
adet altın havanın da bulunduğu çok sa
yıda altın eşya ve mücevher gönderen 
Humareveyh'in bu çeyize 1.000.000 di
nar harcadığı söylenir. Gelin 8 Muharrem 
282'de (9 Mart 895) Bağdat ' a vardı ve 
muhteşem bir düğün yapıldı. 

Kızının çeyizi için yaptığı bu büyük is
raftan başka Humareveyh, babası Ah
med b. Tolun'un Fustat'ın yanında tesis 
ettirdiği Medlnetülkatai' adlı şehrin et
rafında. içinde her türlü çiçeğin yetişti
rildiği çok büyük bir bahçe yaptırdı. Bah
çedeki bütün hurma ağaçlarının gövde
leri altın suyuna batırılmış bakır levhalar
la kaplanınıştı ve ağaçların arasında su 
kanalları dolaşıyordu. Süs, nakış ve deb
debeye çok düşkün olan Humareveyh 
güllerin ve çiçeklerin bile sanatkarane 
ekitmesine dikkat ederdi. Bahçenin bir 
kısmı da hayvanat bahçesi şeklindeydi. 
Bu bahçenin içinde ayrıca duvarları altın 
kaplama olduğu için "Darüzzeheb" deni
len bir köşk vardı; duvarlarında insan bo
yunun bir buçuk katı kadar büyüklükte 
Humareveyh'in, eşinin ve şarkıcılarının 
değerli taşlarla bezenmiş resimleri yer 
alıyordu. Sarayda çok sayıda cariye ve gu
lam vardı. Aylık gideri 23.000 dinarı bu
lan mutfakta pişirilen yemeklerden sa
ray mensupları yedikten sonra kalanı dı
şarıya satılıyordu. 

Zamanla idareyi Mazeral ailesinin ve 
vezir Ali b. Ahmed ei-Mazeral'nin eline 
bırakan Humareveyh, Dımaşk'ta bulun
duğu bir sırada hizmetçileri tarafından 
Deyrimürran'da geceleyin uyurken öldü
rüldü (27-28 Zilkade 282/17-18 Ocak 896) 

ve cenazesi Mısır'a götürülüp Mukattam 
dağının eteklerinde babasının yanına gö
müldü. Bu sırada toplanan devlet adam
ları büyük oğlu Ceyş'e biat ettiler. Mısır 
Humareveyh zamanında dışarıdan gele
bilecek saldırılardan korunmuştu; ancak 
onun giriştiği harcamalar ülkeyi adeta 
içerden çökertmiş durumdaydı. Bu se
beple kendisinden sonra gelen çocukları
nın boş bir hazine ile daha fazla yaşata
madıkları devlet kısa bir müddet sonra 
çöktü (292/905). 

Humareveyh ava düşkündü; aynı za
manda hattatlığıyla da tanınıyordu. Alim 
ve edipleri himayesine alır, mimari ve 
kültürel faaliyetleri teşvik ederdi. Babası 
gibi o da İskenderiye Feneri'ni tamir et
tirmişti. Ünlü dil alimi Muhammed b. Ab
dullah b. Muhammed b. Müslim ile şair 
Kasım b. Yahya el-Meryem! onun ihsan 
ve himayesine mazhar olmuştur. 
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HUMASiYYAT 
( .:ı ç..lo,j,;lf ) 

Bir hadisi kitabına alan müelliften 
Hz. Peygamber' e varıncaya kadar 

senedinde beş ravi bulunan 
hadisler için kullanılan terim 

(bk. İSNAD). 

HUMBARACI 

Osmanlı Devleti'nde 
bir askeri sınıf. 

_j 

_j 

Farsça hum-i pareden (içine para ko
nan küp) bozma olan humbara (kumbara) 
askeri teri m olarak demirden yapılmış, 
içine patlayıcı madde doldurulan yuvar
lak bir çeşit merminin adıdır. Farklı ağır
lıklarda ve büyüklükte olan humbarala
rm el ile atılaniarına "humbara-i dest" 
(humbara-i ma'den-i dest). havanla atılan
Iarına "humbara-i keblr" adı verilirdi. Bu 
mermiyi havan topu vasıtasıyla kullanan 
topçuya humbaracı (kumbaracı), bunu 
yapan ve kullananların bağlı bulunduğu 
ocağa da Humbaracı Ocağı denirdi. 

Kapıkulu Ocakları'nın yaya kısmından 
olan humbaracı sınıfının XV ve XVI. yüz-

HUMBARACI 

yıllar arasında kurulduğu tahmin edil
mektedir. Mustafa Nfıri Paşa'ya göre 
humbaranın icadı Fatih Sultan Mehmed 
zamanında olmuş ve 14 75 İşkodra Muha
sarası'nda kullanılmıştır. Humbaracılar 

önceleri Topçu ve Cebeci ocaklarına bağlı 
olarak görev yapıyorlardı. 1578'de 1bpçu 
bölükbaşılarından Mustafa tüfek fitili ve 
el humbarası imalathanesi kurmuştu. 
Daha sonra Topçu Ocağı'nda top falya
ları, havan. büyük ve küçük humbaralar 
imali için bir dökmeci bölüğü de ihdas 
edilmişti (107811667). 

Silah yapımı, tamiriyle uğraşan, barut 
ve harp levazımatını tedarik edip hazırla
yan sınıfların bulunduğu Cebeci Ocağı'n
da da ayrı bir sınıf olarak humbara dökü
cüleri vardı (bk. CEBECi). 1098 (1687) yılı 
ulfıfe defterlerine göre Cemaat-i Rihteci
yan-ı Humbara adı altında yirmi bir hum
bara dökücüsü, 344 barutçu. on yedi ka
dar da lağımcı bulunuyordu. 

Humbaracıların esas kısmı maaştı de
ğil timarlıydı. Timarlı olanlar devlet mer
kezinde bulunmayıp kalelerde hizmet 
ederlerdi. Bu humbaracıların amiri mer
kezde bulunan humbaracıbaşıydı. 

Önceleri bütün topçu kuwetleri gibi 
devrin ihtiyaçlarına cevap verecek du
rumda bulunan humbaracılık XVII. yüz
yıldan itibaren ihmale uğramış. özellikle 
11 OO'den ( 1689) sonra önemini iyice 
kaybetmeye başlamıştır. Bundan dolayı 
humbaracılığın Avrupa'daki gelişmesi 
göz önünde tutularak ıslahı düşünüldü. 
1. Mahmud zamanında humbaracıbaşı ta
yin edilen Fransız asıllı Ahmed Paşa (Com
te de Bonneval) ıslah işiyle görevlendirildi. 
Vezlriazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın sad
razamlığı döneminde 1146 (1733) yılın-

ll. Mahmud 
döneminin 
humbaracı 

n efe ri 
(M. Şevket 

Paşa, 

Osmanlı 

Teşkilat 

ve Kıyil{et-i 
Askeriyyesi, 

iüKtp., TV, 
nr. 9392) 
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da Ahmed Paşa'nın çalışmaları ile ulufeli 
humbaracı teşkilatının Avrupai tarzda ıs
lahına başlandı. Bu tarihten itibaren bel
gelerde Humbaracı Ocağı adıyla anılan ye
ni bir teşkilat oluşturuldu ve doğrudan 
sadrazarnın nezaretine bırakıldı. Mir-i 
miranlık rütbesiyle humbaracı başılık gö
revi de Ahmed Paşa'ya verildi. Ayrıca ulu
feli humbaracılar için Üsküdar'da Ayaz
ma Sarayı'nda bir imalathane ve bir kışla 
yapıldı ( 114 7/1734 ). 

Humbaracıbaşı Ahmed Paşa'nın yeni 
askeri teşkilat için koyduğu esaslar bir 
telhisle 1. Mahmud'a arzedildL Buna dair 
1. Mahmud'un hatt-ı hümayunu ile telhis 
ve nizarnname sureti Subhi'nin Tarih'in
de (vr. 58b) bulunmaktadır. Burada ulufe
li Humbaracı Ocağı'nın teşkilatı, teçhiza
tı, elbiseleri ve emeklilikleri yeni bir niza
ma bağlanmaktaydı. Ulüfeli Humbaracı 
Ocağı için Bosna taraflarında 300 nefer 
alındı. Böylece 300'ü ulüfeli ve 301 'i zea
met ve tirnar sahibi olmak üzere humba
racıların sayısı 601 neferi buldu. 

Ahmed Paşa'nın hazırladığı kanunna
me gereğince ulüfeli humbaracılardan 
her 1 00 kişi bir oda teşkil etmek üzere 
bir ocak meydana getirildi. Her odaya bir 
odabaşı (yüzbaşı), iki ellibaşı, üç otuzbaşı, 
on onbaşı, veki1harç. imam, hoca, çavuş, 
tabip, cerrah, yazıcı , davulcu vb. olmak 
üzere yirmi beş kişi tayin edildi. Alaybaşı 
da denilen humbaracıbaşının yevmiyesi 
360, n eferlerin yevmiyesi ise 18 akçe ola
rak belirlenmişti. Böylece ulüfeli 300 ne
ferin yıllık ulüfeleri 15.930 kuruş, alayba
şının 1 062 kuruş hesap edilmişti. önce
den bu rakam 300 nefer için yıllık 8121 
kuruş gibi az bir meblağdı. Yine aynı ni
zamnameye göre Humbaracı Ocağı zabit 
ve neferleri piyade olacak, ferman olma
dıkça ata binmeyeceklerdi. Sıkı bir talim
le eğitilecek olan humbaracılardan eği-
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timlerini bitirenler Vidin, Niş, Hotin, Azak 
ve Bosna gibi serhad kalelerine humba
racıbaşı tayin edilebileceklerdi. 

Ahmed Paşa'nın humbaracılık sanatın
daki eğitim ve öğretimi hesap ve hende
seye dayanmaktaydı . Hendesehane diye 
de anılan Humbarahane'de aynı zaman
da geometri dersi veriliyor, böylece hase
kilerden ve Boğaziçi bostancılarından se
çilmiş talebe ile Humbarahane bir askeri 
okul şeklini almış oluyordu. Diğer taraf
tan Humbaracıbaşı Ahmed Paşa bu faa
liyetleri esnasında zamanın en ileri tekni
ğine uygun 100 adet humbara havanı ve 
50 bin adet humbara döktürmüştü. Ay
rıca 32 kıyye çapında 8250 ve 18 kıyye 
çapında 5200 humbara danesinin tersa
ne imalathanelerinde döktürülerek Top
hane'ye teslimi için emir verilmişti. An
cak onun ölümünden sonra ocak ihmale 
uğradı. 1. Abdülhamid döneminin sadra
zamlarından Halil Hamid Paşa tarafından 
ocağın ıslahına çalışıldıysa da iyi bir so
nuç elde edilemedi. lll. Selim zamanında 
humbaracılar ve lağımcılara mahsus ka
nunnameler hazırlatılarak bunlara asrın 
ihtiyaçlarına uygun bir düzen verilmeye 
çalışıldı. 1792'de Halıcıoğlu'nda Humba
rahane inşa edildi. Bu kışianın Süt! üce ta
rafı lağımcı (istihkam) efradına , Hasköy 
tarafı humbaracı neferlerine mahsus ol
mak üzere ikiye ayrıldı. Bu iki sınıf asker 
için ayrı ayrı nizamnameler hazırlandı, ti
mar ve zeametler tahsis edildi. 

1207 ( 1792) tarihli Humbaracı Ocağı 
kanunnamesine göre her elli humbara 
için onar nefer humbaracıdan SOO hum
baracı ve beşer kişiden 250 mülazım ter
tip ediliyor, her on neferin biri halife. do
kuzu yamak sayıldıktan sonra beş nefer 
üzerine "serhalife" adıyla bir zabit, oca
ğa bir kethüda, bir çavuş ve bir alemdar 
tayin ediliyordu. Ayrıca maaşlar, azil, nasp 

Humbaracılar 

Mezarlığı

Sütlüce 1 Istanbul 

ve terfi usulleri, teçhizatla emeklilikyeni 
baştan düzenleniyordu. 

lll. Selim, tahta geçişinin ilkyıllarından 
itibaren humbara talimlerine çok önem 
vermişti. 1210'da (1795) humbaracılara 
bağlı olmak üzere Mühendishane-i Ber
ri-i Hümayun'u kurdu. Bu sırada talebe
nin sayısı seksen, humbaracıların sayısı 

200 idi. Sonradan talebe kırka in dirilmiş
tir. Mahlül zeamet ve tirnarlar sayıları 
SOO' e çıkarılan humbaracılara verildiği · 
gibi humbaracıbaşılık boşalırsa yerine bir 
defa mühendislerden, bir defa da ocak 
ağalarından birinin getirilmesi ve bu ma
kamın Mühendishane'ye bağlanması ka
bul edilmiştir. 1797'de çıkarılan nizam
name ile de ocak daha mükemmel teşki
lata kavuşturulmuştur. Humbaracılar bu 
dönemde bazı iç olaylara karıştılar. lll. Se
lim aleyhine çıkan ve padişahın tahttan 
indirilip şehid edilmesiyle sonuçlanan Ka
bakçı Mustafa isyanı'nda asilere yardım 
ettilerse de ll. Mahmud zamanında yeni
çerilere karşı hükümet tarafını tuttular. 

Asakir-i Mansüre-i Muhammediyye'nin 
teşkili sırasında ( 1826) Topçu, Lağımcı ve 
Humbaracı ocakları kaldırılmayıp yeni bir 
düzenlemeye gidildi. Topçubaşılık Top
hane-i Amire Müşirliği haline getirilince 
Humbaracı Ocağı da buraya bağlı ayrı bir 
askeri birlik oldu. 1832'de iki tabur halin
de bir humbara alayı mevcuttu. 1836'da 
burada 1 09'u sipahi, 229'u yaya olmak 
üzere 338 kişi görev yapıyordu. 
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Humbaracılar Mezarlığı. Günümüzde 
Beyoğlu ' na bağlı Sütlüce mahallesinde 
olup humbaracı askerlerinin defnedilme
siyle oluşmuştur. Halen Karaağaç Mezar-


