
birincisi için "ne mutlu", ikincisi için ise 
"ne yazık" der. Talmud'a göre tabakla
ma işinde çalışma veya bunun için hay
van dışkısı satma, evlilikten önce veya 
sonra başlanmış olması farketmeksizin 
boşanma sebebidir. önceden kocasının 
mesleğine tahammül edeceğine dair söz 
veren bir kadın dahi sonradan boşanma 
isteğinde bulunabilir (EJd, X, ı 536 vd.). 

Derinin tabaklanması (dibagat) Arap
lar'ca Cahiliye döneminden beri bilin
mekteydi ve Arabistan yarımadasında 
dericiliğin gelişmiş olduğu, Hz. Peygam
ber'in sağlığında fethedilen Yemen ta
rafındaki Cüreş, Havlan'ın küçük bir bel
desi olan Sa' de veTaif gibi yerleşim mer
kezleri bulunuyordu. Bunlardan özellik
le Cüreş ünlüydü ve burada işlenen de
riler "Cüreş derisi " adıyla anılırdı. Hasan 
b. Ahmed el-Hemedani, Sıfatü Cezire
ü '1- 'Ara b adlı eserinde b~ yerleri "bele
dü'd-debbağ" olarak zikretmektedir (s . 
98, 248, 260). Yaküt el-Hamevi de Taif 
vadilerinin birinden, tabaklama artıkla
rının atıldığı pis kokan bir yer olarak söz 
eder (Mu'cemü 'l·büldan, VI, 9). Mekke 
de dericiliğin gelişmiş olduğu yerlerden
di. Akik vadisinden getirilen karaz (se
lem ağacının Jacacia asak, acacia flaval 
meyve ve yaprağı veya küstümotu Imimo
sa nilotica]). burada bulunan ve bazı ri
vayetlerde çok büyük olduklarından söz 
edilen taş değirmenlerde ezilerek deri 
tabaklama işi için kullanıma hazırlanır
dı. İbn Hişam'ın kaydettiğine göre Ha
beşistan'a hicret eden sahabilerin iade
sini isternek üzere giden Kureyş heyeti
nin Habeş Hükümdan Ashame'ye götür
düğü hediyeler içinde onun en beğendi
ği şey Mekke'de tabaklanmış derilerdi 
(es·Sfre, 1, 334). Hz. Peygamber, Mekke'
de kıtlık olduğu zaman buraya Medine 
mahsulü hurma göndermiş ve karşılığın
da da deri talep etmişti (Serahsi, X, 92). 

Ashap içinde mesleği dericilik olanlar 
vardı (Huzai, s. 736) ve Mescid-i Nebe
vfnin müezzinlerinden Sa'd ei-Karaz'a da 
muhtemelen karaz alıp sattığı için bu 
isim verilmişti (İbn Abdülber, ll, 54; İbn 
Hacer, ll, 29). Hz. Peygamber'in hanım
larındanSevde bint Zem'a ve Zeyneb bint 
Cahş dericilikte mahirdiler. Sevde Taif 
tarzı deri işlerneyi biliyordu (İbn Hacer, 
IV, 286); Zeyneb de Hz. Aişe'nin rivayeti
ne göre el sanatlarında usta bir hanım
dı; deri tabaklar, sonra onu işleyip sata
rak elde ettiği parayı Allah yolunda har
cardı (İbn Sa'd, Vlll, !08; İbn Hacer, IV, 

3 ı 4). Dericilikte sadece karaz kullanılmı
yordu; çölde yetişen daha başka ağaç 

ve atlardan, nar kabuğundan ve şaptan 
da deri tabaklamada faydalanılıyordu. 

Kırmızı kökleri olan ve e!1~i' denilen bir 
kum bitkisiyle tabaklanmış derilere me'
rüt. erti veya edim martı deniliyordu. 

Çok geniş bir kullanım alanı olmasın
dan dolayı Cahiliye devrinde kurulan pa
nayırlarda en önemli ticaret mallarından 
biri deriydi. Çadır yapımında, su ve her 
tür sıvının muhafazası için gerekli olan 
tutum ve tuluklarda, ayakkabı, mest ve 
çizme gibi giyim eşyasında, eyer ve ko
şum takımlarında, mefruşatta deri çok
ça kullanılmaktaydı. Hz. Peygamber'in 
yatağı, içerisine hurma lifi doldurulmuş 
deridendi (Buhari, "Ri.J..<:alş:", ı 7; İbn Mace, 
"Zühd", ll; Ebü Davüd, "Lib€is", 43; Tir
mizi, "Lib€is", 27); ayrıca "içi hurma lifiy
le doldurulmuş deri yastık" tabiri hadis
lerde çokça geçer (bk. Wensinck, Mu'cem, 

"edm" md.). Demircinin körüğünden şar
kı söyleyen "kayne"Ierin defterine ve as
kerlerin kalkaniarına kadar derinin kul
lanıldığı daha pek çok alan vardı. Hatta 
bir ara Hz. Ömer deriden para (dirhem) 
basmayı dahi düşünmüş, ancak kendi
sine bunu yaptığı takdirde deve nesii
nin tükeneceği hatırlatılınca tasawurun
dan vazgeçmiştir (Belazüri, s. 456). Bu 
sebeple deri ve deri eşya ile ilgili litera
tür açısından Arapça oldukça zengindir. 
Birkaçı müstesna kara memelilerinin ta
mamının, bazı balıkların ve kunduz gibi 
suda yaşamayı seven kara hayvanları
nın derisinden, tilki, leopar gibi hayvan
ların da kürklerinden faydalanılmıştır. 

Hz. Ali'nin torunlarından Hasan kunduz 
derisi eyer kullanırdı (Buhari, "?:eb€i'iJ::ı", 
12). Büyük tabiin alimi Şa'bi aslan pos
tunda oturur, sarnur ve tilki kürkünden 
kaftan giyerdi (İbn Sa'd, vı. 253-254). 

Dericilik pek fazla bir değişikliğe uğ
ramadan sonraki asırlarda da devam 
etmiştir. İslam dünyasının her tarafın
daki büyük merkezlerde bu sanatla uğ
raşanlar mutlaka vardı. Kurtuba ve Fas. 
bazı tabaklama tekniklerinin geliştiği 

ve Avrupa'ya intikal edip yayıldığı yerler 
olmuştur. Batı'da halen bazı deri çeşit
leri için kullanılan "cordovan" ve "mo
roccan, maroquin (maroken)" tabirleri bu 
şehir isimlerinden türetilmiştir. Kahire 
ve Halep de deri sanayiinin geliştiği mer
kezlerdendi; XIII. yüzyılda H alep tabak
hanelerinden alınan vergilerin buradaki 
diğer sınai kuruluşların vergilerinin top
lamından daha fazla olduğu bilinmek
tedir. İslam dünyasında dericiliğe dayalı 
birçok el sanatı gelişmişti ve bunlardan 
biri de ciltçilikti. Özellikle yiyecek ve içe-
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cek maddelerinin muhafaza edildiği kap
ların büyük bir kısmı deriden yapıldığı 
için dericiler, muhtesipler tarafından 

kontrol edilen birtakım kaidelere riayet 
etmek zorundaydılar. Ziyaeddin Muham
med b. Muhammed ei-Kureşi (İbnü'I

Uhuvve ), Me \ilimü '1-lp.rbe ii aJ:ıkdmi'l
J:ıisbe adlı eserinde bu konuya bir bab 
ayırmıştır (s. 229-230). 
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l!lıl NEsi BozKURT 

Deri ile İlgili Fıkhi Hükümler. Çok es
ki devirlerden beri giyim eşyası olarak 
ve başka maksatlarla çok yaygın bir kul
lanım alanına sahip bulunan deri, te
mizlenmesi ve kendisinden faydalanıl

ması bakımından fıkhın ilgi alanına gir
miştir. 

İslam hukukçularının büyük çoğunlu
ğu, Kur'an-ı Kerim'de (ei-Bakara 2/ ı 73; 
el-Maide 51 3, 60; el-En'am 6/ 145; en
Nahl 16/ ı 15) etinin kullanılması yasak
lanan damuzun derisinin de bu yasağa 
dahil olduğu ve herhangi bir tabaklama 
işleminden sonra bile kullanılamayacağı 
görüşünü benimsemiştir. Hanefi fakih
lerinden Ebu Yüsuf ile Malikller'den Sah
nün ve Ebu Muhammed İbn Abdülha
kem ·e göre domuz derisi tabaklanmak 
suretiyle temizlenir ve kullanılabilir (bk. 
DOMUZ). Diğer deriterin kullanılması ise 
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hayvanın necis sayılıp sayılmamasına, 

etinin yenip yenmemesine, ölüm şekli
ne ve derisinin tabaklanıp tabaklanma
masına bağlı olarak mezhepler tarafın
dan farklı şekillerde değerlendirilmiştir. 

Eti yenen hayvanların usulüne göre 
kesilmesi halinde eti gibi derisinin de 
dini bakımdan temiz sayılacağı ve ta
baklamaya gerek kalmadan kullanılabi
leceği hususunda mezhepler görüş bir
liği içindedirler. Ölmüş veya usulüne gö
re kesilmediği için bu hükümde olan hay
van derisinin tabaklanmadan kullanıla
mayacağı konusunda da ittifak vardır. 

Hayvan derilerinin kullanılması husu
sunda en geniş yorumu yapan Hanefi 
fakihlerine göre eti yensin veya yenme
sin domuz dışındaki bütün hayvanların 
derileri kullanılır. Bir hayvan canlı iken 
kesilmişse derisini tabaklamaya gerek 
yoktur. Ölü olarak bulunan hayvanların 
derileri ise ancak tabaklanarak kullanı
lır. Bazı hadislerde ölmüş hayvan etinin 
yenilmesinin haram. derisinden faydalan
manın caiz olduğu ifade edilirken baş
ka hadislerde tabaklamanın deriyi te
mizlediği bildirilmiştir (Buhari, "Büyü'", 
10 ; Müslim. "Hayz", 100. 105 ; EbG Da
vGd, "Libas", 41; Tirmizi, "Libas", 7; N esaT, 
"Fer' ve'l- 'atire", 4) . Bu hadisleri birlik
te değerlendiren fakihler. ölü hayvan de
risinin tabaklanmakla temizteneceği so
nucuna varmışlardır. 

ŞafıTier, ölmüş hayvanlarda olduğu gi
bi eti yenmeyen hayvanların derilerinin 
de kesimle değil ancak tabaklanma ile 
temiz hale geleceğini ileri sürmekte. bu 
arada derisinin hiçbir şekilde kullanıl

mayacağını kabul ettikleri domuza kö
peği de eklemektedirler. Hanbeli mez
hebi ile Maliki alimlerinin çoğunluğuna 
göre de eti yenmeyen hayvanların deri
si kesimle temiz hale gelmez. Ancak ba
zı Maliki fakihleri bu hükmü yalnız do
muza hasrederek haram oluşunda ihti
laf bulunan veya rnekruh sayılan hay
vanların derilerinin kesimle temiz sayı

lacağı görüşündedirler. Öte yandan Şa
fii ve Hanbeli mezheplerine göre eti yen
meyen hayvanları derisinden faydalan
mak için kesrnek caiz değildir; Ebü Ha
nife ve İmam Malik' e göre ise caizdir. 

HanbeiT ve Maliki mezheplerinde ha
kim görüşe göre ölü hayvanların derile
ri tabaklanma suretiyle temizlenmez; 
çünkü Hz. Peygamber, vefatından kısa 
bir süre önce ölü hayvan derilerinin kul
lanılmasını yasaklamıştır (JI1üsned, N, 

3 ı O; İbn Ma ce, "Lib&s", 26; Ebu Davüd, 
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"Lib&s", 39; Tirmizi, "Lib&s", 7) . Ancak ta
baklamanın deriyi temizlediğine ctair da
ha önce zikredilen hadislerin sahih olu
şuna karşılık muhaddisler bu hadisin de
lil olarak kullanılmasına engel teşkil ede
cek illetler taşıdığını belirtmişlerdir (Tir
mizi, "Libas", 7; AzTmabadT, Xl, 185-187) 
Her iki mezhebe göre de ölü hayvan de
risinin temiz sayıimamakla birlikte ta
baklandıktan sonra üzerine oturmak ve
ya kap yaparak içine kuru yiyecek koy
mak gibi maksattarla kullanılması caiz
dir. Ölü hayvan derisinin tabaklanma ile 
temizleneceğine dair Maliki mezhebin
de başka bir görüşün bulunması yanın
da Ahmed b. Hanbel'den, diri iken temiz 
sayılan ölü hayvanların derisinin bu hük
me tabi olacağına dair bir görüş rivayet 
edilmiştir. Bazı Hanbeli alimleri ise yal
nız eti yenen hayvanların derisinin ta
baklanma ile temiz olacağını belirtmiş
lerdir. 

Derinin temizlenmesinde önemli bir 
işlem olan tabaklama konusu üzerinde 
fakihlerin titizlikle durdukları görülmek
tedir. Fıkıh alimleri, tabaklamanın deri
nin nemini kurutucu, kirini temizleyici 
ve kokusunu giderici mahiyette olması 
gerektiğini ittifakla belirtirler. Bazı fa
kihler, bu işlem sırasında kullanılan mal
zemelerin de temiz olması üzerinde du
rur ve zamanın tabaklama tekniğine uy
gun olarak kullanılan ancak dinen pis 
sayılan bazı maddelerle yapılan temizli
ği geçerli saymazlar. İslam hukukçuları
nın çoğunluğu ise böyle bir şart aramaz
lar. Fakihlerin bu konudaki ictihadları

nın dönemlerindeki teknik ve kimyevi 
imkanlardan etkilendiği muhakkaktır. 

Genel olarak kiri. nemi ve kokuyu gide
ren her türlü tabaklama işleminin ye
terli olduğu kabul edilir. 

Dinen temiz sayılan ve kullanılmasına 
izin verilen deriler hukuki değeri olan 
(mütekawim) bir mal sayılır ve İslam hu
kukunun genel prensipleri çerçevesinde 
her türlü hukuki işleme konu olur. Aynı 
şekilde mütekawim mal olması dolayı
sıyla deri gasp. itlaf, hırsızlık gibi hak
sız fiiliere karşı da korunmuştur. Gasbe
dildiğinde gasıbın mevcutsa deriyi iade, 
değilse tazmin borcu doğar; çalınması 
durumunda değeri nisap miktarına ulaş
mışsa hırsızlık için öngörülen ceza uy
gulanır. Derinin temizliği ve kullanımı ile 
ilgili olarak ortaya koydukları hükümler 
çerçevesinde mezheplere göre hangi tür 
derinin mütekawim sayılacağını ve han
gi hükümterin uygulanacağını tesbit et
mek mümkündür. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müsned, I, 227 ; ll, 234; lll, 476; IV, 15, 310; 
V 74·75· VI 155· Darimi "Edahi" 19-20· Bu
h~ri. "BÜyü~". 10'; Müsli~. "İ:Jayz:', 100. ·105· 
107; İbn Ma ce, "Libas", 26; Ebü Davüd, "Li
bas", 38-41; Tirmizi, "Libil.s", 7, 31·32; Nesai, 
"Fer' ve'l - 'atire", 4·5, 7 ; Serahsi, el-Mebsat 
XII, 14, 131; Kasani, el·Beda'i', ı . 74, 86; İb~ 
Kudame, el·Mugnf, ı , 66·71, 79·80; IV, 309·310; 
VIII, 244; Nevevi, el-Mecma', I, 214-230, 239 · 
240; Zeylai. Tebyfnü ' l.J:ıa~a'i~. Bulak 1313-
Beyrut, ts., I, 25-26; İbnü'I-Hümam, FetJ:ıu 'l-~a
dir, I, 81; IV, 426; VII, 400, 404; VIII, 421; Bu
hüti, Keşşafü'l-~ına', ı, 54-55; el-Fetava'l-Hin· 
diyye, V, 301 , 346; Haraşi. ŞerJ:ıu Mui]taşan 

HaW, ı , 89-90; İbn Abidin, Reddü'l-muhtar, 
ı~ 136, 137; N, 30, 224; Azimabiidi, 'Av~ü 'l 
ma'bad, XI, 185-187; Salih el-Ezheri, Cevahi· 
rü'l·ikW, Beyrut, ts. (Darü'I-Ma'rife), I, 223; ll, 
73, 185 ; Muhammed Abdülaziz Amr, el·Libtis 
ve'z-zfne fi 'ş-şerr'ati'l·İslamiyye, Beyrut 1405/ 
1985, s . 294·302; Abdülaziz b. İbrahim ei-Ömeri', 
el-ljıref ve'ş-şına'at fi'l-f:licaz {f 'aşri'r-ResQI, 
(baskı yeri yokJ1985, s. 326·328; Mv.F, XV, 249· 
260; xx, 34, 226-233. !dJ 

lfi!ıl MusTAFA BAKTIR 

Türkler'de Dericilik. Bütün Türk toplu
luklarında deri işçiliği ilerlemiş bir sa
nayi dalı olarak görülmektedir. Büyük 
bir ihtiyaç şeklinde ortaya çıkan deri kul
lanımı, dericiliğin yanı sıra hayvancılığın 

da gelişip yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Hayvancılıkla uğraşan eski Türk toplu
luklarının giyim eşyası yün, deri ve kürk 
mamullerinden oluşmaktaydı. Orta As
ya Türkleri'nin özellikle atlı yolculuğa çı
kacakları zaman deri pantolon giydikle
ri bilinmektedir: bu durum, hayatları

nın büyük kısmı at sırtında geçen Türk
ler için deri ve deri işçiliğinin önemini 
gösterir. 

Deri ve deri mamulleri üretim tekni
ğinin ileri bir seviyeye ulaştığı Ortaçağ 
İslam dünyasının çarşılarında bu tür eş
yanın sergilendiği birçok dükkan bulu
nurdu. Elbise, ayakkabı ve tutum gibi 
şeylerin yanında derinin en çok kullanıl
dığı alanlardan biri de ciltçilikti. XIV-XVI. 
yüzyıllarda mücellitlerin deri ve kösele 
kitap kapaklarına işledikleri motifler. 
ciltçilik sanatının ulaştığı noktayı gös
termesi bakımından önemlidir. İslam 
aleminde kitabın kutsal sayılması ciltçi
liğe özel bir değer verilmesini sağlamış 
ve bu sanat hemen hemen bütün İslam 
devletlerinde en ileri seviyeye ulaşmıştır. 

Cilt işlerinde özellikle müslüman Türkler 
çok başarılı olmuşlar ve bu mesleğe tut
ku derecesinde bir sevgi beslemişlerdir. 
Halen kütüphanelerde bulunan binlerce 
kitabın arasında ciltsizlerin çok az olma
sı bu sevginin bir delilidir. Öte yandan 
derinin kağıt imalinde de önemli bir ye-


