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TAÞ
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Farklý jeolojik zamanlarda katýlaþmýþ ve
sertleþmiþ yeryüzü katmanlarýna ve bun-
lardan kopan parçalara denir. Taþlar ge-
nelde üç gruba ayrýlýr. Bunlardan bir kýsmý
püsküren magmanýn donmasýndan oluþ-
muþtur ve püskürük (eruptif) taþlar veya
kayalar adýný taþýr. Ýkinci tür tortul (sedi-
mental) denilen taþlardýr. Bunlar, diðer taþ-
larýn üstünde yatan tabakalar veya levha-
lar halinde ve piramit yahut kubbe þek-
linde ya da tamamen biçimsiz kütleler gö-
rünümünde sertleþmiþ eski deniz dibi çö-
keltileridir. Bu iki taþ türünün basýnç ve sý-
caklýk altýnda deðiþime uðramasýndan mey-
dana gelen, az veya çok nisbette kristal-
leþmiþ olanlara baþkalaþmýþ (metamorfik)
taþlar adý verilir. Taþlar talktan elmasa ka-
dar 1 ile 10 arasýnda derecelendirilen ve
gittikçe sertleþen bir sýraya göre tasnif
edilmiþtir. Çoðu karbon, demir ve silisyum
gibi elementlerin karýþýmýndan oluþur. Püs-
kürük gruba giren granit gibi çok sert taþ-
lar kuvars, feldispat, mika vb. mineraller-
den teþekkül eder. Mermer türleri meta-
morfik gruba dahildir.

Türkçe olan taþ kelimesinin yerine Os-
manlý Türkçesi’nde Farsça’dan geçen “senk”
de kullanýlmaktaydý. Arapça’da taþlarýn ya-
pýsýna, büyüklük küçüklüðüne ve kullaným
alanýna göre farklý adlarý bulunsa da (Seâ-
libî, s. 25, 305-309) genelde taþ karþýlýðýn-
da “hacer” kelimesine yer verilir. Büyük
taþlar ve kayalar ise “sahre” adýyla anýlýr.
Kelime daha çok Kudüs’te bulunan, üze-
rine Kubbetü’s-sahre’nin inþa edildiði ha-
cer-i muallak için kullanýlýr. Kur’an’da ge-
çen sahre kelimesi bazan içindeki oyukla-
ra insanlarýn ve hayvanlarýn sýðýndýðý bü-
yük taþ bloklarý ifade eder (el-Kehf 18/63;
Lokmân 31/16). Semûd kavminin Hicr böl-
gesindeki kayalarý (sahr, cibâl) oyarak ev
yaptýklarý anlatýlýr (el-Fecr 89/9; el-A‘râf 7/
74; el-Hicr 15/82; eþ-Þuarâ 26/149).

Araplar yerleþik toplumlara binalarýný
taþtan inþa ettikleri için “ehl-i hacer” di-
yorlardý. Arap yarýmadasýnda düzgün taþ
yapýlardan oluþan eski Necran (Uhdûd) gibi
þehir kalýntýlarýna rastlanýr. Vehb b. Mü-
nebbih’e göre Kâbe’den sonra bina için ta-
þýn kullanýlmasý ilk defa Yemen’de Gum-
dan’ýn inþasýnda ve el-Cezîre’de Harran’-
da görülmüþtür. Rivayete göre Gumdan
her cephesi ayrý renkte kýrmýzý, beyaz, sarý
ve yeþil mermerden yapýlmýþ dünyanýn ilk
gökdeleniydi (Ahmed b. Abdullah er-Râzî,
s. 20-21). Araplar taþ evlere özelliklerine
göre “ukne, ütum, kasr” gibi adlar veri-

yorlardý. Mimarlýk hakkýnda bir risâle ka-
leme alan Câfer Çelebi taþlarý “âlâ ve gü-
zîdesi cevher, ednâsý kara taþ ve bunlarýn
ortasýnda mermer” olmak üzere üç gruba
ayýrýr. Ona göre bunlarýn her biri on ikiþer
tür taþtan, mücevherler de ikiþer tür be-
yaz, mavi, yeþil, sarý ve dört tür kýrmýzý taþ-
tan oluþmaktadýr. Beyazlar mâs (elmas) ve
billûr; maviler fîrûze ve gök yakut; yeþil-
ler zümrüt ve zebercet; kýrmýzýlar lâl, ký-
zýl yakut, akik ve mercan; sarýlar sarý ya-
kut (topaz) ve kehribardýr. Zaîfî’nin Risâ-
le-i Cevâhirnâme’sinde de cevherler on
iki adettir. Zaîfî bunlarýn özellikleri, ruhî
ve bedenî hangi hastalýklara iyi geldikleri
hakkýnda bilgiler verir (Kutlar, s. 85 vd.).
Câfer Çelebi’ye göre mermerler de ikiþer
tür beyaz, siyah, kýrmýzý, yeþil ve dört tür
alaca olmak üzere on iki çeþittir. Beyazlar
mâlikî ve Marmara (Kapudað), siyahlar Þam
ve Üsküdar, kýrmýzýlar somaki ve serçe gö-
zü, yeþiller Dahnâ ve yeþim, alacalar Zile
(Tokat), kurtbaðrý, alaca serçe gözü ve
Tekfur daðý mermerleridir. On iki tür ka-
ra taþ ise sahre (kaya), sald (sert taþ), cel-
mûd (sert taþ), kaddaha (çakmak taþý),
safvân (düz saylýk), neþefe (sünger taþý),
safîha (iri ve yassý kaldýrým taþý), kahka-
re (sert taþ), cendel (büyük kayadan kop-
muþ iri taþ, deðirmen taþý), hasba (çakýl
veya kum taþý), haþrem (kireç taþý) ve sa-
fadýr (kayaðan, þist) (Risâle-i Mi‘mâriyye,

te kapatýldý. Gazete son defa Talha Bey’in
oðlu Ziyad Ebüzziya tarafýndan 2 Mayýs
1940’ta yayýmlandýysa da yine hükümet
tarafýndan sýk sýk kapatýldý. Velid Bey’in
ölümünden (12 Ocak 1945) sonra Ziyad
Ebüzziya gazeteyi Cihat Baban’la birlikte
Tasvir adýyla çýkardý (1945-1949). Gazete
bu dönemde de on yedi defa kapatýldý,
otuz beþ defa mahkemeye verildi.
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taþtan putlara tapacaðý haber verilir. Câ-
hiliye Araplarý da çoðu taþtan yapýlmýþ put-
lara, hatta bazan yontulup biçim veril-
memiþ taþlara dahi tapýyordu. Ebû Recâ
el-Utâridî, müslüman olmadan önce beyaz
bir taþ dikip bu taþa veya yolda rastlayýp
beðendikleri bir taþa ibadet ettiklerini, da-
ha güzelini görünce eskisini býraktýklarýný
söylemektedir (DÝA, X, 212; Dârimî, “Mu-
kaddime”, 1).

Ýslâm’da taþ kültü (litholatrie) bulunma-
makla birlikte Kur’an’da Hz. Ýbrâhim’den
kalan bir hâtýra niteliðiyle Makam-ý Ýbrâ-
him’den söz edilmektedir. Diðer bir önem-
li taþ ise Hacerülesved’dir. Tavafýn baþlan-
gýç noktasýný belirlemek amacýyla Kâbe’-
nin ilk inþasý sýrasýnda Ebûkubeys daðýn-
dan getirilmiþ ve bu taþýn adýyla anýlan
köþeye yerleþtirilmiþtir. Hz. Ömer’in onun
sadece bir taþ olduðunu söylediði bilin-
mektedir (bk. HACERÜLESVED). Bi‘setten
önce veya bi‘set sýrasýnda Mekke’de bir
taþýn Resûl-i Ekrem’e selâm vermesi nü-
büvvetinin delilleri arasýnda sayýlýr. Câbir
b. Semüre’den gelen bir rivayete göre Re-
sûlullah bi‘setten sonra o taþý tanýmýþ (Müs-
ned, V, 89, 95, 105; Müslim, “Feçâ,il”, 1;
Mâverdî, s. 163), fakat aþýrý ilgiye yol aça-
caðý ve belki de putlaþtýrýlacaðý endiþesiy-
le insanlara göstermemiþtir.

Sözlükte “dikmek” anlamýndaki nasb kö-
künden türeyen ve “dikili taþ” mânasýna
gelen nusb (nusub) kelimesi (çoðulu en-
sâb), Câhiliye döneminde Kâbe’nin içinde
ve çevresinde yer alan ve ilâhlar adýna ke-
silen hayvanlarýn kanlarýyla boyanan 360
kadar taþ putu ifade etmekteydi. Kur’an’-
da bunlarýn üzerinde veya adlarýna kesi-
len hayvanlarýn etleri haram kýlýnmýþtýr (el-
Mâide 5/3). Kur’an’da ensâb içki, kumar ve
fal oklarý ile beraber “þeytan iþi pislikler”
diye zikredilir (el-Mâide 5/90). Harem’in
sýnýrlarýný belirleyen taþ alemlere de bu
ad verilmiþtir. Sýnýr belirleme veya iþaret
koymada taþýn kullanýmý eski bir gelenek-
tir. Ahd-i Atîk’te Hz. Ya‘kub’un Beer-þe-
ba’dan Harran tarafýna giderken yolda bir
taþý yastýk gibi baþýnýn altýna koyup uyu-
duðu ve rüyasýnda Allah’la konuþtuðu, o
yeri belirlemek için taþý oraya dikerek üze-
rine zeytinyaðý döktüðü ve oranýn adýný
Beyt El (Allah’ýn evi) koyduðu anlatýlýr (Tek-
vîn, 28/18-19; 35/9-15). Eski Mezopotam-
ya’da sýnýrlarý belirlemede kullanýlan üzeri
kabartmalý siyah taþlara “kudurru” denil-
mekteydi.

Ahd-i Atîk’te Ya‘kub’un, oðlu Bünyâmin’in
doðumu sýrasýnda ölen hanýmý Rahel’in
kabri üzerine bir taþ diktiðinden söz edi-
lir (Tekvîn, 35/30). Daha sonra Hz. Süley-

man tarafýndan inþa ettirilen mâbedin özel
aletlerle düzgün bir þekilde hazýrlanan taþ-
larýndan ve Süleyman’ýn taþ kesen 80.000
adamýndan söz edilir (I. Krallar, 5/15). Mez-
mûrlar’da geçen (118/22-23), “Yapýcýlarýn
reddettikleri taþ, köþenin baþý oldu. Bu
Rab’den oldu ve o gözlerinizde þaþýlacak
bir iþtir” ifadesi dolaylý biçimde bir yapý
tarzýný belirtmektedir. Bu ifade ile muh-
temelen, câriye olduðu için horlanan ve
obadan çýkarýlan, Hz. Ýbrâhim tarafýndan
oðlu Ýsmâil’le birlikte Paran (Mekke) va-
disine yerleþtirilen Hacer’in neslinden ge-
lecek son peygamber Hz. Muhammed’e
iþaret edilmektedir. Nitekim Matta Ýncili’n-
de de bu sözler Hz. Îsâ’nýn aðzýndan tek-
rarlanmakta, ardýndan onun kavmine þöy-
le dediði nakledilmektedir: “Allah’ýn me-
lekûtu sizden alýnacak ve onun meyvele-
rini yetiþtirecek bir millete verilecektir. Bu
taþýn üzerine düþen parçalanacak, o da ki-
min üzerine düþerse onu toz gibi daðýta-
caktýr” (Matta, 21/42-44). Resûl-i Ekrem
kendini ve diðer peygamberleri bir yapý
örneðiyle anlatýr. Yapýya bakanlar onu çok
beðenir, fakat köþede bir tuðlasýnýn eksik
olduðunu görüp þaþýrýrlar. Resûlullah bu-
rada kendisinin son peygamber ve binayý
tamamlayan son tuðla olduðunu bildir-
mektedir (Buhârî, “Menâkýb”, 18; Müslim,
“Feçâ,il”, 22). Ahd-i Atîk’te geçen “sürçme
taþý, tökezleme kayasý” (Ýþaya, 8/14) ve Ya-
hova’ya izâfe edilen “... Sion’da temel ola-
rak bir taþ, denenmiþ bir taþ, temeli em-
niyetli deðerli köþe taþýný koydum” gibi ifa-
deler Ahd-i Cedîd’de Petrus’un Birinci Mek-
tubu’nda (2/6-9) teþbih diye yorumlanmýþ-
týr. Ahd-i Atîk’te ayrýca Hz. Hârûn için ya-
pýlacak tören kýyafetinin ve mâbedin süs-
lemeleri dolayýsýyla deðerli taþlardan söz
edilmektedir (Concordance, s. 1130).

Kur’an’da Allah yolunda saf baðlayarak
çarpýþanlar taþlarý birbirine kurþunla ke-
netlenmiþ binalara (bünyân mersûs; Bin-
göl, s. 93 vd.) benzetilir (es-Saf 61/4). Yi-
ne Kur’an’da daðlarýn kazýk kýlýndýðý söyle-
nir ki (en-Nebe’ 78/7) bununla kayalardan
meydana gelen daðlarýn yer kabuðunun
tesbiti ve dengesi için büyük önem taþý-
dýðýna dikkat çekilmektedir. Firavun için
kullanýlan “kazýklar sahibi” (zü’l-evtâd) ifa-
desindeki (Sâd 38/12; el-Fecr 89/10) “ka-
zýk” ile de bir yoruma göre, bir örneði Ýs-
tanbul Sultanahmet Meydaný’nda görü-
len Mýsýr’daki dikili taþlar ve piramitler kas-
tedilmektedir (Zafer, sy. 114 [1986], s. 3-
9). Kur’an’da ayrýca Ýsrâiloðullarý’nýn katý-
laþmýþ kalpleri taþa benzetilir ve onlarýn
taþtan daha katý olduðu bildirilir. Çünkü
bir kýsým taþlardan nehirler kaynamakta,

vr. 57a-60a, 76a-76b; a.g.e., nþr. Crane, s.
69-72, 93).

Süs eþyalarýnda kullanýlan cevherler de-
ðerli taþlar (el-ahcârü’l-kerîme) diye adlan-
dýrýlýr. Bunlarla ilgili eski Yunan ve Hint kö-
kenli bazý eserlerden söz edilir. Ýslâm ta-
rihinde de erken sayýlan dönemlerde bazý
telifler yapýlmýþtýr. Bunlardan biri Yuhan-
nâ b. Mâseveyh (ö. 243/857) tarafýndan
kaleme alýnan Kitâbü’l-Cevâhir ve ½ýfâ-
tihâ ve fî eyyi beledin hiye ve ½ýfatü’l-
³avvâsîn ve’t-tüccâr adlý eserdir. Ýmâd
Abdüsselâm Raûf’un yayýmladýðý kitapta
inci, yakut, elmas, kerkend (sindiba), safir,
kýzýl kuvars, zümrüt, fîrûze, lapis lazuli (lâ-
civert taþý), lâl, süleymânî, kuvars, akik Mek-
kî, mercan, ametist, kibrîtü’l-ahmer vb.
taþlar, bunlarýn özellikleri, bulunduklarý yer-
ler, elde ediliþleri gibi konular iþlenmekte-
dir (s. 24 vd.). Kitabýn nâþiri yazdýðý zeyil-
de daha birçok deðerli taþýn adý, terkibi,
rengi, þeffaflýk ve sertlik derecesi ve bu-
lunduðu yerlerle ilgili bilgiler vermektedir.
Deðerli ve yarý deðerli taþlar hakkýnda ka-
leme alýnmýþ en eski kaynaklardan biri de
Bîrûnî’nin Kitâbü’l-Cemâhir fî ma£rife-
ti’l-cevâhir’idir. Deðiþik alanlarla ilgili bil-
giler içeren eserin ana konusu deðerli taþ-
lar ve madenlerdir (s. 32 vd.). Ayrýca Bey-
lek el-Kýpçâkî Kitâbü Kenzi’t-tüccâr (ti-
câr) fî ma£rifeti’l-a¼câr ve Tîfâþî Ezhâ-
rü’l-efkâr fî cevâhiri’l-a¼câr adlý eserle-
ri yazmýþlardýr. Ýslâm fýkhýnda deðerli taþ-
lar daha çok zekât düþüp düþmemesi açý-
sýndan konu edilir. Çoðunluðun görüþü süs
eþyasý olarak kullanýldýðýnda zekâtýnýn ge-
rekmediði, ticaret malý olarak nisaba ulaþ-
týðýnda ise zekâtýn farz olduðu yönünde-
dir (bk. ZEKÂT).

Taþýn insan hayatýnda önemli bir yeri
vardýr. Taþtan alet edevat, kap kacak ya-
pýlmýþ, evler, saraylar, mâbedler, kaleler bi-
na edilmiþ, heykeller, putlar yontulup ta-
pýnýlmýþ ve deðerlilerinden süs eþyasý ola-
rak yararlanýlmýþtýr. Ahd-i Atîk ve Ahd-i
Cedîd’de, Kur’an’da ve hadislerde çeþitli
vesilelerle taþtan söz edilir. Ahd-i Atîk’te
taþ mimari eleman, alet, eþya, süs eþya-
sý, yazý malzemesi, tapýnma aracý þeklin-
de birçok yerde geçmekte ve yapýlan çe-
þitli benzetmelerde kullanýlmaktadýr (Con-
cordance, “Stone 1”, “Stone 2 [Precious
Stones]” md.leri). Tarihteki birçok toplum
taþtan putlara tapmýþtýr. Rabb’in Mûsâ’-
ya, Ýsrâiloðullarý’nýn Ken‘ân diyarýna geç-
tiklerinde orada oturanlarý çýkarmalarýný
ve bütün taþ tasvirleri ortadan kaldýrma-
larýný emrettiði belirtilir (Sayýlar, 33/52).
Ýsrâiloðullarý’nýn dünyaya daðýlacaðý ve git-
tikleri yerlerdeki milletlere uyup aðaçtan,
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mana kadar insanlar ateþ yakmak için
ceplerinde bir çakmak taþý parçasý ile ona
vurup kývýlcým çýkarmaya yarayan bir çe-
lik parçasý taþýrdý. Dünya müzelerinin he-
men hepsinde, tarih öncesi insanlarýnýn
Yontma Taþ ve Cilâlý Taþ dönemlerine ait
çakmak taþý yahut volkan camýndan (op-
sidyen) yapýlmýþ çeþitli alet ve silâhlar bu-
lunmaktadýr. Araplar evlerinde, mukaddes
emanetler arasýnda yer alan ve Hz. Ýbrâ-
him’e nisbet edilen tencere gibi taþtan ya-
pýlmýþ birtakým eþya kullanmaktaydý. Ha-
dis kaynaklarýnda “mihdab” adýnda leðe-
ne benzer bir kaptan ve bürme adý veri-
len, palandýz denilen bir tür taþtan yapýl-
mýþ tencereden söz edilmektedir (Ýbnü’l-
Esîr, I, 307; II, 104). Günümüzde özellikle
köylerde dibek, soku, yalak gibi taþtan
oyulmuþ araç gereçler hâlâ mevcuttur.
Taþlarla ilgili inanýþlar tarihin hemen her
döneminde yaygýndýr. Dünyanýn her yerin-
de eski toplumlarýn tapýnma dýþýnda uður-
lu saydýklarý, muska ve týlsým olarak kul-
landýklarý taþlar vardý (bk. MUSKA). Eski
Türkler’de özellikle “yada” adý verilen yað-
mur taþý (yeþim) ayrý bir deðere sahipti.
Ülkemizde Ýslâm inancýnda yeri olmamak-
la birlikte gücüne inanýlan, uðurlu sayýlan
ve þifa umulan taþlar vardýr (Tanyu, s. 90
vd.).
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ÿNebi Bozkurt

Türk Kültüründe Taþ Türleri. Ýþlevi Ba-
kýmýndan Taþlar. 1. Ayak taþý. Fazla giri-
lip çýkýlan büyük yapýlarýn kapý eþiði önü-
ne konulan sert taþtýr. Dekoratif amaçla
da kullanýlan bu taþlar genellikle camile-
rin avlu kapýlarýnýn iç, harime girilen taç-
kapýlarýn dýþ tarafýnda eþiðin birkaç met-
re ilerisine yerleþtirilmiþtir (bk. AYAK TA-
ÞI). 2. Bulgur taþý. Kaynatýlýp kurutulmuþ
buðdayýn kýrýlmasýný saðlayan, üst üste
konmuþ 40-50 cm. çapýndaki iki yuvarlak
taþ olup alttaki sabittir. Bunun ortasýna
üstteki taþýn savrulmasýný önlemek için bir
mil çakýlmýþ, üsttekinin kenarýna yakýn bir
yere sap takýlmýþtýr. Bu sapla taþ çevrile-
rek ortasýndaki delikten konulan buðday
kýrýlýr. Kýrýlan buðdaya bulgur, daha ince-
sine “düðü” veya “düðürcük” ismi verilir.
3. Cellât taþý. Osmanlý döneminde cellât-
larýn, üzerinde infazlarý gerçekleþtirdikle-
ri mermer taþtýr. Bunlardan biri Ýstanbul
Müftülüðü’nün ana kapýsýna 30 m. mesa-
fede olup zamanla aþýndýðýndan 50 cm.
kadarý günümüze ulaþmýþtýr. 4. Deðirmen
taþý. Buðday, arpa, mýsýr gibi tahýllarýn
öðütülmesinde kullanýlýr. Daha çok kum
taþý, bazalt veya granitten yapýlan deðir-
men taþlarý genellikle 1 m. çapýnda silin-
dir biçiminde iki parçadan ibarettir. Alt-
taki taþ sabit olup üstteki taþ deðirme-
nin altýnda yüksekten inen suyun çevirdi-
ði çarka bir mille baðlýdýr ve onunla birlik-
te döner. Tahýlýn kolay öðütülmesi için taþ-
larýn birbirine sürten yüzlerinde 5-6 mm.
derinlikte diþler açýlýr. 5. Dibek (Soku) ta-
þý. Buðdayýn yýkanýp kurutulduktan son-
ra kabuðundan ayrýlmasý ve daha kolay
piþirilir hale gelmesi için ahþap tokmakla
dövüldüðü içi çukur taþtýr. Genellikle 70-
80 cm. ebadýndadýr ve içi 30-40 cm. de-
rinliðinde oyulur. Köy meydanlarýnda, çeþ-

bir kýsým taþlar yarýlýp aralarýndan su çýk-
makta ve bir kýsým taþlar Allah korkusuy-
la yukarýdan aþaðýya düþmektedir (el-Ba-
kara 2/74). Kur’an’da ayrýca gösteriþ için
sadaka verenler ve onu baþa kakmak su-
retiyle sevabýný yok edenler üzerinde az bir
toprak bulunan kayaya (safvân) benzeti-
lir ki þiddetli bir yaðmur topraðýn kayma-
sýna yol açar ve onu çýplak bir taþ (sald) ha-
linde býrakýr (el-Bakara 2/264). Yine Kur’an’-
da “tîn”den (küpçü topraðý) piþirilerek el-
de edilen “siccîl” taþlardan, özellikle günah-
larý yüzünden cezalandýrýlan Lût kavmi-
nin üstüne bu tür taþlarýn yaðdýrýldýðýn-
dan (Hûd 11/82; el-Hicr 15/74; ez-Zâriyât
51/33) ve Kâbe’yi yýkmaya gelen Habeþ
ordusunun üzerine sürüler halindeki kuþ-
lar tarafýndan bu taþlarýn atýldýðýndan (el-
Fîl 105/4), inci ve mercandan, kýymetli taþ-
larla yapýlmýþ süs eþyasýndan (en-Nahl 16/
14; el-Fâtýr 35/12; er-Rahmân 55/22) ve
cennet kadýnlarýnýn yakut ve mercana ben-
zediðinden (er-Rahmân 55/58) söz edilir.
Kur’an’ýn bildirdiðine göre cehennemin ya-
kýtlarýndan biri de taþtýr (el-Bakara 2/24;
et-Tahrîm 66/6). Ashâb-ý Kehf’in hikâye-
sinde geçen “rakým” de bir yoruma göre
onlarýn adlarýnýn üzerine yazýldýðý taþ ki-
tâbedir.

Taþ ilk insanlardan itibaren birçok eþya
ve alet yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Yakýn za-

Ýstanbul Sultanahmet Meydaný’ndaki (Atmeydaný) dikili taþ
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