
KUYUCU MURAD PASA KÜLLiYESi 

Kuyucu Murad Paşa Türbe ve Sebili- istanbul 

Kuyucu Murad Paşa. Abaza Mehmed Pa
şa ve Cigalazade Sinan Paşa'nın oğlu 
Mehmed Paşa'nın medfun olduğu bilin
mektedir. Bugün türbe bakıma muhtaç 
bir durumdadır. 

Külliyenin güneydoğusunda türbeye 
bitişik şekilde yerleştirilen m ermer kapla
malı sebil dışa taşkın beş cepheli olarak 
düzenlenmiştir. Vaktiyle bir köşe başı se
bili olan yapıya basık kemerli kapı ile ge
çilmektedir. Kurşun kaplı ahşap bir kub
be ile örtülü olan yapının mukarnaslı baş
lıklı mermer sütunlara oturan sivri ke
merli cephelerinde geometrik kompozis
yonlu metal şebekeler bulunur. Sebil için
den türbeye bakan dikdörtgen açıklıklı bir 
pencere vardır. Kapının karşısındaki köşe
demermer su haznesiyle kuyu mevcut
tur. Sebilin suyu vaktiyle Süleymaniye su 
yolundan sağlanmaktaydı. Yapı günü
müzde bakımsız bir haldedir. 

Vezneciler caddesindeki iki dükkanın 
üzerinde fevkanl olarak düzenlenmiş sı b
yan mektebi külliyenin kuzeybatısında
ki köşede yer almaktadır. Kesme köfeki 
taşından inşa edilen yapı kare planlı olup 
pandantiflerle geçişi sağlanan dıştan se
kizgen kasnakli kubbe ile örtülmüştür. 
Cadde üzerinde dükkanlar arasında bu
lunan dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile mek
tebe geçiş sağlanmıştır. Kare planlı olan 
mektep odası karşılıklı iki duvarda açılan 
çift sıra pencerelere sahiptir. Alt sıra pen
cereler dikdörtgen açıklıklı. üst sıra pen
cereler sivri kemerli olarak düzenlenmiş
tir. Sıbyan mektebinin medrese ile birleş
tiği yerde büyük yuvarlak kemerli derin 
bir n iş vardır. Yapının kuzeybatı cephesin
de duvar ortasında bir ocak nişi ile iki ya
nında birer dikdörtgen dolap nişi bulun-
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maktadır. Mektep içinde son yıllarda ya
pılmış olan ve orüinalliği olmayan yoğun 
kalem işleri vardır. Yapı bugün altındaki 
bir dükkanla beraber büfe ve kafeterya 
olarak kullanılmaktadır. 

Külliyenin Vezneciler caddesine bakan 
cephesinde on üç adet dükkan yer almak
tadır. Dışarıya tuğladan yuvarlak kemer
lerle açılan dükkanlar beşik tonazla ör
tülüdür. Cephe. kemer aralarında taş ve 
tuğlanın alternatif olarak kullanılması ile 
oluşan almaşık duvar örgüsüne sahiptir. 
Son yıllarda restore edilmiş olan dükkan
lar Vakıflar İdaresi tarafından kiraya ve
rilmiştir. 
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Yer altı sularından faydalanmak için 
toprağın derinlemesine kazılmasıyla oluş
turulan kuyular, suyun insanlar ve diğer 
canlılar için taşıdığı hayati önemin bir 
parçası olarak insanlık tarihi boyunca ayrı 
bir öneme sahip olagelmiştir. Bu durum 
Arabistan yarımadası, Ortadoğu, Kuzey 
Afrika ve Batı Asya gibi İslamiyet'in yayıl
dığı ve yer üstü su kaynaklarının yetersiz 
olduğu bölgelerde öncelikli olarak geçer
lidir. Bunun için de kuyular, İslami litera
türde hem giderek gelişen teknik imkan
ların ve tecrübe birikiminin pratik bir ko
nusu. sosyal hayatın ve kültürün bir par
çası olarak, hem de kullanım ve yararlan
mayı düzene bağlayan fıkhl ahkam yö
nüyle ele alınmış ve bir dizi ayrıntılı açık
lamaya konu olmuştur. Kuyunun Arapça 
karşılığı bi'rdir (çoğul u ab ar, biar) 

İslam kültürünün beşiği olan Hicaz'da 
yer üstü su kaynakları oldukça kıt oldu
ğundan kuyu, içme ve kullanma ihtiyacı
nı karşılamada en önemli su kaynağı olma 
özelliğini daima korumuştur. Bu sebeple 
yerleşim birimlerinin yanında, kafilelerin 
geçecekleri yollar üzerinde, ekili arazilerin 
yakınlarında ve otlaklarda çok sayıda ku
yu açılmıştır. Bölgede kuyuculuk (riyakat) 
müstakil ve önemli bir uzmanlık alanı ol
muş, toprağı ve bitkileri incelemek, hay
vanların hareketlerini gözlemlemek ve 
yeri dinlemek gibi yöntemlerle bir yerde 
su bulunup bulunmadığını. varsa yüzeye 
yakınlık veya uzaklığını tahmin eden 
uzmanlar yetişmiştir (M. Şükr! el-AI O
s!, lll, 343; Abdülaziz b. İbrahim el-Öme
r!, s. 226) . 

Mekke ve Medine'de İslam'dan önce ve 
İslam'ın ilk döneminde mevcut olan bir
çok kuyunun ismi kaynaklarda yer almak
tadır. Dini bir merkez olması sebebiyle 



yıl boyunca ve özellikle hac mevsiminde 
önemli bir nüfusu barındıran Mekke'de 
eskiden beri kuyuculara büyük ihtiyaç du
yulmuştur. Kureyş'in ileri gelenleri kendi 
adiarına kuyular açtırıp insanlara su ik
ram ederler ve bununla övünürlerdi. Şüp
hesiz Mekke'deki en meşhur kuyu, susuz 
kalan Hz. İsmail ve annesi Hacer için Al
lah' ın ihsan ettiği Zemzem Kuyusu'dur. 
İbn Hişam, kapanmış olan Zemzem Kuyu
su'n\.ln Kureyşliler tarafından tekrar açıl
masından önce kazılan on bir kuyuyu ve 
bunları yaptıranları saymakta ( es-Sire2, ı , 

14 7-1 50). Ezraki de Mekke ve civarında 
Cahiliye döneminde bilinen elli sekiz ku
yunun adını vermektedir (AI]baru Mek
ke, ll, 120) 

Mekke kadar olmamakla birlikte Me
dine de yer altı suyuna muhtaç bir bölge
dir. Hz. Peygamber bulunduğu çevrenin 
gereği olarak kuyuya önem vermiş , var
lıklı müslümanları kuyu kazdırarak veya 
satın alarak suyunu halkın kullanımına 
sunmaya teşvik etmiştir. ResUl-i Ekrem 
döneminde Medine'de bulunan kuyular 
içinde en çok tanınanı . Kuba Mescidi'nin 
yakınında olup Hz. Osman'ın ResGiullah'ın 

yüzüğünü (mührü) düşürdüğü ve bu se
beple Bi'rü'l-hatem de denilen Eris Kuyu
su ile Hz. Peygamber'in teşvikiyle Osman 
tarafından bir yahudiden satın alınıp 
müslümanların hizmetine vakfedilen Akik 
yöresindeki RGme Kuyusu idi. Kaynaklar, 
ResGl-i Ekrem döneminde Medine'de bu
lunan başka kuyulardan da söz eder ( ibn 
Şebbe, I, 156-162;Abdülazizb. ibrahimel
Ömerl, s. 227-228). 

Müslüman müellifler, ilk dönemlerden 
itibaren yer altı suları ve kuyularla ilgili 
bilgiler içeren eserler telif etmişlerdir. 
EbG Abdullah İbnü'I-A'rabi'nin Kitfıbü'1-
Bi'r'i (nşr. Ramazan Abdüttevvab, Kah i re 
1970) Araplar'ın kuyu ile ilgili olarak kul
landıkları terimleri. kuyudan su çıkarma 
yöntemlerini, kuyudaki suyun miktarının 
tesbit yöntemini, kuyuların çeşitlerini, ku
yudan su çekmekte kullanılan aletler vb. 
konuları içerir. EbG Bekir ei-Kerecl İnbfı
tü 'l-miyahi'1-J:ıafiyye adlı kitabında yer 
altı suları, kuyu kazma ve kuyuları koru
ma teknikleri, İbn Sina eş-Şifa' adlı meş
hur ansiklopedik eserinde yer altı suları
nın çeşitleri hakkında bilgiler verir. EbG 
Amr İbnü'I-Haccac e1-Mu]fni'de bitkiler
den istifadeyle yer altında suyun varlığını 
ve nevini belirleme yollarından söz eder. 
Carullah ez-Zemahşeri'nin Kitfıbü '1-Ci
bfı1 ve'1-emkine ve'1-miyah, Ebü'I-Feth 
Nasr b. Abdurrahman ei-İskenderi'nin 

Kitfıbü'1-Emkine ve'l-miyah ve'1-cibd1 
adlı eserleri de böyledir. Zekeriyya ei-Kaz
vinl. 'Aca'ibü'1-ma]]lı1]fiit ve gard'ibü'1-
mevcilddt adındaki eserinde İslam ale
minin çeşitli yerlerinde gördüğü veya gö
renlerden duyduğu yer altı sularıyla ilgili 
bilgiler aktarmaktadır. Ahmed b. Abdül
mün'im ed-DemenhGri'nin 'Aynü '1-]J.a
ydt fi istinbdti'1-miydh'ı da ileri dönem
de yazılmış bir diğer örnektir (bu konu
daki zengin literatür için bk. Fihrisü mal]

tütati'l-(ilal:ıa: en-nebat el-miyah ve'r-rey 
1 Küveyt 1408/ 1988 1) 

a) Kuyularda Mülkiyet. Bu konu kuyu
nun kendisinde, suyunda ve çevresinde 
olmak üzere üç bakımdan ele alınıp iş
lenmiştir. Kimin tarafından kazıldığı belli 
olmayan veya yer çöküntüsü gibi bir ta
biat olayı sonucunda oluşup işlenmemiş. 
ammeye ait arazilerde (mevat) veya yol 
kenarlarında bulunan. ayrıca kazılıp ka
mu menfaatine terkedilen veya vakfedi
len kuyular kamu malı statüsündedir. 
Kimsenin mülkiyet iddiasında bulunama
yacağı bu tür kuyulardan herkes eşit şe
kilde yararlanma hakkına sahiptir (Ma
verdi. s. 229; ibn Kudame. VI, 202; Mecel
le, md. 1236) . Buna karşılık kişinin açtığı 
veya açtırdığı, satın aldığı ya da evinde ve 
arsasında bulunan kuyu onun şahsi mül
küdür. Ancak kişinin mevat bir arazide 
kuyu açabilmesi için imam Ebu Hanife'ye 
ve Malikiler'e göre devletten izin alması 
gerekir. Malikiler bu izni kuyu açılacakye
rin yerleşim birimlerine yakın olması ha
linde şart koşarlar. Hanbeliler'e ve Hane
filer'den Ebu Yusuf ve Muhammed' e gö
re devletten izin almak şart değildir. Şa
fiiler'e göre izin şart değilse de daha uy
gundur. Bu hüküm, müctehidlerin genel 
anlamda arazi ihyası konusundaki görüş

lerinin sonucudur. Kuyu kişinin mülkiye
tine girmekle birlikte suyu kendisine has 
olmayıp başkalarının o suda şefe (aş . bk.) 
hakkı vardır. Çünkü kuyunun suyu sürekli 
olarak alttan kaynadığından bir kaba alın
mış su hükmünde değildir (Mecelle, md. 
125 ı. 1266). Kuyu mülk olduğuna göre 
sahibi onu satabilir. imam Malik' e göre 
arazi sulamak maksadıyla açılan bir kuyu 
satılamazsa da hayvan sulamaya mahsus 
kuyu satılabilir (SahnGn, VI. 194). 

İslam'a göre ilke olarak su bütün insan
ların ortak malıdır. Hz. Peygamber de in
sanların suda, atta ve ateşte ortak olduk
larını belirtmiştir (i b n Ma ce. "Rühun", 
ı 6; Ebu Davud. "Büyü<", 60) . Bu ortaklık
tan maksat mülk ortaklığı değil ibaha or
taklığıdır. Buna göre mutlak anlamda su 
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kişi mülkiyetine konu olmaz. Yer altı su
ları da aynıdır. Kuyunun kişiye ait mülk 
olması suyunun da mülk olmasını gerek
tirmez (ibn Abidln, VI, 44 ı ; Mecelle, md. 
1235; Ali Haydar, III, 514. 527) . Şafii mez
hebinde kuyu suyunun kuyu sahibinin özel 
mülkü sayılacağına dair farklı bir rivaye
tin dışında (ibn Kudame, IV, 217) bütün 
mezhepterin görüşleri bu yöndedir. Her
kesin alabilme hakkı bulunan mubah malı 
kim önce alırsa ona malik olduğundan 
(Ebu Davud. "İmare", 36) kuyudaki suyu 
biri çıkarır da kabına alırsa onun sahibi
dir. Zaruret durumu olmadıkça başkası
na vermek zorunda değildir. İnsanların 
su daki haklarına bağlı olarak kuyu suyun
da şefe ve şirb şeklinde iki haktan söz 
edilir. Bunlardan şefe (şürb) hakkı bir su 
kaynağından su içme veya temizlik, ye
mek pişirme, susuz kalan hayvanını su
lama gibi gündelik ferdi ihtiyaçlar için 
önemsiz sayılabilecek ölçüde su kullanım 
yetkisini ifade eder. Şirb (saky) hakkı ise 
daha çok araziyi ve hayvan sürülerini su
lama hakkı gibi süreklilik taşıyan kap
samlı bir haktır ve genelde bir akar lehi
ne kurulu olduğundan irtifak hakkı nite
liğindedir (b k İRTİFAK). Kuyu sahipsiz bir 
arazide ise o suda herkesin şefe hakkı 
vardır. Sahibi, su almak isteyen kişinin ku
yu başına gelmesine engel olamaz. Özel 
mülkiyet altındaki kuyu sularına ait şefe 
hakkı ise özel mülkiyetin sahibine sağla
dığı yetkiyle kayıtlıdır. Nitekim kuyu bir 
şahsın özel mülkünde ise başka biri o 
m ülke ancak sahibinin izniyle girebilir ve
ya hayvanını sokabilir. Fakat o kuyunun 1 
mil çevresinde ihtiyaç sahibinin yararla
nabileceği kamu malı bir su kaynağı yok
sa kuyu sahibi, suya ihtiyacı olan kişinin 
arazisine girip kuyudan su almasına izin 
vermek veya ona su iletmek yükümlülü
ğündediL Aksi takdirde ihtiyaç sahibinin 
gerekirse güç kullanarak su alma yetkisi 
vardır. Kuyu sahibinin verdiği suya kar
şılık ücret talep edip ederneyeceği veya 
hangi durumlarda talep edebileceği ise 
fakihler arasında tartışmalıdır . Su almak 
için birinin arazisine giren kişinin de çev
reye ve kuyuya zarar vermemesi gerekir. 
içmek veya zaruri ihtiyaçlarında kullan
mak için ihtiyacı olanlara sı,ı vermeyen 
kişinin uhrevi sorumluluğu da vardır. Hz. 
Peygamber, ihtiyacından fazla suyu olup 
da bunu ihtiyaç sahibine vermeyen kim
seyi Allah'ın ahirette rahmet nazarıyla 
bakmayacağı kişilerden saymıştır (Buha
r!, "Müsal5at" , 5) . isterözel mülkte ister 
mevat bir arazide bulunsun kişinin m ülkü 
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olan kuyuda başkalarının şirb hakkı yok
tur. Dolayısıyla arazisini veya hayvan sürü
sünü sulamak üzere su isteyen kişiyi kuyu 
sahibi menedebilir. 

Mevat bir arazide kuyu kazılması bu 
araziyi ihya faaliyetinin bir türü olarak gö
rüldüğünden , hem ihyayı teşvik etmek 
hem de kuyu sahibinin kuyudan yarar
lanmasını mümkün kılmak için bu kuyu
nun çevresindeki belli bir bölge sahibi le-
hine hukuki koruma altına alınmış ve bu 
alana kuyunun harimi denilmişti r. Harim 
üzerinde kuyu sahibinin kuyudakine ben
zer bir mülkiyet hakkı değil de ihya edi
len yere. yani kuyuya bağlı olarak irtifak 
türü bir ihtisas ve tasarruf hakkı tanın
dığından bu bölgede bir başkasının kuyu 
açmasına izin verilmez; açarsa önceki ku
yu sahibi bunu kapattırabilir. Fakat ön
ceki kuyunun harimi dışında açılan ikinci 
kuyu öncekinin suyunu çekse bile buna 
yapılacak bir şey yoktur. Hz. Peygamber 
bir hadisinde şöyle der: "Ancak üç şeyde 
hima* (koru) vardır. Bunlar kuyu , atın ça
yıra bağlandığı ip ve insanların oturduk
ları halkadır" (Ebu Yusuf, s. 238-240: EbG 
Ubeyd Ka sım b. Sellam, s. 304, 305) . Fa
kihlerin mevat bir arazide açı lan kuyuya 
ait harimin mesafesi konusunda farklı 

ölçülerden söz etmesi, dayanılan hadisle
r in farklılığının yanı sıra kuyuların kulla
nım amacı , eski ve yeni oluşu , kuyunun 
genişlik ve derinliği ve toprağın su tutma 
özelliği gibi hususların göz önüne alınma
sından. ayrıca bölgeler arası örf ve adet 
farklılığından kaynaklanmaktadır (b k. HA
RİM) . 

Bir kimsenin kendi mülkünde başkası

nın izinsiz tasarrufta bulunamayacağı göz 
önüne alınırsa burada açtığı kuyunun ha
rimi kural olarak mülkünün sınır l arıdır. 

Özel mülkte kazılan kuyuların hariminin 
olmayacağı hükmünün anlamı da budur 
(Mecelle, md. 129 1) . Komşu arazi sahibi 
de kendi mülkünde kuyu açabilir, önceki 
kuyunun sahibi kendi kuyusunun suyunu 
çekeceği gerekçesiyle ona engel olamaz 
(EbG Ubeyd Ka s ım b. Sell am, s. 305; 

Mo ll a Hüsrev, 1, 186 ; ŞirbTnT, ll, 364) . 

Ancak Hanbeli ve Malik11er'e göre kişinin 
özel mülkünde açtığı kuyunun hariminin 
sınırları mülkünün sınırına kadar uzansa 
da bir başkası kendi mülkünde önceki 
kuyuya zarar verecek bir mesafede kuyu 
açamaz. Çünkü hiç kimsenin başkasına 
zarar verme hakkı yoktur (Ebu Ubeyd Ka
sım b. Sellam,s. 305: SahnGn, VI , 197; İbn 
Kudame. VI, 203). 

b) Kuyu Suyunun Temizliği . Fıkıh lite
ratüründe kuyu , havuz, depo sularının 
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temizliğinin korunması ve içine bir pislik 
düştüğünde temizlenme usulleri üzerin
de önemle durulur. Alimler, gerek Hz. 
Peygamber' in bazı açıklamaları gerekse 
kendi zamanlarındaki tecrübelerine da
yanarak kuyu ve havuzlardaki suların 
hangi durumda d inen kirlenmiş sayıla

cağı ve dini temizlikte kullanılıp kullanı 

lamayacağı , bu kuyu ve havuzların nasıl 
temizleneceği hususunda objektif ölçüt
ler tesbit etmeye çalışmışlardır. Az su 
hükmündeki kuyunun içine dinen pis sa
yılan bir şey düştüğü takdirde suyu pis 
sayılır. Çok miktarda olan suyun ise asli 
üç özelliğinden biri yani rengi, tadı veya 
kokusu değişmemişse temiz, değişmişse 
pis kabul edilir (İbn Rü şd, ı , 23 ). Ancakaz 
ve çok suyun ölçüsünün ne olacağı ve pis 
bir maddenin kuyuya karışması duru
munda uygulanacak hüküm konusunda 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Öte yan
dan suyun temiz olması ile temizleyici sa
yılması arasında da fark gözetilmiş ve 
suyun dinen pis olup olmaması daha çok 
ikinci özelliğiyle ilgili görülmüştür. Çünkü 
suyun temiz olması içilebilirliğini , maddi 
temizlik ve kullanım aracı olabilmesini ifa
de eder. Bu durum insanların gözlem leri, 
bilgi ve tecrübe birikimleri, temizlik kül
türleri, su kaynaklarının kıtlığı, sahip ol
dukları teknik ve tıbbi imkanlar la, ayrıca 
kullanım alanı ve suyun sağlık açısından 

zararlı bir madde içerip içermemesiyle il
gili bir husustur. Suyun temizleyici sayıl

ması ise maddi temizliğiyle de bağlantılı 
olmakla birlikte, esasen suyun abctest ve 
gusül gibi hükml temizlikte kullanılabilir 
olması demektir. 

Hanefiler'e göre, yüzeyi 1 O x 1 O arşın 
(6,8 x 6,8 m. = 46,24 m2) olan ve avuçlan
dığında el dibe değmeyecek kadar derin
liği bulunan bir su birikintisi, havuz veya 
göletteki ya da bu kadar tabanı olan bir 
kuyudaki su "çok su" sayılır. Bu yaklaşık 
1 O ton su demektir. Hanbell ve Şafii fa
kihlerine göre ise çok suyun ölçüsü yak
laşık200 kilogramdır (2 kulle). Bu miktar
dan az olan su küçük havuz, çok olan ise 
büyük havuz sayılır. Hanefiler'in dışındaki 
mezhepler çok suyun sınırını daha aşağ ı

da tuttuklarından onlara göre kuyuların 
büyük ekseriyeti büyük havuz hükmün
dedir ve temizlenmesi akarsu ve göletler 
gibi diğer çok su türlerine ait hükümlere 
tabidir (bk. SU) . Bu mezheplerde çok su 
sınırından aşağıda kalan kuyuların temiz
liği ayrı bir önem taşır. Hanefiler'in ölçüsü 
esas alındığında ise kuyular genelde az 
su hükmünü almakta ve dinen temizlen-

mesi daha çok önem taşımaktadır. Bu se
beple Hanefi fıkhında kuyuların temizliğ i 

daha ayrıntılı biçimde ele alınır. 

Klasik dönem fıkıh literatüründe kuyu 
sularının temizliği konusunda -o günün 
imkan ve bilgi birikimi içerisinde- getiri
len ölçüt ve önerileri ana hatlarıyla özet
lemek gerekirse. kuyuya bir insan düştü

ğünde veya indiğinde eğer üzerinde di
nin pis kabul ettiği bir şey yoksa kuyunun 
suyu kirlenmiş olmaz. Kuyuya düşen insa
nın üzerinde pis sayılan bir şey varsa ve 
kuyunun suyu mezheplerce belirlenen 
çerçevede azsa su pis olur ve dini te
mizlikte kullanılma özelliğini kaybeder; 
suyunun tamamının boşaltılması gere
kir. 

Kuyuya düşen i nsanın ölmesi halinde 
Hanefiler'e göre su kirlendiğinden tama
men boşaltılması gerekir. Şafiller 'e ve 
Hanbelller'deki sahih görüşe göre ise su
yun özelliklerinden biri değişmemişse su 
temizdir. Hanefiler'e göre kurbağa , yen
geç gibi suda yaşayan, sinek, çekirge gibi 
akıcı kanı olmayan hayvanlarla üzerlerin
de pislik olmayan ve canlı olarak çı karı 

lan eti yenen hayvanlar suyu kirletmez. 
Eti yenmeyen hayvanlar canlı olarak çı
karılırsa su yine temiz sayılmakla birlikte 
ağızları suya değmişse salyalarına ait hü
kümler uygulanır. Kuyuya bir hayvan dü
şüp öldüğünde veya pis bir madde karış
tığında hayvanın serçe, fare gibi küçük 
cüsseli, tavuk. kedi gibi orta cüsseli veya 
koyun, sığır gibi iri cüsseli olması , etinin 
yenir ve salyasının temiz olup olmaması . 

ölen hayvanın suda dağılıp dağılmadığı 
veya suya karışan pisliğin idrar, şarap, 
kan gibi ağır pislik hükmünde olup olma
dığ ı göz önüne alınarak kuyudan 20, 30, 
40 kova su çıkarmaktan suyunun tama
mının boşaltılmasına kadar kademeli bir 
temizleme usulü önerilmiştir. Kuyunun 
tabanından sürekli su kaynar da tama
mını boşaltmak mümkün olmazsa 200 ile 
300 kova su veya tahminen kuyuda bulu
nan miktarda su çıkarılarak kuyunun te
mizleneceği kabul edilmiştir. Hanefiler'in 
dışındaki diğer mezheplerde de başta su
yun temel özelliklerinden birinin değişip 
değişınediği esas alınarak benzeri ölçüt
ler ve temizleme usulleri söz konusu edi
lir. İnsan dışkısı ve idrarının az olsun çok 
olsun kuyuyu kirleteceğinde fakihler bir
leşir. Bunlarla kirlenen bir kuyunun suyu
nun boşaltılması gerekir. 

Klasik dönem fıkıh alimlerinin kendi 
tecrübeleri ışığında ortaya koymaya ça
lıştıkları bu ölçüler. hem o günün şartları 



içinde kişilerin sağlığını koruma hem de 
su yokluğunda mevcut suları mümkün ol
dukça kullanabilme. dini ibadetler için ge
rekli temizliği yaparken kişilerin manen 
huzur içinde bulunmalarını sağlama ve 
nihayet bu hususta kargaşa ve keyfiliği 
önleme amacı taşımaktadır. Bu bakım
dan günümüzde kuyu, havuz ve su depo
larına pis bir maddenin karışması halin
de teknik imkanlardan da faydalanarak 
sularının mümkün olduğu ölçüde boşal

tılması. suyun laboratuvar tahlilinin yap
tırılması ve dezenfekte edici maddeler 
kullanılarak sağlık bakımından yeterli te
mizliğin sağlanması gerekir. 
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Türkçe kud-mak > kuy-mak "(maden) 
dökmek" kökünden (bk. Clauson, s. 596, 
677) türeyen kuyumcu "dökümcü, dök
meci" ve kuyumculuk "dökümcülük, dök
mecilik" anlamını taşımaktadır. Terim 
olarak yalnız kıymetli madenieri kapsa
mına alan kelime için bugün. "birtakım 
teknik bilgilerle el becerisi yanında zev
kiseJim ve yüksek bir estetik anlayışı ge
rektiren kıymetli maden ve taşlardan ziy
net eşyası imal etme sanatı" tanımla
ması yapılabilir. Eskiden altın ve gümüş 
kaplar. sofra takımları, kalemdan, tüfek, 
tabanca ve kılıç kabzaları. el aynası, şam
dan gibi eşya da kuyumcular tarafından 
işlenirdi; günümüzde bu faaliyetler baş
ka alanlara kaymıştır. Arapça'da kuyum
culuğ un adı "kalıba dökmek" manasma 
gelen şavğdan türetilmiştir: Sıyaga "dö
küm, dökme", savvağ, sayyağ, saiğ "dö
kümcü" (kuyumcu). Kuyumculuk, işlenen 
maddenin cinsine veya uygulanan tekni
ğe göre de adlandırılmıştır. Gümüşçü 
yahut Batı dillerindeki goldsmith (altın 
dövücü), silversmith (gümüş dövücü) ve 
jewellery (mücevhercilik; jeweller "ku
yumcu") gibi. Osmanlılar da kuyumcu için 
zerger (Far. "altın işleyen") ve kuyumcu
luk için zergeri kelimelerini kullanmışlar
dır. 

"Ziynet eşyası i mali" anlamında kuyum
culuğun Mısır'da hanedanlık öncesi Ba
dari kültüründe (m .ö. 5500-4000) başla
dığı ve ilk ürünlerin perdahianmış mala
h it boncuklar olduğu sanılmaktadır. Daha 
sonra bu taş işçiliği ilerleyerek Eskiçağ'ın 
en gelişmiş kuyumculuk sanatı halini al
mıştır. Kazılarda ele geçen orijinal bulun
tuların yanında özellikle duvar resimlerin
den elde edilen bilgiler, Mısır kuyumcu
luğunun modern fabrikasyon dönemine 
kadar bütün dünya kuyumculuğunu etki
lediğini göstermektedir. Kıymetli taş del
mekte kullanılan matkap- kemençe ve 
sarı alevi m aden eri tm eye ve kaynak yap
maya elverişli yüksek derecelere çıkaran 
körük ve üflecin (hamlaç) bilinen ilk ör
neklerine Mısır duvar resimlerinde rast
lanmaktadır (Wilkinson, rs. 1-3). Mezopo
tamya'da Ur kral mezarlarında bulunan 
filigran (telkari ) ve granüle (güverse; altın 
satıh üzerine küçük altın kürecikler kay
natma) teknikleriyle yapılmış taşlı ve taş
sız mücevheratla Alacahöyük ve Troya'da 
bulunan, tekniklerinden çok tasarımla
rıyla dikkat çeken altın kaplar ve takılar, 

KUYUMCU LU K 

milattan önce lll. binyılda ulaşılan kuyum
culuk düzeyine ışık tutmaları bakımından 
önemlidir. Böcek, sinek, palamut gibi tek
rarlanan takı tanelerinin yapımında kalıp 
baskı tekniği uygulanmıştır. Şimdiye ka
dar ele geçen en erken kalıplar Uşak-Gü
re çevresinde bulunan ve milattan önce 
V. yüzyıla tarihleneo Anadolu-Pers döne
mine ait örnekler olup halen Uşak Müze
si'nde muhafaza edilmektedir (Meriçbo
yu, s. 28-29). Altay, Tuva, Minusinsk ve 
Batı Moğolistan kurganlarında ele geçen 
çok sayıda ziynet eşyasıyla altın ve gü
müş kap kacak da Asya'nın bu bölgesin
de yaşayan toplumlar arasında kuyumcu
luğa eskiden beri büyük önem verildiğini 
göstermektedir. Bunlardan kime ait oldu
ğu halen tartışılan bazıları çok üstün bir 
sanat değeri taşır ve ince bir zevki yansı
tır. Almatı yakınlarındaki Esik kurganın
da bulunan kırmızı kumaş üzerine apiike 
edilmiş, görüntüyü zırha benzeten altın 
plakalarla süslü ceket, pantolon. pelerin 
ve başlıktan oluşan elbise ile kılıç takımı 
milattan önce V veya IV. yüzyıla tarihlen
mektedir. Altın plakalara repose ve ajur 
teknikleriyle at ve geyik figürlerinin işlen
diği elbiseni'n aynı kurganda mevcut gü
müş bir tas üzerindeki yazıdan bir Türk 
prensine ait olduğu öğrenilmektedir (Atıl, 
P Sanat Kültür Anti ka, sy. 17120001, s. 86-
87; Diya rbekirli, s. 19-20). Daha sonraki 
asırlara ait Göktürk mezarlarından çıkan 
buluntulardan da belli formdaki ahşap 
kalıp üzerine yerleştirilen altın veya gü
müş levhalara yuvarlak uç! u kalem ve çe
kiçle aynı şeklin kazandırılması ve keskin 
kalemlerle çizgisel nakışların yapılması 
gibi metotların uygulandığı anlaşılmakta
dır (a.g.e., s. 31-32). Macaristan'da bulu
nan Nagyszentmiklos hazinesindeki eser
lerin üzerinde yer alan tasvirler de Türk 
üslübunu yansıtmakta ve hazinenin muh
temelen Peçenekler'e ait olduğunu gös
termektedir (a.g.e., s. 55-60). 

Kitab-ı Mukaddes'in çeşitli yerlerinde 
yüzük. bilezik, küpe, gerdanlık. halhal. 
ayak zinciri, kemer, taç, burun halkası gi
bi altın ve gümüş ziynet eşyasından, akik, 
yakut, zümrüt, yeşim, su mermeri, ame
tist, safir, lapis gibi değerli ve yarı değer
li taşlardan , inciden (NBD, s. 631-633) ve 
Harun için yapılacak kahinlik elbisesiyle 
özel göğüslükte altın yuvalara kıymetli 
taşların yerleştirilmesi, taşlar üzerine ka
bile adlarının yazılması. boyuna takmak 
için halka ve zincir yapılması gibi kuyum
culukla ilgili birtakım işlerden söz edilir 
(Çıkış. 28/ 15-27, 39/6-20). Ayrıca altıola 

513 


