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TAÞ

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-
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olup alt kýsmý sivridir; içine konulan kirli
su altýndaki sivrilikten süzülüp temizlen-
miþ olarak damlar.

Ýnançla Ýlgili Taþlar. 1. Bengü taþý. Tarih
öncesi devirlerde tapýnma amacýyla diki-
len taþlara “menhir” denilir. Asya’da Türk-
ler, ölen kaðanlarý ve önde gelen devlet
adamlarý için yaptýrdýklarý mezar anýtla-
rýndaki barklarýn önünde bir kaplumbaða
heykeli üzerine diktikleri yazýta o kiþi ve
dönemi hakkýnda çeþitli bilgiler ve türlü
öðütler yazarlardý. Dikili taþlara iþlenen
bu sözlerin sonsuza dek kalacaðýna inan-
dýklarýndan yazýtlara bengü taþý (ebediyet
taþý) adýný vermiþlerdir. Bunlarýn en meþ-
hurlarý Bilge Kaðan, Kül Tigin ve Vezir Bil-
ge Tonyukuk adýna dikilen yazýtlardýr (bk.
ORHON YAZITLARI). Bu kiþilerin anýt me-
zarlarýnda barkýn içine “baba” adý verilen
heykeller, doðu yönünde avlu dýþýna “bal-
bal” (kýsmen insan görünümlü taþ) deni-
len dikili taþlar konulmuþtur. Tören yolu
üzerinde yer alan bu dikili taþlardan bal-
ballarla ilgili, öldürülen düþmaný temsil
ettiði yönünde görüþler bulunmakla bir-
likte bunlarýn cenaze törenine katýlanlarý
temsil ettiði yolunda görüþler de vardýr.
Dikili yazýtýn kaidesi olan kaplumbaðanýn
uzun ömrü ve bunlarýn önündeki koç hey-
kellerinin gücü temsil ettiði kabul edil-
mektedir. 2. Þifa taþý. Bazý tekke ve tür-
belerde bulunan, vücuda sürüldüðünde
aðrý ve sýzýlarý giderdiðine inanýlan þekil-
siz taþlardýr. Günümüzde hastalara küçük
çakýl taþlarý üzerinde yürütülerek ayak
masajý, daha irileriyle de vücut masajý ya-
pýlmaktadýr. 3. Teslim taþý. Bektaþî tari-
katýna baðlý olanlarýn güçsüzlük ve alçak
gönüllülüklerini temsil amacýyla boyunla-
rýna astýklarý, çoðunlukla akikten yapýlmýþ
on iki köþeli kolyedir. Taþýn on iki köþesi
on iki imamýn söz, davranýþ, dürüstlük ve
nefsî sýrlarýna iþaret eder. 4. Yad / Yada

taþý (Yaðmur taþý). Eski Türkler, Moðollar
ve Çinliler’de yaðmur, dolu ve kar yaðdýr-
dýðýna, rüzgâr estirdiðine, yangýn söndür-
düðüne inanýlan taþlardýr. Ýranlýlar bu ta-
þa “yeþb” (yeþim) derler. Yaðmur yaðmasý
istendiðinde yadacý denilen kiþiler bu taþ-
larý baþlarýnýn üzerine alýp kýmýldatýrlardý.
Ýnanýþa göre o zaman tanrýnýn kudretiyle
bulut ortaya çýkar ve yaðmur yaðar, daha
çok salladýklarýnda ise kar ve soðuk hava
oluþurdu.

Yardým Amaçlý Taþlar. 1. Binek taþý. Ýn-
sanlarýn binek hayvanlarýna rahatça bine-
bilmesi için genelde bir ayak kaldýracak
yükseklikte sütun veya düzgün taþ par-
çasý, bazan da özenle yapýlmýþ bir iki ba-
samaklý taþtýr. Bu taþlar cadde ve sokak-
larýn köþeleriyle saray, konak, ev, cami gi-
bi yapýlarýn önlerine konulurdu. 2. Dinlen-
me taþý. Hamallarýn sýrtlarýndaki yükü bý-
rakýp dinlenmeleri için ticarî hareketliliðin
yoðun olduðu çarþý ve pazar yerleriyle ana
cadde ve sokak kenarlarýna, yokuþ baþla-
rýna konulan taþlardýr. Yerden yüksekliði
1-1,25 m. olan bu taþlar genellikle çevre-
den devþirilmiþ veya özel biçimde tasar-
lanmýþtýr. 3. Ezan taþý. Minaresi olmayan
mescidlerde üzerine çýkýlýp ezan okunan
taþlardýr. Bunlar sütun parçasý olabilece-
ði gibi birkaç basamaklý yükselti de olabi-
lir. 4. Sadaka taþý. Cami, türbe, han, ha-
mam, bîmâristan gibi yapýlarýn çevresin-
de, ticaretin yoðun olduðu yerlerde, me-
zarlýklarda ve sokaklarýn kuytu köþelerin-
de yer alan, çocuklarýn uzanamayacaðý
1,20-1,50 m. yüksekliðinde üstü hafifçe
oyuk taþlardýr. Devþirme veya özel tasa-
rým olabilen bu taþlardan baþka bazý niþ-
ler ve duvar oyuklarý da kullanýlmýþtýr. Bu
taþlar dilenmeyen, iffet sahibi gerçek yok-
sullarýn verilen sadakalarý incinmeden giz-
lice alabilmelerini saðlama amacýyla ko-
nuyordu. 5. Yitik taþý. Bulunan kayýp eþ-

me kenarlarýnda, harman yerlerinde ve
mahalle boþluklarýnda yer alýr. Dövülen
buðdaya “yarma” ismi verilir. 6. Ýbret taþý
(Seng-i ibret). Ýdam edilen kiþilerin baþlarý-
nýn ibret için üzerine konulup teþhir edil-
diði taþtýr. Bunlardan biri Topkapý Sarayý’-
nýn birinci avlusundaki Cellât Çesmesi’nin,
diðeri Edirne’de Adalet Kasrý’nýn önünde
bulunmaktadýr. 7. Menzil taþý. Ýki þehir
arasýndaki mesafeyi (menzil) ve yolu gös-
teren, þehir isimlerinin yazýldýðý taþ olup
çoðunluðu Antik döneme aittir. 8. Musal-
lâ taþý. Cami avlularýnda bulunan, cenaze
namazý kýlýnýrken tabutun üzerine konul-
duðu taþtýr. Camilerde kýble yönünde ve-
ya yan taraftaki avlularda ya da son ce-
maat yeri önünde bulunan bu taþlar yak-
laþýk 1 m. yükseklikte ve 2 m. boyundadýr
(bk. MUSALLÂ TAÞI). 9. Mezar taþý. Ýslâm-
Türk geleneðinde mezarýn baþ ve ayak
ucuna konulan taþ “þâhide” veya mezar
taþý (hece taþý) diye anýlýr. Özellikle Anado-
lu’daki tarihî mezarlýklarda bulunan me-
zar taþlarý Türk süsleme sanatý bakýmýn-
dan büyük önem taþýmakta, taþlarýn þe-
killeri ölenin cinsiyeti, mesleði, mensup
olduðu tarikat veya zümre, sahip olduðu
unvan konusunda bilgi vermektedir (bk.
MEZARLIK). 10. Niþan taþý. Eskiden sulta-
nýn veya büyük bir zatýn attýðý okun düþ-
tüðü yere yahut vurduðu hedefin yerine
dikilen deðiþik biçimde taþlardýr, üzerle-
rinde atýþýn kimin tarafýndan yapýldýðý ve
tarihi yazýlýdýr (bk. OKMEYDANI). 11. San-
cý taþý. Yorgun ve terli atlarýn, etrafýnda
dolaþtýrýlarak terlerinin soðutulduðu diki-
li taþtýr. Böyle bir taþ günümüzde Göynük
ilçesinde Ankara yolu giriþindeki mezarlýk
yakýnýnda bulunmaktadýr. Bu taþýn etra-
fýnda Rumeli fâtihi Süleyman Paþa’nýn ve
Timur’un atýnýn da dolaþtýrýldýðý yöre hal-
kýnca söylenir. 12. Süzek taþý. Bulanýk ve
kirli suyu arýtýp içilir hale getiren, göze-
nekli yapýya sahip volkanik taþtýr; yapýsýn-
da bulunan kalsiyum suyu arýtýr ve mik-
roplarý öldürür. Süzek taþýnýn içi oyulmuþ
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Çek asýllý bir Bavyeralý olan Johann Alois
Senefelder litografyanýn mûcidi kabul edi-
lir. 1818’de bu baský tekniðiyle ilgili kale-
me aldýðý kitabý konu hakkýnda etraflý bil-
giler veren ilk eserdir. Eserde bu teknik
için ilk defa litografya tanýmlamasýný kul-
lanýr. Senefelder, kendisi gibi müzikle ilgi-
lenen ve notalarýn daha güzel basýmý için
yeni yollar arayan Franz Gleissner ile bir-
likte ilk deneme olarak taþa basýlý notalar-
dan 120 adet bastýlar (1795). Bunlarýn bü-
yük çoðunluðunun hemen satýlmasý yeni
teknolojiye ekonomik bir boyut kazandýr-
dý. Senefelder ilk imtiyaz beratýný Bavye-
ra’da 1799’da aldý ve Münih’te kurduðu li-
tografi matbaasýnda müzik notalarý basý-
mýna giriþti. Taþ basmacýlýðý, XIX. yüzyýlýn
ilk çeyreðinin sonlarýnda görsel sanat ve
resimli kitaplarýn üretiminde geliþimini ta-
mamlayarak eðitim alanýnda önemli bir
iþlev görmek üzere kýsa zamanda bütün
Avrupa’da yaygýnlýk kazandý (a.g.e., s. 11).

Taþ baskýcýlýðý Osmanlý ülkesine Henri Ca-
yol tarafýndan getirildi. Fransa’da hukuk
tahsili almýþ olmasýna raðmen resme ve el
yazmalarýna düþkünlüðü, ayrýca yeteneði
sayesinde bu sanatý öðrenen Cayol, Doðu
dillerine ve arkeolojiye duyduðu merak do-
layýsýyla kendisi gibi taþ basmacýlýðýný bi-
len yeðeni Jacques Caillol ile beraber Do-
ðu seyahatine çýktý. 1831’de yirmi altý ya-
þýnda iken geldiði Ýstanbul’da kalmaya ka-
rar verdi. Hoca tutup Türkçe’yi kýsa za-
manda öðrendi ve devlet adamlarýna taþ
basmasý sanatýnýn faydalarýný anlattý. Os-
manlýca hat sanatýnýn bu teknikle özgün
güzelliðinin korunabileceðini gösterdi; ken-
disine Harbiye Nezâreti’nin ihtiyaçlarýný kar-
þýlamak üzere bir atölye kurmasý izni ve-
rildi. Henri Cayol’ün baþarýsý, bu sýrada se-
rasker olan Koca Hüsrev Paþa’nýn taþ bas-
macýlýðýna pratik sebeplerden ötürü ilgi
göstermesi sayesinde gerçekleþti. Hüsrev
Paþa, yeniçeriliðin kaldýrýlmasýndan sonra
kurulan ordunun eðitim ve öðretimi için
gerekli tâlimnâmelerin bir an önce hazýr-

lanmasý ve resimli olarak basýlýp daðýtýl-
masýný istiyordu. Bu anlamda ilk basýlan
eser tabur tâlimine dair açýk bir nesihle
yazýlan Nuhbetü’t-ta‘lîm’dir (1247/1831).
Ýçinde yetmiþ dokuz tâlim þekli ve bunla-
rýn açýklamasý bulunan eserin ayrýca yet-
miþ adet þeklin açýklamasýný içeren II. cil-
di vardýr. Bu baskýnýn ardýndan II. Mah-
mud’un iradesiyle Henri Cayol’e bir ev ve-
rilip 500 kuruþ aylýk baðlandý, ayrýca iâþe
bedeli ödenmesi kararlaþtýrýldý. Cayol’ün
hükümet emrinde çalýþtýðý beþ yýl boyunca
(1831-1836) kendi matbaasýnda Ta‘lîm-i
Asâkir-i Piyâdegân maa Topçuyân ad-
lý kitap (1835) ve ayný teknikle Dârüttýbâ-
atü’l-âmire’de askerî aðýrlýklý ve resimli çe-
þitli kitaplar basýldý (Çelik, s. 350-357). Bu
arada yetiþen çok sayýda taþ baskýsý ustasý
eyaletlere gönderilerek oralarda taþ basý-
mýnýn yaygýnlýk kazanmasýna çalýþýldý.

1836’da Henri Cayol, II. Mahmud’un iz-
niyle Beyoðlu’nda Galata Mevlevîhânesi
yakýnlarýnda kendi matbaasýný kurdu. Bu-
rada, ayný yýl içinde seraskerlikten uzak-
laþtýrýlmasýna raðmen nüfuzunu koruyan
Hüsrev Paþa’nýn desteðiyle Yorgaki Razi-
zâde’nin Grammaire Français yâni Sarf-ý
Fransevî adlý eserini (1254/1838), ayrýca
M. Nöel ve M. Chapsal’in Nouvelle gram-
maire française’ini bastý. 1853’te basýlan
Tâbirnâme ve Kavâid-i Fârisiyye Nizâ-
mü’l-kalem adlý eserlerin sonunda Ka-
yolzâde Yahyâ Harîrî ve Tâbirnâme’nin
ikinci baskýsýnda (1279/1862) Kayolzâde
Abdullah’ýn litografya tezgâhýnda basýldý-
ðý belirtilmektedir. Razizâde’nin ve Nöel-
Chapsal’in lugatlarý Türkler için basýlan ilk
Fransýzca sözlükler olmasý bakýmýndan ay-
rýca önemlidir (Strauss, s. 281). Zamanla
Rumca, Ermenice ve Fransýzca hurufatla
eserler basabilecek duruma gelen Henri
Cayol, Journal asiatique de Constanti-
nople adlý bir derginin yöneticiliðini ve nâ-
þirliðini yaptý, bunun ilk sayýsýný 1852’de
çýkardý. Burada taþbaský halinde Fransýz-
ca tercümesiyle beraber güzel bir nesihle
Hayrî’nin Daltaban Mustafa Paþa’nýn Bas-
ra seferine (1701) dair tarihçesi yayýmlan-
dý (s. 25-65). Fransýzca çevirisi sefâret ter-
cümaný Ch. Schefer tarafýndan yapýlan bu
eserin herhalde gözden uzak kalmýþ olma-
sýndan dolayý kullananý pek çýkmamýþtýr.

II. Mahmud yazma eserlerin basým im-
tiyazýný Henri Cayol’e verdi, ancak onun
topladýðý pek çok belge ve kýymetli yaz-
ma birikimi 1852’de yanan matbaasýnda
zayi oldu. Fransýz elçilik binasýnýn alt kö-
þesindeki bir yerde yeni matbaasýný ku-
ran Henri Cayol 1855’te gittiði Paris’ten
yeni tezgâh, litografik ve tipografik mat-

yanýn konulduðu taþ olup genellikle ca-
mi, tekke, türbe gibi yapýlarýn duvarlarýn-
da yerden 1-1,25 m. yükseklikte kemerli
bir niþ þeklindedir. Kayýp eþyayý bulanlar
buraya koyarlar, eþyasý kaybolanlar da bu-
raya bakarlardý.
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ÿHakký Acun

– —
TAÞ BASMASI

Taþ kalýplarla
yapýlan baský ve bu teknikle

basýlmýþ eser.
˜ ™

Grekçe lithos (taþ) ve graphein (yazmak)
kelimelerinden oluþan litografya (Ýt. lithog-
raphia) / litografi (Fr. lithographie) Türk-
çe’de taþbaský ile (taþ baskýsý) karþýlanmýþ-
týr. Baskýlar, kireç taþýndan hazýrlanan lev-
halarýn yüzeyine yaðlý mürekkeple yazýlan
yazý, þekil ve resimlerin basýlýp birtakým
teknik iþlemlerden geçirilmesiyle elde edi-
lir. Mekanik baský makinelerinin aksine bu-
rada kimyasal iþlem öne çýkar. Siyah-be-
yaz dýþýnda çeþitli renklerdeki çizimler ve
çizimsiz kýsýmlar ayný seviyede ve düz yü-
zeylidir, bu sebeple “düz yüzeyli baský” ta-
biri oluþmuþtur. Taþ yerine metal kullanýl-
dýðý zaman da basým tekniði ayný isimle
anýlýr (Krause, s. 1). Taþ baskýsý modern
ofset basýmýnýn baþlangýcý kabul edilir.

Taþ baskýcýlýðýnýn

Osmanlý

ülkesinde

yaygýnlak

kazanmasýnda

rolü bulunan

Antoine

Zellich


