~ elbiselik bir kuma~~dokumaktayd~lar. K~pçaklar
bu kuma~tan ya~murluk ta yap~yorlard~. Di~er bir pamukl~~~kuma~tan örtü
yap~l~yordu. Pamuk iplik ve kuma~~olarak de~il, bazan hammadde halinde de
kullan~l~yordu. Mesela, pamuk iki bez aras~ nda dö~eniyor ve h~ rka olarak dikiliyordu'''.
Görünü~e göre, deve tüyü elbise imalinde üçüncü s~ ray~~ i~gal ediyordu.
Koyun yünii ise elbise imalinde son s~ rada geliyordu. Yünden yap~lan elbiseyi
daha ziyade köleler giyiyorlard~ . Koyun yününün, elbise malzemesi olarak bu
kadar az yer i~gal etmesinin sebebi ~udur: Koyun yünü, dokumadan ziyade
keçe haline getirilmekteydi».
Orta Asya'da, Ortaça~larm ba~lang~c~ nda büyük bir endüstri merkezi haline gelen Buhara ~ehri çok kaliteli olan Yezyat ve Zendenici kuma~lar~~ ve
Funduk denilen cübbeleriyle özellikle dikkatleri üzerinde toplam~~ur"'. Burada Abbasi halifeleri için çe~itli elbiseler üreten büyük bir dokuma fabrikas~~
bulunuyordu. Her y~l, Ba~dat'tan halife ad~ na bir görevli Buhara'ya gelir ve
buran~ n y~ ll~k haraç vergisi kar~~ l~~~ nda ~ehirde üretilen kaliteli elbiselerden
al~ rd~ . Bazan bu ~ehrin harac~~ oldu~u gibi bir ota~~~~~imaline harcan~ rd~.

205 Ali
2()0

Mazeheri, s. 335.
Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi. Ankara, 1992, c. III,

s. 441.
Ayn~~eser,.c. III, s. 441.
" Ayn~~eser, c. III,.s. 441-442.
209 en-Ner~ehi, s. 37.
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Sonra buradaki dokuma fabrikas~~üretimini durdurdu ve burada çal~~an i~çiler di~er bölgelere da~~ld~lar".
Ortaça~da, Buhara ~ehrinde dokuma endüstrisinde çal~~an çok yetenekli, mâhir ve mesle~inde uzmanla~m~~~ustalar vard~. Çe~itli bölgelerden tacirler buraya gelir ve ~ehirdeki dokuma fabrikalar~nda üretilen elbiseleri Suriye, M~s~r ve Anadolu'ya götüriirlerdi. Bu esnada Horasan'da hiçbir dokuma
atölyesi bulunmuyordu. Buradan ayr~lan baz~~ dokumac~lar gereken araç ve
gereçleri temin ederek Horasan'da çal~~maya ba~lad~larsa da ayn~~kalitede
kuma~~üretimini gerçekle~tiremediler. Buhara'da üretilen zendenici elbiseleri kral, emir, devlet adam~~ve koltuk sahibi her ~ah~sta mutlaka bulunurdu.
K~rm~z~, beyaz, ye~il renkleri ise, en çok ra~bette olanlar~~ idi211. Ayr~ca, burada üretilen U~muni kuma~lan", pam~lklu elbiseler" ve namaz seccadeleri
214
de çok me~hurdu.
Maveraünnehr'deki di~er önemli ~ehir de Samerkand idi. Burada Simikon denilen elbiseler yan~nda ~ehrin ad~n~~ ta~~yan kuma~lar ün salm~~u. Ayr~ca Samerkand Dibaclar, Mumercel ad~nda k~rm~z~~renkli elbiseler üreterek
di~er bölgelere ihraç ediyordu".
Timur nezdine gönderilen ~spanyol sefiri Clavijo, seyahati esnas~nda ziyaret etmi~~oldu~u Semerkand ~ehrindeki dokuma sanayini ~öyle tan~t~r:"Semerkand'~n yaln~z mahsülat~~de~il, sanatlar~~ da me~hurdur. Burada
birçok ipekli fabrikas~~vard~r. ~pekliden ba~ka s~ rmal~~ elbiseler, rengârenk
kuma~lar, krepler, taftalar ve Ispanya'da "Tercenal" denilen kuma~lar imal
ediliyor. ~pekli kuma~lar için kürkler yap~l~yor. Alt~n benzeri, mavi ve di~er
renklerde kuma~lar pek ziyadedir."".
Timurlular zaman~nda ~ran'~n do~u eyaletleri devletin dokuma endüstrisi yönünden en ilerlemi~~bölgeleriydi. Bu dönemde Horasan bu alanda
eski ününii daha da peki~tirerek sürdürürken, Semerkand ve Herât ~ehirleri
büyük bir dokuma merkezi haline geliyorlard~. Timur yapm~~~oldu~u geni~~
21() Ayn~~eser,

s. 37.
s. 37.
212 el-Mukaddesi, s. 324-325.
213 el-~stahrI, s. 314-315; el-~drisi, c. I, s. 495; Corci Zeydan, Tarihu't-Temeddiinfl- islami,
Beyrut, 1967, c. ll,s. 557.
211 el-Mukaddesi, s. 324-325. Ayr~ca bkz, Philip K. Hitti, c. I, s. 531.
213 Ayn~~eser, s. 324-325.
21( Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timm; (Trc: Ömer R~za Do~rul, Sad.
Kâmil Doruk), ~stanbul, 1993, s. 176.
211 Ayn~~eser,
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çapl~~fetihleri s~ ras~nda Çin'den ve Suriye'den en me~hur dokuma ustalar~ n'
bu ~ehirlere getirmi~ ti. Bunun sonucunda bu merkezlerde Çin ve Suriye motiflerinin i~lendi~i dokuma çe~itleri imal edilmeye ba~land~m. Ayn~~zamanda
bu dönemde Yezd, ~sfahan, Kâ~ân ve Tebriz ~ehirleri de dokuma endüstrisinde büyük ün salm~~lard~~ve büyük miktarda dokuma ürünleri buralardan
dünyan~n çe~itli ülkelerine ihraç edilmekteydi218.
Harizm'de pamuklu ve yünlü dokumalar ve renkli elbiseler219, Benâkes'te
Türkistan elbiseleri226, Fergana'da beyaz kuma~lar221, Ka~gar'da pamuk, keten, kenevir ve bunlardan elden edilen çe~itli giyisiler222, Bedah~an'da yanmayan asbest maddesinden dokunan masa örtüleri2" üretilmekteydi. Do~u
Türkistan'da ise, uzun müddet giyilen Irak'~ n Attabl kuma~lar~~gibi dayan~kl~~
ve kaliteli ipekten ma'mul Tûh ad~ndaki kuma~lar üretilerek di~er memleketlere gönderiliyordu221. Ayr~ca, Kabil ~ehrinin pamuktan ma'mul kuma~lar~225. Tibet ~ehrinin yün ve ipek kar~~~ m~ndan üretilen ve yüksek fiata sat~lan kal~n elbiseleri226 de tacirler taraf~ndan aranan ürünler ars~nda yer al~yordu.
Marco Polo, bize Chingintalas bölgesinde Salamender (asbest) gibi
yanmaz bir maddeden kuma~lar dokundu~unu ve seyahati esnas~ nda bir yol
arkada~~ndan buradaki madenleri denetlemekle görevli Curf~car ad~ nda bilgili bir Türkmenden bu kuma~lar~n yap~l~~~ n~~ da ö~rendi~ini anlat~ r'''.
Marco Polo, bu kuma~lar~ n imalini ise, ~öyle dile getirir:"Bu kuma~lar~n
hammaddesi da~lardan al~nan öz yine benzeyen liflerden olu~mu~tur. Bu
~ey, güne~e konur ve kurutulur, sonra sa~lam havanlarda dövülür, sonra da
tüm toprak parçalar~ndan ar~n~ncaya de~in y~kan~r. Daha sonra, bu lifler e~irilerek iplik durumuna getirilir ve kuma~~olarak dokunur. Bu kuma~~~beyazlatmak için ate~e atarlar. Yakla~~k bir saat ate~te bekletirler, sonra yanmam~~,
kar gibi bembeyaz bir durumda ate~ten ç~ kar~rlar. Bu kuma~~bir süre sonra
217 Zeki Muhammed Hasan, el-Fiinünu'l-~râniyye, s. 255.
218 Ayn~~eser, s. 255.
219 el-~stahri, s. 304; el-Kazvini, s. 525; el-~drisi, c. II, s. 699.
22() el-Mukaddesi, s. 325.
221 Ayn~~eser, s. 325-326.
222 Marco Polo, s. 47.
223 el-Kazvini, s. 306.
221 el-~drisi, c. I, s. 206.
225 Ayn~~eser, c. I, s. 196.
226 Ayn~~eser, c. I, s. 513. Ayr~ca bkz. Yakut el-Hamevis, c. V. s. 444.
227 Marco Polo, s. 54-55.
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kirlenince, ayn~~yöntemle yine temizlenebilir. Yani, temizlemek için kuma~'
ate~e atmak gerekir."228.
Ortaça~da Alt~ n Ordu devletinin ihti~aml~~ devresinde ba~kent Saray
Berke'de di~er sanayi kollar~~ gibi dokumac~l~ k da önemli bir yer tutard~.
Kom~u göçebelerden bol miktarda yün almak kolayl~~~ na malik olan Saray
dokumac~lar~ n~ n ba~l~ca yünlü kuma~lar dokuduklar~~tabfidir. Orta Asya'dan
gelen pamuklardan da pamuklu kuma~lar yap~l~ rd~ .
~slam Dünyas~ n~n bat~~k~sm~ nda yer alan ve Ortaça~da büyük bir dokuma
endüstrisi potansiyeline sahip bulunan bir ülke de M~s~ r idi. Buras~, çok lüks
ve normal kuma~~üretimi bak~ m~ ndan Akdeniz havzas~~ ülkeleri aras~ nda
rakipsizli~i ile tan~ n~ rd~ . Hatta, bu ülke çe~itli ~ehirlerde üretmi~~oldu~u kuma~lari, ~slam Dünyas~ n~ n do~u memleketleri, Suriye, Bizans, Kuzey Afrika
ve ~talya'ya ihraç ediyordu230.
M~s~ r ilk kuma.~larm~ n teknik ve dekorunu k~pti sanat~ ndan ald~; ancak
müslümanlar ~ran, Sasani, Bizans etkilerine arabesk231 desenini ve özel bir
karakter eklediler. Saint-Josse (Pas-de Calais) kilisesinden gelen bir Sasani
ipekli parças~~Louvre müzesinde bulunmaktad~ r; k~ rm~z~~zemin üzerinde filler ~aha kalkm~~lard~r, kenar suyu bir deve dizisi ile süslenmi~tir ve üzerinde
kufi harflerle ~u yaz~~ bulunmaktad~ r: " Kaid Ebu Mansur Nagtekin'e (ölm.
916) zafer ve mutluluk, Tanr~~ onun sa~l~~~ n~~ daim k~ls~n! "232.
~slam öncesi dönemde M~s~ r, Arap yar~ madas~ na çe~itli elbiseler ihraç
ediyordu. Bunlar aras~ nda ince beyaz kuma~tan imal edilen el-Kubâti ve keten ve ibri~im kar~~~ m~ ndan üretilen el-K~slyy ad~ndaki elbiseler me~hurdu.
M~s~ r, ~slam'~ n yapl~~~ ndan sonra da bu elbiseleri göndermeye devam etti.
228 Ayn~~eser,

s. 54-55.
Y~~. Yakubovskiy, Alt~n Ordu ve Çai~sii, (Çev: Hasan Eren), Ankara, 1992, s. 87.
23" Morice Lombard, s. 243.
231 Birbiri içine geçmi~~yuvarlak ve helezonsu dal ve yapraklarm olu~turdu~u biçimlere Avrupal~ lar'ca verilen add~ r. Ancak yerinde kullan~lmam~~~bir deyin~dir. Araplara özgü ya da Arap
tarz~~ demek anlam~ ndad~r. ~yi incelenmi~~olsa idi Türk tarz~~demek yerinde olurdu. Ayr~ca Araplar, Farslar Türkler bu ad~~kullanmaz. Türkler ise arabeske girift bezeme derler. Bu sanat~ n kayna~~~ise ~slam öncesi olup Orta Asya'd~r. Daha sonralar~~eski M~s~ r'da, Roma'da ve Bizans'ta da
kullan~lm~~t~r. Sonradan ~slam dinine giren Araplar, Farslar, Türkler aras~ nda da büyük ilgi
görmü~~olan bu tarz git gide ~slami bir üslup olarak tan~ nm~~t~ r. Arabesk yerine ~slam f~slübu
delinmesi belki daha uygun dü~er. Bkz. Mehmet Zeki Ku~o~lu, Resimli Ansiklopedik Türk Kuyumculuk Terimleri Sözlü~ü, ~stanbul, 1994, s. 19-20.
232 Bkz. Zeki Muhammed Hasan, el-Fiiniinul-~raniyye, s. 247; Ali Mazaheri, s. 335-336.
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Hz. Peygamber (s. a. v.)'in, Usame b. Zeyd'e Kubâti denilen elbiseden giydirdi~i rivayet
Amr b. el-As, M~s~ r'~~ fethettikten sonra, müslümanlara bir nüfus say~ m'
yapm~~~ve M~s~ rl~ lar'dan vergi olarak y~lda yünden yap~lm~~~bir cübbe, bir
bornos, bir sar~ k, bir ~alvar ve bir çift ayakkab~~ veya cübbe yerine bir Kubâti
elbise vermelerini istemi~tir'''.
M~s~ r'~ n dokuma endüstrisinde kendine özgü sitili, boyas~ z olan beyaz
bezdi. Emeviler zaman~ nda" M~s~ r bezleri, yumurtan~ n etraf~ ndaki deri, Yemen bezleri ise, ilkbahar çiçekleri gibidir " sözü her zaman söylenirdi. Bu
bezler gümü~~ile tart~ l~ rd~ . Bunlar~ n iplikleri o kadar s~ k~~ bükülürdü ki, y~ rt~ lmak hususunda kuvvetli bir crepitus ventris ile k~ yas edilebilirdi. Bu bezler
haritalar için kullan~ l~ rd~. Bunlardan bir tanesi 100 dinara ç~ kard~~ ve daha
çok alt~n teller ile dokunurdu ki, o zaman k~ ymeti iki misline yükselirdi235.
M~s~ r dokuma endüstrisinin ilk dönemlerine dair ele geçirilen kuma~lar
yiin ve ketenden ma'rnül olup, çok desenli ve üzerinde ku~, hayvan ve insan
fligurlar~~ bulunmaktad~ r. Ayn~~ zamanda bu kuma~larda geometrik ~ekiller,
kesik çizgiler ve çe~itli çemberler yer al~ r. Arapça kitâbeler ise H. I. yüzy~ldan
itibaren görülmeye ba~ lar. Bugün Kahire'deki Arap miizesinde K~pti kuma~larma benzeyen üzerinde klasik ku~~resimleri bulunan halkalar halindeki desenlerden olu~an bir ~arit yer almaktad~ r. Ayr~ca bu kuma~~üzerine k~ rm~z~~
ipekle kufi hatt~~ile ~U yaz~~yaz~lm~~t~ r: Bu sar~ k Somael b. Musa'ya ait olup H.
88. y~l~ n Receb ay~ nda imal edilmi~tir'.
M~s~r'~ n geli~mi~~dokuma endüstrisinin ham maddesi keten idi. Buradaki
keten mahalli bir ürün olmakla birlikte, Suriye'den ithal edilen ipeklerle veya
alt~ n ve gümü~~tellerle kar~~t~ r~ larak dünyan~ n en kaliteli kuma~lar~~ üretiliyordu. Bu endüstriyel faaliyeti, say~lar~~yirmiden fazla küçiiklii bilyük1ü sanayi
~ehri yerine getirmekteydi ve her ~ehrin dokuma i~i ile u~ra~an köyleriyle
birlikte kendine ait bir t~ raz~~ bulunuyordu'''. Bu ~ehirleri ~öyle s~ ralamak
mümkündür; Dimyat, Dabik, T~ nnis, ~skenderiyye, Asyüt, el-Bel~ nesâ, ~atâ,
Taha, U~müm, Ebyâr, U~mün (U~müneyn), B~ls, Dalas, Tüne, Demenhür,
Cevad Ali, c. VII, s. 602-603.
Kudame b. Ca'fer, el-Haraç ve Sina-til-Kitabe, (Thk: Muhammed Hüseyn ez-Zebidi),
Ba~dat, 1981, s. 337; el-Belazuri, s. 307.
235 Adem Men, c. II, 354.
Zeki Muhammed Hasan, Fünânt~ l-~sla~n , Kahire, 1948, s. 347-348.
237 Morice Lombard, s. 243-244.
2:4:4
23
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Wire, AhnCt, el-Kays, ~hmim, el-Feyy0m, Büsir, Ahnas, el-Ferema, Ebvân,
Sanbu, semâlhut ve Dernire238.
M. VI. ve VII, yüzy~ llarda geli~iminin en üst düzeyine ula~an yünden ma'mül k~ pti kuma~~endüstrisindeki teknik, Araplar'~ n M~s~ r'daki ikt~darlar~~ boyunca devam etmi~tir. Bu yüzden da k~pti kökenli dokuma ustalar~ n~ n kendi
milletleri için dokuduklar~~ kuma~larla, Abbasi ve Tuluno~ullar~~ döneminde
müslümanlar için imal ettikleri kuma~lar aras~ nda büyük bir farkl~l~ k görülmez. Bu dönemde genellikle sar~ k ve kemerlerde kullan~ lan ~â~lar siyah ketenden veya i~lenmi~~~aritlerle süslü yiinden imal ediliyordu. Ayr~ca M~s~ r'da
imal edilen Abbasi dönemi kuma~lar~ ndaki süslemelerde kufi hatla yaz~lm~~~
kitâbeler, imal tarihi veya yeri yer almaktayd~239. Kahire'deki ~slam Sanatlar~~
Müzesinde M. 707 y~l~ nda imal edilen bir sar~ k ~â~~ ndan bir parça bulunmaktad~ r. Ayn~~ zamanda bu müzede çok güzel süslemeleri bulunan Feyy0m ~ehrindeki özel bir dokuma fabrikas~ nda yap~ lm~~~bir parça kuma~~yer al~ r210.
IX. yüzy~lda M~s~ r'~ n el-Kays ~ehrinde, ~ehrin ad~ n~~ ta~~yan elbiseler ve
Mer'iz denilen kaliteli yünlü kuma~ lar üretiliyordu". Bir habere göre, Muaviye b. Ebi Süfyan ya~lan~ nca, vücudunun ~s~ nmamas~ ndan yak~ nmaktayd~.
Baz~~ kimseler, onu ancak M~s~ r'~ n el-Kays ~ehrinde imal edilen bal rengindeki
yiinden yap~ lm~~~mar'iz elbiselerinin ~s~ tabilece~i görü~ünü ortaya att~ lar.
Bunun üzerine, kendisine M~s~ r'dan birkaç elbise gönderildi. Fakat o, sadece
bir elbise ile yetindi2 12 .
Chauser'in zaman~ nda Fastain olarak me~hur olan kuma~~kelimenin de
i~aret etti~i gibi, el-Fustat ~ehrinde imal edilmekteydi'. Taht ~ehrinde çok
ince yünlü kuma~lar2 ", U~m~lneyn'de çe~itli elbiseler", Ebyâr'da, Suriye,
~rak ve M~s~ r'da lüks elbise olarak bilinen kaliteli giyisiler", ve Feyyüm'da
boyu 30 ar~~ n olan ve çifti 300 Ma~rib dinar~~ tutan keten perdeler2I7 dokunmaktayd~ .
238 Selam ~a'fi'i Mehmud Selam, Ehlü'z-Zim~ne fi M~s~r fl'I-Asmyn el-Fat~mi es-Sâni ye7-Eyyütd, Kahire, 1982, s. 145.
239 M. S. Dimand, el-Fünânul-~slânnyye, (Arp. Trc. Ahmed Muhammed ~sa), Kahire, 1982,
s. 251.
210 Ayn~~
eser, s. 251.
2 IL el-Yakt~ bi, s. 337-338; el-Makrizi, c. I, s. 330.
212 Ayn~~
eser, c. I, s. 330.
213 Philip K. Hitti, c. II, s. 1014.
211 el-Mukaddesi, s. 202; el-~drisi, c. I, s. 125.
215 el-~stahri, s. 53; el-~drisi, c. I, s. 124.
216 ~bl~~Battuta, c. I, s. 15.
217 ~ bn Havkal, s. 159.
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Fat~miler döneminde M~s~ r'da Abbasi döneminde imal edilen kuma~lardan daha kaliteli kuma~lar yap~lmaya ba~land~. Bu dönemde Kahire'de imal
edilen keten ve ipekten ma'mül kuma~lar öyle ince dokunmaktayd~~ki, bir
abay~~ve hatta bütünüyle bir elbiseyi bir yüzük içinden geçirmek mümkün
olmaktayd~. Fakat buna ra~men bu dönemdeki dokumac~lar, kuma~larda yer
alan kitâbelerle çe~itli süslemeleri Abbasi stilinde yap~yorlard1248.
M~s~r'~ n dokuma endüstrisinde büyük bir ilerleme kaydetmesinin baz~~
sebepleri ~unlard~r: M~s~r ile yabanc~~devletler aras~ndaki ticki ili~kilerin çok
geli~mi~~olmas~~ve dolay~s~yla bu ülkenin dokuma çe~iderine talebinin artmas~, devletin itinal~~bir ~ekilde dokuma fabrikalar~n~~kontrol etmesi, bu
dalda uzmanlar yeti~tirmesi, mâhir sanatkârlar~~te~vik etmesi ve atölyelerde
çal~~an yabanc~~i~çilere bütün gerekli hizmetleri sunmas~. Ayr~ca özellikle Fat~ miler döneminde hükümetin "Dâru'd-Dibâc" gibi dokuma sanayi sektörü
için yeni fabrikalar açmas~ , "Dâru'l-Kisve" ad~ ndaki fabrikaya büyük miktarda
para tahsis etmesi, ki bu para miktar~~H. 516 y~l~nda 600. 000 dinar~~bulmu~tur, Faund halifelerinin, devletlerinin yüksek rütbeli memurlarma en kaliteli
elbiseleri hediye etme konusunda birbirleriyle rakabete giri~meleri, sanayi
merkez ve ~ehirlerine hizmet ve hammadde temin etmeleri ve buralarm savunmas~n~~ve asayi~ini sa~lamada büyük ihtimam ve titizlik göstermeleri".
Bütün bu sebepler M~s~r'~~dokuma endüstrisinde Ortado~unun en önemli
ülkesi durumuna getirmi~tir. M~s~r"~ n dokuma endüstrisinde hammadde olarak kullan~ lan yün ve keten yönünden zengin bir ülke olmas~n~~da unutmamak gerekir. Örne~in keten M~s~r'~n k~ rsal kesimlerinde ve özellikle de FeyyCun, AsyCit ve U~müneyn, K~ft ve Delta'daki baz~~bölgelerde bol miktarda yeti~tirilmekteydi. Yün, feyyüm, ~hmim, AsyC~ t ve Said ve Delta bölgelerinin çe~itli yerlerinde ya~ayan Arap kabileleri taraf~ ndan bol miktarda yeti~tirilen
koyunlardan elde ediliyordu. Hatta Said bölgesindeki baz~~h~ristiyan köyleri
geçimlerini tamamen koyun yeti~tiricili~inden sa~lamktayd~ lar". ~pek ise
daha ziyade Çin, Hindistan, Endûlüs ve Sicilya adas~ndan ithal yoluyla temin
edilmekteydi. Bu hammaddenin önemli çar~~lar~~ise ipe~e dayal~~dokuma
endüstrisinin merkezi olan ~skenderiyye ~ehrinde bulunuyordu. Ayr~ca lupti248 M. S. Dimand, s. 253-254. Fat~ miler döneminde imal edilen kuma~lardaki siislemeler
hakk~nda geni~~bilgi için bkz. Serjeant, R. B. Islamic Textiles-Material for a History up to the
Mongol Conquest, Beirut 1972; Rogers, Early Islarnic Textiles, Brighton 1983; Muhammed Abdulaziz Merzük, ez-Zahrefett17-Menstice 57-Akiniseti7-Fkunlyye, Kahire, 1942; Suad Mâhir, enNesicin-Islâmi, Kahire, 1977.
248 Selam ~i~fi'l Mahmud Selam, s. 146-147.
250 Ayn~~eser, s. 147.
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lerin ya~ad~~~~Saidu'l-A'la topraklar~ nda dokuma endüstrisinde önemli bir
madde olarak kullan~ lan bol miktarda indigo bitkisi yeti~ tirilmekteydi ve bu
mahsul M~s~ r ekonomisine büyük bir gelir sa~lamaktayd1251.
Nas~r Hüsrev, bize M~s~ r'da bir bez tacirinin bir dirhem ipli~i, üç Ma~ribi
dinara sat~n ald~~~n~~ve üç dirhem Ma~ribi dinar~n, üçbuçuk dirhem Ni~aburiye denk oldu~unu, Ni~abueda en iyi ipli~in bir dirheminin be~~dirheme sat~n al~ nd~~~ n~~ anlat~ r252. M~s~ r'~n dokuma tezgâhlar~ n~~gören bu seyyah, M~s~ rl~~dokumac~lar~n~ n bütün ma'mullerinin halifenin deposuna gitti~ini bildirmektedir. Farsnâme bize i~lenmi~~ma'mullerin teslimi i~ine dair çok k~ymetli bir hikâye b~rakm~~t~ r. Dokuyucular~n i~lemi~~olduklar~~bütün e~ya
baya ünvan~ n~~ ta~~ yan özel bir kontrölürü taraf~ ndan muayene edilir ve
yaln~ z iyi kaliteli bulunanlar emirin deposuna gönderilirdi253.
Dokuma endüstrisi, ketenin mükemmel i~lendi~i M~s~r'da çok geli~mi~ti.
Örne~in Dimyat yak~ n~ ndaki Dabik'te Dabiki denilen ve kimi zaman daha
parlakl~ k vermek için alt~ n veya gümü~~teller kar~~ur~lan dünyan~n en iyi keteni dokunmaktayd~ . Keten kuma~lar~ n sar~ k yap~lan ve saydam denilecek
kadar ince olanlar~~ve üzerine co~rafya haritalar~~yap~lan veya ressamlara tuval vazifesi gören kablar~~vard~. Zaman~n ~~klar~~elli metre Dabiki'den sar~klar
ta~~rlar& Bir top Dabiki a~a~~~yukar~~yüz dinard125'.
Dimyat ve T~ nnis gibi M~s~ r kentlerinde çe~itli kuma~lar, cübbeler, nak~~l~~elbiseler ve fazla ince bir gaz bezi olan Qasab imal edilmekteydi'. Ayr~ca, burada ipekli sar~ k, ba~örtüsü ve kad~ nlara ait giyim e~yas~~ dokunurdu.
Bu renkli ipeklerin e~ i, hiç bir yerde dokunmaz& Beyaz~ n~~Dimyaeta dokurlard~ . Devlet tekelindeki dokuma fabrikalar~nda üretilen kuma~lar ise, kimseye sat~ lmazd~'.~ ran'll hükümdar Adudu'd-Devle'nin bu çok ünlü kuma~tan bir elbise almalar~~için T~ nnis'e 20. 000 dinar vererek adamlar gönderdi~ini, adamlar~ n orada birkaç y~ l kald~ klar~ n~~fakat bu elbiseyi alamad~ klar~ n~~
Nas~ r Hüsrev'den ö~renmekteyiz257.

251

Ayn~~eser, s. 147-148.
Nas~r Hüsrev, s. 85.
253 B. Zahoder, Selçuklu Devletinin Kurulu~u S~ras~nda Horasan, (Çev: ~smail Kaynak).
Belleten, c. XIX, S. 73-76 (1955), s. 509.
254 Ali Mazaheri, s. 332.
255 el-Yakubi, s. 337-338.
256 Nas~r Hüsrev, s. 60.
257 Ayn~~eser, s. 60.
252
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T~ nnis de tek parçadan çok ince gömlekler de yap~lmaktayd~; bunlar keten ve alt~ n s~ rma ile dokunmaktayd~ . Bedne denilen bu gömlekler halifeye
tahsis edilmi~ti ve herbiri 1.000 Ma~ribi dinar de~erindeydi. Bunlar~ n içine
yaln~z iki ons keten vard~. Gerisi hep alundand~258. Burada halife için doku259
nan bir sar~k 500 Ma~ribi dinara mal oluyordu . Fat~mi halifesi el-Hakim
Biemrillah zaman~nda T~ nnis ~ehrinde erkek ve kad~ n olarak kuma~lar~~boyamakla u~ra~an 10.000 dokuma i~çisi ve 5.000 tezgah bulunmaktayd~. Ayr~ca
bu devlet fabrikas~nda içinde elbise toplanan 1.500 sepet vard~, bunlardan
her elbisenin 1000, her sar~~~ n ise 500 dinar de~erinde oldu~u 400'ü saraydaki elbise deposuna gönderiliyordu'. el-Aziz döneminin M~s~ r dokuma
endüstrisinde özel bir yeri bulunmaktad~ r. Zira bu dönemde hiç bir dönemde görülmeyen çok lüks dokuma çe~itleri imal edilmeye ba~land~. Bunlar~~ ~öyle s~ ralamak mümkündür: a~~r kuma~lar, renkli sar~klar, alt~ n kar~~~ml~~ ve bayrak resimli Dabik dokumalar~, uzunlu~u 100 kulaç olan alt~n kar~~~ml~~ sar~klar ve Saklaton ve Attabi kuma~lar".
M~s~ r'~ n Abbasi ve Fat~ mi dönemlerinde dokuma ustalar~, kuma~lar~,
üzerine ressmetmek ve basmak suretiyle nak~~l~~desenlerle süslemeyi mükemmel bir ~ekilde yap~yorlard~. Ayr~ca onlar taraf~ ndan yap~lan desenlerin
büyük bir k~sm~~ya alt~n renginde ya da k~ rm~z~~ve kahve renginde idi. Baz~~
dokuma fabrikalar~~ise alt~ n rengindeki markas~ n~~sat~~a sunulan kuma~lara
nak~ediyorlard~ . Bu fabrikalarda çal~~an ustalar desenleri kuma~lara basmak
için tahta kal~plar kullan~yorlard~. Bu kal~ plardan baz~lar~~bugün Kahire'deki
Arap müzesinde sergilenmektedir2"2.
M~s~ r manifatura spesialiteleri aras~ nda rengi günün çe~itli saatlerine
göre de~i~en Bukalemun2" adl~~ bir kuma~ta empirme keten de vard~'''.
Emevi Halifeleri Bukalemun kuma~lar~~kendi tekellerine alm~~lard~~ve bun258 el-Makrizi, c. I, s. 286. Ayr~ ca bkz. Adem Metz, s. 352; Ali Mazaheri, s. 332.
259 Nas~r Hüsrev, s. 60.

.ir T~nnis, Ba~dat, 1967, s. 37. Fa26° Muhammed b. Ahmed b. Bessâm, Enisül-Celis fi Ahb"
umiler döneminde devlet memurlar~~ve halk taraf~ ndan giyilen elbise çe~itleri ile ilgili geni~~bilgi
için bkz. Abdulmun'im Sultan, el-Mücteme'ul M~sri fil-As~ii-Fat~mi, Kahire, 1980, s. 271-284.
261 Ayn~~eser, s. 273.
262 Zeki Muhammed Hasan, Fününul-Islam, s. 358.
263 Bu elbiseler, Ma~rib ülkesinde Atlas Okyanusu üzerinde yer alan ~enterin ~ehrinde y~l~n belli bir gününde Bukalemun ad~ ndaki hayvan~ n bir kayaya sürtünmesi neticesinde dökülen
atun rengindeki tilylerden imal edilmekteydi. Bkz. el-Mukaddesi, s. 240-241; el-Istahri, s. 42.
2" Nas~r Hüsrev, s. 60; Ali Mazaheri, s. 332-333.
Belleten C. LXIV, 50

786

ABDULHALlK BAKIR

lardan yap~lan elbiselerin imali gizli tutulurdu265. Hatta bu elbiseler Bizans
imparatorlarma bile saulm~yordu». M~s~r halifesi için dokunan ipek ve yanar döner kuma~lar~n de~eri tamamen verilirdi. Bu yüzden halk, halifenin
i~ini yapmaya özen gösterirdi. Ba~ka kentlerde oldu~u gibi, divan ve halife taraf~ndan sanatkârlara herhangi bir bask~~yap~lmazd~. Buras~~halife için develerin mahiffelerine atlar~n e~erlerine yanar döner kuma~lar dokurlard~262.
T~nnis ~ehrinde her y~l Kâbe örtilsiinü dokumak için 5.000 tezgâh geceli
gündüzlü çal~~~rd~ . el-Fâkihi, " Kitab'u Ahbar Mekke "adl~~eserinde Kâbe'nin bat~~k~sm~nda bir örtü gördü~ünü ve üzerinde, " H. 197 y~l~nda el-Fadl b.
Sehl Zi'r-Riaseteyn ve Tahir b. el-Hüseyn'in buyruklanyla es-S~myy b. el-Hakem ve Abdülaziz b. el-Vezir el-Cervi taraf~ndan emir verilerek yap~ld~ ." ibaresinin yaz~ld~~nn~~ mü~ahede etti~ini nakletmektedir269. Ayr~ca o bize ~unu
anlaur:"M~s~r Kubâti Kâbe örtüsünden bir parça gördüm. üzerinde " Mü'minlerin emiri Me'mun taraf~ndan H. 206 y~l~nda emir verilerek imal edilmi~tir." ibaresi yaz~llyd1229. Yine el-Mehdi taraf~ndan yapt~r~lan bir Kâbe örtüsü gördüm. üzerinde "Allah'~n ad~yla Mü'minlerin emini Abdullah elMehdi Muhammd için (Allah, onun ömrünü uzun luls~n.) Allah'~n lütuf ve
bereketi olarak ~smail b. ~brahim'in emriyle el-Hakem b. Ubeyde taraf~ndan
162 y~l~nda T~nnis uraz~nda imal edilmi~tir. " yaz~yordu221. Gördü~üm ba~ka
bir Kubâti örtüde ise, ~öyle yaz~yordu: " Bu, Allah'~n ad~yla ve O'ndan bir bereket olarak Mü'minlerin emini Abdullah el- Mehdi Muhammed'in (Allah,
onu ~slah eylesin.), Muhammed b. Süleyman'a bir buyru~u üzerine vali elHattab b. Mesleme'nin eliyle H. 159 y~l~nda T~nnis ~ehrinde yap~lm~~ur"222.
Hicri 384. y~l~nda Yahya b. el-Yemân'~n T~nnis, Dimyat ve el-Ferema'dan
hediye olarak Mekke'ye getirmi~~oldu~u e~yalar aras~nda iki adet Kâbe örtüsü
de yer almaktayd~2".

2°5 Bkz. el-Mukaddesi, s. 240-241; el-Istahri, s. 42.
266 Nas~r Hüsrev, s. 60-61. Bu elbisenin 1.000 dinara sat~ld~~~~rivayet edilmektedir. Bkz. el-

lstahri, s. 240-241.
267 Ayn~~eser, s. 62.
2°8 Morice Lombard, s. 244.
269 el-Makrizi, c. I, s. 292.
270 Ayn~~eser, c. I, s. 292
271 Ayn~~eser, c. I, s. 292.
222 Aru eser, c. I, s. 292.
273 Ayn~~eser, c. I, s. 292.
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T~ nnis ~ehrine ba~l~~Tüne köyünde de bir t~ raz bulunuyordu ve burada
bazan Kâbe için örtü imal ediliyordu274.
T~ nnis ~ehri her y~l yaln~z Irak'a H. 360/M. 970 senesine kadar 20-30 bin
dinarl~k kuma~~ihraç ediyordu275. Ancak Fat~miler zaman~nda halife el-Aziz'in
veziri Ebu'l-Ferec b. Kils taraf~ ndan ihracat yasak edilip, bütün üretim M~s~ r
saray~ na tahsis edildi. Hatta bu vezir daha da ileri giderek T~ nnis'e giren ve
ç~ kan her kesten vergi almaya ba~lad~ "' Bu yasak sonunda, iran'da Siniz ve
Kazerün, Azerbaycan'da da Derbend ~ehirleri M~s~r'~ n bu endüstrisini al~ p
uygulad~lar; Keten önceleri M~s~ rdan getirtilirken, sonradan Adudu'd-Devle'nin çabalar~~ile ~ran'da yeti~tirildi277.
Delta'daki dokuma endüstrisi ev endüstrisi idi. Kad~ nlar keteni gererler
erkekler dokurlard~. Kuma~~tacirleri bu i~çilere gündelik verirler ve yaln~z
devlet taraf~ ndan görevlendirilen simsarlara satabilirlerdi278. IX. Yüzy~lda M~s~rl~~dokuma i~çilerine günde yar~ m dirhem ödenirdi ki, bununla ancak ekmek al~ nabilirdi. Bundan ötürü gezisi esnas~nda buralardan geçmekte olan
Patrik Tellmachre'li Dimonysius'e " kendilerine ödenen miktar~n geçimlerini
sa~lamak için yeterli olmad~~~ n~" söyleyerek ~ikayette bul~mmu~lard~ r. Daha
sonra, X. ve XI. yüzy~ llarda onlara verilen gündeliklerin miktar~~bir hayli artur~lm~~t~ r"".
T~ nnis ve Dimyat ~ehirlerinde bulunan dokuma fabrikalar~ nda çal~~an
i~çiler daha ziyade toplumun seviye ve ya~am bak~ m~ ndan en sefil kesimi olan
K~ ptilerden olu~uyordu. Onlar~ n en çok yedikleri yemek çe~idi ise, tuzlanm~~~
bal~ k idi. Bu i~ çiler yemeklerini yedikten sonra ellerini y~ kamadan dokuma
tezgâhlar~ n~ n ba~~na geçer ve o çok de~erli kuma~lar~~ dokumaya ba~larlard~ .
Böylece, kuma~lar~~ almak için inceleyenler, onlar~ n Nidd a~clyla buharla~t~r~lm~~~oldu~unu san~ rlard~'.
Dokuma i~çileri Dimyat'ta me'âmil (atölyeler) denilen belli odalar~~ kira
kar~~l~~~ nda tutarak buralarda elbiseleri dokurlard~. i~çilerin kendi atölyeleri
d~~~ nda kuma~~dokumalar~~yasaklanm~~t~ . Hatta bir atölyede dokunan kuma~271 Ayn~~eser,

c. I, s. 292.
Havkal, s. 152.
278 Ayn~~eser, s. 152-153.
277 Ali Mazaheri, s. 333.
278 Adem Metz, c. II, s. 354.
279 Ayn~~eser, s. 354; Ali Mazaherl, s. 333.
280 el-Kazvini, s. 193; Yakut el-Hamesi, c. II, s. 538.
275 ~bn
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tan arta kalan küçücük bir parça bile di~er bir atölyeye götürülse simsar~ n
bundan haberi olurdu. Bu da üretilen kuma~~n fiat~n~ n dü~ürülmesine yol
açard~. Dimyat'ta içinde alt~ n teller bulunmayan beyaz bir elbise 300 dinara
sat~l~ rd~"I.
Nas~ r Hüsrev bize M~s~ r'da" Dâru'l-Vezir " denen bir kervansarayda yaln~z ipekli kuma~lar sat~ld~~~n~ , alt katta terzilerin, yukar~~katta ise, dokuma i~çilerinin oturduklann~~ve buran~ n y~lda 20. 000 Ma~ribi dinar kâr sa~lad~~~ n~~
anlat~ r'.
Fat~miler zaman~ nda imal edilmi~~dokuma parçalar~~üzerinde Avrupa'da
hanedan armalar~ nda görülen pozlar tak~ nm~~, yahut normal halleri içinde
hayvan suretleri görülür'. Onlar~ n döneminde Kahire'de Dibaçlar üreten
bir fabrika bulunuyordu. Ayr~ca, burada" Dâru'l-Kisve "denilen çe~itli elbise
ve bezlerle dolu bir depo in~a ettirilmi~ti. Devlet buradan halk~ n her kesimine k~~l~ k ve yazl~ k elbiseler da~~ t~ rd~. Humaraveyh, k~z~~Katru'n-Nedâ'y~~
Abbasi halifesi el-Mu'tezid ile evlendirdi~inde herbirinin fiat~~18 dinar olan
1.000 adet kad~ n ~alvar' hediye etmi~ti 28-t . Bu dönemde Kahire'de dokuma
endüstrisinin büyük bir ilerleme kaydetti~ini, Fat~mi halifesi el-Mu'iz'in emriyle imal edilen Kâbe örtüsünün tan~ t~ m~ ndan anlamak mümkündür. Bu
örtü kare ~eklinde olup, geni~li~i 140 kar~~t~~ve kenarlar~ nda 12 alt~ n hilal buliman k~ rm~z~~dibaçtan yap~lm~~t~. Ayr~ ca her hilalin içinde bir alt~ n turunç ve
her turuncun içinde de güvercin yumurtas~~büyüklü~ünde 50 tane inci bulunmaktayd~. Örtü ayn~~zamanda k~ rm~z~, sar~~ve mavi yakutlarla süslenmi~,
kenarlar~na da ye~ il zümrüt harflerle hacla ilgili ayetler i~lenmi~ti ve örtünün
tümü miskle kokuland~ r~lm~~u. Bu ~ahâne kâbe örtüsü sarayda her kesin içeriden ve d~~~ ndan rahatca görebilice~i bir yerde sergileniyordu'.
Asyüt ~ehrinde koyun yününden öyle sar~ klar dok~~rlard~~ ki, e~i bulunmazd~. ~ran'a getirilen ve M~s~ r yünlüsü denilen incecik yünlüler genellikle
bu ~ehirde imal edilirdi. Nas~ r Hüsrev, burada e~ine ne Lal~or'da ne de Multan'da rastlad~k' ve bak~ nca ipeldi oldu~u san~ lan sof fotalar gördü~ünü be~eni ile anlat~ r284.
281 Ayn~~eser,

s. 193; Ayn~~eser, c. 11, s. 538.
Nas~r Hüsrev, s. 89.
283 Philip K. Hitti , c . II, s. 1014.
281 Corci Zeydan, c. II, s. 640
285 Hasan ~brahim Hasan, Tarihu'd-Derletil-Faumiyye fil-Ma~rib ve M~s~r ve Suriye ve BiMdil-Arab, M~s~ r, 1981, s. 583.
288 Nas~r Hüsrev, s. 101; Ayr~ ca bkz. el-Kazvini, s. 147; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 229-230.
282
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el-Behnesa ~ehrinde halifeler için el-Behnesiyye denilen perdelik kuma~lar, ~ahane çad~rlar ve çok kaliteli elbiseler imal eden özel fabrikalar~n yan~nda halk için her çe~it kuma~~üreten fabrikalar da bulunmaktayd~. Tacirler
30 ar~~n uzunlu~undaki perdelerin bir parças~n~n çiftini 200 dinardan az
veya fazlas~na sat~n al~yorlard~. Burada imal edilen perdelik kuma~lar ve di~er
yünlü ve pamuklu elbiselerin üzerinde mutlaka onlar~~üreten özel veya halka
yönelik fabrikalar~n markas~~bulunurdu. el-Behnesa ~ehrinde üretilen dokuma çe~itleri Ortaça~da dünyan~n her yerinde aranan mallar aras~nda birinci s~rada yer almaktayd~287.
Salahaddin Eyyübli zaman~nda M~s~r'~~ziyaret eden ~bn Cübeyr ~hmim
~ehrinde k~ptfier taraf~ndan in~a edilen dokuma fabrikalar~ndan bahsetmektedir. Burada çok kaliteli yünden giysiler, bir çe~it figürlerle i~lenmi~~ipek elbiseler, nalu~h kuma~lar ve üzerine i~aret konulan beyaz ve renkli dokumalar
imal edilmekteydi. Çok yüksek fiyata sat~lan bu lüks dokuma çe~itleri buradan dünyan~n bir çok ülkesine ihraç edilmekteydi".
Dokuma endüstrisine M~s~r hükümetleri taraf~ndan uygulanan vergiler
çok a~~rd~. ~atâ ~ehrinde imal edilen e~-~ataviyye denilen kuma~lar~n üzerinde halifenin mührü olmadan hiç bir K~pt~~dokuma i~çisi dokuyamazd~~ve
ancak simsarlar vas~tas~yla bu ürünleri ba~ka birine satabilirdi. Ayr~ca, her i~çinin dokumu~~oldu~u kuma~lar, bir görevli taraf~ndan kontrol edilir, sonra
s~rayla; top haline getiren, bitki sapayla ba~layan, çuvallara koyup pakedeyen,
servislere gönderilirdi. Bütün bu servislere belli miktarda ücret ödenirdi.
Her servisin de çuvallar üzerinde damgas~~bulunurdu. Son kontrol ise, gemilerin kalk~p esnas~nda yerine getirildi'.
~atâ ~ehri, içinde en çok alt~n teller bulunmayan ince kuma~lar imal
ederdi ve bu kuma~lardan yap~lan bir elbise 300 dirheme sat~l~rd~". Burada
çok ~ahane kâbe örtüleri de dokunmaktayd~. el-Milli, üzerinde "Allah'~n ad~~
ve bereketiyle Mü'minlerin emiri Abdullah Hârun'un (Allah onun ömrünü
uzun k~ls~n) buyru~u neticesinde Mü'minlerin emirinin azadi& el-Fadl b.
Sehl'in emriyle 191 y~l~nda ~atâ t~raz~nda imal edilmi~tir." ibaresi yaz~lan bir
Kâbe örtüsünü gördü~ünü anlatmaktad~r".
c. I, s. 130; el-Himyeri, er-Ravzul- Mftir fl -Haberi'l-Aktr,. Beyrut. ( Trz. ), s.
287
114; el-Makrizi, c. I, s. 382-383.
288 Bkz. Selam ~âfil Mahmud Selam, s. 155.
289 el-Mukaddesi, s. 213.
s. 337-338; el-Karvini, s. 209.
288
291 Bkz. el-Makrizi, c. I, s. 365.
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Ortaça~da ketenin en kalitelisi Misli ve Cenevi olarak adland~ r~lan keten
idi. Bu iki çe~idin de en çok re~bet göreni yumu~ak olanlyd~ . En kötü keten
ise çabuk k~ r~lan k~sa ve iri keten idi. Hisbe kanunlar~~ dokumac~lar~ n kaliteli
ketenlerle kalitesizlerini, ayn~~ zamanda Bahri ile Sa'idi, Sa'idi ile de Küri çe~itlerini birbirine kar~~t~ rarak kuma~~üretmelerini yasakl~yordu. Ayn~~ kanunlar, onlardan, i~i olmayan kad~ nlar~ n, atölyelerinin kap~lar~ nda oturmalar~ na
izin vermemelerini ve ancak güvenirli~i, iffeti ve dürüstlü~ü onaylanan ki~ilerin halka keten satmalar~ n~~ da ön görmekteydim.
Memlükler zaman~ nda ~skenderiyye ~ehri endüstrinin merkeziydi. Burada al~ m sat~m kapasitesi yüksek çar~~ lar ve bez ve kuma~~fabrikalar~~bulunuyordu. Dünyan~ n her yerinden kara ve deniz yoluyla gelen tacirler buraya u~rar ve ~ehirde üretilen kuma~lar~~memleketlerine götürürlerdi. ~ehirde alt~ n
ve gümü~~teller kar~~t~ r~lm~~~el-Hafir denilen kuma~lar, ince bir gaz bezi olan
Qasablar, desenli elbiseler, Abalar, Dabikiler, sade dokumalar, iplikler, pamuklu ince beyaz kuma~lar, köle k~ yafetleri, normal bezler ve alt~ n ve gümü~le kar~~t~ r~ lm~~~bezler, mülâeler (Yoksullar~ n giydi~i abalar) ve fotalar
imal ediliyordu'''.
~skenderiyye'de sade kuma~ tan imal edilen bir elbise 700 dirheme sat~ hyordu. Fakat, onun yaz~l~~olan~~ 1.400 dirheme kadar yükseliyordu. Elbiselere
i~lenen yaz~lar keten kuma~larla yap~l~ rd~ . Renkli elbiselerin yaz~lar~~ ipekle i~lense de, beyaz olanlar~ nki sadece ketenle yap~ l~ rd~. Bu ~ekilde yap~lanlar ise,
en kaliteli uraz olarak addedilirdi. Normal ketenin bir dirl~emi bir dirhemden fazlas~ na sat~l~ rken, elbiselerdeki yaz~lar için kullan~ lan ketenin fiat~~ birkaç kat daha artm~~~oluyordu'''.
M~s~ r ile ilgili anlaulanlardan Deltada yer alan sanayi ~ehirlerinin her birinin dokuma endüstrisindeki bir dalda uzmanla~m~~~oldu~u görülmektedir.
Bunlardan baz~ lar~~ beyaz kuma~~imal ederken, di~erleri iplikleri haz~ rlay~ p
ç~ rp~c~ l~ kla u~ra~~yorlard~ . Öbürleri de keçe yapmak ve dokunan kuma~lar~~
cila kullanarak parlatma i~ini gerçekle~ tiriyordu. Onlardan bir k~sm~~ da Sudan zamk~yla ipekli kuma~lar~~ parlatmak, elbiseleri boyamak ve baz~~dokumalarda kullan~lan alt~ n telleri yapmakla me~guldü'. Bütün bu i~lemlerden
~bnu'l-Uhuvve, s. 143.
el-Ömeri, s.150-151. ibre denilen cübbeler ile alt~n kar~~~m~~ ipekten mamut el- Müsemmer ad~ndaki ~a~lar da ~ skenderiyye imalâtindan idi. Bkz. el-ömeri, s. 131.
29 I Ayn~~eser, s. 84-85.
295 Morice Lombard, s. 244.
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sonra haz~rlanan dokuma çe~itleri di~er ülkelere ihraç ediliyordu. ~üphesiz
ki, bununla beraber M~s~ r'da dokuma endüstrisi alan~ nda gerçekle~tirilen
teknik ve yenilikler de bu ülkelere ta~~ nm~~~oluyordu. Bu olguya daha önce
de temas etti~imiz gibi ~rak ve ~ran'da taklidi yap~ lan Qasab ve Dabiki kuma~larda net bir ~ekilde görmek mümkündür.
Kuzey Afrika'da yer alan M~s~r d~~~ ndaki ülkeler dokuma endüstrisi bak~m~ ndan ~slam dünyas~n~ n en geri kalm~~~ülkeleri olarak görülür. Bu ülkeler
aras~nda en çok Ma~rib (Fas) in baz~~~ehirlerinde dokuma endüstrisi geli~me
göstermi~ti. Bu ~ehirlerde imal edilen dokuma çe~itlerinin çok az~~ di~er
ülkelere ihraç ediliyor, büyük bir k~sm~~ise, mahalli ihtiyac~~ kar~~lamak
maksad~yla iç piyasada sat~~a sunuluyordu. Örne~in, Ma~rib'in Day ve Tâdile
~ehirlerinde büyük çapta pamuk yeti~ tiriliyordu ve ikincisinde pamuklu elbiseler imal edilerek hem iç piyasada sat~l~ yordu hem de civar ülkelere ihraç
ediliyordu296, es-Süs ~ehrinde çok ince kuma~lar yumu~ak elbiseler ve nefis
sar~klar imal edilmekteydi".
Libya'n~ n Ecdâbiye, Sürt ve Trablus ~ehirlerinde kaliteli yünlü elbiseler
yan~ nda mavi ve kahve renkli Nefûsiyye kuma~lar~~ve yüksek fiata sat~lan beyaz ve siyah dokumalar imal ediliyordu'''. Ayn~~zamanda Barka'da yünlü elbiseler yap~l~yor ve buran~ n bütün çar~~lar~ nda sat~llyordu. Bunlar~ n bir k~sm~ ,
özellikle de yünlü dokumalar Ma~rib (Fas) ülkesine ihraç ediliyordu".
Miladi 1007 y~l~ nda Hammad b. Bolo~in taraf~ ndan kurulan Hammadiler Devletinin ba~ kenti Kal'atü Beni Hammad ~ehrinde, bütün Ma~rib ülkesinde ~öhret kazanan yünlü kuma~lar dokunmaktayd~ . Bu yüzden buras~~di~er ülkelerden gelen ticaret kaf~ lelerinin u~ra~~~haline gelmi~tir30<'. Ayr~ca, elMehdiyye'de ince ve zarif elbiseler'', Kâbis'te kaliteli ipek kuma~lar", Afrika'da yer alan di~er ~ehirlerden Makdi~u'da buran~ n ad~ n~~ta~~yan giyisiler"
ve Nevi el-Garbiyye'de es-Sifsâriyye elbiseleri ve çifti 50 dinara sat~lan ~ahane
bornozlar üretilmekteydi'm
c. I, s. 241.
c.1, s. 241.
~bn Havkal, s. 69.
293 Salih Mustafa Miftah el-Mezini, Libya Münzül-Fethil-Arabi Hatta intikal el-Hilâfe el-Faum~yye iki M~s~r. Libya, 1994, s. 210.
30° Morice Lombard, s. 100.
301 el-~drisi, c. I, s. 281-282.
302 Ayn~~eser, c. I, s. 279; el- ~bâdi ve Arkada~~, s. 177.
303 ~bn Battuta, c. I, s. 160.
3°1 el-~drisi, c. I, s. 224-225.
2913 el-~drisi,

297 Ayn~~eser,
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~slam dünyas~ na mensup bütün milletlerin Ortaça~da en ba~ta gelen
kuma~~dokuyucular~~ve ipek tacirleri haline getiren muhte~em dokuma sanayilerinin geli~mesinde ~spanya Müslümanlar~~ da büyük bir hisseye sahip bulunmaktad~ r".
Burada sulama alan~ nda kaydedilen geli~ meler, do~udan getirilen pirinç, pamuk, ~eker pancar!, muz gibi ürünler yeti~tirildi, ~pek böce~i yeti~tiricili~i sayesinde de ipek endüstrisi büyük geli~me gösterdi ve ~spanya bu
alanda uzun müddet Avrupa'da rakipsizli~ini devam ettirdi'''.
Kuzey Afrika'n~ n yerli halk~~Berberiler büyük sürüler halinde gerçekle~tirilen koyun yeti~ tiricili~ini Endülüs'e götürdüler. Sonuçta, Arapça el-Me~ta
sözcügü ~spanyolca'ya "Mesta" kelimesini kazand~rd~~~~gibi, Romal~ lar zaman~ nda bo~~alanlardan ibaret olan ~spanya topraklar~ , koyunculu~un merkezi
haline geldi. Bu gelenek, Endülüs'ün çökü~ünden sonra da ba~ar~l~~ bir ~ekilde devam ettirildi ve yün üretimi ~spanya'n~ n en önemli gelir kaynaklar~ ndan biri olarak ün sald~ ".
Halifeler idaresi alt~nda ya~ayan ~spanya, Avrupa'n~ n servetçe en zengin
ve nüfusça en yo~un ülkelerinden biriydi. Ba~~ ehir Kordova ( Kurtuba )
örme ve dokuma i~lerinde merkez durumundayd~~ve 13.000 kadar dokuma
i~çisi ve geli~mi~~bir dericilik sanayi ~ehriydi. Yün ve ipek kuma~~dokuma i~leri sadece Kurtuba'da de~il, Malaka, el-Meriyye ve di~er ~ehirlerde de yap~ l~yordu. Esas itibariyle, Çinliler'in tekelinde olan ipek böcekçili~i, Müslümanlar taraf~ ndan ~spanya'ya sokulmu~~ve burada iyiden iyiye geli~ip yayg~ n hale
getirilmi~tir". ~bn ~uheyd'in Halife'ye olan hediyeleri aras~ nda Zehra ve di~er yerlerde dokunmu~~kuma~lar da vard~".
~bn Havkal'~n dedi~ine göre; bir tür ipek kuma~~olan Dibac rengi ve güzelli~i ile me~hurdu ve ~spanya'da yap~l~ yordu. Ispanya'da yap~ lm~~~ipek eyerler dünyan~n di~er bölgelerinde yap~ lm~~~olanlar~ na göre daha üstündü. ~spanya'da hükümdarlar için yap~lm~~~ipek elbiselerin say~s~, Irak'ta Abbasi hükümdarlar~~ için yap~ lm~~~olandan daha fazlayd~. ~yi kalitede imal edilmi~~
ya~murluklar da vard~ . Günlük ihtiyaç olan elbiseler ve e~yalar imal edilir ve
305 Philip

K. Hitti, c. II, s. 941-942.
Morice Lombard, s. 213.
307 Ayn~~eser, s. 113-114.
308 Philip K. Hitti, c. II, s. 834.
300 S. Muhammed ~ mamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, (Trc: Yusuf Yazar), Ankara, 1990, s.
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ucuz bir fiyatla sat~l~ rd~~31°. Nakledildi~ine göre, sadece el-Meriyye ~ehri 4.800
dokuma tezgah~na sahiptiml. Buradaki dokuma fabrikalar~~ ~ehrin yukar~~ kis~mlannda yer alan Alpujarras da~lar~ nda üretilen ham ipekleri dokuyarak
çok nefis ipekli kuma~lar imal etmekteydiler312. Say~ lar~~800'ü bulan bu fabrikalar~n ürünleri aras~nda Hulleler (Tak~m elbiseler) Dibaçlar, Saldaton, ~sfahan ve Cürcan kuma~lan, perdeler, Attabi ve her çe~it iplilder yer allyordu313.
Endülüs'ün çe~idi ~ehirlerinde ketenden elbiseler de imal ediliyor ve di~er ülkelere gönderiliyordu. Hatta bu ülkeler aras~nda ketene dayal~~dokuma
endüstrisinde önemli bir yere sahip olan M~s~ r da bulunmaktayd1314. Bicâne'de imal edilen elbiseler ise M~s~ r, Mekke ve Yemen'e ihraç edilipordu. Ayr~ca bu ülkede (Endülüs), halifeler ve ayn~~zamanda halk tabakas~~taraf~ndan
s~ k s~ k kullan~lan, M~s~r'~n Dahil( ~ehrinde imal edilen dabild kuma~lar~n'
aratm~yacak ketenden ma'mül bir çe~it giysi yap~llyord~~315.
Endülüs'te II. Abdurrahman dönemindeki geli~meleri, ba~ta dokumac~l~k olmak üzere, imalat sanayi takipetti. Dokuma sanayi o kadar geli~ti ki, Abdurrahman'~n münhas~ran saray~n devlet ricilinin ihtiyaçlar~n~n kar~~lanmas~~
için yapt~rd~~~~tezgâhlarda dokunan kuma~lar~n, o gün için ~slam dünyas~n~ n
hiç bir taraf~ nda ayn~s~n~n yap~ lmas~~ bir tarafa, taklidi bile mümkün deG~ rnata ~ehri daha sonraki as~ rlarda, Avrupa kuma~ç~~dükkanlar~ na Granadin türünde kuma~lar sevketmekteydi. Gayet zengin renkleri, çiçekli ve
geometrik süslemeleriyle Do~u ~slam ülkelerinden ithal edilen bu gibi ipek
dokuma ma'mülleri kiliselerde giyilen papaz elbiseleri, azizlerin resim ve
heykellerinin sar~l~p örtülmesi ve aristokratik muhitler ile kral hanedanlar~~
mensuplar~n~n giydikleri elbiseler gibi, pek s~ n~ rl~~ i~~ve alanlarda kullan~labilmekteydi. Gayet ince ve sanatkârane dokunmu~~bu kuma~lann ~slam ülkelerinden ithali i~i gitgide büyük hacimlere var~nca, bat~daki müte~ebbisler bu
sanayi dal~nda büyük bir servet kayna~~~oldu~unu görmü~~ve Fransa ile ~talya'n~n çe~itli merkezlerinde dokuma tezgahlar~~ kurmaya ba~lam~~lard~ r. Hiç
31° ~bn Havkal, s. 114.
311 Philip K. Hitti, c. II, s. 942.
312 Morice Lombard, s. 188.
313 Ayn~~eser, s. 188.
311 ~bn Havkal, s. 114.
315 Ayn~~eser, s. 114.
316 Mehmet Özdemir,
Endülüs Müslümanlar~-I, Ankara, 1994, s. 76-77.
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~üphesiz, bu gibi ilk kurulan tezgâhlarda baz~~müslüman usta ve sanatkârlar
istihdam edilmi~tir317.
Ortaça~da Endülüs'te yer alan ~ehirlerin herbiri bir çe~it dokuma ûretimiyle ün salm~~u. Bunlardan ~~biliyye, pamuklu elbiseler ve Usfur boyas~",
Besta, Dibaç", Cüncale ve Konke32° ise, yünlü örtüler, ~lbire, keten ve ipekli
kuma~lar321, Bekiran, ka~~t gibi ince ve beyaz olan, dayan~kl~~ve yüksek fiyata
sat~lan giysiler322 , Kal~âne, kendi ad~n~~ ta~~yan kaliteli ve zarif elbiseler 323
üretmekteydi. Ayr~ca, Endülüs ülkesi, Bat~~Afrika'dan ipek endüstrisinde
kullan~lan zamk ithal ederek, kar~~l~~~nda bu ülkelere Avrupa'da "Spanisca"
ad~~verilen lüks kuma~lar~~ihraç ediyordu324.
Dokuma endüstrisi Endülüs'te öyle bir yere gelmi~ti ki, burada do~uda
üretilen bütün lüks elbiselerin taklidi yap~lmaktayd~. ~ran'da imal edilen çizgili kuma~lar, Huzistan'~n ince elbiseleri ve M~s~r'~n ketenleri en mükemmel
~ekliyle burada dokunurdu. H. 961 y~l~nda ç~kar~lan Kurtuba takviminde her
y~l~n Ekim ay~nda beyaz elbiselerin b~rak~lmas~~ve yerine yünlü koyu renkli
elbiselerin giyilmesi isteniyordu. Giyim-ku~amla ilgili bu adetin ünlü ~ark~c~~
Zeryâb taraf~ndan ~spanya'ya sokuldu~u rivayet edilmektedir323.
~slam dünyas~~kadar h~ristiyan dünyas~nda da büyük bir ~öhrete sahip
olan Endülüs'ün dokumalar~, lüks kalite ve ihti~amlanyla göz kama~ur~c~~hususiyetler göstermektedir. Meriyye, Malaka, ~~biliyye, G~rnata , Likant gibi ~ehirlerdeki çok say~da atölyede dokunrnu~~olan bu kuma~lar üzerine genellikle küfl hat kullan~larak kimin için yap~ld~~~~yaz~lm~~t~r'. Mevcut örneklerin en önemlilerinden biri, Madrid Kraliyet Tarih Akademisi'nde saklanmakta olan II. Hi~am ad~na dokunmu~~kuma~ur.
XIII. yuzy~ldan sonra Endülüs dokumac~lar~~eski a~~r kuma~lar~n yerine
daha hafiflerini dokumaya ba~lam~~lar ve kulland~klar~~motiflerde de de~i~ik317 Philip

K. Hitti, c. II, s. 942.
s. 21; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 232.
319 Ayn~~eser , s. 44-45.
329 el-~drisi , c. II, s. 560.
321 el-~stahri, s. 44; el-Himyeri , s. 24; Yakut el-Hatnevi, c. I, s. 289.
322 el-~drisi, c. II, s. 557.
3 " el-Himyeri, s. 163.
321 Morice Lomt~ard, s. 118.
323 Ayn~~eser , s. 116-117; Ayr~ca bkz. Ali Mazaheri, s. 86; Ahmed Muhtar el-~badi, F~' Tarihfl-Ma~rib re'l-Endelds, Beyrut, (Trz.), s. 132-1333.
323 A. Engin Beksaç, D. V. A. ~slam Ansiklopedisi, Endülüs Mad., ~stanbul, 1995, c. XI, s.
230.
318 el-Himyeri,
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lik yapm~~lard~ r. Zarif bir özellik ta~~yan bu kuma~larda genellikle arma niteli~i gösteren motiflere yer verilmi~tir327.
Çe~itli dönemlerde Endülüs'de imal edilen kuma~lardan baz~ lar~~ bugün
birçok ülkenin müzelerinde sergilenmektedir. Niyo York ~ehrindeki Cooper
Union Müzesinde M. XI. yüzy~la ait üzerinde içki içen baz~~ ki~ilerin resimleri
bulunan bir parça ipek kuma~~yer almaktad~ r328. Ayn~~ ~ehrin Metropolitan
Müzesinde nak~~lar~, içinde def ta~~yan baz~~ müzisyenlerin yer ald~~~~çemberlerden olu~an bir parça dibâç bulunmaktad~ r. Buradaki resim ise M. XII.
yüzy~ ldaki Selçuklu eserlerinde yer alan insan figürlerini ça~r~~t~ rmaktad~ r.
Bu da ad~~ geçen dibac~ n büyük bir ihtimalle ayn~~ tarihte Endülüs'te imal
edildi~ini göstermektedir:42'.
Gümümüze kadar gelen Endülüs kuma~larm~ n en me~huru ise boyu 317
ve eni 217 sm. olan ve B~~ rgos ~ehrindeki kiliselerden birinde korunan bir
bayrak veya çad~ r örtüsüdür. Bu kuma~~parças~ n~ n desenleri bitkisel motiflerle geometrik ~ekillerden olu~ur ve üzerinde be~~sat~ r halinde k~~fi yaz~~ ile
s~ ras~ yla ~unlar yaz~ lmaktad~ r:"Bismillahirrahmanirrahim", "Ta~lanan ~eytan~ n ~errinden Allah'a s~~~ n~ r~ m", Ey ~nsanlar! sizi can yak~c~~bir azâbtan kurtaracak, kazançl~~ bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Peygamber'ine inan~ rs~ n~z; Allah yolunda canlar~ ll~zla, mallar~ n~ zla cihad edersiniz; bilseniz bu
sizin için en iyi yoldur. Böyle yaparsan~z, Allah günahlar~ n~z~~ size ba~~~lar, sizi
içlerinden ~ rmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde ho~~yerlere koyar.
Biiyiik kurtulu~~budur" '4').
Zaman zaman müslümanlar taraf~ ndan idare edilen, Sicilya adam~n da
unutmamak gerekir. 80 fersahl~~ bir ada oldu~u söylenen bu ülkede ince ketenler, çizgili ve s~ rmal~~ kt~ ma~lar iiretilmekteydi. Nakledildi~ine göre, bu
kuma~lar XII. yüzy~ lda M~s~ r'da 10 Ma~ribi dinara sat~ llyord~~331.
Araplar~ n H. III. ve IV. yüzy~ldaki ikt~darlar~~ zaman~ nda Siciyla'da devlete
ait baz~~dokuma fabrikalar~~ kurulmu~tu. Bunlar~ n en büyü~ü ise ba~~ehir Belerm'deki me~hur hükümet dokuma fabrikas~ yd~ . Bu sonuncu, adan~ n Normandiyal~ lar'~ n eline geçmesine kadar büyük bir kapasiteyle üretime devam

327 Ayn~~ eser,

c. XI, s. 230-231.
Zeki Muhammed Hasan, FünC~nu 1-~sla~n, s. 389-390.
3211 Ayn~~ eser, s. 390.
33(1 Ayn~~ eser, s. 392. Ayetler için bkz. es-Saf, 11,12.
331 Nas~ r Hüsrev , s. 67.
328
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etti332. Normandiyal~lar zaman~ nda da dokuma endüstrisi Sicilya adas~ nda
~öhretini sürdürdü ve buradki kraliyet saray~ n~ n özel dokuma evleri bulunmaktayd~ . ~bn Cilbeyr buray~~ziyareti s~ ras~ nda Kraliyet dokuma evinde çal~ ~an bir genç hakk~ nda bilgi vermektedir. Fakat burada önemli bir husus
Normandiyal~lar zaman~ nda Sicilya'da dokunan kuma~ lardaki motiflerin Bizans stil ve motiflerinden etkilenmesidir. Bu da M. 1147 y~l~ nda II. Rocer'in
Akdeniz'deki bir sava~~esnas~ nda Tutsak olarak ele geçirdi~i Rum as~ll~~ dokumac~ lar~, kraliyet dokuma evine yerle~ tirmesinden kaynaklanm~~t~ r. Bu
olay sonucunda Sicilya'da üretilen bol miktardaki kuma~lar Avrupal~~ tüccarlar taraf~ ndan büyük ra~bet görmü~~ve buradan çe~itli Avrupa ülkelerine ihraç edilmeye ba~lanm~~t~ r333.
Ortaça~da Sicilya adas~ nda imal edilen dokumalardan baz~ lar~~ bugün
dünyan~ n bir çok müze ve kilisesinde yer almaktad~ r. F~ ransa'n~ n Chinon
~ ehrindeki bir kilisede o dönemden kalma zemini koyu mavi ve üzerinde
zincirlerle ba~lanm~~~saflar halinde beyaz, sar~~ ve ye~il renkli kaplan motifleri
bulunan bir parça ipek kuma~~bulunmaktad~ r. Ayn~~ zamanda bir evlenme
sonucunda Italya'daki Normandiyal~ lar'~ n miras~ n~~ devralarak M. 1194 y~l~ nda Sicilya'da kral olan imparator VI. Henri (1185-1197)'nin hediyesi oldu~u söylenen iki parça ipek kuma~~Ratisbonne katidralinde sergilenmektedir. Bunlardan birinde bulunan bir kitâbeden Sicilya kral~~ II. Wilyam için
dokundu~u ve Abdulaziz ad~ nda bir dokuma ustas~~ taraf~ ndan yap~ ld~~~~anla~~ lmaktad~ r'''.
Fatimiler dev~-inde Sicilya'da alt~n telli kuma~lar dokunmaktayd~ ; bunlar
kimi zaman alt~ n s~ rma zemin üzerine ipekle i~ lemeli, kimi zaman da ipek
zemin üzerine alt~ n s~ rma ile i~lemeliydi. Bat~ 'da kilise hazinelerinde korunmu~~bu kuma~lardan oldukça çok say~ da örnekler vard~ r. Bunlar~ n en güzellerinden biri muhakkak ki XII. yüzy~ lda Alman Hohenstaufen imparatorlar~ n~ n taç giyme törenleri için haz~ rlanm~~~olup Viyana'da muhafaza edilmi~~
olan mantodur335.
Ortaça~da dok~~ mac~ lar, al~c~ larm isteklerine göre kuma~~imal ediyorlard~ . Onlardan baz~ lar~~ da al~c~larm getirmi~~olduklar~~ ipliklerle sipari~~veriTak~ yyC~ddin Arif ed-D~îri, S~k~liyyr, ~Mkatt~ha bi Diiveli'l-Bahril-Mutavass~ t
Hattai-~az~ fn-Normandi (H. 212-484/M. 827-1092), Ba~dat, 1980, s. 157.
333 Zeki Muhammed Hasan, Fünân~ fl-~sla~n, s. 358.
331 Ayn~~ eser, s. 360-362.
Nli Mazaheri, s. 335.
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ten kuma~lan dokuyorlard~ . Bu durum ise, dokumac~ lar ile al~c~lar aras~ nda
baz~~ihtilaflara yol aç~ yordu. Bu nevi problemlerden dolay~~ da devlet, dokuma endüstrisinde çal~~an i~çileri muhtesib ad~ ndaki bir görevlinin gözetimi
alt~nda tutuyordu336.
~bn Bessâm, dokumac~ lar taraf~ndan titizlikle uyulmas~~gereken kurallar~~
geni~~bir ~ekilde bize aktarmaktad~ r. Bu kurallar ~öyledir:"Çar~~ da meydana
gelen hile ve doland~ nc~l~k olaylar~ n~~iyice tesbit eden basiretli, güvenilir ve
sireti temiz birini dokumac~ lar üzerine görevli olarak tayin etmek gerekir. Bu
görevli her kad~n~n dokumu~~oldu~u ~eyleri bir di~erininkinden ayr~~bir yere
koymas~n~~ve birbirine kan~mamasm~~sa~lamal~d~r. Baz~~simsarlar, ucuz iplikleri sat~n alarak ba~kalar~~vas~tas~ yla tekrar piyasaya sürebilir ve böylece kendisinden sat~ n almak isteyen ki~iye yüksek bir fiyatla satm~~~olabilir. Ayr~ca ogörevli ki~i- iplikleri sat~n alan ki~ ileri iyice kontrol etmelidir. E~er al~c~~ ~üpheli birisi ise, veya haddinden fazla ~srarc~~ise, onun ipliklerini açar ve kendisine teslim etmeden önce de onu su ile ~slat~ r. Yine dokuma simsarlar~ na
herhangi bir doland~ r~c~l~ k olay~ na kar~~mamalar~, ba~kalar~~ ile bu konuda
ortakl~k yapmamalar~, birisinin böyle bir te~ ebbüste bulunmas~n~~hemen ihbar etmeleri, böyle bir olaya susmamalar~ , suçlu kim olursa olsun suçum"
gizli tutmamalar~~ve onun bu davran~~~ n~~ aç~~a vurmalar~~için s~ k~~ yemin ettirmelidir."337.
Dokumac~lar~ n dokunacak kuma~~ n kaliteli ipliklerden imal edilmesi,
kanuna göre belirlenen uzunluk ve geni~lik ölçülerine harfiyyen uyulmas~,
kullan~ lacak ipliklerin iri siyah bir ta~ la siyah kabuklardan temizlenmesi, dokuma esnas~ nda kirlili~ini kapatmak ve parlak görünmesi için dokunan kuma~lar~ n üzerine un ve kireç dökülmemesi, yeni bir kuma~~dokundu~unda
onu beyaz bir duruma getirmeden boyanmamas~~ ve bu kuma~~ n, mü~teriye
zarar verdi~inden dolay~~asla siyah iplikten yap~lmamas~, bir kuma~~ n bir
k~sm~~iyi, di~er k~sm~~ise kötü iplikten dokunmamas~, ipliklerin teslim al~ n~ rken ve mü~teriye kuma~~olarak teslim edilirken mutlaka tart~ lmas~~ ve iplik
sahibinin en ve uzunluk bak~m~ ndan belirledi~i ölçülere uyulmas~~ve bu hususta azami titizlik gösterilmesi gibi önemli kurallara da uymalar~~gerekmekteydi338.

el-Ubeydi, s. 33.
~bn Bessüm, Nihâyetü'r-Rütbe fi Talabn-Hisbe, (Thk. Hüsamettin es-Samarrü'i), Ba~dat, 1968, s. 135.
338 ~bnu'l-Uhuvve, Me'alimul-Kurbe fi Ahkâmil-Hisbe, Cambridge, 1937, s. 136-137.
337
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Hisbe kanunlar~~ ayr~ca dokumac~ lara dürüst çal~~malar~ , mü~terilere
vermi~~olduklar~~sözlerine sad~ k kalmalar~~ ve dokumu~~olduklar~~ kuma~lar~~
kendi ç~ karlar~~ do~rultusunda kullanmamalar~~ konular~ nda da talimatlar
içermektedir. Örne~in, onlardan insanlar~~ sürekli atlatmay~~ b~rakmalar~ n~~ ve
dokuma i~inin tamamlanaca~~~süreyi mü~ teriye bildirmelerini istemektedir33"
Bütün bu kurallar d~~~ nda her dokumac~ n~ n, dükkân~ n önünde, üzerinde bezleri a~artmak ve temizleyebilmek için, düz, geni~~ve ortas~~ delik bir
ta~~~bulundurmas~~gerekmekteydi. Muhtesib, dokumac~lara elbise a~arup
temizledikleri ta~lar~ n üzerini i~ leri bittikten sonra örtmelerini veya her ne
zaman ta~~~kullanaca~~ nda tekrar tekrar y~ kamas~ n~~emrederdi. Çünkü hayvanlar pisleyebilirler ve fark~ nda olmadan üzerine konan kuma~~ve elbiseler
kirlenmi~~olabilir. M~~htesib, dokumac~ lar~ n dokuduklar~~kuma~lar~~insanlar~n gelip geçti~i yerlere asmalar~ n~~da yasaklamaktayd~ . Çünkü yoldan gelip
geçenler zarar görebilirler").
Ortaça~da pamukçular da, muhtesipler taraf~ ndan s~ k~~bir denetime tâbi
tutulmaktayd~lar. Onlar~ n eski pamukla yeni pamu~u, sar~~ pamukla beyaz
pamu~u kar~~t~ rmalar~~ yasak oldu~u gibi bu önemli hammaddenin içindeki
k~ r~ k çekirdekleri ve siyah kabuklar~~ temizleninceye kadar birkaç defa yayla
ve kiri~le atmalar~~ istenmekteydi. Zira pamukta çekirdek kald~~~~zaman tartarken ortaya ç~ kar, yast~~a, dö~e~e veya paltoya kondu~u zaman, fareler pamu~un çekirde~ini yemek için bu nesneleri kesip parçalarlarch 311. Üzerine
pamuk at~lan yayg~ n~ n alt~na, eski ve ufalm~~~pamuktan konulmas~~ da yasakt~ .
Çünkü o kötü pamuk iyi pamu~u duvara do~ru uçururdu. Baz~~pamukçular
pamu~u eski ve k~ rm~z~ murak pamukla birlikte atarlar ve pamuk yuma~~ n~ n
alt~ na sararlard~ . Böyle bir hile ise ilk bak~~ ta görünmez ancak o pamuk ip
bükerken ortaya ç~ kard~ . Bir k~s~ m pamukçular da pamuk atma i~lemini tamamland~ ktan sonra pamu~u, rutubetli yere koyarlard~. Böylece pamuk burada nemlenerek tart~da a~~ r gelir ve fakat bir süre sonra kuruyunca noksanla~~ rd~ . Bu tür hileleri yapan pamukçular bu i~ i takip eden muhtesipler taraf~ ndan cezaland~ r~ larak meslekten men edilirlerdi'.

el-Maverdi, el-Ehkâm~l's-Sultaniyye ve'l- Vila'yâtu'd-Diniyye, Kahire, 1973, s. 256.
es-~eyzeri, ~slam Devletinde Hisbe Teskilk~~(MIMyetü'r-Rütbe fl Talebi'l-Hisbe), (Haz.
Abdullah Tunca), ~stanbul, 1993, s. 110.
3.11 Ayn~~eser, s. 113.
312
Ayn~~eser, s. 113.
339
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Ortaça~da kuma~lardan çe~ idi elbiseler imal eden terziler de s~ k~~bir denetime tâbi tutulmaktayd~ lar. Hz. Ali, Hz. Peygamber ve di~er halifelerin
yapt~~~~gibi, kendi zaman~nda çar~~~ve pazarlar~~denederken esnaf ve tüccarlara , Allah'tan korkmalar~ n~~ve al~c~lara kar~~~yumu~ak davranmalar~ n~~ö~ütlerdi. Örne~in, bir defas~nda o bir terziye ~öyle seslenmi~tir:" Ey terzi (annen
ve baban seni kaybetsin) sa~lam ip kullan, elbiseleri güzel dik ve i~nenin ç~kt~~~~diki~~yerlerini birbirine yak~ n yap, zira Hz. Peygamberin, Allah'~n, hain
(sahtekâr) terziyi, üzerinde dünyada hile yaparak dikmi~~oldu~u bir gömlek
ve elbise oldu~u halde hesaba çekece~-ini söyledi~ini duydum. Ayr~ca dikti~in
elbiselerden arta kalan ufak kuma~~parçac~klar~n~~da saklama! Çünkü onlar
elbise sahibine aittir, sak~ n onlar~~ mendil yaparak para kazanma yoluna
gitme! m3.
Ortaça~da ihtisab yasalar~~terzilerin elbiselerin diki~ini seyrek de~il s~k ve
güzel bir ~ekilde dikmelerini, kullanm~~~olduklar~~ i~nenin ince, ipli~i kullan~rken i~neye ipli~in k~sa tak~lmas~n~~ve kuma~~üzerindeki ipli~in gayet k~sa
olmas~n~~(aksi takdirde diki~~aç~l~r ve zay~flar) istemekteydi. Ayr~ca de~erli
kuma~lardan imal edilen elbiselerin tartmadan biçilmemesi gerekmekteydi.
Hele yap~lan elbise Dibaç ~eklinde veya ipekten ise, terzinin diki~~i~leminden
önce ve sonra mutlaka kuma~~~ayn~~ a~~rl~kta mü~ teriye teslim etmesi ön görülmekteydi. Teslim edilen kuma~ ta herhangi bir eksiklik meydana gelmi~se,
bu eksiklik terzi taraf~ndan kar~~lan~rd~ . Bazen elbise imalatç~ lan ipek ve
benzeri hammaddelerden dikilen elbiseleri a~~rl~~~~artsm diye su ve tuzla y~k~yorlard~344.
Bir k~s~ m terziler de elbiseyi ipekten veya benzeri kuma~tan, elbisenin astanm ketenden veya benzeri ~eylerden dikerlerdi345. Ortaça~da muhtesibler,
terzilerden insanlardan elbise dilur~ek için ald~ klar~~kuma~lar~~dikmeyip i~ini
uzatanlara bu i~ ten el çektirirlerdi. Zira insanlar, e~yalar~ n~ n uzun zaman
beklemesi yüzünden zarar görüp tereddüde dü~mekteydiler. Ayr~ ca terzilerden, insanlar~n i~lerini bir haftadan fazla uzatmakla külfet getirmemeleri istenmekteydi. ~ayet i~~sebebiyle terzi ile mü~ teri bir haftadan fazla bir zaman
için ~artl~~ konu~mu~larsa; o zaman i~i bir haftadan fazla zamana uzatmak
343 Abdulhalik Bak~r, Hz. Ali Dönemi, Ankara, 1991, s. 141-142. Di~er dönemlerde devlet
taraf~ ndan tayin edilen muhtesiblerin terzilere uygulad~klar~~kurallar için bkz. ~ bnu'l-Uhuvve, s.
137-140.
344 ~ bnu'l-Uhuvve, s. 137.
345 e~-~eyzeri, s. 111.
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mümkün olmaktayd~ . Buna ra~men konu~ulan ~art~~ a~mak ihtisab kurallar~ na ayk~ r~~ bir davran~~~olarak kabul ediliyordu316.
~htisab yasalar~~ yamac~ , kassâr (kuma~~a~artan) ve kalensüve (sar~ k gibi
ba~a dolanan ve giyilen ~ey) imalatç~lar~ na da önemli s~ n~rlamalar getirmekteydi. Bu yasalara göre yamac~ lar~ n, hazz'dan yap~lan bir elbiseyi kuma~~a~artan ve temizleyen ki~ ilerden teslim al~ rken sahibinin önünde yemin etmeleri
gerekiyordu ve ayn~~ zamanda süslemeci ve etiketçilerin kendilerine getirilen
herhangi bir elbisenin etiketini di~er bir elbiseye nakletmeleri yasakt~'''.
Kuma~~a~artan i~çilerin de insanlar~ n elbiselerini çalmalar~ , giymeleri ve i~çilerinin giymelerine izin vermeleri, mü~ terilerin kuma.~lar~m para kar~~l~~~ nda
ba~ka insanlara kiralamalar~~ yasakt~ . Ayr~ ca kendilerine teslim edilen kuma~lar~ n birbirine kar~~mamas~~ için onlara sahiplerinin isimlerinin yaz~lmas~~ ~art
ko~ulmaktayd~ . Kalensiive imalatç~ lar~ na gelince, bunlar~ n çe~itli biçimdeki
ba~a giyilen ~eyleri yeni ipek veya ketenden yapmalar~~ve asla eski ve boyanm~~~kuma~ lardan imal etmemeleri istenmekteydi. Zira baz~~ ~apka ustalar~~
bunlar~~ ni~ asta ve zamkla boyuyarak insanlar~~ aldatma yoluna gidiyorlard~"m.
Ortado~unun rakipsiz kalm~~~olan ulusal endüstrisi, ~üphesiz yünden,
ipekten, keçi veya deve k~ l~ ndan dokunan hahlar~ n endüstrisidir. Ortaça~da
hal~lar, duvar hal~ lar~ , perdeler, güzel çad~ rlar, namaz seccadeleri yaln~z ~slam'~ n do~u ülkelerinde bir evin vazgeçilmez e~yas~ ndan say~ lmaktayd~ . Akdeniz ülkeleri henüz bunlar~~ kullanm~yorlard~". Hal~ lar~ n vaktiyle üç çe~idi
vard~ : 1-Duvar için Sitr dedikleri perdeler, 2-Busut denilen dö~emelik hal~ lar
ile Enhâh denilen yol keçeleri, Üstüne bas~lmamas~~ gereken Enmât denilen
hal~ lar. Bundan ba~ ka daha küçük neviler de bulunmaktayd~. Seccade, yorgan, s~ rt~ n~-ba~~n~~ koymak için veya bu nevi maksatlar için kullan~lan yast~ k
gibi ~eyler3").
Ortaça~da Arap yar~ madas~ nda imal edilen hal~lar me~hurdu. Hz. Peygamber döneminde birçok yerin ad~ n~~ ta~~yan hal~ lar üretilmekteydi ve bunlar genellikle yün ve keçi k~ l~ ndan yap~l~yordu. Hal~~ endüstrisinde çal~~an kad~ n ve erkek i~çiler taraf~ ndan üretilen en me~ hur hah ise, el-Abkâri veya el-

3 83 Ayn~~eser,

s. 112.
~ bnu'l-Uhuvve, s. 139.
3 18 Ayn~~ eser, s. 139-140.
319 Ali Mazaheri, s. 336.
3!">11 Adem Metz, c. II, s. 350-351. Ayr~ ca bkz. Cevad Ali, c. VII, s. 611, 618 .
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Abak~ ri idi. Bir Hadis-i ~erif de Hz. Peygamber (s. a. v.)'in desenli boyanm~~~
hal~ lardan olan el-Abkari üzerinde secde etti~i rivayet edilmektedir351.
Ortaça~~insan~ n~ n lüks denince ilk akla gelen, iyi giyinmek, konfor denince dö~eme ve duvarlarda güzel hal~ lara malik olmakt~ . Riyaziyeci et-Tüsi
(öl. 344/955)'den bahsedilirken özellikle ~u nokta kaydediliyor; " hiç hal~s~~
yoktu"352. O devirde seyahata ç~ kan bir kimse bulundu~u odalar~ n mefru~at~ na bakarak hangi eyalet içinde dola~t~~~ n~~ anlayabilirdi353. Giri~imciler köylerde kad~ n ve çocuklar~ n çal~~t~~~~atölyeler kurarlard~. i~çilerden her biri bir
tezgah~ n önüne oturur yan~ ndaki renkli bir örne~e bakarak hal~s~ n~~ dokurdu. Bu i~, ölçüsüyle dü~üm say~s~ n~~ ve kullan~ lacak rengi gösteren özel bir
~ark~ yla tempolamr ve yönetilirdi. I~ çiler, böylece çabuk ve yanl~~s~z çal~~~ rlar& Hah bitince, giri~imci ücretten ayr~~ olarak i~çilere küçük bir ziyafet çekerdi'.
Bat~~ Asya'da esas itibariyle hali, kilim, ipek, sofa ve yast~k, minder yüzleri
v. s. ev dö~emesi ile ilgili emtia ve mutfak e~yalar~ n~ n yap~ m i~leri toplanm~~t~ .
~ ran ve Irak'~ n bir çok dokuma tezgahlar~ , pek ay~ r~c~~ vas~flar~~ sayesinde yüksek bir standarda ula~m~~~l~al~lar imal etmeye ba~lad~ lar. Halife el-Musta'in'in
annesi, kendisi için 130.000.000 dirhem de~erinde, üzeri alt~ n ipliklerle dok~mmu~~ve göz yerlerine yak~n ve di~er k~ymetli ta~lar i~lenmi~~her çe~itten
ku~~resimleri bulunan bir hal~y~~ özel olarak sipari~~etr~li~ti355.
Hanlar~ n motifleri çok çe~ itliydi; bunlar da ya do~al konulardan esinlenilir, çiçek, a~aç, hayvan, gibi çok stilize harfler veya av, gergedan, fil dö~ü~ü
v. b. sahneler bulunurdu. Ancak Ortaça~~ n sonuna do~ru hayvan motifleri
yok olurken, arabesk gittikçe geli~ti35''.
Irak'ta yer alan Dicle, Sevad (Güney ~ rak), Meysan, Dest-i Meysan bölgelerinde çok kaliteli perdeler, ipek ve yün hal~ lar imal edilmekteydi357. Ayr~ca,
Vas~ t ~ehrinde el-Ermeni denilen ~ahane hal~lar dokunurdu358. Abbasi hali-

Ali, c. VII, s. 379.
Adem Metz, s. 350.
353 Ayn~~ eser, s. 350-351.
35-1 Ali Mazaheri, s. 336.
355 el-~ bsihi, c. I, s. 358-359; Corci Zeydan, c. II, s. 643; Philip K. Hitti, c. I, s. 530.
35'3 Ali Mazaheri, s. 336-337.
357 ~ b~n~ 'l-Fakih, s. 252-253.
358 el-Ya'kubi, s. 322.

352

Belleten C. LXIV, 51
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fesi Haru'nur-Re~id taraf~ ndan ünlü ~ark~ c~~ ~shak el-Mavsili'ye hediye edilen
~rak üretimi hal~ n~ n de~eri 2.000 dinard~~ 359.
Yün hal~ lardan ba~l~ca ~ran, Ermenistan ve Maveraünnehr, özellikle de
Buhara hal~lar~~ay~ rdedilirdi. el-Busutu's-Sani'a denilen gerçek ~ran hal~ lar~~
Faris bölgesinde dokunmaktayd~~ve bunlar~n en ince ve nefis olanlar~~ise, Susancerd tekni~i ile imal edilenleri idi'. Ayr~ca, Derabcerd, Fürc, Cehrem,
Fesa ~ehirlerinde kaliteli hal~lar, ~bri~im perdeler, nefis yünlü yoll~~ klar üretilmekteydi I .
~ran'da imal edilen hal~lar~ n üzerinde baz~~ ünlü ki~ilerin adlar~ n~ n ve
belli bilgilerin yaz~ ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Nakledildi~ine göre Abbasi halifesi
el-Müntas~ r, babas~ n~~öldürdükten sonra, üzerinde Farsça yaz~lar bulunan bir
hal~ya oturdu ve bu yaz~ lar~~okuyabilecek bir ki~iyi istetti. Hal~ daki yaz~ n~ n
"Ben Kisra'n~ n o~lu ~ireveyh'im, babam~~ öldürdüm ve ondan sonra ancak
alt~~ay hükümdarl~ k yapabildim." ~eklinde oldu~u ortaya ç~ k~ nca da el-Müntas~ r sinirlenerek oradan ayr~ld~".
Hz. Ömer zaman~ nda ~ran'~ n fethi s~ ras~ nda müslümanlar taraf~ ndan ölçüsü 60 x 60 ebad~ nda olan çe~itli resimlerle i~lenmi~, üzerinde ~ rmaklara
benzeyen de~erli ta~lar bulunan, yeri alt~ n renginde etraf~~ ise, bahar mevsiminde ekilen topraklar ve bitkilerle süslenen araziler misali haz~ rlanan el-Katif ad~ nda bir hal~~ ele geçirildi. Bu hal~ , Medine'ye getirildikten sonra, Hz.
Ömer taraf~ ndan parçalara ayr~larak insanlara da~~ t~ld~. Bu arada hal~ n~ n bir
parças~~ da Hz. Ali'ye verildi. O da pay~ na dü~en k~sm~~ 20. 000 dirheme bir tacire satt~".
Ortaça~da Taberistan'da yünlü seccadeler ve hal~lar imal ediliyordu364.
Huzistan'~ n Bassina', Tüster', Karkup", Kirman'~n Zerend', Azerbaycan-

el-Cah~z, Kitabu't-Tâc Ahlaki
(Thk: Ahmet Zeki Pa~a), Kahire, 1914, s. 41.
Adem Metz, c. II, s. 359
361 el-Mukaddesi, s. 420, 442. Ayr~ca bkz. ~bn Havkal, s. 299.
362 Bkz. ~bnu't-T~ktaka, el-Fahri fi'l- Ada' bi's-Sultaniyye re'd-Düveli'l-islannyye, M~s~ r, 1317, S.
359

36()

217.
et-Taberi, Tarihu'l-Chnem rel-Mühlk, Kahire, 1939, c. III, s. 130.
el-Kurtubi, s. 33; el-~stahri, s. 212; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 77.
365 el-Mukaddesi, s. 408, 416-417; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 523.
366 Ayn~~eser, s. 416; el-Kazvini, s. 171.
367 Ayn~~eser, s. 416.
368 el-~drisi, c. I, s. 439.
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'in Erdebil" ve Gürcistan'~ n Tiflis"' ~ehirlerinin hal~lar~~ çok ünlüydü; yine
de en pahal~lar~~~sfahan hahlarlyd~371.
Azerbaycan hal~ lar~na Ermenistan hal~lar~~denilirdi ve bunlar~ n hemen
hepsinin zemini Marand köylerinden gelen Karmaz adl~~boya ile boyanm~~~
k~rm~z~~renkte idi 372. En ünlü hal~ lar ise, Kalikala (Bu günkü Erzurum ilimiz)
hal~ lar~~ idi373. Hicri IV. as~ rda insanlar Ermeni hal~lar~ na di~er hal~lardan
daha fazla ra~bet gösteriyorlard~. Bizde me~hur olan ~zmir hal~lar~~da o hahlardan esinlenerek imal ediliyordu. Emevi Halifesi II. el-Velid'in saray~ nda
yerler ve duvarlar Ermeni hahlanyla dö~enmi~ ti. Abbasi halifesi el-Re~id'in
annesi el-Hayzeran, Ermeni hal~lar~~üzerinde ve bu kad~ n~n cariyeleri Ermeni
yast~ klar~~üzerinde otururlarch374.
H. 300-M. 912 y~ l~ nda Abbasi Halifesi el-Muktedir zaman~ nda Ba~dat'~ n
en zengin adam~~ kabul edilen ve ~bnu'l-Cessas lakab~yla tan~ nan el-Hüseyn b.
Ahmed ad~ ndaki kuyumcunun Ermeni ve Taberistan hal~lar~~ün salm~~t~375.
~ran hal~lar~~ aras~ nda da Ermeni i~çili~i ayar~ nda olan hal~lar, daha çok tutuluyordu37 . el-Muktedir'in annesinin evinde bulunan lüks e~yalar aras~ nda
Ermeni hal~lar~~da zikredilebilir. Nakledildi~ine göre; bir vali, ad~~geçen halifeye çok de~erli hediyelerle birlikte, yedi adet Ermeni halisi da vermi~ti. En
iyi ~ran hal~lar~~özellikle ~sfahan civar~ nda olanlar~, en lüks Ermeni hal~lar~~ile
kullan~ ld~~~ nda mükemmel bir tak~ m haline gelirdi ve bir çok insan evinin
bu ~ekilde dö~enmesini isterdi. Ermeni hal~ lar~~aras~ nda en çok yünlü k~ rm~z~~
hal~lar revaçta idim. M~s~r'~ n Sa'id bölgesinde yer alan Asyüt ~ehrinin Karmaz
378
hal~lar~ ndan bahsedilirken; " Ermeni hal~lar~ na benzedi~i söylenir " .
Tanâfis denilen örtülerin Grek tarz~nda imal edildi~ini Rumca'da geçen
"tapates" kelimesinden anlamaktarz. ~üphesiz ki, bu nevi hal~lar daha önces. 188; el-Mukaddesi, s. 380; el-~ drisi, c. Il, s. 824.
el-Kazvini, s. 519.
371 ~bn Rüste, c. VII, s.153 ; el-~sfahani , Mehâsinu ~sfahan ,Tahran, 1933, s. 83.
372 Bkz. ~bnu'l-Fakih , s. 297; Ali Mazaheri, s. 337.
373 el-Kazvinl ,s. 551.
371 el-Kurtubl, s. 33.
375 Ayn~~eser, s. 33.
el-~stahri, s. 188; ~bn Rüste, c. IV, s. 153.
377 Adem Metz, c. II, s. 360. el-Mes'udi k~rm~z~~ renkler konusunda ~öyle der: "K~rm~z~, kad~nlar~n ve çocuklar~n boyas~~ oldu~u gibi, ne~eyi de ifade etmektedir. K~rm~z~~ göz bebeklerini
geni~letti~i için göze en uygun renktir; halbuki siyah renk ~öz bebeklerini kiiçültür". Bkz. Ayn~~
' el-~stahri,

37()

eser, c. II, s. 360.
378 Ay~n eser, c. II, s. 360.
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leri Irak'~n "Hive" ~ehrinde üretilmekteydi. Bu ~ehir, Bizans s~n~r~na yak~n bir
yerde bulunuyordu. Hatta, daha sonralar~~en-Nu'~nâniyye ~ehrinde üretilen
hal~lara, Hive hal~lar~~denirdi. Bu hal~ lar~ n üzerinde bulunan koç, fil, at,
deve, aslan, ve ku~~motifieri hiç degi~meden devam etmi~tir").
Orta Asya'da hal~c~l~~~n pek eski bir maziye sahip oldu~u bilinmektedir.
Altay da~lar~nda Paz~nk mevkiindeki kaz~larda ele geçirilen hal~n~n gerek bu
hal~p bulan arkeolog S. Rudenko ve gerek di~er bir çok alimlerce M. Ö. V.
yüzy~la ait oldu~u kabul edilmi~tir'.
Çin kaynaklar~ndan da VII. yüzy~lda Hoten ~ehrinde hal~~dokundu~unu
ö~reniyoruz"!. Dü~ümlü hal~~tekni~inin ilk kulan~ld~~~~bölge bilindi~i gibi
bugünkü Bat~~Türkistan'd~r. Dünyaya da oradan da~~lm~~ur. Buras~, ayn~~zamanda hal~n~ n esas hammaddesi olan yünün elde edildi~i muhtemelen burada ya~ayan ad~~göçebe topluluklar taraf~ndan ehlile~tirildi~i koyunun da
ya~ad~~~~bölgedir".
Yabanc~~koyunlann ehlile~ tirilmesi ve bütün dünyaya yay~lmas~~muhtelif
tarihi ça~larda olmu~tur. Ya~~kuyruklu koyunlar~ n, M. Ö. 6.000 senelerinde
Türkistan'da yeti~tirildi~i bilinmektedir. Türkistan'da yap~lan kaz~larda boynuzlu koyunlar~n aras~ nda boynuzsuz nevilerine de rastlanm~~t~r. Ya~~kuyruklu koyunlar~ n men~elerini yabani koyunlar~n Argali cinsinden ald~ klar~~
tahmin edilmektedir. Bu cins, daha sonralar~~ Arabistan'a getirilmi~~ve buradan da M~s~r ve Kuzey Afrika ülkelerine götürtülmü~ tür".
Me~hur zootekni bilgini Adem Metz'e göre Hazar Denizi ile Aral Gölü
aras~ndaki steplerde yabani olarak ya~amakta olan ve Türkler taraf~ndan en
önce evcille~tirildi~i söylenen Ovis Vignei çe~idinden intikal suretiyle Macarlar~ n Raczka (Raçka) veya Zackel (Çakel) dedikleri koyunlar meydana gelmi~~
ve bunlardan da yine intikal suretiyle ya~s~ z kuyruklu Karakaya ve k~v~rc~k
koyunlan meydana gelmi~tir. Bu koyunlar~n hepsi yüzy~llarca evvel do~udan
göç ederek ~imdi bulunduklar~~yerlere yerle~mi~ler ve buralarda iklimin ~artlar~na al~~arak özellikle~i~~i muhafaza etmi~lerdir. Esasen hah için en elveri~li
3711 Ayn~~eser,

c. II, s. 361.
Sümer, Anadolu'daki Türk Hal~c~l~ k Tarihine Dair En Eski Bilgiler. Türk Dünyas~~
Ara~t~rmalar~, Türk Hal~lar~~özel Say~s~, S. 32, Ekim 1984, Istanbul, s. 44-51.
:481 Ayn~~eser, s. 44-45.
382 Halil Ac~kgöz, Tiirkçe'de Hah ve Hahc~hk Terimleri, Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, Türk
Hal~lar~~özel Say~s~~, S. 32, Ekim 1984, ~stanbul, s. 137-188.
383 ~emsetti~~~~im~ek, Mensucat C~yküleri-öykülerle Mensucat Tarihi, ~stanbul, 1973, s. 6-7.
388 Faruk
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yün, fazla lanolin ihtiva etmeyen ve ba~lang~ çta Türkler taraf~ ndan ehlile~tirildi~i görülen yapa~~~kor~ nlar~ ndan elde edilir. Onlar~ n da men~ei Orta
Asya Türk hayat~ na kadar dayanmaktad~ r381.
Genel olarak koyun yii~~ ii i~leyen keçeciler özellikle Türkistan'da çok
bulunurdu. Bunlar, hayvanlar~ n vücutlar~ n~ n belirli yerlerinin tüylerini kullan~ rlard~. Uzun zaman zamk içinde b~ rak~ larak yap~~ ur~lan bu tüylerden bozulmayan ve çok pahal~~ sat~lan keçeler yap~ l~ rcl~ 385.
Bu keçeciler tek ve do~al renkli hal~lar yapt~klar~~gibi, beyaz keçe üzerine
siyah veya sar~~ desenli keçeleri bast~ rarak renkli keçe hal~lar da yaparlard~ .
Bunlar, ayr~ ca, Horasan, Türkistan v. b. so~uk ülkeler için çok kal~ n keçe
çad~ rlar, kervan heybeleri, askerlerin veya kervanc~ larm ta~~d~ klar~~ yelek ve
paltolar, ordu için çift kat keçeden z~ rhlar ve nihayet hemen hemen bütün
Iranl~~ köylülerin ba~lar~ na giydikleri, k~ rm~z~, gri, beyaz veya siyah, son derece
ince keçeden ba~l~ klar yaparlard~'''.
Maveraünnehr'e gelince, 'VIII. yüzy~ l~ n ilk çeyre~inde Bt~hara'da güzel
hal~ lar dok~ muyordt~. Çin kaynaklar~ nda Buhara (Ngan) hüktimdar~~ Tu~-~ada'n~ n 719 y~ l~ nda Çin imparatoruna iki Iran kat~ r~ , 15 kilo yu-kin denilen
koku ile kenarlar~~ Suriye i~lemeli (brode de foulin) bir hal~~ ile zevcesi hatunun da iki büyük ço-pi halisi, ayr~ca i~lemeli bir hal~~ yollad~~~~bildiriliyor.
Tu~-~ada, kendisine arma~an olarak ~mparatordan e~erler, gemler, silahlar,
kattan, kemer, zevcesi hatuna da elbiseler ve kokular gönderilmesini rica etmi~tir'''. 726 y~l~ nda da yani hükümdar~ n Çin ~mparatortma karde~i Aslan'~~
(A-si-lan) elçi gönderdi~i, elçinin hediye olarak atlar, parslar getirdi~i, sekiz
y~l sonra da yine Buhara hükümdar~ n~ n iki Iran kat~ r~ , yu-kin kokular~~ gandi
~ekeri ile Suriye i~ lemeli bir hah, hatunun da iki büyük ço-pi halisi ve i~lemeli
(veya nak~~l~ ) bir hal~~yollad~~~ ; ~ahsi için kaftanlar, kemerler, z~ rhlar, silahlar, e~ i için de elbiseler, ziynetler ve kokular rica etti~i haber verilir 388.
X. Yüzy~ lda Buhara hal~~ endüstrisinde ~slam Dünyas~ n~ n önemli merkezlerinden biri idi. Burada, çok güzel seccadeler, kaliteli hal~lar ve el-Fundukiyye denilen kal~ n örtüler imal edilerek di~er ülkelere ihraç ediliyordu'''.
381 Ayn~~ eser,

s. 6-7.
Mazaherl, s. 268.
:18CAyn~~ eser, s. 268- 269.
387 Faruk Sümer, s. 45. Ayr~ca bkz. Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 364.
388 Faruk Sümer, s. 245.
385 el-Mukaddesi, s. 324-325; el-Istahri, s. 314-315; Ner~ehi, s. 37.
385 Ali
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Fakat hal~larm en güzel parçalar~~Çin Türkistam'nda ve Mo~olistan'da bulunmu~ tur. Onlarda dekorasyon motifleri haline gelmekte olan Çin harfleri
görülmektedir'''.
Anadolu'ya gelince, bu ülkedeki Türk hal~c~l~~~ na dair en eski bilgi Ma~ripli ~bn Said tarfindan verilmi~tir. Bu müellif, Kitap Bastü'l- Arz fi't-Tû'l ve'lArz adl~~eserinde Bizans'a ait Bat~~Anadolu'dan söz ettikten sonra, aynen ~u
bilgileri veriyor: " Bu bölgenin bat~s~ nda Türkmen da~lar~~ve Türkmen ülkesi
bulunur. Türkmenler, Türk soyundan büyük bir kavim olup, Selçuklular
devrinde Rum ülkesini fethetmi~lerdi. Bunlar s~k s~k k~y~lara kadar giderek
ak~~nlarda bulunurlar, tutsak ald~klar~~çocuklar~, ~slam tüccar~na satarlar.
Türkmen hal~lar~n~~(el-Büsutu't-Türkmaniye) dokuyan i~ te bu Türkmenler'dir. Bu hal~ lar bütün ülkelere sat~ l~ r. Antalya'n~ n kuzeyinde Togula
(Tonguzlu=Denizli) da~lar~~vard~. Bu da~larda kendilerine Uç denilen
Türkmenler ya~ar. Bu Türkmenler'in 200.000 çad~r oldu~u söylenir'''.
Orta Asya'dan sonra hal~c~l~~~ n ikinci vatan~~Türkiye olmu~tur. Orleans
dukas~, oniki adet kadife hal~~ithal etmi~, Sivas'tan, Fransa'ya sat~lan bir hah
ipek üzerine alt~n tellerle i~lenmi~ ti. Bu devirde Anadolu'da seyahat eden
Marco Polo, dünyan~ n en güzel hal~lar~n~ n Türkiye'de dokundu~unu yazmaktad~r". Aksaray'da yap~lan nefis yünlü hal~lar, Suriye, M~s~r, ~rak, Hindistan, Çin ve Türkistan'a ihraç ediliyordu'''. Konya, Kayseri ve Sivas gibi büyük
~ehirlerde oturan dokumac~lar taraf~ndan en güzel hal~ lar dokunarak piyasaya sürülüyordu391.
Yabanc~lar Ortaça~da me~hur olan, Türk hal~larm~~ S~vas'taki ticarethânelerden sat~n al~yorlard~ . Bugün Lyon müzesinde bulunup, üzerindeki kitâbeden, 1219 da Alâeddin Keykubâd için yap~lm~~~oldu~u anla~~lan bir hal~~
buradan al~nm~~t~. K~rm~z~~ipek üzerine alt~n telle yap~lm~~~tezyinan Selçuk
hal~c~l~~~mn bir ~aheseridir". Anadolu'da hal~~endüstrisinde meydana gelen
bu geli~melere paralel olarak eskiden ~slam dünyas~nda hal~lar~~me~hur olan
Kalikala (Kali, kraliçe ve galiba hali kelimesi buradan gelir), Erzurum Selç~~klular'dan sonra ehemmiyetini
311° Ali Mazaheri, s. 337.
391 Faruk Sümer, s. 46.
392 Necdet Sevinç, s. 36.
393 ~bn Batutta, c. I, s. 188.
"I Marco Polo, s. 20.
395 Osman Turan, Selçukhilar re islamkvet, s. 121
3'.NI Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 364.
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Türklerin geleneksel me~guliyederinden olan hal~c~l~k beylikler döneminde de ~öhretini devam ettirdi. XIII. Yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda Orta Anadolu'nun bat~~ucunda ya~ayarak Sö~üt ile Domaniç aras~nda k~~lak ve yaylak hayat~~geçiren Osmanl~~devleti kurucusu Osman Bey'in oyma~~~da hal~~ve kilim
imal etmesini biliyordu. En eski Osmanl~~müerrihlerine göre, Osman Bey
yayladan dönerken, Bilecik Tekfuruna arma~an olarak peynir, hal~, kilim ve
kuzular gönderiyordu. Hatta Osman Bey, kom~u Bizans Tekfurlarm~n dü~ünlerine iyi hahlar ve kilimler ve sürüyle koyunlar götürilyordu397. Anadolu'nun çe~itli kentlerinde imal edilen çok nefis hahlar bu devirde de Avrupa'ya
ihraç edilmekteydi ve bu hal~lar Bat~~Dünyas~nda" Deniz a~~r~~hah "ad~yla
tan~n~yordu".
Mara~-Elbistan bölgesinde ya~ayan ve sonra bugünkü Yozgat bölgesinde
de yurt tutarak oran~n Boz ok ad~yla an~lmas~nda amil olan Dulkadirli Türkmenlerinin de hah dokuduklar~n~~biliyoruz. Dede Korkut destanlarmda hazan Salm- Kazan Beg'in bazan da Bay~nd~r Han ~n verdikleri toylar (~ölen)
dolay~s~yla" Doksan yerde ala gal~~ipek dö~enmi~ ti." ve "bing yerde ipek khal~ças~~dö~enmi~ti" sözleri s~k s~k geçiyor".
1377 tarihinde yani XIV. yüzy~l~n son çeyre~inde Karamano~lu Alaaddin
Bey Balkanlar'da kazand~~~~ba~andan dolay~~Osmanl~~hükümdan I. Murad"
tebrik etmi~~ve ona, adet oldu~u üzere, de~erli arma~anlar göndermi~ti. Bu
arma~a.nlar aras~nda hahlar da mevcut olup, bunlar" gal~-Karamani "yani
Karaman halisi ~eklinde vas~fiand~r~ld~~~~gibi, dört çifti büyük, di~er be~~çifti
de küçük ebatta idi".
Claude Cal~en ise, Anadolu'daki hah endüstrisi ile ilgili ~u görü~lere yer
vermektedir: Orta Asya'n~n d~~~ nda, günümüze ula~an en eski hahlar- e~er
gili bir teknikle Ispanya'da yap~lanlar' d~~ar~da b~rak~rsak- XIII. yüzy~ lda Konya'da dokunmu~~hahlard~ r. Bu nedenle, hah dokumac~l~~~ mn göç ettikleri
dönemin ba~lar~ nda Türlder'ce Anadolu'ya getirilen yeni bir teknik oldu~u
izlenimi ediniyoruz. Bu konuya daha geni~~bir aç~dan bak~ nca, Türkmenlerin
çad~rlann~~ve haklar~n~~yerli halklara dokutmad~klan ortada. Vak~ f senetlerinde müslüman boyaolann adlar~n~~görüyoruz".
397 Faruk Sümer, s. 48.
398 Necdet Sevinç, s. 49.
399 Faruk Sümer, s. 49.
4°° Ayni eser, s. 49-50.
401 Claude Cahen, Osmanklar'dan

bul, 1979, s. 166.

önce Anadolu'da Türkler, (Çev: Y~ ld~z Moran ), ~stan-
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Aksaray kilimlerinin çok nefis olup Suriye, M~s~ r, ~rak, Hint ve hatta Çin'e kadar gönderildi~ini ondördüncü asr~ n ortalar~ na yak~ n bir zamanda
Anadolu'yu gezen Seyyah ~bn Battuta yazmaktad~ r ki, bu bilgi, Anadolu dokumalar~ n~n baudan ba~ka do~uda da me~hur oldu~unu gösterir l".
Hal~~endüstrisi M~s~ r'da da geli~mi~ti. el-Behnesa ~ehrinde ~slam Dünyas~n~ n her yerinde aranan nefis hal~ lar, yolluklar, büyük çad~ rlar ve perdeler
dokunurdu403. Asyüt ~ehrinde Ermeniyye hal~lar~ na benzeyen k~ rm~z~~ hahlar~
o". Dimyat'ta renk renk görünen Bukalem~~ n hal~ lar'' ve ~hmim'de çok
kaliteli yolluklar406 imal edilerek di~er ülkelere ihraç edilirdi.
Fat~miler'den sonra mefru~at ve ev e~yalar~ n~ n bulundu~u depoda her
birinin de~eri 3.500 dinar olan 100.000 parça alt~nla i~lenmi~~Husrevâni hah
ve yolluk ve Bukalemun hah ve 3.000 parça beyaz nalu~larla süslenmi~~k~ rm~z~~
Husrevâni mefru~at, ev tak~m~~ (her tak~m, yast~klar, me~inden yap~lm~~~dayanacak yasuklar, yolluklar, hal~ lar ve perdelerden olu~ur.) bulunmu~tu. Bunlar aras~ nda bir o kadar da içinde çe~itli resimler bulunan kadife, Dibaç ve
di~er ipeklilerden imal edilmi~~duvar hal~lar~, 10.000 adet de~i~ik renkte ve
uzunlukta alt~n tellerle i~lenmi~~ipekten m'amul perdeler yard'''. Ayr~ca, elMuizz li-Dinillah taraf~ ndan yap~lmas~~emredilen alt~n ve ipek kar~~~ m~ndan
i~lenmi~~çok nefis mavi Tüster ipe~inden ma'mul bir duvar halisi vard~~ki,
içinde co~rafya haritas~~gibi yeryüzünün ülkeleri, da~lar~, denizleri, ~ehirleri
ve nehirleri resmedilmi~ti. Bu hal~ da Mekke ve Medine'nin resimleri yan~nda
her ~ehrin, da~~ n, nehrin, denizin ve yolun adlar~~ ya alt~ n ve gümü~~veya
ipekle yaz~lm~~ u. Sonunda da ~u aç~ klama yer al~ yordu:" Bu hah el-Muizz liDinillah'~ n buyru~uyla Allah'~ n evi Kâbe'ye olan tutkunlu~u ve Resülüllah'~n
bulundu~u yeri tan~tmak maksad~yla H. 353 y~l~nda yap~lm~~ u ro ~~ 408.
Ortaça~da hah dokuma sanayinde Müslüman ~spanya, Do~u ~slam Alemiyle özellikle de ~ ran pazanyla ciddi bir rekabete girmeyecek bir durumdad~ r'. Buna ra~men Mursiye'de çok ince ve yumu~ak hal~lar imal ediliyordu
~smail Hakk~~Uzunçars~l~, s. 252.
el-Yakubi, s. 331; el-Mukaddesi, s. 202 ; el-~drisi, c. I, s. 130; Yâsin ~ brahim Ali el-Cafer, s. 279.
4°1 el-Yakubi, s. 331 ; Yakut el-Hamerf, c. I, s. 229-230; Adem Metz, c. II, s. 360.
405 el-Kazrini, s. 193.
406 el-Yakubi, s. 332.
407 Corci Zeydan, c. II, s. 648.
408
Ayn~~eser, c. II, s. 648.
4°9 Philip K. Hitti, c. II, s. 941-942.
402

403 Bkz.
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ve buran~ n halk~~bu sanayi dal~ nda uzmanla~m~~t~~1"). Ayn~~ zamanda, El~~ve
Yene~te ~ehirlerinde çok kaliteli hal~lar dokunmaktayd~~ . Burada yünden
~na'mül Ermenistan sitili çok pahal~~ hal~lar~ n yan~ nda, ~ahane yolluklar da
yap~l~yordu ve Endüliislü dokumac~lar bitkisel boyalarla pahal~~ve kaliteli
Ma~rib (Fas) keçelerini boyuyorlard~~"2. Hatta buras~~ keçecilik alan~nda öyle
ileri bir seviyeye ula~m~~t~~ki, dünyan~ n hiç bir yerinde onlarla yar~~~edecek
bir ülke bulunmuyordu. Çe~itli atölyelerde Endülüs halifeleri için eni 5 veya
6 kar~~~olan 50 -60 dinar de~erinde çok güzel keçeler imal ediliyordu",.
~slam Dünyas~ nda has~ r ve ip endüstrisi de geli~mi~ti. Nakledildi~ine
göre, ünlü sahabi Selman el-Farisi Medine'de bu i~le u~ra~~yordu. Hatta o,
Medâin'de vali iken, maa~ma ra~men bununla geçinir ve "elimin eme~iyle
ya~amay~~severim" derdi". el-~sâbe fi Temyizi's-Sahâbe adl~~eserdeki biyografisinde de ~u bilgi verilir: Selman'a maa~~~verilince, onu sadaka olarak da~~ t~ r,
hurma yapra~~~dokuyarak elinin eme~inden yerdi".
~ran'~ n Abbadan ~ehrinde halfa veya pirinç saman~ ndan has~ rlar dokunurd~f" Huzistan eyaletinde yer alan Karkup'da Halife ve saraymdaki devlet
adamlar~~için bir has~ r fabrikas~~ bulunmaktayd~~117 . Ayr~ca bu has~ rlar~ n taklitleri M~s~ r'da ve Fars eyaletinde yap~l~yordu". Halifeler için alt~ ndan has~ rlar
imal ediliyordu. ~bni'. t-Tiktaka, bize, el-Hasan b. Sehl'in k~z~~Buran'~, Abbasi
Halifesi Me'mun ile evlendirdi~inde, onun aya~~~alt~ na alt~ ndan dokunmu~~
bir has~ r serdi~ini ve üzerine de 1.000 adet inci serpti~ini anlat~ r". Me'mun'un karde~i el-Mu'tas~ m, Türk askerleri için Samarra ~ehrini in~a ederken,
Basra'da birçok has~ r dokumac~s~n~~buraya yerle~tirmi~tir i".
Arap Yar~madas~'nda has~ rlar Berdi' ve Esel' a~açlar~ ndan yap~ld~~~~
gibi, hurma yapraklarmdan da üretilmekteydi. Hurma yapra~~ndan dokunan
Il° el-Himyeri, s. 182.
111 el-Kazvini, s. 502; Yakut el-Hamevi, c. I, s. 291 ; el-Himyeri, s. 198.
'112 ~ bn Havkal, s. 114.
113 Ayn~~eser, s. 114.
111 ~bn Abdi'l-Berr, el-~stiWb ~T Esmâil-Ashâb, Beyrut, (Trz.), c. Il, s. 55.
115 ~ bn Hacer, el-hibe fr Telnyizi's-Sahâbe, Beyrut, (Trz.), c. Il, s. 61 ; el-Ketta~~i, c. II, s.

315.
116 el-Mukaddes? , s. 118; Adem Metz ,c. II, s. 361 ; Ali Mazaheri , s. 337.
117 Morice Lombard, s. 243.
OH

el-Mukaddes? , s. 203.

119 ~bnu't-T~ ktaka, s. 203.
120 el-Yakubi, s. 264.
121 Sulak yerlerde yeti~en bir bitki a~ac~~olup, eskiden kabuklarm~~ka~~ t yerine yaz~~yazmak

el-Muncid fil-Lu~a ve? -A'M~n, Beyrut, 1981, s. 33.
için kullan~rlard~. Bkz. Lewis
122 ~ nce ve uzun dallar~~bulunan bir bitki a~ac~~olup, dallar~ ndan sepet ve sandalye de yap~ lmaktad~ r. Bkz. Ayn~~ eser, s. 33.
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has~ rlarm "el-Fahl", ed-Devm a~ac~ n~ n yapra~~ndan veya kabu~undan yap~lanlara "et-Talil" ve kam~~tan imal edilenlere de "el-Bâriye" denirdi423.
Ortaça~da bugünkü Lübnan ve Filistin bölgeleri has~ r endüstrisinde ün
salm~~lard~ . Kudüs ve Akka'da çok kaliteli saman has~ rlar~~ dokunurdu i21. Nas~ r Hüsrev Tabariyye'de has~ rlar dokt~ndu~unu, bu has~ rlardan seccadeler
yap~ld~~n~~ve her birinin be~~Ma~ribi dinara sat~ld~~~ n~~bildirmektedir425.
~ran'~ n Asek köyünden ed-Dis denilen orman bitkileri Irak'a gönderilir
ve bunlardan has~ rlar dokunurdu`26.
Ortaça~da has~rc~lar~ n, Kulzum ~ehrinde imal edilenler d~~~ ndaki Semâr, Katavi, Kurâ'i ve Maviyye ad~ ndaki has~ rlar~~boyamalar~~yasakt~. Zira bu
çe~it has~ rlar boyand~~~ nda çabuk k~r~l~ rd~. Onlar di~er has~ rlar~~ise zamanla
rengi de~i~en ve üzerine asidi bir madde döküldü~ünde sararan bakkam boyas~ ndan ziyade, K~br~s'ta üretilen füvveh boyas~yla boyuyorlard~. Fakat füvveh boyas~ mn bulunmad~~~~zamanlarda iki ölçek füvveh ve bir ölçek bakkam
boyas~ n~~ kar~~t~ rarak bir bile~im elde ediyorlard~. Onlar siyah renkli Semâr
bitkisinden imal edilen has~ rlar~~ ise demir ve Kulkand maddelerinin suyundan haz~ rlad~ klar~~boyayla boyuyorlard~~
Has~ rlar~ n insanlar taraf~ ndan daha çok mescitlerde namaz k~lmak için
kullan~ ld~~~ ndan, boyaya kat~lacak suyun temiz olmas~ na titizlik gösterilmekteydi. Dokuma esnas~ nda genellikle orta kalitedeki keten iplikler kullan~ lmaktayd~~ ve has~ rlar iyice kontrol edilmeden parçalara ayr~lm~yordu. Bu kurala uyulmad~~~~zaman da has~ rda kullan~lan bitki kuruyarak kalbur gibi
olurdu. Has~ rlar~ n yap~ m~nda kullan~lan Semâr yapraklar~~100, 90, 80, 70, ve
60 adet ~eklinde dö~enmekteydi".
Evlerde günlük ve ticari hayatta s~ k s~ k kullan~lan gereçlerden biri de iplerdir. Bunlar genellikle a~açlar~ n kabuklar~ ndan keçi k~l~~ve yönden, çe~itli
bitkilerden ç~ kar~lan ince liflerden ve hurma yapraklar~ ndan yap~ l~ rd~ '

123 Cevad Ali, c. VII, s. 528- 529.
121 e1- Mukaddesi, s. 162 ; el-~dris~, c. I, s. 363.
125 Nas~r Hüsrev, s. 29.
126 el-~drisi , c. I, s. 400-401.
127 ~ bnu'l-Uhuvve, s. 232.
128 Ayn~~eser, s. 232.
12'3 Cevad Ali, c. VII, s. 596-597.

ORTAÇA~~
~SLAM DÜNYASINDA DOKUMA SANAYI

811

Ortaça~da iplerin en kalitelileri M~s~ r, Sicistan ve Kudüs'te imal edilirdi130. M~s~r'da ed-Deles denilen bir çe~it ottan el-Kavkas ad~ nda gemi ipleri
yap~l~rd~. el-Kazvini, M~s~ rl~lar'~n bu ipleri mum gibi ayd~ nlatmada da kulland~ klar~ n~, gece boyu söndürdükten sonra, tekrar yakmak istediklerinde bir
ucundan tutarak bir müddet sallad~ ktan sonra yeniden yand~~~n~~bildirmektedir431.
Hindistan ve Züfar'da, narcil cevizi (Hindistan cevizi)'nin Kanber denilen lifleri deniz kenar~nda kaz~lm~~~çukurlarda kumlarla avu~turulur, sopalarla dövülür ve sonra da kad~ nlar taraf~ ndan e~irilerek ipler yap~l~ rd~. Bunlar, Çin ve Yemen gibi ülkelere ihraç edilerek buralarda gemilerin yap~m~nda
kullan~l~ rd~. Zira Hindistan Okyanusunda bulunan çok say~daki kayalar çivilerle yap~lan gemilerin parçalanmas~ na sebep oluyordu. ~plerle yap~lan gemiler ise, rutubetli olduklar~ ndan kayalara çarp~ nca herhangi bir yaralanma
tehlikesiyle kar~~~kar~~ya kalm~yorlard~~132.
Boya endüstrisine gelince, çal~~malar~~sayesinde, Ortaça~~kimyac~lar~~
ipe~i, yünü, pamu~u, ka~~d~, porseleni, cam~~ve di~er birçok ~eyleri sabit bir
biçimde boyayacak boyalar elde etmi~lerdi. Onlar~ n kulland~ klar~~boyalar
öyle mükemmel nitelikteydi ki, bu gün kaz~larda elde edilen kuma~, mozaik,
çömlek parçalar~ n~ n tan~ kl~k ettikleri gibi, on yüzy~l sonraya kadar bunlar bütün tazeliklerini koruyabilmi~lerdir. Öyleki kimi zaman bizim kimyac~lar~m~z,
kendi kendilerine, hayretle, bu kadar tam bir sonuca varabilmek için onlar~n
hangi formülleri kullanm~~~olduklar~ n~~ sormaktad~ rlar
~slam öncesi devirde Araplar boyalar~n ço~unu a~açlar~ n kabuklar~ ndan,
köklerinden ve çe~itli bitkilerden elde ediyorlard~. Ayr~ca, az da olsa baz~~ boyalar~~ çe~itli madenlerden temin etmek de mümkündü. Bu yolla haz~ rlanan
boyalar, baz~~sanayi kollar~ ndan, in~aat i~lerinde ve dokuma endüstrisinde
kullan~ ld~~~~gibi, çabuk bozulmayan bir madde oldu~undan tacirler taraf~ndan aranan ürünlerden
Arap yar~madas~ nda elbise ve kuma~lar~ n boyama i~ini boyac~lar yapard~.
Bu devirde kâhinlerin boyanm~~~elbiseleri giymekten sak~ nd~ klar~~ve bunu da

43° el-Mukaddesi, s. 162, 180, 203, 324.
431 el-Kazvini, s. 266.
132 ~ bn Battuta, c. I, s. 167, c. II, s. 142. Ayr~ca bl~.z. ~bn Cilbeyr, s. 37.
133 Ali Mazaheri, s. 487.
131 Cevad Ali, c. VII, s. 530-531, 616.
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kendilerine manevi destek sa~layan gizli güçlerin boyadan ho~lanmad~ klan
inanc~ na dayanarak yapt~klar~~rivayet
Hicri 1. yüzy~lda k~ rm~z~~ renkler aristokrat tabakan~n sevdi~i ve çokça
kulland~~~~renklerdendi. K~ rm~z~~boyalar ise, ikiye ayr~lmaktayd~. Birincisi;
erguvani boyalar ki, bununla daha ziyade lüks elbiseler, hal~ lar ve e~erler boyan~yordu. ~kincisi ise; kan rengindeki k~ rm~z~~boyalar, bu sonuncusu ile de
yün ve ipek gibi hayvansal ürünlerden elde edilen kuma~lar boyanmaktayd146.
Arap yar~ madas~nda k~ rm~z~~renkli boyalardan aspur"7 boyas~~ravaçtayd~.
Aç~ k k~ rm~z~~ renkteki bu boya ile her çe~it elbise ve kuma~lar boyanmaktayd~~
ve bunlara el-mu'asfirât denilirdi438. Arabistan'~ n çe~itli bölgelerinde yeti~en
aspurun tohumuna el-murayk, el-kurtum ve el-h~ rri, çiçe~ine ise, el-ahriz denilmektedir"". Aspur boyas~~ ile boyanan kad~n elbiseleri el-müfeddem olarak
adland~ r~ l~ rd~~ ve bunlar~n kad~nlar taraf~ ndan giyilmesinin dinen bir sak~ ncas~~ yoktu. Rivayet edilen baz~~ Hadisler' 'de aspur boyas~~ ile boyanan elbiselerin giyimi erkeklere yasaklanm~~sa da, baz~~ Müslümanlar bunlan giymeye
devam etmi~lerdir'''.
Dokuma endüstrisinde elbise ve kuma~lar~ n boyanmas~nda kullan~ lan
boyalardan biri de el-firsâci idi. Ayr~ca, kök boya olarak bilinen el-füvveh
ad~ndaki k~ rm~z~~boya da bu sanayide kullan~l~yordu. Kök ~eklinde olup, bir
a~ac~~bulunan ve yukar~~ k~s~mlar~nda suyu bol, koyu k~rm~z~~ tohumu olan elfüvveh'in suyu ile yaz~~yaz~l~r ve nak~~~yap~l~ rd~. Ayr~ca bu bitki deri hastal~ klar~n~n tedavisinde de kullan~l~ rd~'''. en-Nuk'aad~ ndaki k~rm~z~~çiçe~i bulunan
bitkiden koyu k~ rm~z~~bir boya imal edilmekteydi443. es-S~ rf' el-lükk' ve el-

~ bn Manzur, c. VIII, s. 437 ; Cevad Ali, c. VII, s. 617.
Ahmed Salih el-Ali, et-Tanzimâtu'l-~ctimâiyye vel-~ktisâdiyye fil-Basra f17-Karni7-Ervel
el-Hicri, Ba~dat, 1953, s. 168-169.
437 Bir rivayete göre Hint dilinde kilsiinb olarak geçen aspur kelimesi Himyerce'dir, di~erine göre ise Farsça'daki heskefer kelimesinden Arapçaya geçmi~tir. Bkz. el-Beyruni, el-Cemâhir
Ma'rifetil-Cevâhir, Beyrut, 1984, s. 35.
438 Cevad Ali, c. VII, s. 617. Hicri I. yüzy~lda Medine'de bir elbisenin aspur boyas~~ile boyanmas~~bir dinara mal oluyordu. Bkz. ~bn Sa'd, et-Tabakâtu'l-Kubrâ, Beyrut, (Tez.), c. V, s. 180.
439 el-Ali, s. 169.
41° Ebu Davud, c. IV, s. 334, 336; et-Tirmizi, c. IV, s. 219.
441 Malik b. Enes, c. I, s. 399; ~bn Sa'd, c. V, s. 179-180, 192.
412 Cevad Ali, c. VII, s. 530-531.
413 Ayn~~eser, c. V~i, s. 530-531.
444 Bu boya terliklerin boyanmas~ nda da kullan~lmaktayd~. Bkz. Ayn~~eser, c. VII, s. 530.
415 Bu boya inek ve keçi derilerinin boyanmas~nda da kullamhyordu. Bkz. Ayn~~eser, c. VII,
s. 530.
436
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eyda'146 gibi a~aç ve bitkilerden imal edilen k~ rm~z~~boyalar da dokuma endüstrisinde kullan~ lan boyalardan baz~lar~d~r447.
Emeviler devrinde, boyac~ lar, yeni bir renk elde etmek için iki veya daha
fazla boya kan~t~rmay~~ ba~ar~~ile gerçekle~tirmi~lerdir. Bu ~ekilde baz~~boyac~lar muayyen bir renkle boyamada büyük ilerleme kaydetmi~lerdir. Yald~zl~~ve
çok desenli elbiseler bu ~ekilde yayg~ n olmu~tur".
Kuma~~ve elbise boyac~l~~~~ile u~ra~an zanaatkârlar~n mü~terilerine vermi~~olduklar~~ vaatlerine sad~ k kalmad~klar~ndan dolay~, toplum nazar~nda
kötülenen insanlar durumuna dü~ tükleri, bu nedenle de mesellere konu olduklar~~anlat~l~ r. Hatta bir hadiste, onlar hakk~nda ~öyle denilir: " ~nsanlar~ n
en yalanc~~olanlar~~boyac~lar ve kuyumculard~ r "449.
Boya endüstrisi ile ilgili önemli bir hususta ~slam öncesi dönemle ~slam'~n ilk dönemlerinde baz~~boya çe~iderinin inançtan kaynaklanan yasak kapsam~na al~nmas~~meselesidir. Cahiliye döneminde kâh'inlerin boyanm~~~elbiseleri giyrnekten sak~nmalar~~ve bunu, gizli güçlerin bu gibi elbiselerden ho~lanmad~klar~~olgusuna ba~lamalar~ , bir hurhafeden veya renkler konusunda
sunilikten ziyade tabilli~i ön planda tutmaktan ibaret olsa gerektir.
Yukar~ daki duruma benzer bir durumda Hz. Peygamber döneminde görülmektedir. Baz~~hadislerde sar~~ renkteki zaTerân, vers ve aspur459 gibi boyalarla boyanan elbiselerin erkekler taraf~ndan giyilmesinin yasak oldu~u bildirilmektedir. Bu yasa~~ n ilginç bir yönü de sadece erkekleri kapsamas~~ve
kad~nlar~~bunun d~~~nda tutmas~d~ r. Bu da ister istemez, Hz. Peygamber'in
müslüman erkeklere kullan~m~n~~yasak ve Müslüman kad~ nlara serbest k~ld~~~~alt~ n ve ipek maddelerini ça~r~~ t~rmaktad~r451. Bilindi~i gibi bu üç maddenin bir çok benzerlikleri söz konusudur. Bir defa bunlar~n her üçü de hem
448 K~rm~z~~tohumu bulunan bir a~aç olup, bedeviler bununla elbiselerini boyuyorlard~.
Bkz. Ayn~~eser, c. VII, s. 535.
447
Ayn~~eser, c. VII, s. 530, 535.
448 Bkz. Suphi Salih, ~slam Mezhepleri Müesseseleri, (Çev. ~ brahim Sarm~~), ~stanbul,
1983, s. 304.
449 Ahmed b. Hanbel, c. II, s. 345; ~bn Mâce, c. II, s. 728.
15° Bir habere göre Hz. Peygamber, Abdullah b. Omer'e aspur bitkisiyle sar~ya boyanm~~~iki
elbisesini yak~nas~n~~emretmi~tir. Abdullah,"Onlar~~ y~kayapm m~ ?" diye sorunca, Hz. Peygamber,"Hay~r, yalunal~s~n" cevab~n~~vermi~tir. Bkz. ~ bn Teymiye, Bir ~slam Kurumu Olarak Hisbe,
(Çev. Vecdi Akyüz), ~stanbul, 1989, s. 85-86.
451 Alt~n, ipek ve aspur boyas~ yla boyanan elbise yasa~~~ile ilgili hadisler için bkz. Ebu Davud, c. IV, s. 320-322, 327, 335-336; et-Tirr~nzi, c. IV, s. 217, 219, 226.
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süs hem de lüks e~yas~d~r ve bir ortak yanlar~~da sar~~renkli olmaland~ r. Büyük bir ihtimalle bunlar~n erkeklere yasaklanmas~ n~ n, bu çe~it giyim e~yalar~n~ n erkekler üzerinde birtak~m de~i~iklikler meydana getirerek kad~ nlara
benzemelerini engellemeye yönelikti. Zira ~slam inanc~nda nesilleri korumak
amac~yla bu iki cinsin (erkek ve kad~ n) birbirlerine benzememeleri yönünde
birçok ö~reti bulunmaktad~ r452. Fakat ~unu da unutmamak gerekir ki, Hz.
Peygamberin ad~~geçen yasakl~~e~yalar hakk~ndaki bütün uyanlarma ra~men,
ister herhangi bir sa~l~ k nedeni veya zaruretten", isterse insanlar~ n süse ve
lüks e~yalara dü~künlü~ünden4" veya zevk ve yasaklara kar~~~ a~~ r~~ meraklar~ ndan kaynaklans~n, baz~~kimseler za'ferân, aspur ve vers boyalar~~ ile
boyanan elbiseleri giymeye devam etmi~lerdir'.
Ortaça~da boyac~lar, di~er meslek erbab~~ve zanaatkârlar gibi devletçe
tayin edilen muhtesibler taraf~ ndan kontrol ediliyorlard~. Dürüst olmayan
boyac~lar~ n boyac~l~ kta yapm~~~olduklar~~hileleri ve muhtesiblerin onlara
kar~~~davran~~lar~ n~~ e~-~eyzeri; Nihâyetü'r-Rütbe fi Talebi'l-Hisbe adl~~eserinde çok veciz bir ~ekilde anlatmaktad~r. Konumuzu yak~ndan ilgilendirdi~i
için bu bilgileri oldu~u gibi naklediyoruz: " Boyac~lar~ n ço~u, k~ rm~z~~ipe~i ve
ipekten ba~ ka ip ve elbiseleri ( füvveh ) kök boya yerine k~na ile boyarlar.
K~na ile boyanan ipek, elbiselik kuma~~çok parlak ve güzel görünür. Fakat
güne~i görünce, birden bire solar, rengi bozulur, parlakl~~~~kaybolur.
Bir k~s~m boyac~lar ipli~i, kuma~~~~eft'le ve maz~~ile boyayarak siyahla~t~=lar. Boyac~, süs e~yalar~~gibi ~eyleri boyamak istedi~i zaman boya küpüne
batinr. Çok siyah bir renk vererek kuma~' küpten ç~kar~r. Fakat, az bir zaman
geçtikten sonra, boyanan kuma~~ n rengi solar. Bunlar~ n hepsi hiledir. Muhtesib maz~~ve ~eftle kuma~~boyayan boyac~lar~~bu i~ten men eder.
Boyac~lar, insanlar kuma~~ve iplerini boyamak için ald~ klar~~zaman kuma~~ n ve ipin kimin oldu~unu ve hangi küpe at~ld~klar~ n~~yazarlar. Böylece
kan~may~~ önlerler. Eksen boyac~ lar ve temizlikçiler bayram, dü~ün ve e~lence mevsimlerinde insanlardan ald~ klar~~ elbiseleri ba~kalar~ na kiralayarak
kira ücreti al~ rlar. O ki~i de o elbiseyi o gün için al~ r, süs ve ziynet olarak giyinir. Böyle yapmak ihanet ve dü~manl~ kt~ r. Muhtesib bu gibi i~leri takip eder
ve yapanlar~~bu i~ten uzakla~t~ nr. Boyac~lar, boyac~l~ kta insanlan kand~rabilirBkz. Ebu Davud, c. IV, s. 354-355; et-Tirmizi, c. IV, s. 105-106.
c. IV, s. 329; ~bn Sa'd, c. III, s. 103.
454 Bkz. ~ bn Sa'd, c. III, s. 143, 220; el-~sfahâni,
c. I, s. 55.
155 Bkz. Ayn~~eser, c. III, s. 219, c. V, s. 179-180, 189,19-192, 203; Ayn~~eser, c. I, 55.
152
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ler. Bu yüzden muhtesib, bunlar~n ba~~na boyac~l~ ktan çok iyi anlayan birini
tayin eder. En iyisini Allah bilir."456.
Ortaça~da ya~l~~boyalarla u~ra~an boyac~lar muhtesiblerce i~lerinde asla
hile yapmayacaldar~ na, insanlara satm~~~olduklar~~melzemeleri teslim etmeden önce üç defa boyayacaldanna ve bu malzemelerin iyice kurumas~n~~sa~lamak maksad~yla yeterince güne~ te bekleteceklerine dair yemin ettirilirlerdi.
Zira boyac~lardan birço~u e~yalar~~bir veya iki defa boyayarak sahiplerine teslim ediyorlard~. Bu ~ekilde boyanan e~yalar az miktarda suya maruz kald~~~nda boyalar~~kalk~yor ve çirkin bir görüntü ortaya ç~km~~~oluyordu. Bu kurallara uymayan boyac~ lar ise, para cazas~na çarpt~nhyorlard~ . Ayn~~zamanda
onlardan, arta kalan boyalar~~ e~ya sahiplerine teslim etmeleri ve kesinlikle e~yalar üzerinde resim yapmamalar~~isteniyordu457.
Ortaça~da boyac~lar, kubbelerin alt~ na gerilmi~~ipler üzerinde henüz
boyanm~~~kuma~lar~ n' sergilerlerdi. Söylemek gerekirse, ~slam dünyas~n~n
çe~idi bölgelerinde imal edilen kuma~tan üne kavu~ turan indigo, kökboya,
zaTerân, zincefre, erguvan boya v. b. XIII. yüzy~ldan sonra yok oldu ve bunlar~n yerini zarafet ve parlakl~~~~olmayan ucuz sentetik boyalar ald~458.
Ortaça~da kök boyamn (el-füvveh) yeti~ tirilmesi hem uzmanl~ k hem de
sab~r i~iydi Öyle ki, ürün elde edilinceye kadar en az~ndan iki y~ll~k çal~~ma
gerekmekteydi. Bir kök boya bahçesi haz~ rlayabilmek için, Mart ay~ nda toprak birkaç kez sürülür ve iyice gübrelenirdi. Ondan sonra, kök boya tohumu,
t~ pk~~bu~day ekilir gibi serpilirdi. Sonra, toprak hafifce kan~ur~l~ r ve sulamrd~. Bitkiler ç~k~ nca, birçok kez çapalan~rd~ . Daha sonra, bu bitkiler solgunla~~ ncaya kadar su verilmezdi; solgunla.~~nca yeniden su verilir ve bütün yaz
her sekiz günde bir yeniden sulan~rd1459.
A~ustosta bitkinin ucu kesilir, geri kalan~n üzerine dondan korunsun
diye toprak örtülürdü. Bir zaman geçince bu örtülen bölüm, güzel k~ rm~z~~
bir kök haline gelirdi. Bunlar~ n en irilerinden birkaç~~kopart~l~r, geri kalanlar
yeniden toprakla örtülürdü. Bu yolda çal~~~larak, birçok y~ llar süregiden ve
ürün veren bir kök boya tarlas~~ elde edilmi~~olurdu. Güzleri büyük kökler
koparul~ r. Küçükleri ise, yeniden ye~ermesi için yerinden b~ rak~l~ rd~. Bu s~456 es-~eyzeri, s. 116-117. Ayr~ca
457 ~bnu'l-Uhuvve, s. 237.
458 Ali
459

Mazaheri, s. 249.
Ayn~~eser, s. 294.

bkz. ~bnu'l-Uhuvve, s. 141-142.
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rada topra~~~üzerinde verimsiz b~rakmamak için kök boyan~n üzerine çok kez
bu~day ekilir, bundan ikisi de zarar görmezdi".
Dokuma endüstrisinde kullan~lan di~er bir boya da çivit boya idi. Vatan~~
Hindistan olan çivit otu, daha sonra Mezopotamya, Suriye, Libya, Tunus ve
Fas'~ n güneyine geçerek, ged (guede) ve pastel'in durumunu olumsuz yönde
etkilemi~tir461.
Çivit otu, ~eker gibi k~ymetli bir madde oldu~undan ekimi için elveri~li
olan her yerde yeti~tiriliyordu ve en çokta M~s~r'~ n Sa'id, Filistin'in Zu'ar, Bisân bölgelerinde ve Kirman'cla ekiliyordu462 . Bugünkü Afganistan'~n ba~kenti
Kabil ve çevresinde her y~ l çivit boya ticaretinden 2.000.000. dinar gelir sa~lan~yordu. Ölü Deniz civar~ nda ekilen çivit boya kalite yönünden Kabil çivit
boyas~n~~aratm~yordu ve burada bu maddenin geni~~bir ticareti vard~463.
Çivit otu so~uk bölgelerde iyi yeti~irdi. Bu bitki Mart ba~~nda kumlu topra~a serilir, sonra hafifçe kar~~t~ r~l~ rd~. Bu bitkinin mavi renk veren bir
madde ta~~yan yapraklar~~olgunla~~nca delikler meydana gelirdi. Deliklerin
görülmesi toplanma zaman~n~n geldi~ine i~aretti'.
Yapraklar toplan~ nca, bunlar geni~~ve düzgün bir ta~~üzerinde kuvvetlice
dövülürdü. Onlar~~zenbillere koyduktan sonra bir çok kez ~slat~l~ r ve bu
halde dört gün bekletilirdi, bundan sonra demir spatularla onlar~~parçalarlar
ve iyice çürüyünceye kadar ~slat~ rlard~~ve sonra ayakla macun haline gelinceye kadar çi~nerlerdi. Bu macundan, bunun üzerine küçücük kürecikler
yap~l~ r, güne~te kurutulurdu. Bu madde boyac~l~ kta kullan~l~rd~ 465.
ed-D~ma~ki, çivit boyay~~ ~öyle tan~ t~r:"Çivit boyan~ n en kalitelisi hafif ve
renk bak~ mndan koyu olan~d~r. Ayn~~zamanda bu özelli~e sahip olan çivit
boya, gök mavisindeki meyan bitkisi veya evcil güvercinlerin boyunlar~ n~ n alt~ndaki renge benzeyen k~ rm~z~ya bürünmü~~çiçek güzelli~indedir. Kürecikler k~ r~ld~~~nda içinden bembeyaz bir küf ç~karsa, bu onun kaliteli oldu~unu
gösterir. Çivit boya sat~n al~nd~~~~zaman ~slak olup olmad~~~~incelenmelidir.
Zira, ~slakl~ k ona iki yönden zarar verir. Birincisi; onun rengini güzelle~tirir,
46° Ay~n eser, s. 294-295.
461 Mourice

Lombard, s. 241, 242; Bkz. Andre M~quel, c. I, s. 172.
el-Makdisi, s. 470; Adem Metz, c. II, s. 315.
463 Ayn~~eser, c. II, s. 315.
464 Ali Mazaheri, s. 295.
165 Ayn~~eser, s. 395.
462
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bu da sat~~~s~ras~nda boyan~ n fiyat~n~ n yükselmesine sebep olur. Fakat, daha
sonra kuruyunca, güzelli~i kaybolur. ~kincisi ise; ~slakl~ k, boyan~ n a~~rl~~~ n~~
artt~ r~ r. Fakat daha sonra kuruyunca, a~~ rl~~~~büyük ölçüde azal~ r. Çivit boyan~ n kalitesiz olan~~ise, çabuk çözülür. K~ r~ld~~~~zaman da çamur kokusuna
benzer bir koku verir. Bir insan çivit boyas~ nda ne miktarda katk~~maddesi
bulundu~unu ö~renmek isterse, ondan küçük bir parça al~ p tarts~ n, sonra
onu ate~~üzerine koysun. Bu s~ rada çivit boya yanar ve buharla~~ r, içinde bulunan çamur ve kum köz üzerinde kal~ r. Onlar~~ als~ n ve ölçtürsün, Böylece
nispetini ö~renmi~~olur.".
Mavi renkli boya bitkilerinden biri de indigo bitkisidir. Bu bitkinin bir
çok türleri vard~ r; ancak mavi çiçekliler daha çok tutulur ve genel olarak
daha çok bu tür yeti~tirilirdi467.
~ndigo, Nisan ay~ nda kuzey rüzgânndan mümkünse bir duvarla korunan
bir kö~eye ekilirdi. Hafifçe sulan~ r, bitki bir parmak boyu bulunca, t~rman~ p
sanls~n diye bir sopan~ n dibine yeniden fidelenirdi. ~ndigo bitkisinin yapraklar~~boyac~l~ kta kullan~l~rch 468.
Ortaça~da san renkli boyalar dokuma sanayinin vazgeçilmez boyalar~ ndan idi. Bunlardan za'ferân çok k~ymetli oldu~undan Suriye, ~ran'~ n güneyi,
Hemedan, Isfahan, Azerbaycan, Meccâne ve Yemen'de yeti~tiriliyordu469. Ayr~ca Tuleytula'dan, ~slam Dünyas~ n~ n çe~itli yerlerine büyük miktarda za'ferân ihraç ediliyordu470. Yemen'den Arap Yar~madas~ 'n~n kuzeyine za'ferân ta~~ yan develer bu maddenin etkisiyle sar~ya boyanmaktayd~lar471 .
Yeti~tirilmesi so~an~ nkine çok benzeyen za'ferân, geni~~bölgelerde ekilirdi. May~ s veya Haziranda za'ferân taneleri iyice haz~ rlanm~~~topra~a s~ ra ile
ekilir, çiçekler güzün toplan~ rd~. Koyu, güzel sar~~renkte olan bu çiçeklerin
ortas~ nda, sanya çalan kiremidi renkte lifler bulunurdu; i~te bu za'ferân'd~ .
Bunlar dikkatle toplan~ r, rüzgârs~z bir yerde dikkatle kurutulurdu472.

ed-D~ma~ki, s. 40.
Mazaheri, s. 294.
468 Ayn~~eser, s. 294.
-.Kdisi, s. 380, 395-396 ; el-~stahrt, s. 199; el-~drisi, c. II, s. 677 ; el-~sfahani, s. 7 ; el.2.ma
469 e~~
Kazvini, s. 260 ; el-~b~ihi, c. II, s. 94.
470 BItz. el-Himyeri, s. 133 ; Adem Metz, c. II, s. 316.
171 Ayn~~eser, c. II, s. 316.
-172 Ali Mazaheri, s. 296.
466

467 Ali

Belleten C. LXIV, 52
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Kullan~laca~~~zaman za'ferân bir havanda dövülürdü. Ancak ço~u kez bu
bitki topland~ ktan hemen sonra dövülmü~~olurdu; sonra bu macun haline
gelmi~~za'ferân hap haline getirilir ve demirden yeni bir sopada hafif ate~te
kurutulur. O zaman za'ferân do~al sar~~ rengi daha da koyula~~ r ve k~ rm~z~ya
çalard~ 473. Yemek pi~irme sanat~ nda baharat olarak kullan~lan za'ferân~ n yeti~ tirilmesine gelince, daha önce de belirtti~imiz gibi ~slam dünyas~ n~ n hemen her yerinde büyük çapta ekilmekteydi. Ayr~ca, her mutfakta bronzdan
küçük bir za'ferân havan~~ve her aktarda da bunun için küçük bir terazi bulunurdu'''.
Ortaça~da za'ferân, Sasani krallar~ n~ n en çok sevdikleri güne~~rengine
benzedi~inden a~~r~~ ra~bet görmekteydi. Bu devirde za'ferân hem elbiselerin, hem de ka~~ t ve resmi belgelerin boyanmas~ nda kullan~ llyordu475. Za'ferân~ n saç, sakal boyamada da geni~~çapta kullan~ld~~~ n~~kaynaklardan ö~reniyoruz. el-gumre, el-anber, el-karmed, kamhân ve el-merdaku~~gibi adlarla:17'
da tan~ nan za'ferân~ n en kalitelisi taze ve renk bak~ m~ ndan güzel olan~d~ r.
Ayr~ca küften, çözülmeden ve a~~r~~~slakl~ktan da korunmu~~olmas~~gerekir477.
Sar~~boyalardan Vers veya di~er ad~yla Arap za'ferân~, güzel kokusu bulunan ve susama benzeyen bir bitkiden elde ediliyordu 478. el-Asma'i bir sözünde ~öyle der: Dünyay~~dolduran dört ~ey vard~r ki, dördü de Yemen'de bulunur; vers, kündür479, hitr48° ve akik481. ~ talyanca'ya "verzino" kelimesini ka
zand~ ran vers, saç-sakal boyamak için tüketildi~i gibi, elbiselerin boyanmas~ nda da kullan~l~ yordu'. Za'ferân ve versle boyanan kuma~lar~ n hac mevsiminde ihram olarak kullan~ lmas~~ Hz. Peygamber taraf~ ndan yasaklanmi~n483.

473 Ayn~~eser,

s. 297.
Mourice Lombard, s. 241-242; Andre M~ quel, s. 172; Ali Mazaheri, s. 396.
475 Ay~n eser, s. 241-242.
476 el-Ali, s. 169.
477 ed-D~ma~ki, s. 39.
478 C,evad Ali, c. VII, s. 617 ; Adem Men, c. II, s. 316.
479 Dikenli bir a~açtan ç~ kan bir çe~it zamk~ n ad~d~r. Bkz. Lewis Malüf, s. 699.
480
Bir çe~it bitki olup, yapraklar~~saç ve sakallar~~ siyaha boyamak için kullan~l~r. Bkz. ~bn
Manzur, c. IV, s. 253.
481 el-Kazvini, s. 69.
482 Adem Men, c. II, s. 316; el-Ali, s. 169.
483 Ahmed b. Hanbel, c. VII, s. 224 ; el-Buhari, c. I, s. 96 . el-Ali, (s. 169.); böyle bir yasa~~ n
vers için söz konusu olmad~~~ n~~ileri sürmektedir. Oysa , kaynak olarak göstermi~~oldu~u el-Buhari'de böyle bir kayda rastlayamad~ k, burada kaydedilen ise, yasa~~n her iki boya için de geçerli
oldu~udur. Bkz. el-Buhari, c. I, s. 96.
474
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Dokuma endüstrisinde kullan~lan di~er boyalardan kündür ve 'asb Yemen'den ithal edilirdi484. Bir rivayete göre Ömer b. el-Hattab, ad~n~~'asb boyas~ndan alan 'asb ad~ ndaki elbiselerin idrarla boyand~klar~m duymas~~üzerine,
müslümanlar tarf~ ndan giyilmesini men etmek istemi~, fakat daha sonra "bir
~eyi derinlemsine incelemekten nehyedildik." diyerek bu fikrinden vazgeçmi~tir485. E~er do~ruysa, bu haberden, 'asb ad~ ndaki cübbelerin 'asb boyas~~
ile boyand~~~n~~ve bu boyanan 'asb ad~ ndaki bir bitkiden imal edildi~ini ve bu
bitkinin de daha önce de de~indi~imiz gibi Yemen'de yeti~ti~ini ö~renmekteyiz.
Do~ulu kad~nlar~n saçlar~n~~ve t~rnaklar~~boyamak için her zaman ba~~
vurduklar~~ k~na, rutubetli ve s~cak bir iklimin hüküm sürdü~ü bütün bölgelerde yeti~tirilirdi. Habe~istan'da, güney Arabistan'da ve yukar~~M~s~r'da k~na,
üç metreye yak~ n bir a~ac~n büyüklü~üne ula~~r ve onbe~~y~l kadar ya~ard~.
Bu a~aç çapalan~r, sulan~ r, gübrelenir ve her y~ l yapraklar~~toplamrd~. Ancak
güney ~ran, Suriye ve Endülüs gibi k~ nan~n yeti~ti~i bölgelerin kuzey s~n~r~nda, boyu ne bir a~ac~nkine ne de bir çal~n~nkine ula~amazd~. Oralarda
k~na her y~l ba~ tan ekilir, sonra sökülerek yapraklar~~ toplan~rd1486. Nisan ve
May~sta k~ na ekmek için seçilmi~~toprak iyice haz~rlan~ r, k~y~lar~~ topraktan
geni~~bordürlü e~it karelere ayr~l~ r, k~ naya çok iyi gelen kuru insan d~~lus~~yayat~rd~. Sonra su b~rak~l~ r, toprak suyu iyice çekince, temizlenmi~~ve ~i~man
tohum yay~l~ r, üzerine has~ rlar serilerek tohum topra~a girsin diye üzerinde
yürünürdü. Birkaç gün sonra bitki ç~k~nca, seyrekle~ tirilir, iyice çapalan~r,
sonra da sulan~rd~ 487.
Kökünden kopar~lan k~ nalar paket haline getirilirdi. Sonra kurusun ve
ayn~~zamanda özelliklerini ve ye~il rengini koruyabilsin diye ya evlerin içine,
ya da d~~ar~da, a~açlar~n alt~ ndaki gölge bir yere as~l~ rd~. Kuruma i~i bitince
saplar at~l~r, iyice kurumu~~olan yapraklar bir tarafa konurdu488.
Ortaça~da baz~~sat~c~lar k~ na maddesine kum, bulgur ve ya~~katarak hile
yapmaktayd~lar. Bu hile k~ nalar kalburlan~ nca ortaya ç~kard~ . Zira bulgur ve
kum tanecikleri hemen kalburun üst k~s~m~na ç~kard~. K~nalara yap~ lan hileyi
ba~ ka bir yöntemle de ortaya ç~ karmak mümkündü. Bir kadeh dolusu hilesiz
481 el-Ali,

s. 226; Cevad Ali, c. VII, s. 601.

485 Bkz. Cevad Ali, c. VII, s. 524.
186 Ali Mazaheri, s. 295-296.
487 Ayn~~eser,
188 Ayn~~eser,

s. 296.
s. 296.
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k~ na al~ narak tart~l~ r. Sonra bir kadeh dolusu hileli olandan al~ narak ayn~~ ~ekilde tart~l~ r. Bu i~lem sonucunda hileli olan kim a~~rl~~~ ndan rahatça anla~~l~ r-I".
K~ rm~z~~ boyalardan olan karmaz veya pembe renk, tohumu pelit a~açlar~n~n üzerinde ya~ayan bir parazit kurtçuktan elde edilirdi«. K~rm~z~~renkli
bu kurtçuklar bahar aylar~ nda Ermenistan'da ortaya ç~kar, boyac~lar onlar~~
toplayarak kaynat~rlar, yap~lan boyay~~ yünlü kuma~lar~n boyanmas~ nda kullan~ rlard~~'91.
Frans~zca'da "cramoisi" olarak geçen karmaz boyas~~endüstrisi Ortaça~da
~spanya'da da geli~mi~ ti ve hatta koyu k~rm~z~~ bir boya çe~idi olan bakkârn
veya "Brezilya a~ac~ " denilen Hint bitkisi ile büyük rekabet halindeydi. Ayn~~
zamanda bu iki boya çe~idi (karmaz ve Brezilya a~ac~ ), el-füvveh (k~z~l kök
boyas~ ) ve erguvan (murex) k~ rm~z~s~ndan daha çok tutulurlard~~ ve hatta
onlar~ n ticaretini olumsuz yönde etkilemi~lerdi".
Güney Arabistan kaynakl~~el-Ceze' veya di~er ad~yla el-'urük (damarlar)
olarak tan~ nan sar~~boya da geni~~bir ~ekilde elbise ve kuma~lar~n boyanmas~ nda kullan~l~yordu". el-Ceze' Yemen'in do~usunda yer alan Makri bölgesindeki Akil( madenlerinden ç~ kar~llyordu". Onun birçok çe~idi vard~. En
me~hurlar~~ise ~unlard~: el-bakarâni, el-aruvâni,
el-habe~i, el-mu'assel
ve el-mu'arrak495.
Yünleri boyamada kullan~lan ~aplar, Sudan'da bulunan ~ad Gölü'nün
çevresinde ç~ kar~lmaktayd~ . Bu madde, bölge halk~n~ n bir nevi sermayesi durumundayd~~ve bunun ticaretini yapanlar ~aplar~~ buradan develere yükleyerek bir yandan M~s~ r'a, di~er yandan Ma~rib (Fas) ülkesine götürüyorlard~~ "I.
M~s~ r'~ n Sa'id Çölü ve vahalar bölgesinden ç~ kar~lan ~aplar ise, oradan
Küs, Asyüt, ~l~ mim ve el-Behnesa'ya sonra da buradan Nil nehri yoluyla ~s~ bnu'l-Uhuvve, s. 226.
Adem Metz, c. II, s. 304.
191 el-~stahri, s. 188 ; ~bnuel-Fakih, s. 298. Ermenistan'~n Ararat bölgesinde geni~~çapta imal
edilen karmaz , buradan Hindistan ve di~er ülkelere ihraç ediliyordu. Bkz. Adem Metz, c. Il, s.
315.
192 Mourice Lombard, s. 241-242. Ayr~ca bkz. Andre M~quel, c. I, s. 172.
193 ~bn Kuteybe, Uy~lnu7-AhLdr, Kahire, 1925-1930, c. II, s. 109.
191 Ahmed ~ukri
Nihâyetul-Ereb fi Mailfeti Ahrâlfl-Arab, Beyrut, (Trz.), c. I, s.
204.
195 ~b~tu'l-Fakih, s. 36-37.
1911 Adem Metz, c. II, s. 317.
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kenderiyye'ye naklediliyordu ve özellikle Rumlara sat~ l~yordu. el-Vâhi olarak
tan~ nan ve Yemen'de ç~ kar~ lan saplardan daha da kaliteli olan M~s~ r sap~ n~n
bir k~ ntar~~5-5, 5 dinara sat~lmaktayd~4 '7. Fat~miler zaman~nda sap maddesi
devletin tekelindeydi ve bu i~le hazine ilgileniyordu498.
~slam Dünyas~ nda sap üreten üçüncü ülke Yemen'di. San'a sehrindeki
saplar yüksek bir da~~ n tepesinden su olarak dört bir yana akt~ ktan sonra
a~a~~~k~s~mlarda ta~~haline geliyordu ve buradan ç~ kar~ larak di~er ülkelere
ihraç ediliyordu490. Ayr~ca, Endülüs505, Tiflis5" ve Sicilya adas~ enda5" sap
maddesinin ç~kar~ld~~~~bildirilmektedir.

KAYNAKLAR
A. Yu. Yakubovskiy, Alt~n Ordu ve Çökü~ii, (Çev. Hasan Eren), Ankara,
1992.
Abdülaziz Dün, ~slam iktisat Tarihine Giri~, (Çev. Sabri Orman), ~stanbul, 1991.
Abdulhalik Bak~ r, Hz. Ali Dönemi, Ankara, 1991.
Abdulmun'im Sultan, el-Mücteme'ul M~sri fi'l-Asril-Fat~mi, Kahire,
1980.
el-Hicri, (Arp. Trc.
Adem Metz, el-Hadâratul-~slamiyye
M. Ebu Ride), Beyrut, 1967.
A. Engin Beksaç, T. D. V. ~slam Ansiklopedisi, Endülüs Mad. , c. XI, ~stanbul, 1995.
Afetinan, Eski M~s~r Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 1992.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, ~stanbul, 1992.
Ahmed Muhtar el-~badi, F7 Tarihil-Ma~rib ve'l-Endelüs, Beyrut, (Trz.).
Ahmed Muhtar el-~badi-Abdulaziz Salim, Tarih~~ 'l-Bahriyyeti'l-~sla~nlyye,
Beyrut, 1991.
497 es-Suyuti, Hüsnül-Muhadare 17 Ahlga'r M~s~r yel-Kahire, M~s~r, 1321, c. Il, s. 193 ; el~badi-Abcffilaziz Salim, Tarihul-Bahriyyetfl-islamiyye, Beyrut, 1981, s. 160, 181 .
498
Ayn~~eser, s. 160.
s. 52.
s. 36-37, 247 ;
199
5(0 el-Himyeri, s. 1.
rol el-Ali, s. 226.
502
s. 215.

822

ABDULHAL~K BAIUR

Ahmed e~-~arni, el-~lalcât~l't-Ticâriyye Beyne Düveli'l-Halic ve Buldânu'~~arki'l Aksi ve Eserü zâlike ~T Ba'di'l- Cevânibi'l-Hadâriyye
el-Müerrihu'l Arabi, S. 12, Ba~dat, 1980.
Ahmed ~ukri el-Alüsi, Nihâyet~ll-Ereb fi Ma'rifeti Ahvâfil-Arab, Beyrut,
(Trz.).
Ahmed Salih el-Ali, et-Tanzimâtu'l-~çtimâiyye ve'l-~ktisâdiyye fil-Basra
Karnil-Evvel el-Hicri, Ba~dat, 1953.
Ali Mazaheri, Orta ça~da Müslümanlar~n Ya~amlar~, (Çev. Bahriye
Üçok), ~stanbul, 1972.
Andre M~quel, ~slam ve Medeniyeti (Çev. Ahmet Fidan-Hasan Mente~),
Ankara, 1991.
el-Asma'i, Tarihu'l-Arab Kable'l-~slam, (Thk. Muhammed Hasan Al-i Yâsin), Ba~dat, 1959.
B. Zahoder, Selçuklu Devletinin Kurulu~u S~ras~nda Horasan, (Çev. ~smail Kaynak), Belleten, c. XIX, S. 73-76 (1955), s. 491-527.
el-Belazuri, Fütühül-Büldan, (Çev. Mustafa Fayda), Ankara, 1987.
el-Beyruni, el-Cemâhir fr Ma'rifeti'l-Cevâhir, Beyrut, 1984.
el-Buhari, Sahili, ~stanbul, 1992.
el-Cah~z, Kitab~ ft-Tâc fr
hire, 1914.

, (Thk. Ahmet Zeki Pa~a) , Ka-

Cevad Ali, el-Mufassal fi Tarihi'l-Arab Kable'l-~slam, Ba~dat, 1993.
Claude Cahen, Osmanl~lar'dan Önce Anadolu'da Türkler, (Çev: Y~ ld~z
Moran), ~stanbul, 1979.
Corci Zeydan, el-Arab Kable'l-~slam, Kahire, 1908.
Corci Zeydan, Tariht~'t-Temeddünfl-~slami, Beyrut, 1967.
ed-D~ma~ki, el-~~â~-e iki Mehâsini't-Ticâre, (Thk. el-Be~ri e~-~orbeci), ~skenderiyye, 1977.
Ebu Davud, Sünen, ~stanbul, 1992.
Ebu Yusuf, Kitâbu'l-Haraç, (Trc. Muhammed Ataullah, Sad. ~smail
Kaya), Ankara, 1982.
Faruk Sümer, Anadolu'daki Türk Hal~c~l~k Tarihine Dair En Eski Bilgiler, Türk Dünyas~~ Ara~t~ rmalar~ , Türk Hal~lar~~Özel Say~s~, S. 32, ~stanbul,
1984.

~SLAM DÜNYASINDA DOKUMA SANAY~~
ORTAÇA~~

823

Us~lril-V~~stâ el-~slaFaysal es-Sâmir, Nal~ zat~ f t-Ticâretil Arabiyye
1981.
miyye, el-Müerrih~ ll-Arabi, S.17, Ba~dat,
Habib el-Ciinhâni, Devri Umân fi Ne~ 'eti't-Ticâreti'l-Alemiyye
el-Müerrih~~'l-Arabi, S. 22, Ba~dat, 1982.
Halil Ac~ kgöz, Tiirkçe'de Hah ve Hahol~k Terimleri, Türk Dünyas~~ Ara~t~rmalar~, Türk Hal~ lar~~ Özel Say~s~, S. 32, ~stanbul, 1984.
el-Hemdani, el-~klil, (Thk. Oscar Löfgren), Leiden, 1954.
Heyet, el-Irak fi't-Tarih, Ba~dat, 1983.
el-Himyeri, er-Ravz~ ll-Mi'târ fi Haberil-Aktâr, Beyrut, (Trz.).
~bn Abdi'l-Berr, el-~sti'âb 11 Esmâil-Ashab, Beyrut, (Trz.).
~bn Abdirabbih, el-~kd~ll-Ferid, Beyrut, 1989.
~bn Amr es-Sedüsi, Kitab~, Hazli min Nesebi Kurey~, Kahire, 1960.
~bn Battuta, Mithat ~bn Battuta, M~s~ r, 1938.
~bn Bessâm, Nihâyetii'r-Rütbe 17 Talabi'l-Hisbe, (Thk. Hüsamettin esSamarrâ'i), Ba~dat, 1968.
~bn Cübeyr, Rihletii ~bn Cübeyr, Ba~dat, 1937.
~bn Hacer, el-~sâbe fi Temyizi's-Sahâbe, Beyrut, (Trz.).
~bn Haldun, Mukaddime, Ba~dat, (Trz.), (Trk. Trc. Zakir Kadiri Ugan,
~stanbul, 1991.)
~bn Hi~am, es-Siretii'n-Nebeviyye, (Thk. Mustafa es-Sakka ve Arkada~lar~ ), Beyrut, 1990.
~bn K~~ teybe, Uyünt~ l-Ahbâr, Kahire, 1925-1930.
~bn Mâce, Siinen, ~stanbul, 1992.
~bn M.anzur, Lisân~~ i-Arab, Beyrut, 1990.
Nefise, Leiden, 1891.
~bn Rüste,
~bn Sa'd, et-Tabakât~~ 7 -Kubrâ, Beyrut, (Trz.).
~bnu'l-Fakih, M~ll~tasar Kitâb~l7-B~ lldan, Leiden, 1302.
~bnu'l-Mücâvir, Tarihül-Müstabsir, Leiden, 1951.
~bn Teymiye, Bir ~slam Kurumu Olarak Hisbe, (Çev. Vecdi Akyüz), ~stanbul, 1989.
~bm~'t-T~ ktaka, el-Fahri fil-Adâbi's-Sultâniyye ve'd-Düvelfl-~slamiyye, M~s~ r, 1317.

824

ABDULHAL~K BAIUR

el-~b~ihi, el-Müstatraf miii Kulli Fennin Müstazraf, (Thk: Mt~f~d Muhammed Kamiha), Beyrut, 1986.
el-~drisi, Mizhetii'l-Müstâk fi ~htirâkil Afâk, Kahire, 1994.
el-~sfahani , Mehâsinu ~sfahan , Tahran, 1933.
~smail Aka, Timur ve Devleti, Ankara, 1991.
~smail Hakk~~ Uzunçar~~ l~, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu

Devletleri, Ankara, 1988.
el-~stahri, el-Mesâlik ve'l-Memâlik, Leiden, 1927.
el-Kazvini, Asâru'l-Bilâd ve Ahba-ru'l-~bâd, Beyrut, (Trz.).
el-Kettani, et-Terâtibul-~dâriyye (Çev. Ahmet Özel), ~stanbul, (Trz.).
Kudame b. Cafer, el-Harac ve Sinâ'til-Kitâbe, (Thk. Muhammed Hüseyn
ez-Zebidi), Ba~dat, 1981.
Komisyon, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, ~stanbul, (Trz.).
Lewis Ma'lüf, el-Muncid fil-Lu~a vel-AUm , Beyrut, 1981.
M. S. Dimand, el-Fünân~~ 'l-~slâmiyye, (Arp. Trc. Ahmed Muhammed
~sa), Kahire, 1982.
Mahmud Yasin Ahmed et-Tekriti, el-Eyyfibiyyün

ve'l-Cez-

ire, Beyrut, 1981.
Malik b. Enes, el-Muvatta, ~stanbul, 1992.
Marco Polo, Geziler Kitab~ , (Çev. Ömer Güngören), ~stanbul, 1985.
el-Maverdi, el-Ehkâmu's-Sultâninie ve'l- Vilâyât~~'d-Dini_~.ye, Kahire, 1973.
Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu imparatorlu~u Tarihi (Alpaslan
ve Zaman~), c. III, Ankara, 1992.
Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanlar~-1, Ankara, 1994.
Mehmet Zeki Ku~o~lu, Resimli Ansiklopedik Türk Kuyun~ c~ lluk Terim-

leri Sözlü~ü, Istanbul, 1994.
el-Mes'udi, Mür~lcu'z-Zel~ eb ve MaUdinü1-Cevl~er, (Thk. Kas~ m e~-Semmâ'i er-Riffi), Beyrut, 1981.
Morice Lombard, el-Co~rafya et-nrilliyye
(Çev. Abdurrahman Hamide), D~ ma~k, (Trz ).
Muhammed b. Ahmed b. Bessâm, Enisü'l-Celis ii Al~ bâr Tn~nis, Ba~dat,
1967.

ORTAÇA~, ~ SLAM DÜNYASINDA DOKUMA SANAYI

825

Muhammad Rash~d al-Feel, Tl~e Historical Geography of h-aq, Between
the Mongolian And Ottoman Conq~~ ests, 1258-1534, Necef, 1965.
Muhammed Abdulaziz Merzük, ez-Zahrefetü'l-Mens~lce fi'l-Akmi~eti'l-Fât~miyye, Kahire, 1942
el-Mukaddesi, Ahsenü't-Tekâsim Ma'rifetil Ekâtim, Leiden, 1904.
Mustafa Fayda, ~slamiyetin Güney Arabistan'a Yay~l~~~, Ankara, 1982.
Nas~r Hüsrev, Sefernâme, (Çev.Abdülvahhab Terzi), ~stanbul, 1950.
Necdet Sevinç, Osmanl~~Sosyal ve Ekonomik Düzeni, ~stanbul, (Trz.).
en-Ner~ehi,Taril~~~~Buhara, (Thk. Emin Abdulmecid Bedevi-Nasrullah

Mube~~ir T~ raii), M~s~ r , (Trz.).
Ne~et Ça~atay, Yemen'de ~ran Hakimiyeti, Iran ~ehin~ahh~~ 'n~n 2500.
Kurulu~~Y~ldöniimüne Arma~an, Ankara, 1971.
Osman Turan, Do~u Anadolu Türk Devletleri Tarihi, ~stanbul, 1993.
Osman Turan, Selç~~klular Tarihi ve Türk-~slam Medeniyyeti, ~stanbul,
1980.
Osman Turan, Selçuklular ve ~slamiyet, ~stanbul, 1993.
el-Ömeri, Mesâliku'l-Ebsâr ~T Memâlikil- Einsâr, Beyrut, 1986.
Philip K. Hitti, ~slam Tarihi, (Çev. Salih Tu~), ~stanbul, 1989.
B. Serjeant, Islamic Textiles-Meterial for a Histo~y ~~p to the Mongol
Conquest, Beirut 1972.
R~da Cevâd el-Ha~imi, en-Ne~ât~ l't-Ticâri el-Kadim fi'l-Halici'l-Arabi ve
Asâruhu'l-Hadâriyye, el-Müerrihu'l-Arabi, S. 12, Ba~dat, 1980.
Rogers, Early Islamic Textiles, Brighton, 1983.
Ruy Gonzales de Clavijo, Anadolu, Orta Asya ve Timur, (Çev. Ömer R~za
Do~rul, Sad. Kâmil Doruk), ~stanbul, 1993.
MecelSaid, ed-Deveci, S~nâ'atu'l-Mavsil ve Ticâretül~â
letü Sumer, S. 7, Ba~dat, 1951.
Salah Hüseyn el-Ubeydi; Sunnâ'u'n-Nesic fil-Asâril-Arabiyyeti'l-~slamiyye
el-Mevrid, c. XV, S. 1, Ba~dat, 1986.
Muhammed ~mamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, (Çev: Yusuf Yazar),
Ankara, 1990.
Suad Mahir,

kimi, Kahire, 1977.

826

ABDULHAL~K BAK~ R

es-Suyuti, Tarih~ll-HuleM, Beyrut, (Trz.).
es-Suyuti, Hüsnü7-M~lldare fi Al~ bâr M~s~r yel-Kahire, M~s~ r, 1321.
Süphi Salih, ~slam Mezhepleri ve Müesseseleri, (Çev: ~brahim Sarm~~ ),
~stanbul, 1983.
~emsettin ~im~ek, Mensucat Öyküleri-Öykülerle Mensucat Tarihi, ~stanbul, 1973.
e~-~eyzeri, Nihâyetü'r-Rütbe fi
tanbul, 1993.

(Çev. Abdullah Tunca), ~s-

et-Taberi, Ta~ihu'l-l~mem yel-Mül~lk, Kahire, 1939.
et-Tirmizi, Sünen, ~stanbul, 1992.
Ureyb b. Sa'd el-Kurtubi, S~latü Tarihi't-Taberi, ~ran, (Trz.).
Yakut el-Hamevi, Mu'cem~~'l-Buldan, Beyrut, (Trz.).
Yasin ~brahim Ali el-CaTeri, el-Ya'kubi el-Müerrih
1980.

Co~-raliyy, Ba~dat,

Zeki Muhammed Hasan, el-Füml~~~~ 'l-~râniyye fil-Asri'l-~slami, Kahire,
1946.
Zeki Muhammed Hasan, Fünân~~~1-~slam , Kahire, 1948.

