Kitap Tan~tmalar:

Islöim Diknyasinda Tekstil Sanayi(i);. GiABDULIIAL~K BAK/R, Ortaça~~
yim-Ku~= ve Moda, Ankara 2005, 617 a.+102 resim'
insanlar~m en eski ça~lardan beri yiyecek gibi ihtiyaç duyduklar~~ en önemli e~yadan biri
de giyina-ku~a~n olmu~tur. Tarih boyunca kurulan devletlerin idarecileri ve ileri gclenlerinin
giyim ihtiyaçlar~n~~kar~~lamak amac~yla özel dokuma imalkthancleri kurunmu~tur. Devlet
korumas~~ alt~nda bulunan bu özel dokuma atölyelerinin hammadde ihtiyac~m kar~~lamak
amac~~ile yas,. pamuk, kekik ke~rdir ve ipek üyelikle:al içini faaliyet gitaterdi~t gibk ahalinin
giyim ihtiyac~n~~kar~~lamak dü~üncesi ile ~kaei bir dokumaal~k sektörü, oh~~not~ato~r..
Erken ortma~larda Bizans ve Sasani; Çim ye Türk devletleri ile M~s~r; Suriye ve Yemen
gibi ülkeler, eski, ça~lardan beri devam eden köklü bir dokuma teknolojisi kültürüne sahip
bulunuyorlar& ~slâmiyet'in yay~lmas~~ s~ras~nda Bizans ve Sasani devletlerinin l~kkimiyeti
alt~nda bulunan Suriye, ~rak, Iran, M~s~r ile Türkistan' ve Anadolu gibi köklü bir medeniyet ve
zengin kaynaklara sahip olan ülkeler Müslümanlar tarafindan fediedifilikten sonra; bu. ülkelerdeki dokuma kültür ve sanayfindeki Ibirikim ve teknikler aynew devam etmi~, keten, yün,
pamuk ve ipek üretimi sanayii ve ticareti büyük geli~me göstermi~tir.
Abbasiler zaman~nda Ba~dad ~ehrinin kurulmas~] ve bura~nnin zamanla bir dünya ticaret
merkezi haline gelmesi, bu ~ehri di~er sanayilerle birlikte dokuma sanayiinin de merkezi
durumuna getir& Ba~dad'da dokunan kuma~lar Avrupal~~zenginlerin arad~klar~~kuma~lar
aras~nda yer alda. Bu dönemde birer dokuma merkezi olarak yüksektir Musul. Basra ve Köle
~ehirleri aras~nda özellikle Musul, farkl~, bir konuma sahipti.... 0 ça~da, bir dünya markas~~ olan
ve ad~n~~Musul ~ehrinden alan Muslin kuma~lan bütün, Avrupa'da büyük bir ün kazanm~~t~.
Eski ça~lardan beri M~s~r'da oldukça geli~mi~~bir dokuma kültür ve sanayii bulunuyordu.
M~s~r'~n keten ve pamuklu dokumalar~~oldukça ünlü oliqr fislkm fetihleri ile birlikte bu teknik
Kuzey Afrika, ~spanya ve Sidlya'ya da ta~~n& Selçrukfir Devleti'nin kurulmas~, ve ~ran, Irak,
Anadolu ve Suriye'de Türk hkkimiyetinin yerk~mesi, sonucunda, Orta Asya dokumaal~k tekni~i ile Ortasks~u. dokumaal~k tekni~inin kayna~mas~m~t sonucu kaliteli, ürünler ortaya ç~kt~.
Bilindi~il üzere dokumaah~~n bir kolunu da ip, keçe, has~r ve hal~-kilim üretimil ve dokumaaIt~~~olu~turmaktad~r. Türkistan, Iran ve Azerbaycan'da hal~c~l~k önemli bir sektör haline gelmi~~
olup, Anadolu'da Erzurum dolaylanndaki Kalikala hahihur da oldukça tamnm~~t~ . Burada
dokuman hal~lar bütün ~slam ülkelerine gönderillyordu ki, kah veya kaliçe kelimelerinin bu
~ehre nispetle ortaya ç~kt~~~n~~ileri sürenler de yana. \lavanta, Adam Metzklen (Adam Mez
olacak) naklen verdi~i "Abbasi I lalifesi El Mlaktedir'in annesinin, evinde bulunan, lüks e~yalar
aras~nda Ermeni hal~lar~~ da vard~. Ayr~ca bir vali: ad~~ geçen halifeye çok de~erli hediyelerle
birlikte, yedi adet Ermeni halisi da vermi~ti" ifadesi (s.27U) do~ru olmasa gcrektir. Esas metni
görmemi~~olmakla birlikte bunun muhtemelen Ermeni, de~il Bölge adli olan, Ermeniyye olmas~~
gerekir.
Dok~~~ma ilk illi önemli bir maddeye meslek ise boya ve boyaulikt~ n Bka hususta genellikle bitkilerde~t elde edilen boyalar kullan~l~yordu %kuma sanayiine ait atölyalerin büyük bir

662

TANITMA

k~sm~n~ n devlet tekelinde bulundu~u, bu yüzden bu imalathane ve burada çal~~anlar~n s~k~~bir
denetim alt~nda ~ utulup, hileli mal üretiminin engellendi~ini de l~elirtelim.
~ sland dönemlere gelindi~inde insanl~k giyim-ku~am, gelenek vc kültüründe kar~~l~kl~~
etkile~imlerle epeyce bir yol alm~~~bulunuyordu. Öyk ki, çe~itli din ve millet mensuplar~n~n
belirgin bir giyim-ku~ama sahip olduklar~n~~görüyoruz. Hat~ a zaman zaman giyim-ku~am ile
ilgili kanunlar ç~kar~ l~yor ve bunu yaparken uteman~n fetvas~na da ba~vuruluyordu. Ça~lar
boyunca dokuma sanayiinde meydana gelen geli~meler beraberinde insanlar~n giyim-ku~am
ile daha fazla ilgilenmelcrini, sonuçta toplum hayat~nda önemli bir yer tutan moda anlay~~~n'
meydana getirmi~, bu ise tekstil sanayiinin daha da geli~mesine yol açm~~t~r.
Ortaça~larda ~slam dünyas~nda dokuma sanayii, giyim-ku~am ve moda konular~ n~~ inceleyen eser, bir giri~~ve be~~bölümden meydana gelmektedir. F.skiça~~ve Erken Ortaça~da
Tekstil Sanayi(i), Giyim-Ku~am ve Moda bast~~~n~~ta~~yan Giri~~(s.21-104); 1- Eskiça~~ve Erken
Ortaça~da Tekstil Sanayi(i) ile II- F.skiça~~ve Erken Ortaça~da Giyim-Ku~am ve Moda k~s~ mlar~:ulan olu~maktad~r. Burada genel olarak Sumerler, Babiliiler, Asurlular, M~s~rl~lar, 1 lintlikr,
Hititler, Urartular, lidyahlar, Persler, Grekkr, Romahlar, Çinliler, Türkler ve Araplar~ n
üretti~i dokuma ürünleri ve bunlar~n giyim-ku~am ve moda anlay~~lar~~ hakk~nda bilgi verilmi~tir.
Eserin Ortaça~~Islam Dünyas~n~n Do~u K~sm~'n~ la Kuma~~Üretimi ba~l~~~n' ta~~yan I. bölümünde (s.1(>7-186), Arap Yar~ madas~, ~rak, Suriye, el:Cezire (ipekti, yünlü, pa~nuktu dokumalar), Anadolu, Azerbaycan, iran ve Orta Asya'da kuma~~üretimi; Ortaça~~~slam Dünyas~ n~ n
Ban K~sm~nda Kuma~~Üretimi ba~l~~~:~l ta~~yan ikinci bölümünde ise (s.189-270), M~s~r, Kuzey
Afrika, Endülüs, Sicilya, Avrupa ve Bizans'~a kuma~~üretimi ele al~ nmaktad~r. Burada daha çok
sözü geçen ülkelerde ortaça~larda kuma~~üretiminde kullan~lan yün, pamuk, keten ve ipek
gibi hammaddelere ve bu hammaddelerden üretilen kuma~~çc~itlerine de~inilmi~~ve bu arada
Bizans ve Avrupa'daki dokuma sanayiine de yer verilmi~tir.
Ortaça~~islam dünyas~ nda Hal~, I 'as~r, ip Üretimi, Dokuma Aletleri, Boyalar ve Denetim
Mekanizmas~~ ba~l~~~n' ta~~yan III. bölüm (s.273-352), ~u alt l~a~l~ klar~~ta~~maktad~r: I- ~slam
dünyas~ nda hah üretimi (Arap Yar~ madas~ nda, Iran ve Irak'ta, Orta Asya'da, Anadolu'da,
M~s~r'da, Endültis'tc hah üretimi); II- ~slam dünyas~ nda hastral~k; III- ~slam dünyas~nda ip
üretimi; IV- Ortaça~da <tokuma endüstrisinde kullan~lan aletler (E~irmede kullan~ lan aletler,
(lokumacla kullan~lan aletler); V- Ortaça~da dokuma endt~strisinde kullan~lan boyalar (Usfur,
cl-Andem (Varhun), Bakka~n, Arguvan, Kök boya, Kermes K~rmous~, lak K~r~n~z~s~, ZaTeran,
Vcrs, Kündür, Asl~, K~na, el-Ccze, Çivit, ~ndigo, Deniz kabuklar~, ~ap); VI- Ortaça~'~la dokuma
endüstrisinde uygulanan denetim mekanizmas~. Bu bölümde Ortaça~~islam dünyas~nda hah,
has~r ve ip üretimi, dokuma aletleri, boyalar ve denetim mekanizmas~~ gibi konular~~ ele alan
yazar, burada hah, has~r ve iplerin hangi bölge ve ülkelerde üretildi~ine, yün ve k~l e~irmede
kullan~lan araç-gereçkre, dokuma tezgahlanna, kuma~, iplik ve has~rlar~n boyanmasinda
kullan~lan l~oyalara ve son olarak da Ortaça~larda tekstil sektöründe faaliyet gösteren i~çi ve
i~verenleri s~k~~ bir denetime tabi tutan Hisl~e te~kilat~ n~ n kanun ve kurallar~na dc~inme~e
‘al~~m~~t~r. Ortaça~~~slam Dünyas~nda Yönetici ve Memur Tabakas~nda Giyim-Ku~am ve Moda
bast~~~n~~ ta~~yan IV. Bölüm (s.355-435) ~u alt ba~l~klar~~ ta~~ maktad~r: I- Ortaça~~~slam dünyas~nda halife ve sultanlar~ n k~l~k ve k~yafetleri (ba~l~klar, elbiseler, ayakkab~lar); 11- Ortaça~~

KITAP TANUMA

663

islam dünyas~nda vezir, vali, kabile ba~kan~~ve saray ~nensuplar~n~n k~l~k-k~yafetleri; III- Ortaça~~~ slan~~dünyas~nda ordu mensuplar~n~n k~l~k-k~yafetleri; IV- Ortaça~~~ slam Dünyas~ nda
fakih, katl~~ ve di~er devlet memurlar~n~n k~l~k- k~yafetleri.
Dördüncü bölümün devam~~ malnyetindeki Ortaça~~
islam Dünyas~nda I laik Tabakas~nda
Giyim-Ku~am ve Moda ba~l~~~n' ta~~yan V. Bölüm (s.43)-516) ise, I- OrttRA isla~n Dünyas~nda Kad~nlar~n K~l~k K~yafetleri (ba~l~kk~r, elbiseler, ayakkab~lar); Il- Ortaça~~~ slam Dünyas~nda
Erkeklerin K~l~k K~yafetleri (ba~l~klar, elbiseler, ayakkab~lar); III- Ortaça~~
islam Dünyas~nda
Gayr-i Müslimlerin K~l~k K~yafetleri (ba~l~ klar, elbiseler, ayakkab~lar) alt ba~l~klanndan olu~maktad~r. Bu son iki bölümde yazar, Or~ açn~~
islam toplumunu meydana getiren ÇC~Illi tabakalara mensup insanlar~n günlük hayatlanntla ve özel günlerinde giymi~~olduklar~~ k~l~kk~yaletlerini; çe~itli devletlerin giyim-ku~am ve k~yafet ile ilgili ç~kard~klar~~kanun, koyduklar~~
kurallan, getirdikleri s~n~rla~nalar~~ ara~t~rmaya çal~~m~~t~r.
Eser sonuç, kaynaklar, dizin ve resimlerle sona er~nektedir. Arapçay~~ çok iyi bilen yazar,
özell~kle l~u dildeki kaynak ve ara~t~rmalar~~kullanarak bize çok yararl~~ bir eser k;~zand~rm~~t~r.
Zaman, zemin ve konu olarak böyle kapsaml~~ l~i~- eser yaz~l~rken Iniz~~ ara~t~rmalar~n görülmemesi veya gözden kaçmas~~ tabiidir. Bibliyografya'da ad~~geçen yazarlar, ada göre s~ralanm~~t~r
ki, soyad~na göre düzenlenmesi gerekirdi. Daha önce "Ortaça~~islam Dünyas~ 'nda Itriyat,
G~da, ilaç Üretimi ve Ta~~i~i"; "Ortaça~~islam Dünyas~nda Ta~~ve Toprak Ma'mulleri Sanayi(i)"; "Ortaça~~
islam Dünyas~nda Madencilik ve Maden Sanayi(i)" adl~~eserlerinden de ~ an~d~~lin~z Abdulhalik Bak~r'~~ uzun ve sab~rl~~ çal~~ma gerektiren bu eserinden dolay~~kutlamak
gerekir.
~ SMAIL AKA

