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Iii A HMET C. GAZİOGLU 

KÜAYBE hint SA 'D 
(.Mo.>~~) 

Küaybe bint Sa'd (Said) 
b. Utbe el-Eslemiyye 
(ö. 7 /628'den sonra) 

Hekimlik yapan kadın sahabi. 
_j 

Eslem kabilesine mensuptur. Bu kabi
lenin Hz. Peygamber'in hicreti sırasında 
İslam'a girdiği ve hicret kervanına yar
dımcı oldukları rivayet edilmektedir. 2 yı
lının Ramazan ayında (Mart 624) cereyan 
eden Bedir Savaşı'ndan önce ResGl-i Ek
rem'in antlaşma yaptığı kabileler arasın
da Eslem de vardı . Bu durumda Küaybe'
nin Hz. Peygamber'in hicreti esnasında 
müslüman olduğu söylenebilir. 

ResGl-i Ekrem devrinde kadınların sa
vaşlara katıldıkları ve sağlık hizmetleri 
başta olmak üzere savaş sırasında önemli 
hizmetler yürüttükleri bilinmektedir. Ya
ralı ve hastaları tedavi konusunda ma
haretli olduğu rivayet edilen Küaybe'nin 
Hendek Savaşı sırasında akla kolundan 
yaralanan Evs kabilesi reisi Sa'd b. Muaz'ı 
tedavi ettiği, kardeşi Rufeyde'nin de bu 
konuda bilgili olduğu kaydedilmektedir 
(Abdülhay el-Kettanl. ı ı. 2 ı ı . 335) 

Vakıdl. Küaybe'nin Hayber Gazvesi'ne 
katıldığını ve Hz. Peygamber'in ona gani
metten erkeklere verilen miktar kadar 
pay verdiğini belirtir ( el-Megazi, ll. 685-
686). Onun aynı zamanda ResGlullah ' ın 

mescidi içinde bulunan bir çadırda yara
lıları ve diğer hastaları tedavi ettiği nak
ledilmektediL 

Küaybe'nin kimsesiz. zayıf ve bakıma 
muhtaç kimseleri koruyup gözettiği, 
Mescid-i Nebevl'nin temizlik ve düzeniy
le de ilgilendiği rivayet edilmektedir. Ay
rıca kaynaklardaki bilgilerden. onun mes
cidde un utulan veya kaybedilen eşyaları 
muhafaza edip daha sonra bunları sahip
lerine iade ettiği anlaşılmaktadır. 
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liJ RızA SAVAŞ 

KÜBREVİYYE 
( J.i,,r.S') 

Necmeddin-i Kübra'ya 
(ö. 618/1221) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. NECMEDDIN-i KÜBAA). 

KÜÇÜK, Mustafa Fazıl 
(1 906- ı 984) 

_j 

L Kıbrıslı Türk siyaset ve devlet adamı. _j 

Lefkoşe'de doğdu ve ilkokulu orada 
okudu. Lefkoşe'de başladığı orta öğre
nimini İstanbul Kabataş Lisesi 'nde ta
mamladı. İstanbul, Paris ve Lozan üni
versitelerinde tıp tahsili gördü . 1938'
de Kıbrıs'a döndükten sonra Söz ve Ma
sum Millet gazetelerinde Kıbrıs Tür
kü'nün sorunlarını dile getiren yazılar 
yazmaya başladı. Özellikle Türk toplumu
nun yegane lisesi olan Türk Lisesi'nin İngi
liz müdürlerce yönetilmesine karşı çetin 
bir mücadele verdi. 1942 yılında Söz'ün 

Mustafa 
Fazı ı Küçük 

KÜÇÜK, Mustafa Fazı! 

İngilizler tarafından kapatılması üzerine 
Halkın Sesi gazetesini yayımlamaya 
başladı. Toplum meselelerini İngiliz sö
mürge yönetimine karşı etkili bir şekilde 
savunduğu için mücadeleci kişiliğiyle kısa 
sürede Kıbrıs Türkleri 'nin benimsediği 
ve ümit bağladığı bir önder haline geldi. 
1943'te Lefkoşe Belediye Meclisi üyeliği
ne seçildi ve böylece fiilen siyasi hayata 
atılmış oldu. Aynı yıl Kıbrıs Türk toplumu
nun ekonomik, politik, kültürel ve sosyal 
menfaatlerini savunmak için kurulan Kıb
rıs Adası TürkAzınlığı Kurumu'na katıldı. 
Ancak 1944'te kurumun ileri gelenleriyle 
anlaşmazlığa düştüğü için istifa etti ve 
toplumun milli mücadelesini daha etkin 
bir şekilde sürdürmek maksadıyla Kıbrıs 
Milli Türk Halk Partisi'ni kurdu. 

Fazı! Küçük, 1945'te siyasi partilerin ve 
diğer Türk kurumlarının bir araya gelme
siyle oluşan Kıbrıs Türk Kurumları Birli
ği'ne kendi partisinin temsilcisi olarak ka
tıldı. 1948'de Türk İşçiler Birliği'ni kurdu. 
Ertesi yıl Kıbrıs Adası Türk Azınlığı Kuru
mu ve Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi birle
şerek Kıbrıs Milli Türk Birliği adını aldı ve 
genel sekreterliğine Küçük getirildi. Bu 
partinin adı 1955'te Kıbrıs Türktür Parti
si'ne çevrildi. Böylece Kıbrıs Türk toplu
munun lideri konumuna gelen Küçük, da
ha sonra adadaki Türkler'in iktisadi kal
kınmasında önemli bir rol oynayacak olan 
Evkaf İdaresi'nin kendilerine devredilme
sini sağlamak amacıyla İngiliz sömürge 
yöneticileri üzerinde etki oluşturmaya ça
lıştı. Sonuçta İngiliz sömürge hükümeti 
Türk okullarını ve Evkaf İdaresi ' ni Türk 
toplumuna devretıneye başladı. Bu ara
da şer ' iyye mahkemeleri kaldırılarak ye
rine Türk aile mahkemeleri kuruldu ve 
müftülük makamı yeniden ihya edildi. 
Özellikle Küçük'ün 1956'da Evkaf Yüksek 
Konseyi başkanlığına getirilmesiyle çeşitli 
düzenlemeler yapıldı. 

1959'da Londra ve Zürih antlaşmala
rıyla sonuçlanan Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere arasındaki görüşmelerde Kıbrıs 
Türk toplumu lideri sıfatıyla Küçük de 
hazır bulundu; antlaşmalar gereği Kıbrıs 
Cumhuriyeti kurulunca da cumhurbaşka
nı yardımcılığına seçildi (3 Aralık ı 959) . 

Fakat bir süre sonra Cumhurbaşkanı Ma
karios'un önerdiği cumhurbaşkanı yar
dımcısına tanınan veto hakkının kaldırıl
ması, tek bir belediye sisteminin kurul
ması , mali bütçenin genel çoğunlukla ka
bul edilmesi, garanti ve ittifak antlaşma
larının feshedilmesi yönünde anayasa de
ğişikliği gündeme geldi ; arkasından da 
Türkler' e karşı yoğun şekilde Rum tedhişi 
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başladı. Bunun üzerine Kıbrıs Türk toplu
mu, "genel komite" adı altında kendi öz 
yönetimini oluşturarakyasama ve yürüt
me işlevini başına Küçük'ün getirildiği bu 
korniteye verdi (ı 963). 28 Aralık 1967ta
rihinde Küçük başkanlığında Kıbrıs Ge
çici Türk Yönetimi kuruldu. Bu görevini 
1973'e kadar sürdüren Küçük o yılki se
çimlerde adaylığını koymadı; 18 Şubat 
1 973 tarihinde bütün yetkilerini Rauf 
Denktaş'a devrederek siyasetten çekildi 
ve tekrar gazeteciliğe döndü. Fazı! Küçük, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin kuru
luşundan kısa bir süre sonra rahatsızla
narak tedavi gördüğü Londra'da vefat 
etti, cenazesi Kıbrıs'a getirilerek Anıtte
pe'ye defnedildi (15 Ocak 1984). 
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i SOYALP TAMÇELiK 

1 
KÜÇÜK AYASOFYA KÜLLİYESİ 1 

İstanbul'da 
XVI. yüzyılın ilk yıllarında 

bir Bizans kilisesinden dönüştürülen 
L cami ile etrafındaki vakıf binalar. _j 

İstanbul'un Marmara'ya bakan güney 
surlarının iç tarafında, Kadırga Limanı ile 
Cankurtaran semtleri arasında yer al
makta olup cami, türbe, zaviye- medrese. 
sıbyan mektebi ve hamamdan meydana 
gelmektedir. 

Cami. XVI. yüzyılın başlarında ll. Baye
zid döneminin Kapıağası Hüseyin Ağa ta
rafından camiye çevrilmiş bir Bizans kili
sesi olup yakınına bir zaviye ile kurucusu
nun türbesi de eklenmiştir. Yapı , şimdiki 

binası ile Ayasofya'nın da kurucusu olan 
lustinianos tarafından 530 yılına doğru 
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inşa ettirilmiştir. İki eserin plan bakımın
dan bazı benzerlikler taşıması sebebiyle 
buraya Türk devrinde Küçük Ayasofya de
nilmiştir. Ewelce aynı avlu içinde Petrus 
ve Pavlus adiarına sunulmuş bazilika ti
pinde bir kilise mevcut olup burada Hor
misdas sarayı adı verilen Büyük Saray'ın 
bir pavyonu da bulunuyordu. Kuruluş 
efsanesine göre 1. lustinianos. amcası 1. 
lustinos aleyhine bir ayaklanmaya karış
tığı için cezalan dırılacağı sırada azizlerden 
Sergios ve Bakkhos'un lustinos'un rüya
sına girerek lehinde tanıklık etmeleriyle 
kurtulmuş ve imparator olunca da şük
ran borcunu ödemek üzere bu azizierin 
adına kiliseyi yaptırmıştır. 

953 (1546) tarihli İstanbul Vakıfları 
Tahrir Defteri'nde Küçük Ayasofya Ca
mii'nin 913 (1507) tarihli ve Mehmed b. 
Mustafa imzalı vakfiye özeti bulunmak
tadır. Buna göre mabedin geliri şu vakıf
lardan sağlanmaktadır : Yılda 42.500 ak
çe getiren yanındaki hamamdan başka 
Ayasofya civarında biri otuz beş. diğeri on 
üç hücreli iki han, yirmi yedi dükkan, ay
rıca çeşitli dükkanlar, hücre, başhane. bo
zahane, ev, yahudi hücreleri , Galata'da 
dükkanlar. evler. İstanbul dışında Yenice. 
Murad Fakih. Lazarı (?)ve Sırma köyleri, 
Edirne'de Halil Paşa Hanı denilen hanın 
on bir hissesiyle birçok dükkan. Bu gelir-

Küçük Ayasofya Camii ve içinden bir görünüş 

lerden pek kalabalık olan cami görevlile
rinden başka zaviye şeyhine, sıbyan mek
tebi hatızlarına, türbedarlara ve imaret
aşhane personeline belirli gündelikler 
tahsis edilmiş, ayrıca gelirin nasıl harca
nacağı belirtilmiştir. Caminin şadırvanı 
ve mektebi Sadrazam Ahmed Paşa tara
fından 1153'te (1740) yeniden yaptırıl
mıştır. 

. Topkapı Sarayı Arşivi 'ndeki belgelerden 
(nr. D 9567) Küçük Ayasofya Camii'nin 
1648 ve 1 766 depremlerinde zarara uğ
radığı anlaşılmaktadır. Mabed XIX. yüz
yıl içinde de bazı tamirler geçirmiş olma
lıdır. Eski fotoğraflarda görülen sıvalarla 
pencere etrafındaki beyaz şeritler her
halde bu son tamirden kalmıştır. Küçük 
Ayasofya Külliyesi'ne en büyük zararı 
veren olay, 1860'larda cami ile çok yakın 
olan surlar ve deniz kıyısı arasındaki pek 
dar kıyı şeridinden Avrupa demir yolunun 
geçirilmesi olmuştur. Bu yol elli yıl sonra 
çift hat olarak genişletilmiş , yolun yük
sekte bulunması gerektiğinden külliye 
iyice çukurda kalmıştır. Ayrıca şehir to
pografyasının değişmesi, kuzey-güney 
istikametinde cami avlusunun bir sokak 
gibi kullanılmasına yol açmış, yakın yıllar
da belediyenin avlunun bu kesimine parke 
taş döşemesiyle cami, avlusundaki zaviye
medreseden ayrı kalmıştır. 


