
cağını ifade eder (Af:ıkamü'L-~ur'an, III, 
ı 052-1053) Malik'in satran cı rnekruh 
gördüğü veya onu nerdden daha kötü ve 
daha oyalayıcı kabul ettiği rivayetleri de 
vardır. 

Şafii nerdi kural olarak haram görür
ken kavramayı keskinleştirmesi, muha
kemeyi güçlendirmesi, savaş taktiklerine 
ve hilelerine alıştırması bakımından eği
tici olduğunu ve bu yönüyle atıcılık ve bi
niciliğe benzediğini ileri sürerek satran cı 
nerdden daha sakıncasız görmüş ve oy
namaya ruhsat vermiştir. Ancak konunun 
toplumsal değer yönüne dikkat çeken Şa
m oyun oynamanın ağır başlı ve dindar 
kimselere yakışmadığını. bu sebeple esa
sında bütün oyunların rnekruh olduğunu 
da belirtir (el-Üm, VI, 208). Şafii, bu oyun
lardan herhangi biriyle onu helal görerek 
oynayan kişinin şahitliğinin reddedilme
yeceğini. fakat oyun sebebiyle namazlar
dan gafil olunması. bu gafletin namazları 
kaçıracak derecede artması durumunda. 
tıpkı unutma veya baygınlık gibi bir du
rum olmadığı halde boş oturup namaza 
devam etmeyen kişinin şahitliğinin red
dedilmesi gibi namaz vakitlerini hafife 
aldığı gerekçesiyle bu kişinin şahitliğinin 
de reddedileceğini ileri sürmüştür. Şafii 
fakihi Nevevi satrancın tenzlhen rnekruh 
olduğu görüşündedir. Şla ve özellikle İma
miyye. tavla ve satranç konusunda Sünni 
fıkıh ekallerine göre daha katıdır ve bun
ları kumar aleti olarak gördüğünden ku
mar dışı amaçla aynanmasına da cevaz 
vermez. 

Bu konudaki bilgilere topluca bakıldı
ğında satran cı yasaklayan açık bir nassın 
bulunmadığı, nerd ve satrancın dini hük
mü ve yasaklık ölçüsünün ne olduğunun 
fakihler arasında tartışmalı olduğu, ayrıca 
nerdin mahiyetinde ve nerdeşlr adlan
dırmasının anlam ve kaynağı konusunda 
farklı açıklamaların bulunduğu görülür. 
Bir açıklamaya göre nerdeşlr. kendisiyle 
oynanan taşları bulunan kısa tahtadır. 
Bazı alimler nerdin. insanı çalışıp kazan
mayı bırakacak şekilde yıldızlardan me
det um ma noktasına getirdiği ve oyunun 
konutuş esprisinin davranışları yönlendir
me olduğu gerekçesiyle haram kılındığını 
ileri sürmüşlerdir. Fakat nerd için getiri
len açıklamaların hiçbiri günümüzde tav
la olarak adlandırılan oyunu içerecek ni
telikte ve açıklıkta değildir. Şevkani'nin 
nerd ve nerdeşirin anlamıyla ilgili olarak 
naklettiği açıklamalar göz önünde tutul
duğunda nerd ve nerdeşirin günümüzde 
tavla adıyla bilinen oyundan biraz daha 

değişik bir oyun olduğu sonucu da çıka
bilmektedir(Neylü'l-evtar, Vlll, 107-108). 
Bundan dolayı hadislerde geçen nerd ve 
nerdeşlr kelimelerinin günümüzdeki tav
la oyununu kesin olarak anlattığını söyle
mek pek doğru olmaz. Sonuç olarak İs
lam'da kumarın yasaklandığı. maddi ka
zanç ve kaybın şansa ve bilinmez bir so
nuca bağlandığı her türlü bahis tutuşma 
ve talih oyununun kumar mahiyetinde 
olduğu, bu öğenin bulunmadığı oyunların 
ise doğrudan değil kumara vesile olma ve 
alıştırma yönüyle sakınca taşıdığı görü
lür. Böyle olunca satranç. tavla, iskarnbil 
gibi oyunlar ancak kumara alet edilmesi. 
Allah'a, aileye ve topluma karşı görevleri 
aksatmaya yol açması gibi bir sonuca gö
türmesi halinde o sonuca paralel bir dini 
hüküm alır. Böyle bir ihtimal bulunmadı
ğında ise bunların diğer oyun türlerinden 
farklılık arzetmediği söylenebilir. 
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ıt.l ALi BARDAKOGLU 

KUMAŞ 

L _j 

Arapça kamş "toplamak, (ipleri) bir 
araya getirmek" kökünden türeyen ku
maş (çoğul u akmişe) ipek, yün, keten, 
pamuk ve benzerlerinden dokunmuş 
ağır mensucata verilen genel addır. Bu 
anlamıyla klasik sözlüklerde bulunma
yan kelime Memlük dokuma ürünlerinin 
bütün İslam dünyasında tanınmasıyla 
birlikte ortaya çıkmıştır. Dokumacılık en 
eski sanat dallarından biridir; kumaş İlk
çağ'dan itibaren en önemli milletlerarası 
ticaret ürünü olmuş, altın ve gümüş tel
lerle dokunan ağır ipekli kumaşlar ülkele
rin kudret ve zenginliğini gösteren sim ge 
kabul edilmiştir. 

Kumaşın İslam dünyasında çok önemli 
bir yeri vardır. Saray erkanının kullandığı 
ağır kumaşlar yabancı ülkelere gönderi
len h ediyelerin de başında gelmiş, sultan
ların birbirine kıymetli kumaşlardan ya
pılmış hil'at yollamaları ve başarı göste
ren önemli kişilerin aynı şekilde taltif 
edilmesi İslami bir gelenek oluşturmuş
tur. İslamiyet'in yayıldığı Suriye, Kuzey 
Afrika, İran ve Anadolu'nun iklimleri pa
muk ve koza gibi önemli kumaş ham 
maddelerini yetiştirmeye elverişli oldu-

Selçuklu dönemine ait ipek kumaş (Berlin Kunslgewerbe 
Museum, nr. 81.475) 
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KUMAŞ 

ğundan bu bölgelerde ve özellikle Mısı r, 

Suriye, İran'da İslamiyet öncesinde geliş
miş bir kumaş endüstrisi mevcuttu. Arap 
yarımadasında ise yün en önde gelen do
kuma ham maddesiydi. Bu geniş imkan
lar sebebiyle İslam ülkelerinde dokuma 
sanatı erken dönemlerden itibaren geliş
meye başlamış ve büyük bir gelir kaynağı 
olmuştur. 

İslam ülkelerindeki kumaş cinsleri ve 
teknikleri genellikle ortaktır. Kumaşları 
süsleyen ortak İslami motifleri n yanı sıra 
desen anlayış ve zevki ülkelerin kültürle
rine göre farklılık gösterir; hepsinde de
senler sonsuzluk prensibine göre düzen
lenmiştir. Yazılı kumaşlar dini ve politik 
mahiyetleri itibariyle önemli bir yere sa
hiptiler. Kur'an-ı Kerim'den ayetler taşı
yan Kabe ve sanduka örtüleri, halife ve 
sultan adlarının dini ibarelerle birlikte 
yazıldığı "tıraz" adı verilen kumaşlar ge
leneklerini yüzyıllar boyu sürdürmüştür 
(bk. TIRAz). 

Erken İslam devrinde sayıları pek çok 
olan atölyeler Moğol istilasında tahribat 
gördüğü için o dönemden zamanımıza 
çok az kumaş örneği ulaşabilmiştir. IX. 
yüzyıla ait kOfiyazılı ve hayvan figürlü ba
zı ipek kumaş parçaları Londra'daki Vic
toria and Albert Museum'da bulunmak
tadır. Aslında İslam uygarlığının özellikle 
XII. yüzyıla kadar süren dönemi bazı bilim 
adamları tarafından bir tekstil medeni
yeti olarak anılır. Abbasller. kumaş sana
yii ve ipek ticaretiyle dünya piyasasında 
500 yıl süreyle hakimiyet kurmuşlardır. 
Atlas, damask(Dımaşk / Şam işi) ve mus
lin gibi ipekli kumaşlar Arap menşelidir. 

Araplar fetihler vasıtasıyla kumaş doku
ma kültürünü İspanya, Sicilya ve İtalya'
ya yaymışlardır. Batı dillerindeki pamuk 
anlamını taşıyan "cotton" da Arapça 
"kutn" kelimesinden gelir. 

Özellikle ipek dokumacılığında çok ileri 
düzeyde olan İran kumaş sanatı Sasanl
ler'in etkisinde gelişmiştir. lll. yüzyıldan 
VII. yüzyıla kadar hüküm süren Sasanl
ler'in çok gelişmiş bir kumaş sanatı vardı. 
Onların desenierindeki üsiGp özellikleri 
yalnız Ortaçağ İranı ' ndaki dokuma sana
tına etki etmekle kalmamış. İran sınırla
rını da aşarak bu etkisini Sasan'i Devleti'
nin ortadan kalkmasından sonra XIV. yüz
yıla kadar bütün Batı Asya'da ve Doğu 
Avrupa'da devam ettirmiştir. Tak-ı bus
tan kabartmalarındaki elbiselerde görü
len etrafı rozetlerle süslü yuvarlak ma
dalyonlar yüzyıllar sonra İran , Suriye, Sel
çuklu ve Bizans kumaşlarının süsleme 
alanına girmiştir. Yuvarlak madalyonlar 
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içinde yüz yüze duran veya sırt sirta ver
miş aslan, karta! gibi hayvan ve kuş figür
lerinin yanı sıra simetrik efsanevl yaratık
lar ve av sahneleri en çok rastlanan konu
lar olmuştur. Bu desenler. İslam ve Bi
zans kumaşlarında kendi karakterlerini 
yansıtacak şekilde yorumlanm ış, özellik
le İslam ülkelerinde yazı ve İslami motif
lerle beraber kullanılarak adeta ortak un
sur haline gelmiştir. X-Xl. yüzyıllarda Batı 
İran ve lrak'ı hakimiyetleri altına alan Şii 
Büveyhller kendilerini Sasanller'in meşru 
varisi olarak görmüşler, bu arada onların 
kumaş sanatına da sahip çıkmışlardır. 
Büveyhl kumaşlarının Sasanl kumaşla
rından tek farkı Arapça yazılar ihtiva et
meleridir. Louvre Müzesi 'nde bulunan 
karşılıklı fil figürleriyle, bordürü friz ha
linde develerle ve kOfi yazılarla bezenmiş 
ipekli kumaşın üsiGbu tamamen Sasanl'
dir. Bu tip dekoratif kumaşlar Batı kilise
lerinin hazinelerine girmiş. dini elbise ve
ya kutsal eşya örtüsü olarak kullanılmış
tır. Habsburg hanedanından IV. Rudolfun 
Viyana'daki Dom und Diözesan Müzesi'n
de görülen kOfi yazı ile bezenmiş ipekli 
sanduka örtüsü en önemli örneklerden 
biridir. Moğollar'ın Batı Asya'yı işgal et
tikleri dönemde ise ( 1256-1259) İslam do
ku macılığına ejder gibi birçok Çin motifi 
girmiş. Moğollar'ın işgaline maruz kal
mayan Mısır'da dahi bu desenler etkili 
olmuştur. 

Memlükler'de dokumanın her çeşidi 
üretilmiş. XIII. yüzyıldan itibaren keten, 
pamuk ve ipek ipliklerle dokunan altın, 
gümüş telli parlak kumaşlar çok ileri bir 
teknik göstermiştir. Bunlar Memlük sa
natına has üsiGplarda ova! madalyonlar. 
hayvan figürleri, bitkisel bezerne ve yazı 
gibi süsleme özellikleri ihtiva eder. Başta 
ipeklBer olmak üzere Memlük kumaşla
rını sultanların siparişi üzerine Suriye ve 
Çin'de dokunan kumaşlardan ayırt etmek 
çok zordur ve bunlara Memlük kumaşla
rının taklidi İtalyan ve İspanyol kumaşla
rını da ilave etmek gerekir. Bu kadar ge
niş üretimden zamanımıza çok az örnek 
kalmıştır; Londra'daki Victoria and Albert 
Museum'da bulunan birkaç çocuk elbise
siyle başlığı ve bazı Batı kiliselerinde sak
lanan birkaç sanduka örtüsü ve dini elbi
se parçası bunların başlıcalarıdır. 

XVI. yüzyıl Safevi İranı 'nda kumaş sa
natı çok ileri düzeye erişmiş, özellikle ml
nal tekniğinde yapılan seramiklerdeki 
minyatürler ağır ipekli desenlerini etki
lemiş ve kumaşlar üzerinde ova! roadal
yon içinde ejder, mitolojik figürler, av sah
neleri çok renkli olarak yer almıştır. XVII. 

yüzyıl İran kumaş desenlerinde, XVI. yüz
yıl ortalarından itibaren Türk süsleme sa
natlarının her dalında uygulanan natü
ralist üs!Gptaki çiçek kompozisyonlarının 
etkileri görülür ve kompozisyonlardaki 
olgun çiçeklerin birleşmesinden meyda
na gelen demetler desenin aslını teşkil 
eder. Bu dönemde en önemlileri Yezd, 
Herat. Merv, İsfahan, Kaşan ve Rey olmak 
üzere birçok dokuma merkezi gelişmiş
tir. Dünyada tanınan pek çok ipekli ku
maş türü İran menşelidir. Mesela Batı'da 
brokar diye bilinen kumaş İran 'da dlba 
adlı ipekliye tekabül eder; kemha, tafta 
ve kadife de İran kökenlidir. 

Türk Kumaş Sanatı. XV-XVII. yüzyıllar 
arası Osmanlı döneminin dünyada eşi 
görülmemiş düzeye varan kumaş sanatı 
Selçuklu Türkleri'nden devralınan sağlam 
dokuma geleneğine dayanır. Selçuklu dö
neminden zamarumıza kadar iki ipekli ku
maş parçası gelebilmiştir. XIII. yüzyıla ait 
kemha tekniğiyle dokunmuş altın telli ku
maşlardan biriLyon'da Musee des 11ssus'
de, diğeri ise Berlin Devlet Müzesi'nde bu
lunmaktadır. Kenarında "Alaeddin Ebü'l
Feth Keykubad b. Keyhusrev" yazılı olan 
Lyon'daki etrafı rozetlerle çevrili yuvarlak 
madalyonlar içinde sırt sırtavermiş stilize 
aslan figürleri rGmllerle süslüdür. Ber
lin'deki örnekte ise kalkan şekli içinde 
çift başlı karta! figürü ve romnerden olu-

XVI. yüzyılın Ikinci yarısına ait gülistani kemha kaftan 
[fSM, nr. 13/529) 



şan bir kompozisyon görülmektedir. Her 
iki kumaşın desenıerindeki şema Sasanl 
sanatına dayanmaktadır. 

XIV. yüzyıl Osmanlı beylik dönemi ku
maşları hakkında zamanımıza örnekleri 
ulaşmadığı için ancak tarihi kaynaklar va
sıtasıyla bilgi edinilebilmektedir. İbn Faz
luilah el-Ömer! Osmanlı ülkesinde çok ne
fis kumaşların dokunduğunu yazar. Bu 
husus. sultanların çeşitli vesilelerle bir
birlerine gönderdikleri hediyelerden bah
seden tarihi kaynaklarta da sabittir. 

Osmanlı dönemi Türk kumaş sanatı. 
XV. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed'in mer
keziyetçilik sistemine göre diğer kurum
larla beraber tesis ettiği esaslı bir teşki
latta atılan temeller üzerinde gelişmiş ve 
XV-XVII. yüzyıllarda hiçbir ülkede görül
meyen bir düzeye ulaşmıştır. Bunda. 
sanatı koruyan padişahların yanı sıra 
deseni çizen nakkaşlarla usta dokuma
cıların sıkı iş birliğinın büyük rolü vardır. 
Önceleri yalnız Bursa'da gelişen doku
macılık sektörü zamanla Osmanlı Devle
ti'nin en köklü. en geniş ve en etkin teş
kilatma sahip oldu. "Hamcı" denilen ham 
madde temin edenler. "dolapçı" denilen 
atkı ve çözgü iplerini eğirenler ve "sab
bah" denilen boyacılar ayrı ayrı hirfet 
veya loncalar oluştururlardı. Asıl tezgah
larda çalışan dokumacılar ise dokudukla
rı kumaşiara göre kadifeci, kemhacı. va
leci. futacı gibi değişik toncalara ayrılır
lardı; en geniş ve nüfuzlu lonca kadifeci
lerin taneası idi. Tereke defterlerine göre 
XV. yüzyılda sanayide çok sayıda esir ça
lıştırılırdı. Aynı zamanda saraya ait veya 
özel büyük dokuma atölyeleri (karhane) 
vardı. Kadınlar da evlerde bu işi sürdü
rüyorlardı. Sarayın ihtiyacı olan altın ve 
gümüş tellerle dokunan ağır lüks kumaş
lar ancak devlet gözetimindeki atölyeler
de üretilirdi. 

Osmanlı dokuma sanatının elde mev
cut ilk örnekleri. XV. yüzyılın ikinci yarısına 

XVII. yüzyılın 
ilk yarısına ait 
kemha kumaş 
{Victoria 

and Albert 
M use um) 

ait kaplan çizgisi-üçlü pars benekli desen 
içeren Bursa çatmalarıdır. 1bpkapı Sara
yı Müzesi'nde kayıtlı (Envanter nr. ı 3/66). 
Fatih Sultan Mehmed'e atfedilen kafia
nın yapıldığı çatmanın zemini gümüş te
lin fildişi ipek etrafına sarılmasından elde 
edilen kılaptanla. deseni ise kırmızı ipek
le dokunmuştur. XV. yüzyılın ikinci yarısı
rta ait kumaş parçalarının desenleri dö
nemin motiflerini içeren kompozisyonlar
la süslüdür; bunlar daha çok rumi. hatayi 
ve üçlü benek-kaplan çizgisi motifleridir. 
Zamanla bunlara Çin bulutu. hilal. yıldız. 
natüralist çiçekler. oval madalyon. dikey 
dalgalı dal ve rumili kompozisyonlar ek
lenmiştir. En çok kullanılan renkler ise sı
rasıyla kırmızı. zümrüt yeşili. filizi. fildişi. 
bal rengi. en der olarak da açık mavi ve 
dumanldir. Detaylarda beyaz ve siyah 
renkler kullanılmıştır. 

Bursa şer'i sicillerinde Bursa'nın ipek 
yolu üzerinde. Batılı ve Doğulu tüccarla
rın alışveriş yaptığı önemli bir ticaret ve 
dokuma merkezi olduğuna dair sayısız 
belge vardır. Bursa ayrıca boyacılıkta çok 
ileriydi; tarihi belgelerden buraya İran'
dan, diğer ülkelerden ve XVI. yüzyılın or
talarından itibaren istanbul'dan boyan
mak üzere iplik yollandığı anlaşılmakta
dır. Tereke defterleri ve seyyahların not
ları da bu dönemin kumaşları hakkında 
bilgi içerir. Topkapı Sarayı Müzesi Arşİ
vi'nde bulunan en eski kumaş listesi XV. 
yüzyılın sonuna aittir (TS MA. nr. D 4); bu 
listeden. sar ayda Bursa çatmalarının 
yanı sıra İran (Yezd) ve Frenk kumaşları
nın da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ar
şiv kayıtlarında kumaşların renkleri de 
belirtilmiştir; kadife-i çatma-i aseli (bal 
rengi) ve benek-i Bursa sebz (yeşil be
nekli) gibi. 

XV-XVII . yüzyıllarda kumaş sanatı Os
manlı Devleti'nin haşmet. kudret ve zen
ginliğine paralel olarak en yüksek döne
mini yaşamıştır. Çaldıran zaferinden 
sonra Tebriz'deki Heşt Bihişt Sarayı'ndan 
alınan eşya arasında Bursa kumaşların
dan yapılmış doksan bir elbisenin bulun
ması Türk kumaşlarının ihraç edildiğini 
gösterir. XVI. yüzyılın ortalarından itiba
ren İstanbul kumaş atölyeleri faaliyete 
geçmiş ve daha çok devletin kontrolü al
tında. sarayın ihtiyacını karşılamak üzere 
altın ve gümüş tellerle dokunan seraser 
ve zerbaft gibi kıymetli kumaşlar imal 
edilmiştir. Kıymetli telierin israf edilme
sini ve kalitenin düşmesini önlemek için 
sık sık çıkarılan ferman ve kanunlar döne-
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min kumaş cinsleri hakkında geniş bilgi
ler içerir. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi'nde 
bulunan hediye defterlerinde kayıtlı ya
bancı hükümdarlara verilen armağanlar 
içinde en ön sırayı kumaşların tuttuğu 
görülür. Aynı şekilde gerek padişahın 
önemli kişilere dağıttığı. gerekse onlar
dan gelen hediyeleri n de yine başında kıy
metli kumaşlar yer almaktadır. Hediye 
listeleri, bu dönemde ne kadar çok kumaş 
çeşidi dokunduğunu göstermeleri ve ku
maş üretiminin kapasitesini açıklamala
rı bakımından büyük önem taşır. lll. Mu
rad'ın şehzadesi Mehmed (lll.) için yap
tırdığı sünnet düğünü münasebetiyle ya
zılan surnamedeki Nakkaş Osman ve öğ
rencilerine ait minyatürler de dönemin 
kumaşiarına ışık tutan önemli birer kay
naktır. 

Bursa ve istanbul'dan başka Anadolu'
nun birçok şehrinde ve Osmanlılar'ın ha
kim olduğu ülkelerde başlıcaları atlas (sa
ten). boğası. canfes. çatma. çitari, çuha. 
diba. futa. hatayi. kadife. kemha. kutnu. 
seraser. serenk. vale ve zerbaft ad larını 

taşıyan her çeşit kumaş üretiliyor ve ih
raç ediliyordu. Aydos ve Bilecik. Amasya. 
Ankara. Tokat. Malatya. Denizli ve Akşe
hir. Halep. Şam. Yemen. Sakız adası im
paratorluk sınırları içindeki dokuma mer
kezlerinin en ünlüleriydi. 

XVIII. yüzyılda her sanat kcl u nda oldu
ğu gibi kumaş dokumacılığında da Batı 
tesirlerinin görülmeye başlanması ve dev
letin zayıflayan ekonomik durumunun 
göz önüne alınarak 171 S yılında çıkarılan 
bir fermanla sarayın ihtiyaçları dışında 
kalan ağır sırmalı kumaş yapımının ya
saklanması gibi sebeplerle tarihi Türk ku
maşları. yerlerini desensiz veya Türk ro
kokosu ve ampiri motiflerle dokunan yeni 
kumaşiara bırakmıştır. 1758'de Üsküdar 
Selimiye'de Ayazma Camii civarında vakıf 
olarak kurulan dokuma atölyesinde üre
tilen ve Selimiye adıyla tanınan. boyuna 
yollu. genelde kılaptanla dokunmuş spi
ral dal üzerinde stilize çiçek motifleriyle 
süslü ipekli bir kumaş türünün XIX. yüz
yılın sonuna kadar Türk kumaşının tem
silcisi olduğu söylenebilir. Bunun yanın
da 1843'te özel bir şirket tarafından ku
rulup iki yıl sonra Sultan Abdülmecid adı
na tescil edilen Hereke Kumaş Fabrikası 

. da ürettiği Doğu desenleri taşıyan mefru
şat kumaşları. Batı zevkini yansıtan ipek
lileri. Türk rokoko üstübunda çiçek de
metleri ve kompozisyonları ile süslü ori
jinal desenler içeren yünlü kumaşlarıyla 
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Türk kumaşçılığının canlanmasına yar
dımcı olmuştur; bugün de ürünleri ihraç 
mallarımız arasında yer almaktadır (ay
rıca b k. İPEK). 
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NEVBER GüRSU 

KUMBARACI 
ı 

(bk. HUMBARACI). 
L .J 

ı . ı 
KUMBARACILAR, Mehmet lzzet 

(1873-1937) 

L 
Araştırmacı. 

.J 

9 Şubat 1873'te Üsküp'te doğdu . Kum
baracızadeler'den İbrahim Bey'in oğludur. 
Rüşdiyeyi bitirdikten sonra henüz on üç 
yaşında iken Üsküp sancağı tahrirat kale
minde çalışmaya başladı. Kışova vilayet 
merkezinin Üsküp'e taşınmasıyla mektübl 
kalemine mümeyyiz oldu (21 Eylül 1888) . 

Ardından Topkapı Sarayı Hazine-i Hüma
yun görevlileri arasına katıldı ve Ende
run'da eğitim gördü ( 1892 ). Daha sonra 
hazine-i hümayun kapı çuhadarı muavin
liğine terfi etti ve "sanayi madalyası" ile 
ödüllendirildi ( 13 Mart 1895). Üstün ba
şarısından ötürü rütbe-i salise unvanını 
aldı (I 5 Eylül I 895) . Bunun yanı sıra ma
lül gaziler iane sergisinde görevtendirildi 
( ı Mart ı 896 ). Almanya'nın Karakartal ni
şanı ile ödüllendiriterek rütbe-i saniyYe sı
nıf-ı sanisine yükseltildi (22 Ar.alık I 899). 

Kapı çuhadarı muavinliği üzerinde kalmak 
şartıyla hazine-i hümayun kayıt memur
luğuna, ardından beşinci katipliğine ge
tirildi. İran Devleti tarafından dördüncü 
rütbeden Şlr-i Hurşld (29 Ekim 1 900). da
ha sonra dördüncü rütbeden Mecidiye ni
şanı ile ödüllendirildi ( 14 Ekim ı 904). Bun
ları liyakat madalyası ile dördüncü rütbe
den nişan-ı Atı-i Osman! madalyaları izledi. 
Nihayet hazine-i hümayun üçüncü katip
liğine tayin edildi. 
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ıı. Meşrutiyet'in ilanından sonra padi
şah tarafından Topkapı Sarayı'nda görev
lendirilen Kumbaracılar oradaki çok de
ğerli eşyanın yağmalanmasına meydan 
vermedi. Topkapı Sarayı Hazine-i Hüma
yun başkatibi olmasının yanı sıra sofracı
başılıkla vazifelendirildi. Enderun'da ye
tiştiğinden saray geleneklerini çok iyi bi
len Kumbaracılar'ı Sultan Vahdeddin da
ha şehzadeliğinden tanır ve çok güvenir
di. ı. Dünya Savaşı'nda düşman donan
ması Çanakkale önlerine geldiği zaman 
hazine-i hümayunu Konya'ya taşıdı. Cum
huriyet'in ilanından sonra Topkapı Sara
yı ' ndaki başkatiplik görevi devam etti. 
Topkapı Sarayı'nın m üze olarak kurulu
şunda müze müdürü Tahsin Öz'ün mü
dür yardımcısı olarak büyük emeği geçen 
Kumbaracılar, Topkapı Sarayı Müzesi 
müdür muavini görevini sürdürürken 
vefat etti ve Merkezefendi Mezarlığı 'na 

gömüldü. 

Eserleri. 1. İstanbul Sebilleri. Kum
baracılar'ın İstanbul'un su tesisleriyle ilgili 
bu önemli eseri yazarının ölümünün ar
dından Faik Reşit Unat ve İbrahim Hilmi 
Tanışık'ın metin ve fotoğrafiarına yaptık
ları ilavelerle basılmıştır (İstanbul 1938, 
ı 94 7) . Kitapta sayıları 1 OO'ü aşan se bilin 
katalogu yapılmış, bunlar hakkında kısa 
mimari bilgilerin yanı sıra banileri, varsa 
kitabelerinin kopyalan ve fotoğrafiarına 
yer verilmiştir. 2. Serpuşlar. Topkapı Sa
rayı Müzesi Arşivi 'nden, Müstakimzade 
Süleyman Sadeddin, Seyyid Seyfullah ve 
Mahmud Efendi'nin yazma eserlerinden, 
İbrahim Eşrefi' nin Risdle-i Güldbdd ve 
Selahaddin Uşşaki'nin Cevdhirü't-tdc adlı 
kitaplarından yararlanılarak hazırlanmış

tır. Eseri müellifin ölümünden sonra Tür
kiye Turing Otomobil Kurumu 1 970'1i yıl
larda İstanbul'da bastırmıştır. 3. Eczacı
lık Tdrihi ve İstanbul Eczdhdneleri. 
1934'te yazılan kitabın metni çok sonra 
(ı 988) Çelik Gülersoy Vakfı'na teslim edil
mesinin ardından Ömer Kırkpınar tara
fından neşre hazırlanarak basılmıştır (İs

tanbul. ts.). Kumbaracılar'ın bunlardan 
başka İstanbul Surlan ve Yedikule : 
Altınkapı Manzumesinde Gerçekleşti
rilen Restorasyon (istanbul, ts ., Cahide 
Tamer'le birlikte); Hekimbaşı Odası, İlk 
Eczane, Baş Lala Kulesi (i stanbul I 933) 

adlı eserleri de bulunmaktadır. 
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KÜMİS 

Endülüs Emevi Devleti'nde 
emir veya halifelerce tayin edilen 

hıristiyan cemaat lideri. 
.J 

Batı dillerine comte, conte ve count 
gibi yazılışlarla giren kumis, Latince co
mes (kont; amir, hakim) kelimesinin Arap
çalaşmış şeklidir ve sözlükte "sultanın 
nedimi; başkan. lider" anlamlarına gelir. 
Terim olarak Endülüs'teki başlıca mer
kezlerde bulunan hıristiyan azınlık lider
leri, muhtemelen daha sonra da bu top
lumların önde gelen kişileri için kullanıl
mıştır. 

İspanya'daki zimmller (b k. MÜSTA'RİB), 
Endülüs EmeVı Devleti'nin himayesinde 
hıristiyanlıklarını korumuşlardı ve sınırlı 

bir bağımsızlığa sahiptiler. Bunların özel 
yargı kurumları vardı; eski Got kanunla
rını uygulayabiliyor, kiliselerinde ayinlerini 
yerine getirebiliyorlardı. Müslüman yö
neticiler hıristiyan azınlıkların önemini 
kabul ederek bir kumislik makamı oluş
turdu lar. Kümis adaylarını zimmller 
seçiyor, emir veya halifeler de tayinle
rini yapıyorlardı. Kümisler genellikle hü
kümdarlar tarafından saygın kişiler ola
rak görülürdü; çünkü hıristiyanlarla ilgili 
konularda onların müsteşariarı sayılıyor
lardı . 

Bazan kümis, hıristiyanlar arasındaki 
hukuk! meselelerde bizzat yargıç olarak 
görev alır, bazan da bu görevi ona veka
leten veya doğrudan başkası yerine geti
rirdi. Zaman zaman kümisler elçi kabul
lerinde ve görüşmelerde tercümanlık da 
yaparlardı. Anlaşıldığı kadarıyla kümisle
rin azilleri de tayinleri gibi emir ve halife
ler tarafından gerçekleştiriliyordu. Kü
misler. kümislik görev ve yetkilerine ek 
olarak cizye de toplariardı ya da onlara 
vekalet eden bir görevli (müstahric, müs
tahricü'l-harac; IX. yüzyıldan itibaren müş

rif) bulunurdu. Vergi toplama işi kumis
Ierin bazılarının şöhrete ulaşmasını sağ
lamıştı. ı. Hakem döneminde kümis olan 
Rebl' b . Teodolfo hem zimmllerin hem 
müslümanların vergilerini topluyordu. İs
lam kaynaklarında "mütevelli'l-muahidln 
mine'n-nasara" olarak tanıtılan Re bl'. 
vergi toplama görevi yanında 1. Hakem'in 
saray muhafızlarının kumandanlığını da 
yapıyordu, Gırnata'da zimmllerin önde 
gelenlerinden biri olan İbnü'I-Kallas'ın da 
müslüman ve hıristiyan hükümdarlar 
nezdinde büyük itibarı vardı : 1. Alfonso'
yu 1125 yılında Gırnata seferine çıkmaya 


