
kabzaları; tesbih kamçıları; değişik kutu
lar ve rahleler; bardak. matara. kase, şer
betl ik, maşrapa. fincan takımı gibi kaplar 
veya bunlara ait zarflar ve ayna takımları 
gibi birçok eşya imal etmişlerdir. Osmanlı 
su ltanlarının yabancı devletlerle imzala
dıkları muahedelere ve yolladıkları mek
tuplaratakılan kozaklar da saray kuyum
cuları tarafından yap ılmaktaydı (bk KO

ZAK) 

Babası Saray- ı Amire kuyumcubaşısı 
olan Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilere göre 
o dönemde İstanbul'da 3000 kadar ku
yumcu dükkanı ve 5000 kadar çalışanı 
bulunmaktaydı. Evliya Çelebi bunların 
örs. çekiç ve ateş kullandıkları için Hz. Da
vOd'u pir kabul ettiklerini. ancak aslında 
risalet asrındaki pirlerinin Nasr b. Abdul
lah olduğunu söyler. Yine Evliya Çelebi'nin 
kaydettiğine göre genelde her biri bir sa
natla ilgilenen Osmanlı sultanlarından Ya
vuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süley
man kuyumculuk işini öğrenmişlerdir. 
Kanuni tahta çıkınca kuyumcular için çeş
mesi. hamarnı olan, önü bahçeli, iki tara
fında kuyumcu tezgahlarının bulunduğu 
odalara sahip bir iş yeri yaptırmış ve ora
ya çok sayıda kap kacak bağışlamıştır. Ev
liya Çelebi'nin antattıklarından Osmanlı 
sultanlarının kuyumcu esnafına özel bir 
önem verdikleri anlaşılmaktadır. Kuyum
cu esnafının yirmi yılda bir (Seyahatna
me, 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 

Kuyumcuesnafını n resmigeçidini gösteren 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 ları (teferrüc) kanOn-ı 
Süleyman! idi. Toplanacak büyük cemiye
te davet için Osmanlı diyarında bulunan 
bütün kuyumculara bir yıl öncesinden 
zerger an çavuşları yollanırdı. Bunların 
hepsinin gelmesi mümkün olmadığından 
içlerinden seçtikleri "neclb ve reşld hali
feler sahib-i post olmaya beşer onar bin 
kuruşla" gönderilirdi. Padişahın, vezirle
rin ve şeyhülislamın katıldığı merasimler
de peştemal bağlanan yeni ustalar pirle
rinin 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, 
570-571) Ayrıca "haddeciyan. bazergan-ı 
cevahirciyan. incüciyan. zergeran-ı ceva
hirciyan . kaleiyan-ı kuyumciyan. cevher
fürOşan. elmas-b ür. kalemkeran. sırma
keşan. tel-i ahenkeşan. tlzabciyan (kez
za pçılar). hakkakan. potaciyan, buraciyan" 
gibi kuyumcu esnafıyla bunların pirleri 
hakkında bilgi verir ve yılda bir defa ku
yumcu ve saatçi dükkaniarındaki dökün
tü ve toz l arı toplayıp gümüşhanecilere 

satan romatçıyan esnafından bahseder. 
Nakkaş Osman ve Levnl de surnameler
de kuyumcu esnafının geçişlerini tasvir 
etmişlerdir (intizam!, s. 93; Atıl, Levni ve 
Surname, s. 148). 
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~ NEBİ BOZKURT 

L 

L 

KUzAA (Beni Kuzaa) 

(bk. KUDM). 

KUZAH 
(c}) 

Müzdelife'de 
vakfe yapılması müstehap olan 

bir tepe. 

_j 

_j 

Kuzahın "yükselmek, kaptan taşmak 
üzere olmak" anlamına gelen kazh kökün
den türemiş olup "yüksek" manasma gel
diği veya "gök kuşağındaki sarı, yeşil , 
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kırmızı renkteki çizgiler " anlamındaki 
kuzhanın çağulu olduğu kaydedilmekte
dir. Bundan dolayı Arapça'da gök kuşağı
na "kavsu kuzah" denilir. Ancak kuzah, 
kötülükleri güzel göstermesinden dolayı 
şeytana verilen adlardan biri olduğu için 
bu ad land ı rmanın d l iz olmadığına dair 
rivayetler de bulunmaktadır. Kuzahın bu
lutlardan sorumlu meleğin , eski fırtına 
ilahının veya Acem sultanlarından birinin 
adı olduğunu söyleyenler de vardır. 

islami literatürde Kuzah, M üzdelife'de 
bir tepenin adı olarak önem taşır. Arap
lar ' ın gök kuşağını ilk defa bu tepenin 
üzerinde iken gördükleri r ivayet edildiğin
den bu adla adlandırılan tepe , hac me
nasikinin eda edildiği yerlerden biri olan 
M üzdelife bölgesinde özel bir öneme sa
hiptir. Cahiliye döneminde bütün Arap 
kabileleri Arafat'ta vakfe yaparken Hums 
diye anılan Kureyş ve müttefiki kabileler 
Harem sınırı içinde yer alan M üzdelife'de 
Kuzah tepesinde vakfeye dururlardı. Çün
kü Kureyş kabilesi diğerlerinden ayrı ola
rak kendini Allah 'ın Haremi'nin ehli kabul 
ediyor, Harem dışında vakfe yapmak iste
miyordu (Kurtubl, ll , 428; Nevevl , ŞerQ.u 
fvlüslim, VIII, 18 1, 195) . islam'dan sonra 
haccın rüknü olan vakfe Arafat'ta yapılır 
olmuştur. Haccın vaciplerinden sayılan 
M üzdelife vakfesinde sünnete uygun ola
rak imkan nisbetinde bu tepenin veya ci
varının seçilmesi tavsiye edilmektedir. Fa
kihlere göre Arafat için Cebelirahme ne 
ise M üzdelife için de Kuzah tepesi odur. 
Hz. Ali , ResGl-i Ekrem'in Kuzah tepesinde 
vakf e yaptığını ve, " işte Kuzah, burası 
vakfe yeridir; bütün M üzdelife de vakfe 
yeri dir" dediğini nakletmektedir ( fvlüsned, 

ı . 75 , 8 1, 157; Ebu DavQd, "Menasik" , 64; 

Tirmizi , "I:Iac", 54 ). 

Abdullah b. Ömer'den gelen bir r ivayete 
göre, "Arafat'tan kalabalıklar halinde dal
ga dalga indiğinizde Meş'ar- i Haram'da 
Allah ' ı anın" mealindeki ayette(ei-Bakara 
2/ 198) geçen Meş'ar-i Haram Kuzah tepe
si dir. Fukahadan birçoğu da bu görüşü 
benimsemiştir. Tefsir, hadis ve siyer alim
lerinin çoğunluğu ise Meş'ar-i Haram'la 
Müzdelife'nin tamamının kastedildiğini 
söyler. Bu tepe üzerinde, mümkün olma
dığı takdirde ise civarında vakfeye durma
nın daha faziletli olduğunda görüş birl iği 

bulunmaktadır. 

ibnü's-Salah, zamanla hac imamının 
vakfe yerinin M üzdelife'nin ortasında in
şa edilen mescide taşındığını belirtmiştir. 

Nevevi bu durumda bazılarına göre sün
netin ihlal edilmiş olacağını, zira, "Haccı-
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nızı benim gibi yapın" diyen Hz. Peygam
ber'in (fvlüsned, lll , 318, 366; Nesa! ," Me
nasik", 22 0) Kuzah tepesinde vakfeye 
durduğunu , ancak sahih kabul ettiği ikin
ci görüşe göre bir ihlalin söz konusu ol
mayacağını, çünkü ResCılullah'ın Müzde
life'nin tamamının vakfe yeri olduğunu 
söylediğini kaydetmektedir. 

Kuzah tepesinde Mikade denilen, bazı 
kaynaklara göre silindir. bazılarına göre 
ise kare biçiminde bir kule inşa edilmiştir. 

Ezraki bu kulenin çevresinin 24. yüksek
liğinin 1 2 arşın olduğunu belirtir. içinde 
2S basamak vardır. Cahiliye döneminde 
bunun üstünde odun ateşiyle aydınlatma 
sağlanırken Abbas'i Ha lifesi Harünürreş'id 
zamanında mumlar. daha sonra büyük fi
tilli kandiller yakılmıştır. Bu sebeple Kuzah 
tepesi Mikade olarak da anılmıştır ( ayrı 

ca bk. MEŞ'AR-i HARAM; MÜZDELİFE) . 
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KUZEY KIBRIS 
TÜRK CUMHURİYETİ 

Kıbrıs adasında 
Türk toplumu tarafından 
1 983'te kurulan devlet. 

_j 

Sınırları 197 4 Kıbrıs Barış Harekatı son
rasında ortaya çıkan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) adanın% 36'sını kap
sayan kuzey bölümünde yer alır. Yüzölçü
mü 33SS km 2 • nüfusu 200.000 ( 1997) . 

nüfus yoğunluğu km2 başına altmış ki
şi . para birimi Türk lirası. başşehri Lef
koşe' dir ( 42.493 ) Diğer önemli şehir 
ve kasabaları Gazimagosa ( 31.286 ). Gir
ne (15 160). Güzelyurt (1 9.3 55) ve iske
le'dir (5 246; coğra fi durumu ve 1974 ön
ces i tarihi için bk. KIBRIS ). 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ila
nı , 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardın
dan adanın siyasi durumuyla ilgili olarak 
yapılan görüşmelerin bir sonucudur. Türk 
tarafının 13 Şubat 1975'te ilan ettiği Kıb
rıs Türk Federe Devleti'nin yapısı adada 
federal bir çözüme gidileceği var sayımı 
üzerine kurulmuştu. Bu sebeple kuruluş 
bildirgesinde. nihai amacın iki bölgeli bir 
federasyon çerçevesinde Kıbrıs Rum top
lumuyla birleşrnek olduğu belirtilmişti. 
Aynı amaç doğrultusunda Kıbrıs Türk Fe
dere Devleti Başkanı Rauf Raif Denktaş'ın 
1977'de Rum lideri Makarios, ardından 
1979'da onun yerine geçen Kiprianu ile 
yaptığı toplantılarda Kıbrıs'ta iki kesimli, 
iki toplumlu federasyon kurulması için il
ke anlaşmasına varıldı . Fakat Rum lar, bu 
iki ~nlaşmanın gereğini yerine getirme
yerek siyasi eşitliğe dayalı iki kesimi i feı
derasyon çözümüne devamlı karşı çıktı
lar ve bunu yine milletlerarası platform
lara taşıdılar. Birleşmiş Milletler'e başvu

rarak Kıbrıs'ın tamamında sadece Rum
lar'ın hakim olacağı bir düzenleme yapıl

ması ve bunun baskı ile Türkler' e kabul 
ettirilmesi için uğraşıp çözüm yollarını tı
kadılar. 

Federasyon kapısının kapandığını. çö
züm ümitlerinin ortadan kalktığını gören 
Türk tarafı. federe devlet şeklindeki ya
pısını bağımsız ve özgür bir devlet statü
süne çevirme gereğini duydu. Adada fe
derasyona dayalı bir devlet düzeni bulun
madığına ve böyle bir devletin kurulma
sı ümidi de kalmadığına göre Kıbrıs Türk 
Federe Devleti boşlukta kalmış. anlamını 
yitirmiş bulunuyordu. Bu sebeple 1 S Ka
sım 1983'te federe devlet statüsü terke
dilerek bağımsız. özgür Kıbrıs Türk Cum
huriyeti ilan edildi. 

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi , 1 S 
Kasım 1983 günü Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

Kuzey Kıbrı s Türk Cumhuriyeti 
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