KUYUMCU LU K
içinde kişilerin sağlığını koruma hem de
su yokluğunda mevcut suları mümkün oldukça kullanabilme. dini ibadetler için gerekli 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 depolarına pis bir maddenin karışması halinde teknik imkanlardan da faydalanarak
sularının mümkün olduğu ölçüde boşal 
tılması. suyun laboratuvar tahlilinin yaptırılması ve dezenfekte edici maddeler
kullanılarak sağlık bakımından yeterli temizliğin sağlanması gerekir.
BİBLİYOGRAFYA :

Darimi. "Büyü' ", 82; Buharı, "Müsa~t", 5,
"Gusül " , 23, "Enbiya'", 17 ; Müslim, "Zühd",
40; İbn Mace. "Rühün", 16, 22, "Menasik", 78;
Ebu Davud. "Taharet", 34, "Büyü"'. 60, " imare ", 36; Ebu Yusuf. Kitab ü '1-/jarac (n ş r. i hsan
Abbas), Küveyt 1985, s. 230-233, 237-240; İbn
Hişam. es-Sire 2 , ı , 14 7 -150; Ebu Ubeyd Kasım
b. Sellam. Kitabü'l -Emual( nşr M. Ha lll Herras).
Kahire 1401/1981 , s. 303-305;Sahnun. el-Müdeuuene, VI , 90, 189,19 1, 194, 196, 197; Ezraki, AtıMru Mekke (Wüsten feld) . ll, 120-130;
İbn Şebbe, Tarftıu 'l-Medine ti'l-müneuuere, I,
156-162; Tahavı. Şer/:ı u Me'ani'l-aşar, ı, ll, 12,
16, ı 7; Maverdi. e l-Af:ıkamü 's-sultaniyye, Beyrut, ts. (Darü'l-kütübi 'l-ilmiyye). s. 229; Kasanı.
Beda'i', ı , 74 vd.; VI, 188, 189, 194, 195; Burhaneddin el-Merginanı. el-Hidaye, Kahire, ts. , ı ,
21, 22; IV, 97,100, 104; İbn Rüşd, Bidayetü 'lmücteh id, Beyrut 1982, 1, 23, 24; İbn Kudame,
ei-Mugnf, Beyrut 1984, I, 66, 70; IV, 217, 218;
VI, 196, 200-203; Nevevi. Şerf:ıu Müslim, XVIII,
112; ibnü'I-Cüzey. ei-Kauanlnü '1-fıkhiyye, Beyrut, ts . (Darü'l-fikr). s. 31, 35, 290;0sman b. Ali
ez-Zeylai, Tebyinü'l-f:ıaka 'ik, Bul ak 1313, 1, 27 31; VI, 36; Abdullah b. Yusuf ez-Zeylai, 1'/aşb ü'r
ray e, Beyrut 1393/1973, 1, 129; IV, 292; Molla
Hüsrev. Dürerü '1-/:ıükkam, istanbul 1287, 1,
186; Şirbini. Mugni 'l-muf:ıtac, 1, 21, 23; ll, 335,
361, 363-366, 375; V, 352; Şemseddin er-Remli. 1'/ihfıyetü'l-mu/:ı tfıc, Kahire 1938, 1, 62, 6670; V, 327, 331, 332; Muhammed b. Abdullah
ei-Haraşi, Şer/:ıu Mutıtaşarı ljalfl, Beyrut, ts .
(Daru Sadı r), ı , 74-76, 79, 80; VII, 67, 68, 70, 74;
ibn Abidin. Reddü 'l-m uf:ıtar (Kahire). 1, 211,
212, 216; VI, 438 , 440 , 441 , 543; Mecelle, md.
1235 , 1236, 1251 , 1263, 1266, 1268, 1281 ,
1291; Ali Hayda r, Dürerü'l-hükkam, istanbul
1330, lll, 514,527,534, 535,540, 541;M. Şük
ri eı-Aıusi. Butagu'l-er eb, Beyrut, ts. (Darü' l-kütübi'l-ilmiyye), lll , 343; Abdülaziz b. İbrahim elömeri. ei-Jjire{ue'ş-şına'at fi'l-f:licaz {I 'aşri'r
Resü l, 1baskı yeri yok JI405/1985 , s. 226-230;
M. Velid Kamil. "Nihayetü 'l-ereb fı ' ilmi'l-abar
' inde'l-'Arab", Eb/:ıfışü '1-mü'temeri's-seneuiyyi'ş-şamin li-taril]i 'l-'ulüm 'inde'I-'Arab, Halep
1987, s. 269 -28 3; J. Kramer. "Bi'r", EJ2 (ing.), I,
1230; G. Rentz. "Bi'r !Modern ArabiaJ", a.e., ı ,
1230-1231; J . Despois. "Bi'r JTh e Maghribl ",
a.e., ı , 1231-1232; "Aba r " , Mu.F, ı , 78-91.

li.]

HüSEYiN KAYAPlNAR

ı

KUYUMCULUK

L

-,
.J

Türkçe kud-mak > kuy-mak "(maden)
dökmek" kökünden (bk. Clauson, s. 596,
677) türeyen kuyumcu "dökümcü, dökmeci" ve kuyumculuk "dökümcülük, dökmecilik" anlamını taşımaktadır. Terim
olarak yalnız kıymetli madenieri kapsamına alan kelime için bugün. "birtakım
teknik bilgilerle el becerisi yanında zevkiseJim ve yüksek bir estetik anlayışı gerektiren kıymetli maden ve taşlardan ziynet 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 kuyumculuğ un adı "kalıba dökmek" manasma
gelen şavğdan türetilmiştir: Sıyaga "döküm, dökme", savvağ, sayyağ, saiğ "dökümcü" (kuyumcu). Kuyumculuk, işlenen
maddenin cinsine veya uygulanan tekniğe göre de adlandırılmıştır. Gümüşçü
yahut Batı dillerindeki goldsmith (altın
dövücü), silversmith (gümüş dövücü) ve
jewellery (mücevhercilik; jeweller "kuyumcu") gibi. Osmanlılar da kuyumcu için
zerger (Far. "altın işleyen") ve kuyumculuk için zergeri kelimelerini kullanmışlar
dır.

"Ziynet eşyası i mali" anlamında kuyumöncesi Badari kültüründe (m .ö. 5500-4000) başla
dığı ve ilk ürünlerin perdahianmış malahit boncuklar olduğu sanılmaktadır. Daha
sonra bu taş işçiliği ilerleyerek Eskiçağ'ın
en gelişmiş kuyumculuk sanatı halini almıştır. Kazılarda ele geçen orijinal buluntuların yanında özellikle duvar resimlerinden elde edilen bilgiler, Mısır kuyumculuğunun modern fabrikasyon dönemine
kadar bütün dünya kuyumculuğunu etkilediğini göstermektedir. Kıymetli taş delmekte kullanılan matkap- kemençe ve
sarı alevi m aden eri tm eye ve kaynak yapmaya elverişli yüksek derecelere çıkaran
körük ve üflecin (hamlaç) bilinen ilk örneklerine Mısır duvar resimlerinde rastlanmaktadır (Wilkinson, rs. 1-3). Mezopotamya'da Ur kral mezarlarında bulunan
filigran (telkari) ve granüle (güverse; altın
satıh üzerine küçük altın kürecikler kaynatma) teknikleriyle yapılmış taşlı ve taş
sız mücevheratla Alacahöyük ve Troya'da
bulunan, tekniklerinden çok tasarımla
rıyla dikkat çeken altın kaplar ve takılar,
culuğun Mısır'da hanedanlık

milattan önce lll. binyılda ulaşılan kuyumculuk düzeyine ışık tutmaları bakımından
önemlidir. Böcek, sinek, palamut gibi tekrarlanan takı tanelerinin yapımında kalıp
baskı tekniği uygulanmıştır. Şimdiye kadar ele geçen en erken kalıplar Uşak-Gü
re çevresinde bulunan ve milattan önce
V. yüzyıla tarihleneo Anadolu-Pers dönemine ait örnekler olup halen Uşak Müzesi'nde muhafaza edilmektedir (Meriçboyu, s. 28-29). Altay, Tuva, Minusinsk ve
Batı Moğolistan kurganlarında ele geçen
çok sayıda ziynet eşyasıyla altın ve gümüş kap kacak da Asya'nın bu bölgesinde yaşayan toplumlar arasında kuyumculuğa eskiden beri büyük önem verildiğini
göstermektedir. Bunlardan kime ait olduğu 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 tarihlenmektedir. Altın plakalara repose ve ajur
teknikleriyle at ve geyik figürlerinin işlen
diği elbiseni'n aynı kurganda mevcut gümüş bir tas üzerindeki yazıdan bir Türk
prensine ait olduğu öğrenilmektedir (Atıl,
P Sanat Kültür Anti ka, sy. 17120001, s. 8687; Di ya rbekirli, s. 19-20). Daha sonraki
asırlara ait Göktürk mezarlarından çıkan
buluntulardan da belli formdaki ahşap
kalıp üzerine yerleştirilen altın veya gümüş levhalara yuvarlak uç! u kalem ve çekiçle aynı şeklin kazandırılması ve keskin
kalemlerle çizgisel nakışların yapılması
gibi metotların uygulandığı anlaşılmakta
dır (a.g.e., s. 31-32). Macaristan'da bulunan Nagyszentmiklos hazinesindeki eserlerin üzerinde yer alan tasvirler de Türk
üslübunu yansıtmakta ve hazinenin muhtemelen Peçenekler'e ait olduğunu göstermektedir (a.g.e., s. 55-60).
Kitab-ı Mukaddes'in çeşitli yerlerinde
yüzük. bilezik, küpe, gerdanlık. halhal.
ayak zinciri, kemer, taç, burun halkası gibi altın ve gümüş ziynet eşyasından, akik,
yakut, zümrüt, yeşim, su mermeri, ametist, 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 kabile adlarının yazılması. boyuna takmak
için halka ve zincir yapılması gibi kuyumculukla ilgili birtakım işlerden söz edilir
(Çıkış. 28/ 15-27, 39/6-20). Ayrıca altıola
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ve yedi koli u altın
ilgili bölümlerde "üstat işi" ( Çıkı ş, 28/1 5). "dövmeci
işi " (Çıkı ş, 25/3 1) gibi ifadelerle kuyumculuğa atıfta bulunulur. Eski Ahid'de put
yapan kuyumcuların da bahsi geçer (işa 
ya, 40/ 19, 41 /7 , 46/6)
kaplanan ahit

sandığı

rılması yasaklanırken kuyumcuların

kulizhirin (Mekke ay rığı) hariç tutulduğu öğrenilmektedir. Medine'de kuyumculukyapanlar daha çok Beni Kaynuki:i'lı
lar'dı. Bir rivayette, bu kabileden bir kuyumcunun develerle izhir getirip Medine'deki meslektaşlarına satmak üzere
Hz.
Ali ile anlaştığı belirtilmektedir (BuKettanl, Kur'an'da. Musa'nın ardından
rl.
" Büy fıc", 28; Müslim. "Eş ribe" , 2). Bu
hil
kavminin ziynet olarak takındıklarından
rivayet. Nevevi ile İbn Hacer tarafından
bir buzağı heykeli yapıp onu tanrı edindigayrimüslimlerle ticari ilişkilerin cevazına
ğini bildiren ayetin (ei-A'raf 71!48) kuyumdelil sayılmıştır (Şe rl:ıu Müslim, XIII, 146;
culuğa delalet ettiğini söyler (et-Teratlbü 'lFetf:ıu 'l-Biirf, IX, 167-1 68 ). Cahiliye döneidariyy e, III , 6) Diğer bir ayette. yağmur
minde bir savaşta burnunu kaybeden Aryağınca vadilerden aşağıya doğru akan
fece b. Es' ad. çirkin görüntüsünden kursuyun çer çöp ve tortuyu alıp götürmesi,
tulmak için yerine gümüşten bir burun
süs eşyası veya alet edevat yapan ustayaptırmış. fena kokuya yol açması üzerinın madeni ateşte eriterek üzerinde bine ihtida ettikten sonra onu Hz. Peygamriken cürufu gidermesine benzetilir (erber'in isteğiyle altından olanıyla değiştir
Ra'd 13/1 7) . Denizden çıkarılan hilyelerin ,
mişti (E bu DavG d, "ljatem", 7) . Bu olay
(i nci ve merca n) şükrü gerektiren inkar
ve sahabeyle t abiln arasında düşen diş
edilmez nimetler olduğu vurgulanır (enlerini altın telle bağlatanların bulunması
Nahl ! 6/ 14; Filt ı r 35/ 12; er-Rahman 55/
(Tirmizi , "Libas", 31; ibn Sa 'd, lll , 58 ), o dö22) . Denizden elde edilen ziynetler Mualnemde kuyumculuk sanatının oldukça ilelaka şairlerinin teşbihlerinde de yer alır
ri bir seviyeye ulaştığını göstermektedir.
(H atlb et-Tebriz!. s. 18 1- 182). Bazı hadisAyrıca hadis kaynaklarında, ResGl-i Ekrem
lerde görülen kuyumculuk aleyhine kullave sahabilerin aynı zamanda mühür olanılmış ifadeler ise altın ve gümüşün ayarak kullanılan yüzükler takındıkları hakrıyla oynayanlar, erkekler için haram olan
kında çeşitli bilgiler bulunmaktadır (bk.
ziynet eşyası ve altın kap kacak yapanlarMÜHÜR )
la atakalı görülmüştür (Abdülhay el-Ketİlk devir İslam kuyumculuğundan gütan!, ıı. 328 ). Ayrıca kuyumcuların insannümüze
fazla bir örnek ulaşmamıştır. Buların en yalancıları arasında sayılması
lunan
en
eski eserler. V. (Xl.) yüzyılın ilk
(Müsned, ll , 292. 324, 34 5; ibn Milce, "TIyarısına tarihlenen islam coğrafyasının
carat ". 5) . fazla sipariş alıp işi zamanında
doğu veya batısına ait birkaç parça ziynet
yetiştirememeleri üzerine devamlı şekil
eşyasından ibarettir. İslam tarihinin ilk üç
de teslim tarihini ertelemeleriyle yorumdört asrındaki takılar, dolayısıyla o dönemlanmıştır. Buhari "Büyüc" (a lı şveri ş) bölülerin kuyumculuğu hakkında sahip olum ünde kuyumcularla ilgili bir bab açnan bilgiler, daha çok bazı saray kalıntıla
mıştır (28. bab). Kaydettiği rivayetlerrında ortaya çıkarılan heyket ve kabartden. Mekke Haremi'nde bitkilerin kopamalarla edebi metinlere dayanmaktadır.
Ele geçen tasvirler, ilk dönem kuyumcui uğunda önemli ölçüde Roma-Bizans ve
Sasanl etkisi olduğunu göstermektedir.
V. yüzyılda yaşayan Reşld b. Zübeyr elKadi tarafından yazılan eg;-Ze]].ô.'ir ve 'tXl. y ü zy ılın ilk ya rı s ı na ait granüle, tel ka ri ve turkuvazla i ş
tuJ:ıaf'ta Em evi ve Abbas! devlet adamlalenmis ira n isi a l tın bilezik (Washington Freer Gallery of Art,
nr. 58.6)
rına gelen hediyeler arasında çok değerli
taşlardan . "yetlme" denilen olağan üstü
büyük incilerden, altın ve gümüşten yapılmış eşyadan söz edilir. İlk dönem İslam
takılarında görülen orijinal bir özellik yaz ının süs unsuru olarak kullanılmasıdır
(All a n , s. 60-61 ). Mevcut örneklerden
Hakka'da (Suriye) bulunan V. (X l. ) yü zyıla
ait altın levhalardan yapılmış ve granületelkari bezemelerle süslenmiş bir bileziğin kilidine doğru ineelen halkalarında iyi
dilekler içeren küfi yazılar yer almaktadır.
Bu bileziğin bir benzeri Abbas! Halifesi
şamdanın nasıl yapıtaeağıyla
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XVI.

yü zy ılı n

ikinci
ait
zümrü t lü

yarısına

yeşi m

ok yüzüğü
(TSM, nr. 2/83)

Kadir- Billah ' ın

1ooo -1028
Gazneli Mahmud haki-

adını taşıyan,

yılları arasındaki

miyetinde Nlşabür'da basılmış dinarların
olarak kullanıldığı desenlerle bezenmiştir (Atıl , P Sanat Kültür Anti ka, sy. 17
120001. s. 79-80) . Bu tür bileziklere islam
öncesi Roma- Bizans sanatında da rastlanmaktadır. VI-VII. (X II-XIII.) yüzyıllar islam kuyumculuğuna ait iran'da yapıldığı
sanılan , yaprak, küre veya dilimli boncuk
şeklinde ayakları bulunan küpeler. bilezik.
kolye ve yüzükler le kemer setlerinde granüle, hak, savat, repose, telkari ve döküm
tekniklerinden birinin veya birkaçının bir
arada uygulandığı görülmektedir (E/ 2
1in g. ) Suppl. , lv. XXIX; rs. 7 a-b, 8 a-b, .I O,
Il a-b, 12, 14). Bu tekniklerin uygulanmasına Endülüs'e kadar uzanan geniş bir
coğrafyada yeni motif ve tasarımtarla
devam edilmiştir.
kalıp

Osmanlılar ' da

kuyumculuk mesleği çok
EhH hireften zergerler nakkaş.
hakkak ve zernişancı (çe lik na mlul ar ve
yeş i m gibi sert t aş t a n yap ılmı ş kabza vb.
üzerin e al t ın kakma yapan) gibi kendi dallarıyla ilgili gruplarla iş birliği halindeydiler. 932 (1526) tarihli bir ehl-i hiref mevacib teftiş defterinden o yıl sarayda elli
sekiz zerger. yirmi iki zernişancı ve dokuz
hakkakin çalıştığı anlaşılmaktadır. Bunların içinde Tebrizli ve Bosnalılar çoğun
lukta olmakla beraber Horasanlı. Arnavut.
Rus, Gürcü, Üsküplü, Akkirmanlı . Çerkez,
Hersekli ve Rum ustatarla çıraklar da bugelişmişti.

lunmaktaydı. Aynı asrın ortalarına doğru

maaş defterlerinde kuyumcuların Rum
ve Acem olmak üzere iki sınıfa ayrıldığı
görülmektedir ( Çağ m a n . s. 51 vd.). Saraydaki hediye defterlerinde diğer ehH hiref
gibi kuyumcuların da padişaha sundukları hediyeterin listeleri bulunmaktadır
(Uzun çarş ılı , Xl/1 5 11986 1. s. 66-68 , 73, 74)
Kuyumcular saray için sorguç. istefan
(hotoz). zülüflük, enselik, saçbağ ı . gerdanlık, yüzük, zihgir (okçu yüzüğ ü ). bilezik,
küpe, halhal, pazıbent. kemer ve kemer
tokası , zincir gibi takılar; Kur'an mahfazaları. kılıç. yatağan . hançer. gürz. tüfek

KUZAH
kabzaları; tesbih kamçıları; değiş i k kutu lar ve rahleler; bardak. matara. kase, şer
betlik, maşrapa. fincan takımı gibi kaplar
veya bunlara ait zarflar ve ayna takımları
gibi birçok eşya imal etmişlerdir. Osmanlı
su ltanlarının yabancı devletlerle imzaladıkları muahedelere ve yolladıkları mektuplaratakılan kozaklar da saray kuyumcuları tarafından yap ı lmaktaydı (bk KO-

ZAK)

Babası Saray- ı Amire kuyumcubaşısı
olan Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre
o dönemde İstanbul'da 3000 kadar kuyumcu dükkanı ve 5000 kadar çalışanı
bulunmaktaydı. Evliya Çelebi bunların
örs. çekiç ve ateş kullandıkları için Hz. DavOd'u pir kabul ettiklerini. ancak aslında
risalet asrındaki pirlerinin Nasr b. Abdullah olduğunu söyler. Yine Evliya Çelebi'nin
kaydettiğine göre genelde her biri bir sanatla ilgilenen Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman kuyumculuk işini öğrenmişlerdir.
Kanuni tahta çıkınca kuyumcular için çeş
mesi. hamarnı olan, önü bahçeli, iki tarafında kuyumcu tezgahlarının bulunduğu
odalara sahip bir iş yeri yaptırmış ve oraya çok sayıda kap kacak bağışlamıştır. Evliya Çelebi'nin antattıklarından Osmanlı
sultanlarının kuyumcu esnafına özel bir
önem verdikleri anlaşılmaktadır. Kuyumcu esnafının yirmi yılda bir (Seyahatname, 1, 570; bir yerde kırk yılda bir; bk. 1,
483) Kağıthane'deki padişaha ait m esi re
yerlerinde 5-6000 kadar çadırın kuruldu ğu büyük bir cemiyetleri olurdu. Burada

K uyum cuesnaf ını n resmigeçidini göste ren Levni'nin bir
minyatürü (S umame-i Vehbi, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3595,
vr. 130"dan detay)

XVIII.

yüzyıla

ait zümrüt ,
yakut, lal
ve ineili
sorguç
(TSM ,
nr. 2/204)

sultana ait kös ve davullarla yirmi gün
kadar şenlik yapma l arı (teferrüc) kanOn-ı
Süleyman! idi. Toplanacak büyük cemiyete davet için Osmanlı diyarında bulunan
bütün kuyumculara bir yıl öncesinden
zerger an çavuşları yollanırdı. Bunların
hepsinin gelmesi mümkün olmadığından
içlerinden seçtikleri "neclb ve reşld halifeler sahib-i post olmaya beşer onar bin
kuruşla" gönderilirdi. Padişahın, vezirlerin ve şeyhülislamın katıldığı merasimlerde peştemal bağlanan yeni ustalar pirlerinin ellerini öpüp icazet alırlardı. Evliya
Çelebi bu merasimlerle ilgili geniş bilgi
verir ve başka esnafın bu derece büyük
şenliklerinin olmadığını söyler (a.g.e., 1,
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KUzAA (Beni Kuzaa)
(bk. KUDM).

L

_j

KUZAH
(c})
vakfe
L

Müzdelife'de
müstehap olan
bir tepe.

yapılması

_j

Kuzahın "yükselmek, kaptan taşmak
üzere olmak" anlamına gelen kazh kökünden türemiş olup "yüksek" manasma geldiği veya "gök kuşağındaki sarı, yeşil ,
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