
KUMAŞ 

Türk kumaşçılığının canlanmasına yar
dımcı olmuştur; bugün de ürünleri ihraç 
mallarımız arasında yer almaktadır (ay
rıca b k. İPEK). 
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KUMBARACILAR, Mehmet lzzet 

(1873-1937) 

L 
Araştırmacı. 
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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 


