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~slam dünyas~~ta~, kum ve toprak gibi hammadde olarak kullan~lan malzeme bak~m~ndan
çok zengin ülkelere sahipti. Hemen hemen bütün ülkelerde ta~~ocaklar~~mevcut olup, bu
ocaldar ta~~i~çili~i ve ta~~n önemli bir hammadde olarak yer ald~~~~yap~~sanat~~ve mimaride
büyük geli~melere yol açm~~t~r. Anadolu, Suriye, Filistin, Afganistan ve Ispanya'da kaliteli
mermer yataklar~~mevcut olup, Gazne, Lazkiye, Remle ve Musul mermer üretimi ile i~çili~inde
önemli merkezler olarak tan~nm~~lard~.
Ta~~üretimi ve i~çili~inde oldu~u gibi, hemen bütün ülkeler kuyumculuk endüstrisinde süs
maddesi olarak kullan~lan de~erli ta~lar bak~m~ndan zengin bulunuyorlard~. Zeberced'in
Anadolu ve M~s~r'da; Akik, Geze ve ~nci'nin Yemen'de; Yakut ve Elmas'~n Hindistan'da;
Belah~'~n Bedeh~an'da; ~~bazçe~m'in Fas'ta; Cemest'in Arap yar~madas~, Horasan ve
Azerbaycan'da; Dehnec'in Anadolu, Suriye ve ~ran'da; Badizehr'in Do~u Türkistan'da; Fars
tiryalu'n~n Darabcird'de; Firuze ve Ye~im'in Horasan ve Türkistan'da; Zihr~riit'iln M~s~r'da;
Mercan ve Laciverd'in Kuzey Afrika'da ç~kar~lmas~ndan dolay~~ bu bölge ve ülkelerde
mücevherat sanayii meydana gelmi~~ve geli~mi~ti.
Ba~dat, Musul, Basra, D~ma~k, Kahire, iskenderiye, San'a ve Aden gibi ~ehirlerde
hammadde olarak buraya gelen de~erli ta~lar~n i~lendi~i pek çok atölye vard~. Yakut, Zeberced
ve Zümrüt süslii yüzükler, kemerler, kabza ve tesbihler genellikle hükümdarlar ve zengin
tüccarlar için yap~l~rken, ~ nci, Mercan ve Elmas gibi ta~lar~n kullan~ld~~~~kolye, bilezik ve
küpeler zengin tabakan~n han~mlar~~için haz~rlanmakta idi. Bunlar aras~nda özellikle fiyatlar~~
yüksek olan Yakut, Zeberced, Zümrüt ve ~ nci gibi de~erli ta~lar ancak sultanlar ile zenginler
taraf~ndan sat~n al~nmakta idi. Bu de~erli ta~lar~n fiyatlar~~ise günümüzdeki gibi zaman ve
zemine, ta~~n azl~~~-çoklu~u, kalitesi, men~ei, i~çili~i ile arz ve talebe göre belirleniyordu. Bunun
yan~nda yoksul tabakaya hitap etmek amac~~ile de~erli ta~lar~n taklitleri de üretiliyordu.
Ortaça~~~slam dünyas~~cam e~ya yap~m~nda hammadde olarak kullan~lan Bill& (kaya
kristali) yönünden zengin yataklara sahip bulunuyordu. Bu önemli madde Bedeh~an, Ka~an,
Tus, Gazne, Hicaz, Kuzey Afrika, Do~u Anadolu, ~spanya gibi ülke ve ~ehirlerde ç~kar~llyordu.
~slam dünyas~n~n kaya kristali bak~m~ndan bu kadar zengin olmas~~geli~mi~~bir cam sanayiinin
meydana gelmesine yol açm~~t~. Bunun sonucu olarak Ba~dad, Kadisiye, Ka~an, Basra, Fustat,
iskenderiye, D~ma~k, Halep, Sur ve Ke~mir bu sanayinin önemli merkezleri haline geldiler.
~slam dünyas~nda bunun yan~nda iifieme tekni~i ile yap~lan cam e~ya sanayii de geli~mi~ti. Cam
yap~m~nda hammadde olarak kullan~lan kum, özellikle Mardin, Halep, Semerkand ve el-Cezire
bölgesinde Harim'de ç~kanl~nakta ve ba~ka yerlere de ihraç edilmekte idi. Üfleme cam imalinde
en çok M~s~r ve Suriye ~öhret kazanm~~lar&
Seramik sanayiine gelince: ~ran, Irak, Anadolu, Suriye, M~s~r, Kuzey Afrika ve ~spanya'da
pek çok imalâthane bulunuyordu. ~slam dünyas~, seramik sanayiinin di~er bölümünü te~kil
eden ve daha çok in~aat i~leri ve duvar siislemelerinde kullan~lan mozaik, çini ve tu~la
yap~m~ nda da yüksek bir düzeyde bulunuyordu. Anadolu'da Selçuklularda ba~layan çini üretimi,
Osmanhlar zaman~nda zirveye ula~m~~t~r.
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Ta~~ve toprak ürünleri sanayiinin farkl~~alanlar~n~~kapsayan eser, giri~~ve iki bölümden
olu~maktad~r. Eskiça~'da Ta~~ve Toprak Ma'mülleri Sanayi(i) ba~h~~n~~ta~~yan giri~te (s. 10-40)
a- Ta~çd~k ve Ta~~Ma'mulleri, b- Camahk ve Cam Ma'mulleri, c- Seramik Endüstrisi altba~liklan
alt~nda Eskiça~larda Mezopotamya, M~s~r, Anadolu, Suriye ve di~er baz~~bölgelerde geli~me
gösteren ta~ahk, mücevher, cam ve seramik i~çili~i konular~~ele al~nm~~t~r. Burada Islam
dünyas~~olarak adland~r~lan co~rafya= eski ça~larda medeniyetin birçok alan~nda büyük bir
birikime sahip oldu~unu ve sonralar~~bu birikimin Müslümanlar taraf~ndan devral~narak,
geli~tirildi~i ortaya konmaya çahulmunr.
Eserin, Ortaça~~Islam dünyas~nda Ta~~Ma'mulleri Sanayi(i) ba~l~~~n' ta~~yan I. Bölümünde
(s.43-142), Islam dünyas~n~n çe~itli bölgelerindeki yap~~ta~~~üretimi ve ta~~kaynakh ürünler
hakk~nda bilgi veren yazar, burada mücevherat sanayiinde önemli bir yer tutan de~erli ta~lar~n
ç~kar~lmas~, çe~itli özellikleri, fiyatlar~~ve bunlardan yap~lan süs e~yasuu ele alm~~~ve zaman
zaman da bunlar~n sahtelerinin ne ~ekilde yap~ld~~~n~~ve bu sanayideki hilelerin hangi usullerle
ortaya ç~kar~ld~~~n~~anlatmaktad~r. Bu bölüm ~u alt ba~hklarla devam etmektedir.
Ortaça~'da Normal Ta~lar~n üretimi (5.43-52): 1- Yap~~ta~~~üretimi ve ta~~i~çili~i, 2Mermer ta~~~üretimi, 3-Ta~~kaynakh ma'muller;
Ortaça~'da Mücevherat Üretimi (s.52-140): 1- Yakut üretimi (a- Yakut çe~itleri, b- Yakut
ta~~n~n kusurlar~, onar~m~~ve cilalanmas~, c- Yakut ta~~ndan imal edilen yüzük ka~lar~, dOrtaça~'da Yakut fiatlan4, 2- Yakut benzeri ta~lar~n üretimi (a- Belah~~(la'1) ta~~, b- Aynu'l-Hirr
(Kedigözil) ta~~, c- Kerkend ta~~, d- Kerkhen ta~~, e- Edrek ta~~, f- Kurbuz ta~~, g- Bicide ta~~, hI~bazçe~m ta~~, Mkinç ta~~, i- Cemest ta~~), 3- Zümrüt üretimi (a- Zümrüt çe~itleri, b- Do~al ve
sun'i Zümrüt ta~~ndan imal edilen yüzük ka~lar~, c- Ortaça~'da Zümrüt fiadan), 4- Zümrüt
benzeri ta~lar~n üretimi (a- Sisen, Seb ve Sebindln ta~lar~, b- Zeberced ta~~), 5- Elmas üretimi (aElmas çe~itleri, Ortaça~da Elmas fiyatlar~), 6- Firuze (Tukuaz) üretimi (a- Firuze çe~itleri, bOrtaça~da Finnue fiyatlar~), 7- Akik üretimi (a- Akik çe~itleri, b- Akik ta~~n~n ç~kar~li~~~ve
haz~rlanmas~, c- Ortaça~da Akik fiyatlar~), 8; Geze üretimi (a- Geze çe~itleri, b- Geze ta~~ndan
yap~lan e~yalar), 9- Lic~verd üretimi, 10- Detu~ec üretimi, 11-Badizehr üretimi, 12- Fars tiryak~~
(Teke ta~~) üretimi, 13- Inci üretimi (a- Inci çe~itleri, b- Inci avah~~, c- Inci dehne i~i, kusurlar~~
ve onar~m~, d- Inci dizme i~i, e- Sun'i Inci imali, f- Ortaça~da ~nci fiyatlar~), 14- Mercan üretimi
(a- Bukalemun ta~~, t~- Hilmahin ta~~, c- Avezsenk (el-Mu'iz) ta~~, d- Sebec (siyah Kehribar) ta~~,
e- Ye~im ta~~, f- ~tire (Y~lan ta~~), g- Kehrüba (Kehribar) ta~~, h- ~adenc (Kan) ta~~, 1- Yahudi
ta~~, i- Kaiildesuan ta~~, k- Zu'l-Fa'r ta~~, Kerek ta~~);
Ortaça~da Mücevherat kullan~m~~(s. 141-142).
Ortaça~'da islam Dünyas~nda Toprak Ma'mulleri Sanayi(i) ba~li~uu ta~~yan II. Bölüm
(5.145-211) 'de ise, Islam dünyas~nda büyük geli~me gösteren cam, seramik ve çömlek sanayii ile
al~nm~~t~r. Burada özellikle normal cam, kristal kaya, çömlekçilik, mozaikçilik, çinicilik ve tu~la
konular~na yer verilmi~, bu alandaki geli~meler ardat~lmaya çah~dnu~~olup ~u alt ba~hklardan
olu~maktad~r:
Ortaça~da Cam üretimi (s.145-159): 1- ~rak'ta Cam üretimi, 2- Iran ve civar~nda Cam
üretimi, 3- Anadolu'da Cam üretimi, 4- Suriye'de Cam üretimi, 5- M~s~r'da Cam üretimi, 6Magrib (Fas) ve Endülüs'te Cam üretimi, 7- Ortaça~da Cam ma'mülleri fiyatlar~;
Ortaça~da Çömlekçilik (5.159-199): 1- Emevfler döneminde çömlek üretimi, 2Abbasiler döneminde çömlek üretimi (a- Çin çöndekçili~i, b- Iran çömlekçili~i c- ~rak
çö~nlekçili~i), 3- Abbasller döneminde susa çömlek üretimi, 4- Selçuklular döneminde çömlek
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üretimi (a- ~ ran çömlekçili~i, b- Suriye çömlekçili~i, c- ~ rak çömlekçili~i, d- Anadolu
çömlekçili~i), 5- Mo~ollar döneminde çömlek üretimi (a- ~ ran çömlekçili~i, b- Alt~ n Ordu
çömlekçili~i), 6- Tuluno~ullari döneminde M~s~r'da çömlek üretimi; 7- Fanmiler döneminde
M~s~ r'da çömlek üretimi, 8- Eyyubiler döneminde M~s~r'da çömlek üretimi, 9- Memlükler
döneminde M~s~r'da çömlek üretimi, 10- M~s~r'da s~rs~z çömlek üretimi, 11- Kuzey Afrika ve
Endülüs'te çömlek üretimi, 12- Endülüs>te s~ rs~z çömlek üretimi, 13- Çömlekçilikte kullan~ lan
boyalar, 14- Çö~nlekçilik sektörünün denetimi;
C- Ortaça~da Mozaik, Çini ve Tu~la üretimi (s.199-211); 1- Mozaikçilik, 2- Çinicilik, 3Tu~lac~l~ k.
Kaynaklar~n verdi~i bilgilerden, ~slam dünyas~ n~ n Ortaça~da ta~, mücevherat, cam ve
seramik sanayiinin önemli kollar~ndan olan çömlek, mozaik çini ve tu~la i~çili~i alanlar~nda
hanr~~say~l~ r bir seviyede bulundu~unun görüldü~ünü kaydeden yazar, bunun üç faktörden
kaynakland~~~n~~belirtmektedir. Bunlardan birisi Müslümanlar~ n ya~ad~ klar~~co~rafyan~ n en eski
ça~lardan beri büyük medeniyetlere yatakl~ k etmesi ve böylelikle elde edilen bilgi ve beceri
birikiminin ku~aktan ku~a~a devam ederek Ortaça~lara intikalinin sa~lanmas~d~r. Fakat her ~eye
ra~men Müslümanlar bu birikim intikalini gerçekle~tirirken, taklitçi olmaktan çok, yarat~c~~ve
geli~tirici olmu~lard~r. ~ kinci bir faktör ise, insanlar~n yap~s~nda bulunan süse ve lükse olan
dü~künlük ve belli al~~kanl~ klard~r. Arz ve talebe dayal~~piyasa ekonomisi sonucu bu sektörde
her zaman büyük bir canl~l~k mevcuttu. Üçüncü faktör ise ~slam dünyas~ ndaki pek çok
hükümdar ve idarecinin bu sanayii kjrumalar~d~r.
Eser sonuç, kaynaklar, dizin ve resimler ile sona ermektedir. Yazar çok iyi bildi~i
Arapçadan yararlanarak, genellikle bu dildeki kaynaklar~~sab~rla tarayarak yararl~~bir eser ortaya
koymu~tur. Bu denli kapsaml~~bir eser yaz~l~rken baz~~kaynaklar~n görülemeyece~i veya gözden
kaçaca~~~tabidir. Yazar~~ uzun çal~~ma gerektiren bu eserinden dolay~~kutlamak gerekir.
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