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Giriﬂ

Mumun ham maddesinin temini; mumhane ve fabrikalarda kullan›lan araçlar, mumun imalat biçimi; meskenlerden ibadethanelere,
hastahanelerden fenerlere mumun kullan›m alanlar›; Osmanl›n›n
Mekke-i ﬁerif ve Medine-i Münevvere’ye mum sevkiyat›, mumcu teﬂkilatlar›, nizamnameler, standartlar ve fiyatlar gibi konular mumun
kapsaml› bir iktisadi, idari ve sosyal teﬂkilat gerektirmiﬂ oldu¤unu gösterir.
Divan Edebiyat›nda aﬂ›k, pervaneye bezetilir. Pervane mumun
cezbesine kap›lm›ﬂt›r, mumun ›ﬂ›¤›na tutulmuﬂtur. Mumun etraf›nda
dönen pervanenin kanatlar› yanar. Mum ›ﬂ›¤› aﬂk›, yanmak da aﬂkta
yok olmay› temsil eder. Etraf› ayd›nlatmak için kullan›lan mum ve
mum ›ﬂ›¤›, ruha rehber olmak gibi anlamlar› da karﬂ›lar. Aray›ﬂlar›,
bekleyiﬂleri temsil eder. “Bir mum yakt›m, seyrine bakt›m” ibaresi
mum ›ﬂ›¤›n› seyretmenin bir vakit geçirme ﬂekli oldu¤unu da anlat›r.
Mum, modern edebiyatta da bir semboldür.
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Osmanl›’da Mum

Osmanl›’da
Mum ve Beykoz ‹spermeçet Mumu Fabrikas›
Güler Yarc›*

Yüzy›llar boyunca ayd›nlatmada kullan›lan en önemli maddelerden biri olan mum,1 bugün, özellikle sanayisi geliﬂmiﬂ ülkelerde genellikle keyif için kullan›lmakta; ayr›ca, ecza sanayiinden mobilya imalat›na kadar geniﬂ bir alanda mumdan faydalan›lmaktad›r.
Mum, bir fitili tamamen saracak ﬂekilde balmumu, stearik asit veya parafinden2 yap›lan ve yand›¤› zaman parlak bir alev veren silindir,
* Yrd. Doç. Dr. Güler Yarc›, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bö-
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lümü, ‹stanbul.
guleryarci@marmara.edu.tr
Mum, ‹ngilizce candle, wax candle; Frans›zca, bougie’dir. Balmumu (‹ngilizce wax, beeswax; Frans›zca cire), çeﬂitli bitkilerin salg›lad›¤› muma benzer bir madde olup: lahana mumu, palmiye mumu gibi tabiatta çeﬂitli hayvan ve bitkilerden elde edilen
balmumlar› bulunmaktad›r. Carnauba mumu denilen balmumu, botanikte hurmagiller (palmae) familyas›ndan Brezilya’da yetiﬂen copernicia cerifere adl› a¤ac›n yapraklar›n› örten kal›n mum tabakas›n›n toplan›p kaynar suya at›lmas›yla elde edilen
önemli bir bitkisel mumdur (Cila endüstrisinde makbul say›lan bu madde, sert
mumlar›n, birçok deri ve mobilya cilas›n›n kar›ﬂ›m›nda tercih edilir; ecza sanayiinde drajelerin cilalanmas›nda çok kullan›l›r). Ayr›ca, mineral mumlar (mineral waxes)
vard›r (Bunlar, k›smen oksitlenmiﬂ kat› hidrokarbonlard›r). Genellikle reçineli
a¤açlardan elde edilen mineral mumlar, bazen tabiatta billûrlaﬂm›ﬂ halde bulunur; en
çok bilineni, ozokerit’dir (Okyanus Ansiklopedik Sözlük, c. 4, 2024).
Parafin, Latince parum ve affinis kelimesinin karﬂ›l›¤›d›r. Kimyada katran, petrol,
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kesik koni veya dekoratif biçimli çubuk’tur. Baﬂka bir ifadeyle, cam silis, potas veya soda, kireç ve bazen de baﬂka katk› maddeleri kar›ﬂt›r›larak yüksek s›cakl›kta eritilmek suretiyle elde edilen saydam, yar› saydam ya da opak, ﬂekilsiz ve kristalleﬂmeden kat›laﬂan bir maddedir.
Mum imalat› bir endüstri faaliyeti olup, Osmanl› klasik döneminde bir de mumcu esnaf› teﬂekkül etmiﬂtir. Osmanl›lar, Ehl-i H›ref Kanunnamesi’nde mumcu esnaf›yla ilgili hususî maddelere yer vermiﬂlerdir. Bunlardan biri, mumlar›n kaliteli ya¤dan imal edilmesidir. Mumun
kokusu yap›ld›¤› hammaddeye ba¤l› oldu¤undan, ayn› Kanunname’de,
gerek halk sa¤l›¤›, gerek kaliteli mum imalini temin ve teﬂvik amac›yla çürük ve kalitesiz ya¤lar›n kullan›lmas› kesinlikle yasaklanm›ﬂ; mum
fitillerinin ise fazla konulmamas›na hükmedilmiﬂtir.
Devlet ve toplum hayat›nda elektrik enerjisinin kullan›lmaya
baﬂlanmas›na kadar, mum, Osmanl› saraylar›nda; askerî ve sivil kurumlarda; devlete veya özel ﬂah›slara ait imalathane ya da ticarethanelerde; köy, ﬂehir ve kasaba meydanlar›n›n, sokak ve caddelerin ayd›nlat›lmas›nda; hastane ve dârülaceze gibi kurumlarda; medrese ve mekteplerde; halk›n günlük ihtiyac› dolay›s›yla evler ve ibadethanelerde
geniﬂ ölçüde tüketilmiﬂtir.
Osmanl› ekonomi piyasas›nda mumlar, yerli imalat ya da ithal
emtias› olmalar›na göre farkl› fiyatlarla sat›ﬂa arz edilir; baz› dönemlerde yerli mumlar, kullan›lan hammadde ve iﬂçili¤e ba¤l› olarak mütevaz› bütçeleri aﬂabilirdi. Dayan›kl›, güzel kokulu ve dekoratif mumlar her
dönemde pahal› olup, saraylar ve konaklarda daha çok bunlar kullan›l›rd›. 19. yüzy›l ortalar›nda, Avrupa’dan getirilen ispermeçet mumunun kullan›m› yayg›nlaﬂm›ﬂ; yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹stanbul’da, Emlâk-› Hümâyun’a ait bir arazi üzerindeki binalarda yabanc›lara verilen
imtiyazla Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas› aç›lm›ﬂt›r.
Bu makalede, Osmanl›lar’da mum imalat›, kullan›m› ve ticareti;
‹stanbul ve taﬂrada revaçta olan mum çeﬂitleri; bu arada, payitaht ve
neft gibi maddelerden ç›kar›lan kat›, beyaz, yar› saydam, buhar› parlak bir alevle yanan, karbon içeren bir maddedir; mum yap›m›nda kullan›l›r (‹ngilizcesi, parafin
wax’d›r).
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di¤er ﬂehirlerde yabanc›lar›n mum imaline dair imtiyaz talepleri; nihayet, temelleri III. Selim döneminde at›lan Beykoz’daki3 sanayi tesislerinden Paﬂabahçe Billûr Cam Fabrikas›’n›n, zamanla, uygun maden cevheri bulunamamas› üzerine, 1858’de, ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’na dönüﬂtürülmesi üzerinde durulmaktad›r.
Bahis konusu fabrika, önemli tadilat ve teknik ilavelerle, Osmanl› Devleti’nin tasfiyesine kadar yerli ve yabanc› ﬂirketler taraf›ndan
aral›kl› da olsa iﬂletilmiﬂtir. Fabrika arazisi ve binalar, II. Meﬂrutiyet
Dönemi ve I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda, iﬂletme imtiyaz›na sahip ﬂah›slar ile mülk sahibi Osmanl› hânedan› aras›nda kira ve benzeri sebeplerle önemli bir hukuk mücadelesine sebebiyet vermiﬂtir. Bu mücadele, Cumhuriyet’in ilân› ve saltanat›n kald›r›lmas›ndan sonra da devam
etmiﬂtir. Yeni dönemde fabrika, mülkiyet itibariyle el de¤iﬂtirmiﬂ; ayr›ca, mum imalat› terk edilerek, yerine baﬂka maddeler istihsal edilmiﬂtir. Bu itibarla, makalede, Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n›n kuruluﬂu ve geliﬂmesinin yan› s›ra, Osmanl› arﬂiv belgelerinin imkân verdi¤i nispette, iﬂletmenin tasfiye süreci de de¤erlendirilmiﬂtir.

3

Beykoz, Üsküdar’dan Bo¤aziçi’nin Anadolu k›y›lar›n› izleyerek devam eden Üsküdar-Beykoz yolunun sonudur. Beykoz Korusu’nda, M›s›r H›divi Kavalal› Mehmed
Ali Paﬂa’n›n 1845’de inﬂa ettirdi¤i ve padiﬂah Abdülmecid’e hediye etti¤i bir saray›
vard›r. Paﬂa’n›n bu saray›, Ruslar’›n 1833’te imzalanan Hünkâr ‹skelesi Muahedesi’ni hat›rlatmak için Servi Burnu’nda inﬂa ettikleri Karataﬂ’tan âbideye nazire olarak yapt›rd›¤› rivayet edilir. Beykoz’da bir süre faaliyet gösteren Standard Oil Gaz
Kumpanyas›’n›nbayrak dire¤i olarak kulland›¤› mahalde yer alan Karataﬂ, bugün
mevcut de¤ildir. Bilindi¤i kadar›yla bu taﬂ, 1914’te, Vaniköy’deki Rehber-i ‹ttihâd› Osmâni ö¤rencileri taraf›ndan parçalanm›ﬂt›r (Orhan Çinili, “‹stanbul Mesireleri”, 34 Beykoz, say› 36, Temmuz 1968, ‹stanbul Belediyesi yay›nlar›, s. 15).
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I. Bölüm

Osmanl›’da Mum
A. Osmanl› Co¤rafyas›nda Kullan›lan Mumlar›n Evsaf› ve
Mumhaneler
1) Mum Çeﬂitleri
Osmanl› bürokrasisinde mum, resmî ve özel kurumlar ile halk taraf›ndan, genellikle kullan›ld›klar› yere göre s›n›fland›r›lm›ﬂ; bir k›sm›,
imal edildikleri mahal veya bir bölge halk› taraf›ndan verilen hususi
ad›yla di¤erlerinden ayr›lm›ﬂt›r. Bunlar mühür mumu,4 k›rm›z› mum,5
beyaz mum,6 dökülmemiﬂ beyaz mum,7 de¤irmi mum,8 tersane mumu,9 donanma mumu,10 sokak mumu, camii-i ﬂerif ya da mihrab mumu, Tokad
mumu,11 Paskalya mumu diye nitelendirildikleri gibi; Avrupa’dan ithal
edilen mumlara, genellikle Frenk mumu12 denilmiﬂtir.
Osmanl› co¤rafyas›nda, Gümüﬂhane madenlerinde kullan›lan ve
halk aras›nda ma¤ara mumu13 olarak isimlendirilen mumlar da imal
edilmiﬂtir. 19. yüzy›lda, Zonguldak’ta, Ere¤li Kömür Havzas›’nda kurulan ve hususi bir kumpanya taraf›ndan iﬂletilen kömür madenlerinde
kullan›lan mumlar, muhtemelen Gümüﬂhane’de imal olunanlardan
4

5
6

7
8

9

10
11
12

13

Ortaça¤’da balmumuna terebentin ve renk verici maddeler kar›ﬂt›rarak elde edilen
mühür mumu, dünyada ilk defa Mezopotamya’da kullan›lm›ﬂt›r.
BOA, C.DH, 8/381, 25 ﬁ 1183/24 Aral›k 1769.
Medine’de Ravza-i Mutahhara’ya Sultan Mahmud Vakf›’ndan yüzy›llar boyunca beyaz mum gönderilmiﬂtir (BOA, C.EV, 575/29011, 29 C 1208/1 ﬁubat 1794).
BOA, A.MKT.MHM, 127/42, 18 B 1274/4 Mart 1858.
Güler K›vrak [Yarc›], XIX. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Edirne Gümrü¤ü, ‹Ü SBE Yay›nlanmam›ﬂ Yükseklisans Tezi, ‹stanbul 1989, s. 143 vd.
Bkz. Ekler, Beykoz ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n›n Hazine-i Hassa’ya devredilen
demirbaﬂ eﬂya listesi (BOA, HHd, 11841).
Gös. yer.
Ayn› yer.
Fransa, Belçika gibi devletlerden ithal edilen Avrupa menﬂeli mumlar için kullan›lm›ﬂ bir tâbirdir (Dipnotlar›nda gösterilen çok say›da arﬂiv belgesinden).
BOA, C.DRB, 59/2932.
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pek farkl› de¤ildi. Kumpanyan›n sarfiyat kalemleri aras›nda bir mumhane müdürü maaﬂ›na yer verilmiﬂ olmas›, Ere¤li kömür ocaklar›n›n
ayd›nlat›lmas›nda sarf edilen mumlar›n tamamen kendi mumhanelerinde haz›rland›¤›n› gösteriyordu.14
Hoca Bey Ya¤›15 gibi, mum imalinde kullan›lan maddelere gelince,
bunlar da bazen kalitesine ya da istihsal bölgesine nispetle verilen adlarla tan›n›yorlard›. Piyasada zor bulunan ispermeçet ya¤› ve mumu ise,
Avrupa’dan ithal edilirdi. Kaliteli, güzel kokulu ve pahal› olan ispermeçet mumlar›’n›n16 hammaddesi, ispermeçet balinas›ndan ç›kart›l›r; daha çok saraylarda ve varl›kl› ailelerin konaklar›nda kullan›l›rd›. Uzun
y›llar yurt d›ﬂ›ndan getirtilen bu mumlar, 19. yüzy›l ortalar›nda Beykoz’da aç›lan ve resmî ad›yla Paﬂabahçe ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu
Fabrikas› olarak isimlendirilen tesislerde imal edilmeye baﬂlanm›ﬂ; gittikçe daha geniﬂ bir piyasaya arz edilmiﬂtir.
2) Mum ‹malathaneleri
Avrupa’dan Osmanl› payitaht› ve taﬂras›na ithal edilen mumlar,
ticarî iﬂlemlerde ve halk aras›nda, ithal edilen devlet veya ﬂehrin ad›yla an›l›yorlard›. 19. ve 20. yüzy›llarda ‹stanbul’a ithal edilen Apolon,
Belçika ve Forniye mumlar› bunlar aras›nda say›labilir.17 Osmanl› piya14

15

16

17

Ahmet Ö¤reten, “Ere¤li Kömür Madeni Havzas›nda ‹lk Üretim”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü Dergisi, say› 3, Erzurum 2006, 146-147.
BOA, MVL, 535/71, 4 Ra 1284/6 Temmuz 1867, Orijinal nr. 13 ‹stida 458, lef 1,
2.
‹spermeçet, Latince sperma kelimesi ile Yunanca çeti kelimesinin birleﬂmesiyle meydana getirilmiﬂ bileﬂik bir kelimedir (‹talyanca ve ‹ngilizce spermaceti, Frans›zca
blanc de baleine). Bu kelime, balinalar›n baﬂ›ndan al›nan ve mum yapmakta kullan›lan bir çeﬂit beyaz ya¤›n ad›d›r (Okyanus Ansiklopedik Sözlük, c. 4, s. 1245). ‹spermeçet balinalar› (physeter catodon/physeter macrocephalus), uzun y›llar etleri ve baﬂlar›ndaki geniﬂ boﬂlukta depolad›klar› ispermeçet dolay›s›yla geniﬂ çapta avlanm›ﬂ;
1979’da getirilen ticarî maksatla av yasa¤›ndan sonra nesilleri korunmaya baﬂlam›ﬂt›r Ancak, Norveç gibi baz› ülkerde bugün de belirli ﬂartlar alt›nda balina avc›l›¤›
yap›lmaktad›r. ‹spermeçet balinas›n›n eti hayvan yemi olarak, ya¤› ise sanayi ürünlerinde, el ve vücut kremlerinde kullan›lmaktad›r.
Bkz. Tablo 1.
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salar›nda ticari hacmi en yüksek olan mumlar, Belçika mumu olup; Anvers liman› üzerinden getirilirdi.18 Ayn› dönemde ‹stanbul piyasas›nda
al›c› bulan yerli mumlar, Osmaniye ve Sultaniye mumlar› idi. 1800’lü
y›llar›n sonunda Bosfor mumu19 ad›yla iç piyasada sat›ﬂa sunulan mumlar ise, Bo¤aziçi’nde, Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas› imalat› olmal›d›r.
Osmanl›lar’da ve bütün dünyada, semavi dinlere inanan muhtelif
cemaat taraf›ndan belirli gün ve sebeplerle kullan›lan mumlar da vard›. Bunlar, yine hususi adlarla benzerlerinden ayr›l›rlard›. Mesela,
Hristiyanlar’›n büyük ve küçük paskalya törenlerine mahsus paskalya
mumu20 burada zikredilebilir.
Mum adlar› ve evsaf› kadar, bürokraside kimlere, hangi çeﬂit
mumdan, niçin ve hangi miktarda tahsis edildi¤i de önemli idi. 24
Aral›k 1769’da, “Vezir Paﬂa’n›n mühürdâr›na 50 dirhem k›rm›z› mum, 10
çubuk k›rm›z› Frenk mumu verilmesine dair” bir emirden,21 yerli ve Avrupa menﬂe’li k›rm›z› mum’un mühürlerde kullan›lmak üzere vezirlerin
maiyyetindeki mühürdarlara dirhem ve çubuk/tane hesab›yla verildi¤i
görülmektedir. 4 Mart 1840 tarihli bir tahrirde geçen, “300 adet mum
kozak, 100 dirhem k›rm›z› mum”22 ifadesi de k›rm›z› mum’un genellikle
dirhem’le ölçülüp, kozak halinde iﬂlem gördü¤üne iﬂaret etmektedir.
Hak sahiplerinin mumlar›n› devlet ad›na tevzi’ görevi ise, kâ¤›dc›baﬂ›n›n sorumlulu¤undad›r.
Osmanl›lar’da, her ay belirli miktarda k›rm›z› mum tahsis edilen
resmî görevlilerden biri, Divan-› Hümayun’a ba¤l› Vak’anüvislik Kalemi’ne atanan tarih yaz›c›lar›d›r. III. Selim dönemine rastlayan 14 Ha18

19
20

21
22

Dersaadet Ticaret Odas› Gazetesi’nin 1903-1905 y›llar› ars›na rastlayan bütün nüshalat›.
Bkz. Tablo 2.
Beﬂ adedi haç ﬂeklinde düzenlenip, buhur tanesiyle süslenen paskalya mumlar› (‹ngilizce easter candle, Frans›zca clerge pascal) Hristiyanlar taraf›ndan Cumartesi geceleri yap›lan takdis merasimlerinde ve özel olarak paskalya döneminde gerçekleﬂtirilen büyük âyinlerde yak›lmaktad›r.
BOA, C.DH, 8/381, 25 ﬁ 1183/24 Aral›k 1769.
BOA, C.DH, 8/385, 29 Z 1255/4 Mart 1840.
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ziran 1790’da kaleme al›nm›ﬂ bir tahrirde,23 vak’anüvis efendiye verilecek k›rm›z› mumlar hakk›nda baz› bilgiler mevcuttur. 18 Nisan 1792
tarihli bir divan tezkiresinde ise, “Fransa kral›na yaz›lacak cevabî nâmei hümâyun için 50 dirhem k›rm›z› yumuﬂak mum verilmesi”,24 istenmektedir. 22 Ocak 1793’te kâ¤›dc›baﬂ›ya hitaben yaz›lan bir buyrulduda, bu
defa, “sefaretle Rusya’ya gidecek olan Mustafa Paﬂa’n›n memuriyetini bildirmek amac›yla Rusya kral›na yaz›lacak nâme-i hümâyun için üç tabaka
sultanî âbâdi kâ¤›d, 4 deste alt›n varak, 50 dirhem tahrîr-i hâs, 50 dirhem
yumuﬂak mum verilmesi”,25 emredilmiﬂtir. 9 Temmuz 1812 günü Divan› Hümayun Kalemi’ne verilen bir tahrirde ise, “800 dirhem tahrîr-i hâs
ve k›rm›z› mum bedeli olan 220 kﬂ.un tesviyesi”,26 yani ödenmesi istenmektedir.
Bahis konusu emir ve talimatlardan anlaﬂ›laca¤› üzere, k›rm›z›
mum’un devlet kurumlar›nda kullan›m alan› hayli geniﬂtir. Bunlardan
biri de diplomasi sahas› olup; Osmanl› dahil dünya devletleri, devletler
aras› anlaﬂma metinlerinin onay ve muhafazas›nda k›rm›z› mum kullanm›ﬂlard›r. Bu gibi anlaﬂmalarda, müzakereler sonunda mutab›k kal›nan
konular maddeler halinde toplan›r ve anlaﬂmaya taraf devlet say›s› kadar temessük/anlaﬂma metni haz›rlan›rd›. Metinlerde herhangi bir de¤iﬂiklik yap›lmamas› amac›yla temessüklerin orta sayfas›n›n s›rt k›sm›na
aç›lan deliklerden geçirilen ince simli kordon veya kurdelan›n iki ucu
hâtime k›sm›n›n alt›nda bir araya getirilir; iki uç üzerine yaklaﬂ›k 3 cm.
çap›nda ve murahhas say›s› kadar mum dökülürdü. Daha sonra mumlar›n üzeri murahhaslar›n mühürleri ile mühürlenir, yanlar›na, yine murahhaslar›n imza atmalar›n› müteakip görüﬂmelere son verilirdi.27
14 Kas›m 1893 tarihli bir emirde, “Hudeyde Postahanesi’ne teslim
edilen posta ç›k›nt›lar›n›n üzerinde bulunan mühürlerin tatbiki için k›rm›z›
23
24
25
26
27

BOA, C.DH, 319/15907, 7 L 1204/14 Haziran 1790.
BOA, C.HR, 175/8743, 25 ﬁ 1206/18 Nisan 1792.
BOA, C.HR, 159/7915, 9 C 1207/22 Ocak 1793.
BOA, C.ML, 505/20517, 28 C 1227/9 Temmuz 1812.
Osmanl› Arﬂivi’nde Bulunan Muâhedenamelerden Örnekler, T.C. Baﬂbakanl›k Devlet
Arﬂivleri Genel Müdürlü¤ü Osmanl› Arﬂivi Daire Baﬂkanl›¤›, Ankara 2000, s. 2.
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mum ile konﬂimento’ya bas›lmas›n›n”28 ilgililere tebli¤i, muhabere evrak› üzerinde mum kullan›m› bak›m›ndan dikkati çekmektedir. Yap›lan
tebligattan, ﬂahsî veya kurumlar aras› haberleﬂmeye mahsus evrak
muhtevas›n›n nas›l özenle korundu¤u ve k›rm›z› mum’un ne kadar
önem arzetti¤i bir defa daha ifadesini bulmaktad›r.
Osmanl› yöneticileri, resmî mekânlar›n ayd›nlat›lmas› ve bürokratik evrak›n mühürlenmesinde kullan›lacak mumlar›n usulüne uygun
temin ve da¤›t›m›ndan baﬂka, ibadethanelerin ayd›nlat›lmas›na büyük
önem vermiﬂ; baz› din adamlar› ve ﬂah›slara da hususî sebeplerle mum
tevzi etmiﬂlerdir. Mesela, 1 Ekim 1794 tarihli bir buyrulduyla,29 “Sultan
Ahmed Camii’nde her y›l okutulan mevlüdde oldu¤u gibi o y›l da zevâta Divan-› Hümayun taraf›ndan 150 dirhem k›rm›z› mum verilmesi” amac›yla
görevliler önceden uyar›lm›ﬂt›r.
B. Osmanl› Saraylar›, Devlet Kurumlar› ve Ahalinin Mum
‹htiyac›
Osmanl› Devleti’nde, 1856 y›l›na kadar, baﬂta payitaht ‹stanbul
olmak üzere imparatorlu¤un bütün ﬂehirleri, modern anlamda bir ayd›nlatma tesisinden yoksundu. Bu dönemde, evler mum ve ya¤ kandilleriyle; belli baﬂl› sokaklar, önemli kamu binalar›, varl›kl› ailelerin konak ve yal›lar›n›n önleri fenerlerle ayd›nlat›l›yordu. Önceden belirlenen mevkilerde belediye çal›ﬂanlar› taraf›ndan havan›n kararmas›yla
birlikte yak›lan kandiller, havan›n ayd›nlanmas›na kadar yan›k tutulup, daha sonra söndürülüyordu.
1) Saraylar
‹stanbul saraylar› muhasebe kay›tlar›, payitahttaki saraylar›n
mum tayinat› hakk›nda yeteri kadar bilgi vermektedir. Buna göre, mesela 963/1555-1556 y›l›nda Enderun-› Dersaadet-i Atîk’de sarfedilen

28
29

BOA, DH.MKT, 94/3, 5 Ca 1311/14 Kas›m 1893.
BOA, C.DH, nr. 317/15829, 6 Ra 1209/1 Ekim 1794.
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980 k›t’a balmumu için 8.910 akçe ödenmiﬂti.30 Muhasebe defterinden,
ayn› tarihte ‹brahim Paﬂa Saray› mescid ve kap›lar› için 480;31 Galatasaray›’nda, Enderun k›sm›’n›n 500 adet mum bahas› karﬂ›l›¤› olarak da
6.000 akçe ödendi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.32
Lâle Devri(1718-1730)’nin sonlar›na do¤ru, May›s 1729’da, dönemin padiﬂah› III. Ahmed’in yal›lara naklinde “kozbekçilerine mu’tad-›
vechile fener için günde bir adet mum verildi¤i”33 bilinmektedir. 19. yüzy›l
ortalar›nda, Osmanl› saray›nda valide sultanlar, kad›nefendiler, ikballer, sultanlar ve ﬂehzade daireleri için her ay bir miktar mum tahsis edilirdi.34 Bu yüzy›l›n ilk yar›s›nda, 20 Ekim 1827 tarihini taﬂ›yan ve saray dairelerine verilen mum miktar›n› gösteren bir defter,35 ‹stanbul’daki saraylarda kimlere ne kadar mum da¤›t›ld›¤›n›n düzenli surette kay›t alt›na al›nd›¤›n›n delilidir.
Hazine-i Hassa’ya ait olup, kendilerine mum ve zeytinya¤› tahsis
edilen ﬂah›slar› ve tahsisat› gösteren 11 Aral›k 1877 tarihli bir baﬂka
defterde, 13 Eylül-12 Ekim 1876 tarihleri aras›nda saraya mahsus 25
k›yye mum tahsisat› ve bunun 9 k›yyesinin Beﬂiktaﬂ Saray› Harem Dairesi bekçilerine teslim edildi¤i36 kay›tl›d›r. Ayn› deftere göre, 13 Ekim-12
Kas›m 1875 tarihleri aras›nda ashâb-› tâyinat’a da¤›t›lan mum miktar›
299 k›yye olarak hesaplanm›ﬂt›r.37 Bu tarihte mum tahsis edilmiﬂ kimselerin say›s› 50 olup; her birine genellikle bir k›yye mum verildi¤i halde, en fazla mum yine bekçilere ayr›lm›ﬂ ve Beﬂiktaﬂ Saray› Mâbeyn-i
Hümayun Dairesi bekçileri 12 k›yye mum alm›ﬂlard›r.38
30

31
32
33
34

35
36
37
38

Ömer Lütfi Barkan, “‹stanbul Saraylar›na Ait Muhasebe Defterleri”, Belgeler, IX /13
(Ankara 1979), s. 9.
Ayn› makale, s. 25.
Gös. yer, s. 33.
BOA, C.SM, 162/8141, 8 L 1141/7 May›s 1729.
Valide sultan, kad›nefendiler, ikballer, sultan ve ﬂehzade dairelerinin bir ayl›k mum
sarfiyat›n› gösteren pusula: BOA, C.SM, 36/1807, 29 L 1264/28 Eylül 1848.
BOA, C.SM, 134/6749, 29 R 1243/20 Ekim 1827.
BOA, HH.d, nr. 509, 5 Z 1294/11 Aral›k 1877, s. 99.
Ayn› defter, s. 54-55.
Gös. yer, s. 55.
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2) Hususî Meskenler: Evler
Hususi meskenlerin ayd›nlat›lmas›nda kullan›lan mumlar imparatorlu¤un muhtelif ﬂehirlerinde imal edilir; iç ve d›ﬂ ticaret hukukunun
gerektirdi¤i vergiler ödenmek suretiyle, ‹stanbul ve di¤er ﬂehirlere
gönderilir; dahilî ve haricî ticaret bak›m›ndan farkl› gümrük bölgelerinden getirilen mumlar›n vergilendirilmesinde, mükelleflere çeﬂitli
kolayl›klar sa¤lan›rd›. Yerli mum imalat›n›n en yo¤un oldu¤u ﬂehir, ‹stanbul idi. Ancak ‹stanbul, tüketimin de di¤er ﬂehirlere oranla zirvede
bulunmas› sebebiyle mum ihtiyac›n›n tamam›n› kendisi karﬂ›layamazd›. Nisan 1854’de, “‹stanbul’daki evine mum götürmek için Trabzon’a gidecek olan S›rr› Paﬂa’n›n kethüdas› Süleyman Bey’e gümrük ve di¤er yerlerde kolayl›k gösterilmesi” amac›yla Erzurum valili¤i taraf›ndan verilen bir
emirden,39 maddî imkânlar› iyi olanlar›n, yurt içinden de olsa daha kaliteli mumlar temin etmenin kolay bir yolunu daima bulduklar› anlaﬂ›lmaktad›r.
3) ‹badethaneler: Mukaddes Beldeler, Camiler, Mescitler, Tekke
ve Türbelerin Mum ‹htiyac›
a. Mekke-i ﬁerîf ve Medine-i Münevvere’ye Mum Sevkiyat›,
Surre-i Hümâyunlar
Payitahttan Mekke ve Medine’ye her y›l belli miktarda mum sevkedilirdi.40 Mesela, Hazret-i Peygamber’in (s.a.v) Medine-i Münevvere’deki ravzas›na her y›l dökülmemiﬂ beyaz mum gönderiliyordu. Sonralar› yeni bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu. Böylece, 1 ﬁubat 1794’de,
“Medine’ye dökülmemiﬂ mum gönderilmesinin kar›ﬂ›kl›¤a sebep oldu¤u” ve
“Sultan Mahmud Vakfiyenamesi’nde Ravza-i Peygamberi’ye dökülmemiﬂ
beyaz mum gönderilmesi ﬂart› bulundu¤undan”, bu mumlar›n, M›s›r vas›tas›yla mahalline gönderilmesine hükmedildi; ayn› maksatla, bölgenin
39

40

BOA, (A.)M, 12/1, 25 B 1270/23 Nisan 1854. ‹stanbul’a mumya¤› getirecek yabanc›lara gerekli kolayl›k sa¤lan›yordu (1853 y›l›nda ‹stanbul’a mum ya¤› getirecek
Frans›z tacir Nedseki’den gümrük ve kalemiye resminin nizama uygun olarak al›nmas›na dair yaz›: BOA, HR.MKT, 56/52, 26 R 1269/6 ﬁubat 1853).
BOA, Y.PRK.PT, 7/129,9 Za 1308/16 Haziran 1891.
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vali ve emirlerine gerekli talimat verildi.41 26 Aral›k 1797’de, “bedeli
Sultan I. Mahmud’un Ayasofya’daki Kütüphanesi Vakf›’ndan karﬂ›lanmak
üzere, Medine’de Ravza-i Peygamberi’ye beyaz balmumundan iki adet
mum gönderilmesi”42 amac›yla kaleme al›nan bir buyruldudan, o tarihte Medine’ye giden mumlar›n balmumundan43 imal edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu mumlar›n devasa boyutlarda olduklar› da bilinmektedir.44
K›r›m Savaﬂ›’ndan sonraki y›llarda, 1858’de Mekke ve Medine’ye
tahsis edilmiﬂ mumlar, Surre-i Hümâyun Emaneti vas›tas›yla gönderilmekte idi.45 Mesela 1890’da, Harem-i ﬁerif-i Hazret-i Nebevi’ye sevkedilen mumlar›n yerine ulaﬂt›r›lmas› memuriyeti, Evkaf Nezareti Evrak Odas› mübeyyizi Hac› Râﬂid Efendi’ye verilmiﬂti. Bu mübeyyiz memuriyetini baﬂar›yla yerine getirmiﬂ; Hicaz Vilayeti ve Mekke-i Mükerreme
Emareti kendisinden memnun kalm›ﬂ ve Bâb›âli’den, Hac› Râﬂid Efendi’nin rütbe ve niﬂan ile taltifini dahî teklif etmiﬂlerdi.
Padiﬂah›n vakf›ndan tahsis edilen mumun Surre-i Hümâyun ile
götürülmesine dair 3 Eylül 1892 tarihli bir tahrirde,46 “Ravza-i Mutahhara dahilindeki ispermeçet mumlar› ile bir sand›k buhurun görevli a¤aya verilerek, inﬂas› emredilen 4 aded hane masraf›yla birlikte, Velâdet-i Hazret-i
Nebevî Akçesi’nin ve mumlar›n yak›lmas›yla vazifeli memurun maaﬂ›yla
bez paras›n›n Surre-i Hümayun Emaneti’ne teslimen gönderildi¤i, bunun 8
41
42
43

44

45
46

BOA, C.EV, 575/29011, 29 C 1208/1 ﬁubat 1794.
BOA, C.EV, 154/7673, 7 B 1212/26 Aral›k 1797.
ﬁem’i-asel, yani balmumu, devletler aras› ticarette önemli bir hammadde idi. Mesela Lehistan’dan Osmanl› ﬂehirlerine yap›lan ithalatta kürk ve balmumu ilk s›ralarda yer al›rd›. 16. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Osmanl› piyasas›ndaki balmumu, padiﬂah›n Nakﬂa (Naksos) dükas› tayin etti¤i Yahudi tacir Yasef Nassi’nin iltizam›ndan
bulunuyordu (BOA, Mühimme Defteri, c. 7, s. 987; ‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, Osmanl› Tarihi, III/2, Ankara 1988, s. 578).
Teknolojinin geliﬂmesiyle birlikte bölgeye mum yerine Bat›’dan ithal edilen lambalar gönderilmeye baﬂlan›r. Mesela, II. Meﬂrutiyet Dönemi’nin ilk aylar›nda, Kas›m
1908’de Bâb›âli, Hicaz Valili¤i’nin iste¤iyle Harem-i ﬁerif’in ayd›nlat›lmas› için 800
mum kuvvetinde 20 adet lüks lambas› göndermek üzere ilgililere talimat verir
(BOA, DH.MKT, 2652/79, 14 L 1326/9 Kas›m 1908).
BOA, A.MKT.MHM, 127/42, 18 B 1274/4 Mart 1858.
BOA, Y.PRK.Mﬁ, 2/89.
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Mart 1892 tarihli hükümnâmede de bildirildi¤i”, kay›tl›d›r. Tahrire göre,
“bu mebla¤›n Medine’ye nas›l geldi¤i ve mübâﬂeret keyfiyeti”, daha önce
takdim edilen bir maruzatla padiﬂaha da arz edilmiﬂtir.47
b. Cami, Mescit, Tekke ve Türbelerde Mum Sarf›
Selâtin camileri aras›nda gelir ve giderleri en iyi bilinenlerden biri, ‹stanbul’daki Süleymaniye Camii’dir. Süleymaniye Camii ve ‹mareti Vak›f tesislerinin, mesela 1585-1586 y›l› muhasebe kay›tlar›n›n tamam› yay›nlanm›ﬂt›r. ‹maret’in, el-ihracat baﬂl›¤› alt›nda gösterilen
harcama kalemleri aras›nda, 1.520 akçe de¤erinde ve 40 vakiyye miktar›nda ﬂem’-i asel-i sefid/beyaz balmumu’na yer verilmiﬂtir.48
Süleymaniye dahil, Osmanl› payitaht› ve taﬂradaki selâtin camilerinin mum ihtiyac› hakk›nda vak›f ﬂartnamelerinde hususi maddeler
bulunmaktad›r. Mesela, Kastamonu’ya ba¤l› Boyabad kazas› Sultan Bayezid Hân Camii Vak›fnamesi’ne göre, ad› geçen camide bu hizmetle
görevli bir de Vezne Kapan› mevcuttur.49 18. yüzy›l sonlar›nda, caminin
revgân-› ﬂem’ mütevellisi Hasan Halife vefat etmiﬂ, vezn-i kapan hizmeti
boﬂ kalm›ﬂ, ﬂartname gere¤i bu hizmete baﬂka biri tayin edilece¤inden,
Sâd›k ad›nda bir ﬂah›s tevliyet’e talip olmuﬂtur. Sâd›k, resmî makamlara verdi¤i arzuhalinde, “daha önce Hasan halifenin mutasarr›f oldu¤u caminin kandilleri ve revgân-› ﬂem’ine meﬂrût Vezne Kapan› Vakf› y›ll›k hâs›lat›n›n 460 kﬂ. olup; kapan›n, caminin kandil ya¤lar› ve mum ihtiyac›n› karﬂ›layacak surette tasarrufu ﬂart›yla kendisine tevcihini” arz etmiﬂtir.50 Vak›f
ﬂartnamelerinde aç›kça belirtildi¤i gibi, büyük camilerde, hususi olarak
mumlar› yakmakla görevli kimselerin istihdam›na sonraki y›llarda da devam edilmiﬂtir. Mesela, Mart 1910’da Sultanahmet Camii’nin mum
yak›c›s› ve hâdimi, Ahmed Efendi ad›nda bir zatt›r.51
47
48

49
50
51

Gös. yer.
Ömer Lütfi Barkan, Kolonizatör Türk Derviﬂleri ve Süleymaniye Camii ve ‹mareti Tesislerine Ait Y›ll›k Muhasebesi, haz. Coﬂkun Çak›r, Ankara 2013, s. 228.
BOA, C.EV, 10/492.
Ayn› yer.
BOA, ﬁD, 3066/47, 25 S 1328/8 Mart 1910.
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Osmanl› iskân ve güvenlik sisteminin en önemli unsurlar›ndan
biri, kalelerdir. Anadolu ve Rumeli’deki kalelerde bulunan cami ve
mescitlerin ayd›nlanma masraflar› devlet taraf›ndan karﬂ›lan›r; bahis
konusu ödemenin miktar› ve finans kayna¤› önceden belirlenirdi. Kas›m 1687’de, Akkirman Kalesi mustahf›zlar› mevacibi ve Sultan Bâyezid
Camii mum bedeli, padiﬂah›n emriyle, Rusçuk vilayeti cizye-i gebran akçesi’nden ödenmiﬂti.52 Devlet, kale camilerinin yan› s›ra, bir kalede gerekli mahallerin ayd›nlat›lmas› için de mum tahsis eder; nakliyat›n deniz yoluyla yap›lmas› mümkün olan yerlere, daha önce anlaﬂt›¤› reislerin teknesiyle gönderilen mumlar›n nakil ücreti devletin muhtelif gelir kalemlerinden karﬂ›lan›rd›. Bâb›âli, yine Kas›m 1687’de, yeni kalelere gönderilecek mumlar için baz› reislerle anlaﬂm›ﬂ, bu gemilerin
navlun masraf› Sivas Eyaleti avar›z gelirinden karﬂ›lanm›ﬂt›.53
Nisan 1719’da nefs-i Trabzon’daki Fethiye Camii’nin mum bedeli
Trabzon Gümrü¤ü Mukataas› gelirinden;54 A¤ustos 1762’de, Selanik’e
tâbi Karaferye’de bulunan Sultan Murad Camii’nin mum ve kandil
masraf› Hatice Sultan Vakf›’ndan;55 ﬁubat 1822’de ‹stanbul’da ﬁeyh
Ebulvefa Camii’nde yak›lan mum ve kandillerin bedeli attar Seyyid elHâc Halil’in vakfetti¤i dükkânlar›n gelirinden tahsil edilmiﬂti.56 ﬁüphesiz bu ödemeler, ilgili vak›fname ve emirnamelere uygun olarak, daha önce ve sonraki tarihlerde de devam etmiﬂtir.
Mum tahsis ve tevzii hususunda, Konya’daki Mevlâna Dergâh›
derviﬂlerinin ihtiyaçlar› da dikkate al›n›rd›. Mevlâna Dergâh›’nda kullan›lacak mumlar, her y›l önceden tahsis edilen tertibattan karﬂ›lan›rd›. Mesela, Temmuz 1829’da, tevziat kadîm usule uygun surette devam
ediyordu.57 ‹stanbul’a gelince, payitahttaki birçok dergâh›n hususî geliri olup, ayd›nlanma masraflar› buradan ödenirdi. Bir misal vermek
52
53
54
55
56
57

BOA, AE.SMMD.IV, 55/6435, 2 M 1099/8 Kas›m 1687.
Ayn› yer.
BOA, C.EV, 88/4372, 25 Ca 1131/15 Nisan 1719.
BOA, C.EV, 20/962, 18 M 1176/9 A¤ustos 1762.
BOA, C.EV, 23/1123, 11 Ca 1237/3 ﬁubat 1822.
BOA, C.EV, 13/604, 28 M 1245/3 Temmuz 1829.
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gerekirse, eski sadrazamlardan Mustafa Paﬂa’n›n Edirnekap› d›ﬂ›nda ihyâ etti¤i dergâh›n görevlilerine, Ocak 1854’de dergâh ad›na verilmesi
gerekli maaﬂlar ile dergâh›n zeytinya¤› ve mum bedelleri ayl›k olarak
ödenmiﬂti.58
Tanzimat Dönemi’nin ilk y›llar›na rastlayan 1840’da, Akdeniz/Çanakkale Bo¤az›’nda Nara Kalesi ile Bigal› Tabyas›’nda bulunan iki caminin müstahdemlerinin ayl›klar› ile zeytinya¤› ve mum bedelleri Maliye Hazinesi taraf›ndan karﬂ›lan›yordu.59 ‹stanbul’da, Ayvansaray’daki
Toklu ‹brahim Dede Mescid-i ﬁerifi’ne tahsis edilmiﬂ ya¤ ve mum tahsisat›n›n, 1893’te, önceki y›llara nispetle hiç de¤iﬂtirilmeden devam
etti¤i görülmektedir.60 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru, Osmanl›lar’da,
mum masraflar› merkezî hazine taraf›ndan karﬂ›lanan cami say›s› artm›ﬂt›. Bunlardan biri, Rumeli’deki Adakale Camii’dir. Evkaf-› Hümayun Nezareti, A¤ustos 1894’de Adakale Camii’ne gerekli mum ve ya¤
bedeli için Maliye Hazinesi’nden uygun bir tahsisat istemiﬂti.61 Nisan
1895’te, “gelir ve giderleri Hazine taraf›ndan idare edilen Adakale Camii’nin ya¤ ve mum bedeli olmak üzere bütçe aç›¤›na ve tahsisata kaç kuruﬂ
ilâve edilmesi gerekti¤i” araﬂt›r›lm›ﬂ;62 evkaf idaresi, 1897 y›l› Ramazan
ay›na rastlayan 14 ﬁubat’ta, bu amaçla “1.500 kﬂ. tahsisinin ihtiyaca uygun oldu¤unu” bildirmiﬂti.63
Ramazan aylar›nda ibadethanelere mum gönderilmesi, ﬂüphesiz,
di¤er aylara nispeten daha büyük önem arz ediyordu. 1880 y›l› Ramazan ay›nda (7 A¤ustos-5 Eylül), camilere verilecek mum ve gazya¤›
hakk›nda al›nan önlemlere bak›ld›¤›nda, selâtin camileri ile kudretli
kimselerin hayrat›ndan olan camilere her y›l Ramazan-› ﬁerif’de verilmesi gereken zeytinya¤›, balmumu ve ispermeçet ile ‹marât-› Âmire’de
58

59
60
61

62
63

BOA, A.MKT.NZD, 107/31, 8 R 1270/8 Ocak 1854; kezâ, A.MKT.NZD, 109/95,
25 R 1270/25 Ocak 1854.
BOA, C.EV, 228/11375, 13 Ca 1256/13 Temmuz 1840.
BOA, BEO, 220/16463, 28 Za 1310/13 Haziran 1893 (Evkaf, 14927).
BOA, BEO, 447/33519, 29 M 1312/2 A¤ustos 1894; kezâ, BEO, 604/45269, 25 L
1312/21 Nisan 1895 (Maliye, 33519).
BOA, BEO, 798/59844, 11 M 1314/ 22 Haziran 1896 (Evkaf, 33519).
BOA, BEO, 907/68022, 12 N 1314/14 ﬁubat 1897.
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piﬂirilen ve da¤›t›lan pilav-zerde ve di¤er yiyeceklerin temin ve da¤›t›m› hakk›nda s›k› tedbirler al›nd›¤› görülmektedir. Zira, 1877 ve 1878
y›llar› Ramazan aylar›nda Osmanl›-Rus Savaﬂ› sebebiyle; 1879’da ise,
savaﬂ sonras›nda yaﬂanan Hazine muzayakas› üzerine Ramazan’da yap›lmas› gerekenler tam olarak yerine getirilememiﬂti. Bâb›âli, 1880 y›l›
Ramazan›’nda baz› tedbirler alarak bunlar› telâfi etmek istedi. Hükümet, Hazine-i Evkaf’›n bu hizmetleri lây›k›yla yapabilmesi için 27
Temmuz 1880’de Saray’a bir tezkire göndermiﬂ; Sultan II. Abdülhamid
de 1 A¤ustos 1880 tarihli irade-i seniyyesiyle64 gerekli önlemlerin zaman›nda al›nmas›na imkân tan›m›ﬂt›r.
Osmanl›lar’da, ‹stanbul’daki cami, türbe ve hayrattan geliri yeterli olmayanlara, padiﬂah›n emriyle yard›mda bulunulur; mesela, Ramazan aylar›nda Hamidiye Anbar›’ndan mum ve zeytinya¤› verilirdi. Payitahtta, yaln›z 1865 y›l› Ramazan›’na rastlayan 28 Ocak-26 ﬁubat
günleri aras›nda bu amaçla da¤›t›lan mum miktar›, 228 k›yyedir.65 II.
Abdülhamid döneminde, Kas›m 1879’da, Evkaf-› Mülhaka’dan Beykoz’da, “Çubuklu’da bulunan caminin hiçbir tahsisat› olmad›¤›ndan, bîkudret hayrat tertibi’nden, her y›l emsâli gibi uygun miktar mum ve zeytinya¤› tahsis” edilmiﬂti.66 Ayr›ca Ramazan aylar›nda, baz› ﬂah›slara, mum
ve di¤er ihtiyaç maddelerinden iane verilirdi ki, 1848 y›l› Kas›m ay›nda, “Medine’de bulunan Aﬂki Efendi’ye 500 kﬂ. ayl›k ile zeytinya¤›, mum
ve Ramazaniye tayini verilmesine” dair Medine [Evkaf] Müdürü’ne gönderilen ﬂukka,67 bu uygulamaya misal gösterilebilir.
Hayrî sebeplerle tahsis edilen mumlar›n miktar ve bedelleri hakk›nda elimizde çok say›da belge mevcuttur. Bunlardan birkaç› daha ﬂöyle s›ralanabilir: A¤ustos 1897’de Fatma Sultan Vakf› hayrat›ndan Edirne’de Tahtakale mahallesindeki Fatma Sultan Camii’nin ya¤ ve mum
gibi ayd›nlatma malzemeleri için her y›l 150 kﬂ. ayr›lm›ﬂt›r.68 Mart
64
65
66
67
68

BOA, ‹.DH, 809/65381, 23 ﬁ 1297/31 Temmuz 1880.
BOA, EV.d, 19306, 23 Za 1287/14 ﬁubat 1871, s. 35.
BOA, ﬁD, 100/4, 9 Z 1296/24 Kas›m 1879 (Evkaf, 2).
BOA, A.) MKT, 161/5, 1 M 1265/27 Kas›m 1848.
BOA, BEO, 994/74526, 17 Ra 1315/16 A¤ustos 1897.
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1906’da ‹stanbul ﬁehzadebaﬂ› Direkleraras›’nda bulunan Osman Baba
Türbesi’nin ayl›k mum tahsisat› ise, 500 gr. olarak belirlenmiﬂtir.69
c. Kiliseler ve Havralar
Osmanl› co¤rafyas›nda, daha Roma Dönemi’nden baﬂlayarak,
mumcu esnaf› iktisadî hayatta önemli bir yere sahiptir. Bilindi¤i kadar›yla, Roma’da mum imalat›, 7. yüzy›lda antik seramik lambalar›n yerini
mumun almas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Ayasofya civar›ndaki mumcu esnaf›n›n d›ﬂ›nda, ‹stanbul’daki bütün mumcular›n, herhangi bir yang›n tehlikesine
karﬂ› dükkânlar›n› birbirinden uzak yerlerde açmalar› sa¤lanm›ﬂt›r.70
Romal›lar mumu, evlerinden baﬂka, özellikle kilise âyinlerinde ve
cenaze merasimlerinde kullanm›ﬂlard›r. Bizans’ta halk, evlerin ve kiliselerin ayd›nlat›lmas›nda keros ya da kerion dedikleri bir mumu kullan›r; klasik devir Bizans metinlerinde geçen bu ad, bal pete¤i/balmumu
manas›na gelirdi.71 Keropoleion denilen mum atölyelerinde imal edilen
mumlar, keroprates denilen mum tüccar› vas›tas›yla sat›l›rd›. Bizans kiliselerinde, ikonostatis denilen yerlerde devaml› surette mum yak›l›rd›.
Mumlar›n yerleﬂtirildi¤i üç kollu ﬂamdan (trikerion), Hristiyanl›k inanc›ndaki üçleme (teslis) ö¤retisini ifade ederken; iki kollu ﬂamdan (dikerion), Hz. ‹sa’n›n insanî ve ruhanî tabiat›n›n sembolü kabul edilirdi.72
‹kinci kalite mumlarda pinai, yani fitil kullan›lmazd›. Genellikle büyük
yortular için mum yap›m› fazlas›yla ustal›k gerektirir, bu amaçla birinci kalite mumlar imal edilirdi.73 Kiliselerde mumlar›n konuldu¤u yere,
mum kirpisi denirdi.74
69
70
71

72
73

74

BOA, BEO, 2773/207905, 8 M 1324/4 Mart 1906.
Gös. yer.
Ayﬂe Hür, “Mumculuk”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, c. 5, ‹stanbul 1994,
s. 497.
Ayn› yer.
Hristiyanlar, belirli günlerde kulland›klar› mumlar› özenle süslüyorlard›. Mesela, 14.
yüzy›lda yap›lan bir Noel alay›nda, özel olarak haz›rlanm›ﬂ mumlar›n tepeleri sülügen ile boyanm›ﬂ, ortalar›, üzerine haç resimleri kaz›nm›ﬂ alt›n varaklarla süslenmiﬂti (Hür, agm., s. 497). Sülügen, k›rm›z› boya ve boya astar› yapmakta kullan›lan k›rm›z› kurﬂundur.
M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, c. II, ‹stanbul 1993, s.
581.
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Osmanl› Devleti, gayrimüslim cemaatlere mahsus ibadethanelerde sarf edilecek mumlar›n tahsisi hakk›nda zamanla birçok düzenleme
yapm›ﬂt›r. Bunlardan baz›lar› re’sen, bir k›sm› Patrikhaneler, Eksarhl›k
ve Hahamhane’nin teklifi üzerine devlet taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve ruhanî reisliklere tebli¤ edilmiﬂtir. Ayr›ca devlet, gayrimüslim ibadethanelerine yap›lacak ba¤›ﬂlar, padiﬂah›n belirli günlere mahsus ﬂahsî ihsanlar›, nihayet mirî hazineden gayrimüslim tebeaya tahsis edilen ianelerin yerine ulaﬂmas› amac›yla gerekli önlemleri alm›ﬂt›r.
Bütün dinlerde oldu¤u gibi, Hristiyanlar aras›nda da ibadethanelere aynî ve nakdî ba¤›ﬂta bulunulmas› kadîm bir uygulamad›r. Özellikle 20. yüzy›l›n baﬂlar›nda, kiliselerde yak›lan mumlar›n bedeli genellikle cemaat mensuplar›n›n ianelerinden karﬂ›lan›rd›. Mesela, I. Dünya
Savaﬂ› y›llar›nda Bâb›âli, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ile resmî
yaz›ﬂmalar›nda, “Patrikhane taraf›ndan beyan edilen maksad› temine yeterli oldu¤u” kanaatiyle, “kiliselerin içinde tepsi ile tutulan ve ya¤ ile mum gibi ihtiyaçlara tekabül edebilecek olan sadakan›n toplanmas›na mahsus tepsileri, mütevelli heyetinden birinin nezaretinde ve her kilisede uygun yerlere
konularak, arzu edenlerin ianesini bu tepsilerin içine b›rakmas›na” hükmetmiﬂtir.75 Savaﬂ›n sonlar›na do¤ru, May›s 1917’de Patrikhane, “bu suretle toplanacak yard›mlar›n zab›ta memurlar› taraf›ndan engellendi¤i” hususunda bir ﬂikâyetini dile getirdi¤inde, Bâb›âli, kiliselere bu yolla iane
toplanmas›na engel olunmamas› hususunda ilgili makamlar› uyarm›ﬂ;
Adliye Nezareti’ni de bilgilendirmiﬂti.76
Yukar›daki misal, I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda Müslüman ve Rum
Osmanl› tebeas› aras›nda yaﬂanan baz› anlaﬂmazl›klara devletin olumlu yaklaﬂ›m›n› gösterdi¤i gibi; gerek Bâb›âli, gerek Saray, di¤er gayrimüslim cemaatlere de yard›mlar›n› hiçbir zaman esirgemiyordu. Mesela II. Abdülhamid, Ocak 1907’de, “Büyük Paskalya’da ve Yortular’da
Ermeni kiliselerinde sarf edilecek mum, ya¤ ve di¤er zaruri ihtiyaçlar›n tedarik edilmesi hususunda Ermeni Cemaati’ne de gerekli kolayl›¤›n gösterilerek,

75
76

BOA, BEO, 4467/335014, 11 B 1335/3 May›s 1917 (Dahiliye, MTV/31-12).
Gös. yer.
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inançlar›na uygun zekât ve sadaka akçesi ianesine izin”77 vermiﬂti. Ayn›
hükümdar, Hristiyanlar’›n Paskalya ve Museviler’in Hamursuz Bayram›’nda, irade-i seniyyelerle, bu cemaatlerin ruhani idarelerine ihsanda
bulunurdu. Mesela 1893’te, II. Abdülhamid, Paskalya münasebetiyle
“Bulgar Eksarhl›¤›’na 400 lira atiyye-i seniyye ihsan›na” hükmetmiﬂ; Sadaret makam›ndan Dahiliye Nezareti’ne gönderilen bir tahrirle, “9 Nisan 1893 tarihi itibariyle emrin Maliye Nezareti’ne de tebli¤ edildi¤i” bildirilmiﬂti.78 Yine 1893’te, “önceki y›llarda oldu¤u gibi, Dahiliye Nezareti
bütçesinden Rum Patrikhanesi’ne 75.000, Ermeni Patrikhanesi’ne 40.000,
Ermeni Katolik Patrikhanesi’ne 25.000, Hahamhane’ye 15.000 kﬂ. atiyye-i seniyye da¤›t›lmas›”79 talimat› verilmiﬂti. Bu arada di¤er cemaatler
de ihmal edilmiyordu. Mesela, Nisan 1916’da, Paskalya münasebetiyle Süryani Kadim Patrikli¤i Vekâleti’ne verilen atiyye miktar›, 2.500
kﬂ.80 olup; ﬂüphesiz bu mebla¤, cemaatin nüfusu ve maddî imkânlar›
dikkate al›narak belirlenmiﬂti. ‹aneler, ilgili cemaatlerin muayyen ihtiyaçlar› için tahsis ediliyordu ki, ibadethanelerinin ayd›nlat›lmas›nda
kullan›lacak mum bedelleri de bunlar aras›nda idi.81
ç. Hastahaneler
Vak›f hastahanelerinin mum ve benzeri ihtiyaçlar›, vakfiyenamelerindeki ﬂartlara uygun temin edildi¤i gibi; devlet eliyle tesis edilen sivil ve askeri hastahanelerin mum talebi, yine devlet taraf›ndan karﬂ›77
78
79

80
81

BOA, ﬁD, 2791/3, 18 Za 1324/3 Ocak 1907 (Dersaadet, 23).
BOA, BEO, 234/17524, 25 Z 1310/10 Temmuz 1893.
BOA, BEO, 216/16164, 22 Za 1310/7 Haziran 1893. Miktar de¤iﬂmekle birlikte, uygulama baﬂka y›llarda da devam etmiﬂtir ( BOA, BEO, 395/29577, 26 L 1311/2 May›s 1894; kezâ, BEO, 2045/153340, 18 M 1321/16 Nisan 1903).
BOA, BEO, 4409/330650, 17 C 1334/21 Nisan 1916.
Yahudiler, sinagoglarda ﬂu üç nesneyi mutlaka haz›r bulundurmaktad›rlar. Bunlardan biri, ner-hatamit (devaml› yanan ›ﬂ›k); di¤eri, aron-akodeﬂ (kutsal dolap); üçüncüsü teva (kutsal dolab›n önünde yer alan kürsü)’dir (‹skender Özdemir, Yahudili¤in
Büyük S›rr› - Yahudilik, Sabetayc›l›k, Siyonizm ve Türkiye’de Yahudilik, Ankara-Mart
2013, s. 111). Yahudi gelene¤inde, mumlar›n kullan›m›na mahsus Menora, yani Yedi Kollu ﬁamdan, dinî sembol olup; bu ﬂamdan, Sina Da¤›’nda Tanr›’n›n ateﬂ ﬂeklinde Hz. Musa ile konuﬂmas›n› sembolize etmektedir (Özdemir, age., s. 123).
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lan›yordu. Mesela, II. Mahmud döneminde, Kas›m 1834’de ‹stanbul’da
Topkap› Askerî Hastahanesi memur ve hastalar›n›n mum, sabun ve
ya¤ ihtiyac› Hazine taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r.82 Nadiren de olsa, payitahttan uzak baz› bölgelerdeki hastahanelerin bu nevi ihtiyaçlar›, ayn›
bölgedeki mumhaneler’in gelirlerinden sa¤lan›yordu. Hatta, bahis konusu ﬂem’haneler’in temettuat›, bir hastahanenin mum dahil bütün
masraflar›n› karﬂ›layacak miktarda düzenleniyordu. ﬁöyle ki, 19. yüzy›l
sonlar›nda Siroz hastahanesinin giderleri, Siroz ﬁem’hanesi’nde imal
edilen mumlar›n sat›ﬂ›ndan sa¤lanan kârdan ödeniyor; bu finansman›n
devaml›l›¤›n› sa¤layacak her türlü önlem al›n›yordu. 1888’de hükümete bir baﬂvuruda bulunan ﬁem’hane yöneticilerinin, Siroz Hastahanesi’ne verdikleri hizmete dikkati çekerek, bölgede yeni aç›lan ve kendileriyle rekabet halinde olan mum imalathanelerinin kapat›lmas›n› istedi¤inde;83 Bâb›âli, muhtemelen bu talebi dikkate alm›ﬂt›.
d. Fenerler
Mum sarfiyat›n›n önem kazand›¤› bir baﬂka mevki, fenerler’dir.
Askerî ve ticarî bak›mdan stratejik öneme sahip Osmanl› sahillerinde
inﬂa edilmiﬂ çok say›daki fenerin mum ihtiyac›, do¤al olarak devlet taraf›ndan tedarik ve tahsis edilmiﬂtir. 1856’da, Mösyö Michel vas›tas›yla yap›lan fenerlere gerekli mumun sat›n al›nmas› amac›yla düzenlenen ve mum fiyatlar›n› gösteren bir defter;84 özellikle K›r›m Savaﬂ›
(1853-1856) sona ererken, devletin fenerlere gösterdi¤i özen ve yapt›¤› masraflar› iﬂaret etmesi bak›m›ndan son derece önemlidir.

82

83
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Topkap› Askeri Hastanesi memur ve hastalar› için mum, sabun, ya¤ verilmesi hakk›nda tahrirat: BOA, C.SH, 8/384, 29 C 1250/2 Kas›m 1834.
BOA, DH.MKT, 1514/54, 10 L 1305/20 Haziran 1888.
BOA, HR.TO, 71/17, 27.5.1856.

24 • Mum Kitab›

C. ‹stanbul ve Taﬂrada Mum ‹malat›: ‹malathaneler,
Hammaddeler, Fiyatlar ve Mumcu Esnaf›
1) ‹stanbul’da Mum ‹malathaneleri: ﬁem’-i asel Mukataalar›
Osmanl›lar döneminde, ‹stanbul’daki mum ve cam endüstrisi,
özellikle fetihten sonra büyük bir geliﬂme göstermiﬂtir. Surlar›n kuﬂatt›¤› ‹stanbul’a yay›lan ﬂem’hane’ler, genellikle yerli sabunhanelerin bulundu¤u yerlerde tesis edilmiﬂtir.85 1610 y›l›na ait bir belgede, Eyüp civar›nda uzun zamandan beri cam ve kandil yapan imalathanelerin bulundu¤u ifade edilmektedir.86 Bu belge, her iki emtian›n ötedenberi
yerli esnaf›n tekelinde oldu¤unu gösteriyordu. Galata’daki Mumhane
Caddesi’nde taﬂ bir binada yer alan mum imalathanesi ise, mumcu esnaf›n›n yaln›z kenar semtlerde de¤il, mesleklerini ﬂehrin nerede ise
merkezinde de icra ettiklerine iﬂaret ediyordu. 1865’te, Galatasaray
Gümrü¤ü civar›nda Mumhane Caddesi ad›n› muhafaza etmekte olup;87
1898’de, Galata’n›n Sultan Bayezid Mahallesi’nde Mumhane Caddesi
hâlâ mevcuttu.88
85

86

87
88

Bunda, mum ve sabun imalinde kullan›lan baz› maddelerin ayn› olmas›n›n etkisi
bulunmal›d›r. Fakat, her iki üretim 19. yüzy›lda genellikle yabanc›lar›n eline geçmiﬂ;
yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Avrupa fabrikalar›ndan ithal edilen sabunlar, ‹stanbul piyasas›n› iﬂgal etmiﬂtir. 1890’larda, özellikle Marsilya, Triyeste ve ‹talya sabunu ad›
alt›nda ithal edilen sabunlar bir hayli tercih edilmiﬂtir (27 L 1313/11 Nisan 1896
tarihli Dersaadet Ticaret Odas› Gazetesi’ne göre, belirtilen tarihte ‹stanbul’da sarf
edilen sabun miktar›, 4 - 5 milyon kg. aras›ndad›r. Dersaadet Ticaret Odas›’n›n 1896
y›l› kay›tlar›na göre, bu sabunlar Girid, Ayval›k ve Midilli’nin yan›s›ra Fransa ve
‹talya’dan getiriliyordu. ‹stanbul’a gelen Girid sabunu, 2.500.000 kg.; Midilli sabunu, 1.300.000 kg.; Ayval›k sabunu, 500.000 kg.; Marsilya, Triyeste ve ‹talya sabunu,
70.000 kg. d›r. Ayn› dönemde, Girid sabununun 44 k›yyelik kantar› fabrikada 141145 kﬂ aras›nda olup; bu fiyata %8 oran›nda gümrük resmi ile nakliye masraf› eklenerek, bir kantar sabun 150-160 kﬂ.a mal olmakta; sat›ﬂ›nda ise, k›yyesi, çuval ile
al›nd›¤› takdirde Mecidiye 21 kﬂ.a sat›lmakta idi. Yerli sabunlar, renkleri dikkate al›narak beyaz, yeﬂil/yeﬂilimsi, sar› ve kara sabun olarak isimlendirilirdi. 1893’te Fransa’dan 251.920 kg. sabun al›narak 365.241 Frank ödenmiﬂ; 1894’de 171.592 kg. sabun ithal edilmiﬂ ve bu ithalat 306.801 Frank’a mal olmuﬂtu (Gös. yer).
Tar›k Yazar-Tamer Aslan, “Biçimlerin Temel ‹lkeleri Ba¤lam›nda Simge Olarak Geleneksel Türk Cam Sanat› ve Geliﬂimi”, The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, vol. 6, Issue 3, March 2013, s. 837.
BOA, A.MKT.MHM, 329/81, 22 Za 1281/18 Nisan 1865.
BOA, BEO, nr. 1185/88840, 11 R 1316/29 A¤ustos 1898.
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16. yüzy›lda II. Selim’in hasekisi Nurbanu Sultan taraf›ndan Üsküdar’da yapt›r›lan mumhanede, Matbah-› Âmire’de kesilen koyunlar›n ya¤lar› ile Yedikule’deki mezbahalardan al›nan iç ya¤lar›ndan faydalan›l›yordu. Mumcu esnaf›, devlet taraf›ndan atanan ﬁem’hâne Emîni vas›tas›yla kontrol edilir; bunlar›n damgas›n› taﬂ›mayan mumlar› satanlar cezaland›r›l›rd›.
Meﬂhur seyyah Evliya Çelebi’ye göre, 17. yüzy›l ortalar›nda Eminönü’nde Hatab Kap›s› içinde büyük bir mumhane bulunmakta; burada a¤as›, emini, yüz iﬂçi ve ustas›yla birlikte ‹stanbul’daki bütün selatin camileri, saraylar ve vezir konaklar› için mum dökülmekte idi.89
Çelebi’nin ifadesiyle, bu mumhanede, balmumu ya da içya¤›ndan iki
çeﬂit mum yap›l›rd›. Saf balmumundan yap›lan iyi kalitedeki mumlara
imalat s›ras›nda ayr›ca güzel kokular eklenerek, yanma esnas›nda etrafa hoﬂ kokular yaymas› sa¤lan›rd›. ‹rili-ufakl› birçok kal›ba dökülen
mumlar›n en büyü¤ü selatin camilerine gönderilir, mihraplar›n sa¤ ve
soluna yerleﬂtirilirdi. Süleymaniye Camii’nin mihrab mumlar›ndan
her biri 880 okka; yani, 1.126 kg. gelir; fitilleri ise, kol kal›nl›¤›nda
olurdu. Bu mumlar› yakmak için 10-15 ayakl› merdivene ihtiyaç duyulurdu. Mihrab mumlar›, heybetli görünüﬂlerinin yan›nda, yanarken caminin içine ayr› bir güzellik katarlard›. Ayr›ca, caminin içi ve d›ﬂ›, hatta gerekti¤inde minarelerinin ayd›nlat›lmas›nda dahi çok say›da mum
ve kandil kullan›l›rd›.
Evliya Çelebi, ‹stanbul’da iç ya¤›ndan mum imal edenlerin say›s›n› 555 olarak gösterir; ﬂehirde, 5.500 kadar da mumcu ustas› ve esnaf›n›n bulundu¤unu ileri sürer. Seyyah, Esnâf-› Tâcirân-› ﬁem’-i Asel baﬂl›¤› alt›nda, ‹stanbul’da, Zindan Kap›s› d›ﬂ›nda yer alan 55 dükkânda
balmumu’ndan mum yapan bir esnaftan bahsetti¤i gibi; Esnâf-› Mumcuyân-› At Meydan› baﬂl›¤› alt›nda, Sultanahmet’te, Yeniçeri Oca¤›’na
mum imal eden ve bu oca¤a, “üç mumu bir akçe hesab›yla satan 75 adet
dükkân›n” mevcudiyetine de¤inir.
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Ayr›nt›l› bilgi için, bkz. Evliya Çelebi, Seyahatname, c. 1-2, sad.: Tevfik Temelkuran
- Necati Aktaﬂ, yay›na haz›rlayan: Mümin Çevik, ‹stanbul 1986.
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Çelebi’nin verdi¤i rakamlar ne kadar do¤rudur, bilinmez; fakat,
1766’da ‹stanbul’da, bilâd-› selâse, yani Galata, Eyüb ve Üsküdar’da 44
mumhane bulunmaktad›r.90 Yaklaﬂ›k bir as›r sonra, 1861’de, Yedikule
ve E¤rikap›’da bir hayli mumhane olup; bunlar›n ço¤u Kethüda Ahmed A¤a’n›n tasarrufundad›r.91 Hakk›nda düzenlenen adlî raporlara
göre, “asl›nda Ahmed A¤a, mumcu esnaf› kethüdal›¤›na Enderun’dan ç›rakl›k suretiyle ç›karak mutasarr›f olmay›p; mumcu esnaf› aras›ndan yetiﬂmiﬂ, bir ara kethüda olup, her nas›lsa bir de berat almay› baﬂarm›ﬂt›r. A¤a,
son birkaç y›lda Yedikule ve E¤rikap›’daki bütün mumhaneleri eline geçirerek mumcu esnaf›n› periﬂan etmiﬂ; zaten fakir olan esnaf›n her birine en az
100’er kﬂ.luk zarar vermiﬂtir. Esnaf›n tamam›, korkudan bir ﬂey söyleyemese de, kethüda Ahmed A¤a, daha önce mumcu esnaf›ndan birini Ba¤›rsak
Lonca Odas›’nda darp etti¤inden, zab›ta taraf›ndan hapisle cezaland›r›lm›ﬂ;
cezas›n› tamamlad›¤›nda, kendisinden ﬂikâyetçi olan esnaf› rehin alm›ﬂt›r”.92
Bu hadise sebebiyle, Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye taraf›ndan yapt›r›lan soruﬂturmada, Ahmed A¤a’n›n kethüdal›k berat›n›n Maliye
Nezareti’nden verildi¤i anlaﬂ›lm›ﬂ; 6 Mart 1862’de, nezaretten, berat›n
bir sureti istenmiﬂtir. Bahis konusu berat Hazine taraf›ndan verildi¤i
için, bu defa Esham Muhasebesi’ndeki kayd› ç›kart›lm›ﬂ ve Meclis-i
Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye’ye gönderilmiﬂtir.93
Meclise intikal eden evrak, Osmanl› mumcu esnaf› hakk›nda
mevcut hukukî mevzuata dair önemli bilgiler içermektedir. Berat kayd›na göre, mumcu esnaf›n›n bir önceki kethüdas› Teberdârân-› Hassa’dan mahrec Yusuf ad›nda biridir. Vaktiyle, kethüdal›¤›n yar›m hissesi Yusuf A¤a’n›n uhdesinde iken, di¤er yar›s› Hassa Mutasarr›f› Edhem’de olup; Edhem’in vefat›ndan sonra, kethüdalara ait has›lattan
her ay eﬂine 62,5 kﬂ. verilmesi ﬂart›yla hisselerin tamam› Yusuf A¤a’ya
geçmiﬂ; o da vefat edince, kethüdal›k, Anbâr-› Âmire mumcusu Ahmed’e verilmiﬂtir. Meclis-i Vâlâ-y› Ahkâm-› Adliye taraf›ndan Maliye
90
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Hür, agm., s. 497.
BOA, MVL, 384/13, 14 N 1278/15 Mart 1862, orijinal nr. 8 ‹stida 36, lef 3.
Ayn› yer.
Gös. yer, lef 5.
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Nezareti’ne soruldu¤unda, 12 Mart 1862’de, “Ahmed A¤a’n›n, ﬂüphesiz
bu has›lattan her ay 62,5 kﬂ.u eski kethüdan›n zevcesine vermek ﬂart›yla
kethüdal›¤›n tamam›n›n kendisine tevcihine dair padiﬂah›n bir irade-i seniyyesinin bulundu¤u” bildirilmiﬂtir.94
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹stanbul’daki mum imalathanelerinin say›s› hayli azalm›ﬂt›r. Bunda, Tanzimat’la birlikte, 1840’lardan
baﬂlayarak imalat sanayinin fabrikalara taﬂ›nmas›n›n rolü bulunmaktad›r. Zira, hammaddesi çeﬂitlenen ve serî imalat yapan yerli ve yabanc›,
devlet ya da özel sermayeli mum fabrikalar›n›n aç›lmas›yla, klasik usullerle çal›ﬂan imalathaneler birer birer kapanacakt›r. Mukîm denilen
mum tüccar›na gelince, 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde piyasada mum ticareti yapanlar›n say›s› bir hayli azalm›ﬂ, bir nevî tekelleﬂme baﬂlam›ﬂt›r.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›na rastlayan 1924-1925’e ait Türk Ticaret Salnamesi’nde ise, bu tekelleﬂme aç›kça kendini göstermektedir. ﬁöyle ki,
belirtilen tarihte ‹stanbul’da ancak 9 balmumcu ve 11 mumcunun isim
ve adresleri kaydedilmiﬂtir. Bunlar›n ço¤u gayrimüslim olup; ayr›ca adresler, mum inhisar›n›n belirli firmalar›n elinde oldu¤unu iﬂaret etmektedir.95
2) Taﬂrada Mum ‹malathaneleri
Osmanl›lar döneminde, Anadolu ve Rumeli’de, mukataa suretinde çok say›da mum imalathanesi tesis edilmiﬂtir. Anadolu’daki imalat94
95

Ayn› yer.
Türk Ticaret Salnamesi, 1924-1925. ‹stanbul’da bugün, mum imalathanelerinin ancak hat›ralar›n› taﬂ›yan semt, cadde, sokak ya da iskele isimleri kalm›ﬂt›r. Bunlardan
biri, Balmumcu semtidir. Daha önce bir çiftlik olan bu semt, II. Mahmud döneminde sokak ve bahçelerin mumlarla ayd›nlat›lmaya baﬂlanmas› üzerine bir mumhanenin kurulmas›n›n ard›ndan h›zla geliﬂmiﬂtir. Eski çiftlik ve civar›, bir süre Balmumcu Çiftli¤i; iskân›n yo¤unlaﬂmas›ndan sonra yaln›z Balmumcu ad›yla an›lm›ﬂt›r
(Bkz.”Balmumcu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, c. 2, ‹stanbul 1994, s. 31).
ﬁehrin Anadolu yakas›nda ise, Üsküdar’da Mumhane ‹skelesi uzun y›llar hizmet
vermiﬂtir (Mumhane ‹skelesi Muhafaza memuru Süleyman Efendi’ye tahlisiye madalyas› verilmesine dair: BOA, DH.UMVM, dosya nr. 1179, irade nr. 92230, 22 N
1307/12 May›s 1890). ‹skele, I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda yine ayn› adla an›lmakta idi
(BOA, BEO, 4444/333233, 13 S 1335/9 Aral›k 1916).
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hanelerden biri, maden ocaklar›yla tan›nan Gümüﬂhane’de kurulmuﬂtu. Gümüﬂhane Mum Kârhanesi ad›yla faaliyet gösteren bu iﬂletme,
nefs-i Gümüﬂhane’de bulunan ve Cami-i Sagiyr diye bilinen caminin
mülkiyetinde olup, her y›l camiye 16 vakiyye balmumu vermekle mükellefti.96
Gümüﬂhane Mum Kârhanesi, Gümüﬂhane madeni ile kasabadaki di¤er madenlerin kandilleri için de halk aras›nda ma¤ara ya¤› denilen bir
ya¤› tedarik etmek ve vaktinde yerlerine ulaﬂt›rmakla görevli idi.
1780’li y›llar›n baﬂ›nda, Gümüﬂhane kasabas›nda faal bu iﬂletmenin
mumcubaﬂ›l›¤›n›n n›s›f/yar›m hissesine beratla mutasarr›f olan ve çocu¤u bulunmayan Seyyid Ali, 1782’de vefat etmiﬂti. Ayn› tarihte Baﬂmuhasebe’ye gönderilen bir telhisten, Seyyid Ali’nin boﬂta kalan hissesine ortaklar›n›n talip olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. Buna göre, daha önce
Seyyid Ali’nin orta¤› olan ve mumcubaﬂ›l›¤›n di¤er n›s›f hisse’sini birlikte tasarruf eden Ömer ve Osman adl› iki ﬂah›s; gerek Cami-i Sagiyr’e,
gerek Gümüﬂhane Maden-i Hümâyunu’na önceden tertip ve tahsis edilmiﬂ ya¤lar› vermeye devam etmek ﬂart›yla, mumcubaﬂ›l›k berat›n›n
kendilerine verilmesini istemiﬂ; talepleri yerine getirilmiﬂtir.97 1763’te,
Gümüﬂhane’nin hemen yak›n›nda, Bayburt kasabas›nda da Molla Ali
Evkaf›’ndan bir Ya¤ Mumu Kârhanesi bulunuyordu. Bu iﬂletme, “müstakilen ya¤ mumu imal etmek ve baﬂka hiçbir yerde ayn› mumlardan yap›lmamas› ﬂart›yla” tesis edilmiﬂti.98
Anadolu’daki di¤er ﬂehirlere bak›ld›¤›nda, mesela Ekim 1746’da
Bursa’da;99 Ekim 1765’te Kastamonu’da faaliyeti devam eden birer
mumhane bulundu¤u görülmektedir. Kastamonu’daki imalathane
1750’de tesis edilmiﬂtir.100 Nisan 1780’de, Çank›r› Sanca¤› Lival›k Has96
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Gümüﬂhane madeni ile di¤er madenlere ve Cami-i Sagiyr’de yak›lmak üzere ya¤
vermek ﬂart›yla Gümüﬂhane kasabas›ndaki mum kârhanesi mumcubaﬂ›l›¤›n›n tevcihine dair yaz›: BOA, C.DRB, 59/2932; 29 Z 1196/6 Aral›k 1782.
Ayn› yer.
BOA, C. EV, 349/17728, 29 ﬁ 1176/15 ﬁubat 1763.
Bursa’da bir mum fabrikas›na getirilen ya¤lardan al›nmas› gerekli rüsuma dair yaz›:
BOA, C.ML, 312/12790, 11 L 1159/27 Ekim 1746.
BOA, C.BLD, 137/6804, 29 R 1179/15 Ekim 1765.
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lar Mukataas›’ndan Amasya nahiyesindeki Yaylak Tepe’de tahmishane
ve mumhaneler;101 Haziran 1858’de Musul’da bir Mumhane Mukataas›102
faal durumdad›r. Haziran 1862’de, Ankara’da, Zanyao¤lu Nikolaki’nin
uhdesinde faaliyet gösteren bir mum imalathanesi103 bulunmaktad›r.
Karadeniz sahil ﬂeridinde yer alan Trabzon ﬂehrinde mum imalat›
oldukça eskidir. Tanzimat Dönemi’nde, Trabzon’da, yerli müteﬂebbislerin yan› s›ra yabanc› sermaye taraf›ndan kurulmuﬂ ﬂem’haneler’e de
rastlamak mümkündür. ‹çlerinde en tan›nm›ﬂ›, Trabzon’da ikamet
eden Rusya tebeas›ndan Pisabanof’un mum fabrikas›d›r. Bu fabrika,
K›r›m Savaﬂ›’ndan (1853-1856) bir süre sonra, Bâb›âli’den Trabzon vilayetine gönderilen 13 A¤ustos 1858 tarihli yaz›l› bir talimatla kapat›lm›ﬂ; bu arada, mum fabrikalar›yla ilgili inhisar meselesi gerekçe gösterilmiﬂti. Uygulamadan zarar gören Pisabanof, Rusya sefaretine baﬂvurarak, fabrikas›n›n yeniden aç›lmas› ve u¤rad›¤› maddî zarar›n karﬂ›lanmas› amac›yla Osmanl› hükümeti nezdinde yard›mc› olmalar›n› istemiﬂti.104 ‹stanbul’daki Rusya sefaretinin bask›s› üzerine Bâb›âli Pisabanof hakk›nda bir inceleme baﬂlatm›ﬂ, Kas›m 1859’da mum fabrikas›n›n tekrar aç›lmas›na karar verilmiﬂtir.105
Rumeli’ye gelince, Selanik ve civar› ‹stanbul’a ya¤ sevkedilen
önemli merkezlerden oldu¤u gibi, ﬂehir, mum imalat›nda da hususi bir
yere sahipti. 1850 y›l›nda, Selanik’te, ﬂehir merkezinde mumhane açmak yasakt›.106 Mart 1860’da, Bat› Trakya’da, Tesalya taraflar›ndaki
Yeniﬂehir’de, E¤ribozlu Mustafa A¤a uhdesinde faaliyet gösteren bir
mum imalathanesi mevcuttu.107 Yine Rumeli’de, Yanya’da faaliyet gösteren bir kumpanyan›n vekili s›fat›yla hareket eden Tanaﬂ adl› ﬂah›s,
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BOA, C.ML, 724/29627, 17 C 1194/4 Nisan 1780.
BOA, A.MKT.UM, 316/68, 9 Za 1274/21 Haziran 1858.
Zanyao¤lu Nikolaki’nin Ankara’da mutasarr›f oldu¤u mum fabrikas›nda sabun da
imal ediliyordu (BOA, A.MKT.DV, 223/6, 22 Za 1278/21 Haziran 1862).
BOA, HR.MKT, 251/87, 9 M 1275/19 A¤ustos 1858, lef 1-3.
BOA, HR.MKT, 315/75, 2 Ca 1276/27 Kas›m 1859.
BOA, A.MKT.DV, 22/99, 13 Ra 1266/27 Ocak 1850.
BOA, A.MKT.DV, 167/49, 3 S 1277/21 Mart 1860.
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60.000 kﬂ. masrafla mum fabrikas› açmak üzere 15 y›l süreli imtiyaz istemiﬂti. Tanaﬂ, kumpanyas›n›n bu süre içinde her türlü vergiden muaf
tutulmas›n›; hatta, Osmanl› memleketlerinde tahsili gerekli iç gümrük
resminden de muafiyet talep etmiﬂti. Rumeli’de sanayinin geliﬂmesi
bak›m›ndan bu nevi giriﬂimleri destekleyen Osmanl› yönetimi ise, “nizama uygun olmak ve rüsûmat› ödenmek ﬂart›yla yaln›z bu kumpanyaya
izin verilmesine” hükmetmiﬂti.108
3) Osmanl› Tebeas›n›n Yurt D›ﬂ›nda Kurdu¤u Mum Fabrikalar›
Tanzimat Dönemi’nde yabanc›lar, Osmanl› ﬂehir ve kasabalar›nda
mum ve sabun imalat› dahil çeﬂitli sanayi alanlar›nda tesisler açt›lar.
Bu s›rada, say›lar› az olmakla beraber Osmanl› tabiiyetine mensup baz› müteﬂebbisler de yurt d›ﬂ›nda mum ve sabun fabrikalar› kuruyorlard›. 13 Haziran 1899’da, Fiyume’de ikamet eden Osmanl› tebeas›ndan
Ebegiya Çeyo Levi adl› bir Musevi, bölgede mum, sabun ve soda imal
edece¤i fabrikada Osmanl› Devleti markas›yla çal›ﬂmak istedi.109 24
Haziran 1899’da devlet, Levi’nin, baz› taahhütleri yerine getirmesi ﬂart›yla fabrikas›na Osmanl› armas› asmas›n› kabul etti.110 Levi, gerekli
taahhütleri uygun gördü¤ünden, Ekim 1899’da, mum fabrikas›nda Osmanl› armas› kullanmas›na onay verildi.111
D. ‹stanbul Mumcu Esnaf›: Loncalar, Gedikler ve Mumcubaﬂ›l›k
1) ‹stanbul’da Esnâf-› Mumcuyân
Mum, Osmanl› ekonomisinde önemli bir ihtiyaç maddesi olarak
öne ç›kmakta; mum piyasas›nda ad›ndan söz ettiren esnaf, ikiye ayr›l108
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Nafia Nezareti’nin Yanya’da tabak ve ispermeçet imaline mahsus bir fabrika aç›lmas› hususunda ruhsat istenmesi üzerine haz›rlad›¤› layiha tercümesi: BOA,
HR.TO, 445/27.
BOA, BEO, 1323/99197, 3 S 1317/13 Haziran 1899 (Ticaret: 99197); DH.MKT,
2248/125, 14 Ca 1317/20 Eylül 1899.
BOA, DH.MKT, 2285/102, 14 ﬁ 1317/24 Haziran 1899.
BOA, BEO, nr. 1391/104302, 22 C 1317/28 Ekim 1899 (Dahiliye, Hariciye, Ticaret, 99197); kezâ, ‹.HR, 364/50, 17 C 1317/23 Ekim 1899 (1317 C-04).
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maktad›r. Bunlardan biri imalatç›lar, yani as›l mumcu esnaf›; di¤eri,
imalathanelerden ald›klar› mumu toptan veya perakende olarak satan
mumcu tüccar›’d›r. Bu fark narh defterlerinde aç›kça ortaya konuldu¤u
gibi, Osmanl› gümrük târifelerinde de mukîm ve getürücü s›fat›yla iki
ayr› gruba dikkat çekilmiﬂtir.112
Evliya Çelebi, Esnâf-› Mumcuyân baﬂl›¤› alt›nda tan›tt›¤› mumcu
esnaf›n› anlat›rken, adî mum tâbiriyle nitelendirilen düﬂük kaliteli
mumlar› yapanlar›n kasap yamaklar› olduklar›n› bildirir. Klasik Osmanl› döneminde, ‹stanbul’un mumcu esnaf› ﬂehrin Avrupa yakas›nda, genellikle Yedikule, Galata ve Eyüp’te; Anadolu yakas›nda ise, Üsküdar’da toplanm›ﬂt›. Mumcu esnaf›n›n ço¤u erkek olup; ‹stanbul’da
Mumhane Gedi¤i’ne mensup az say›da kad›n da bulunuyordu.113 Loncaya ba¤lanmadan ya¤ al›p, mum yapanlar›n mamulleri müsadere edilir;
kad›n veya erkek, hiç kimseye evlerinde mum dökme izni verilmezdi.
Haziran 1696’da, Ah›sha’da, baz› bakkallar›n evlerinde gizlice mum
döküp, satmalar›, “mumcu esnaf›n› gadre u¤ratt›klar›” gerekçesiyle bir
süre ﬂikâyet konusu olmuﬂtu.114 1860’l› y›llar›n baﬂ›nda gediklerin ilgas›’na kadar mum imalat›n›n bir loncaya ba¤l› olarak yap›lmas› mecburiyeti devam etti.115
‹stanbul mumcu esnaf›n›n meslekî faaliyetleri mumcubaﬂ›’n›n sorumlulu¤unda yürütülürdü. 1760’l› y›llar›n ortalar›nda ﬂehrin mumcubaﬂ›’l›k görevi, bu vazifeyi beratl› olarak tasarruf eden Ali bin Ahmed’in uhdesinde idi. Bu ﬂah›s, Yedikule d›ﬂ›nda ve di¤er mahallerde
faaliyet gösteren mumcu esnaf› ad›na revgan/ya¤, salhane, ya¤ kapan› ve
di¤er mahallerden toplad›¤› mum ya¤›n› esnafa tevzi ve taksim ediyordu.116 Eylül 1773’te, bu mahallerden mum ya¤› toplayarak Yedikule d›112
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Mübahat S. Kütüko¤lu, Osmanl›larda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defterleri, haz.: Mübahat S. Kütüko¤lu, ‹stanbul 1983, s. 91 vd.
BOA, C. EV, 2173. Kad›nlar›n mum imalat›ndaki rolü hakk›nda, bkz. Emine Dingeç, “Osmanl› Toplumunda Kad›nlar›n Üretime Katk›lar›”, History Studies, vol 2/1
(2010), s. 15 vd.
BOA, C.‹KT, 15/707, 3 Za 1107/4 Haziran 1696.
BOA, Mühimme Defteri, nr. 82, hüküm 70.
BOA, C.BLD, 6/282, 35/1727, 137/6804.

32 • Mum Kitab›

ﬂ›ndaki mumcu esnaf›na da¤›tmakla mükellef kâtiplik görevi, Mustafa
ad›nda birine verildi.117
III. Selim dönemine rastlayan Kas›m 1793 tarihinde al›nan bir
kararla, mumcu esnaf›n›n nizam›nda baz› de¤iﬂiklikler yap›ld›. Böylece
Yedikule, Üsküdar, Galata ve Eyüp’teki mumhaneciler’in “Yeniçeri Oca¤›’na ayda 700 okka mum vermek ﬂart›yla, Yedikule salhanelerinde kesilen
hayvanlar›n iç ya¤lar›n› münhas›ran sat›n almalar›na” ve “müretteb mum
hisselerini vermeyenlerin nizama rapt›na”118 hükmedildi.
2) Yeniçeri Oca¤› ve Mumcu Esnaf›
Osmanl› askerî teﬂkilât›nda, Yeniçeri Oca¤›’nda istihdam edilen
çavuﬂlardan sonra gelen küçük zabitlerin bir k›sm› için de “mumcu” tâbiri kullan›lm›ﬂt›r.119 Ocak’ta, mumcu ad›yla 12 zabit bulunurdu. Bunlara, Yeniçeri A¤as›’n›n emir çavuﬂlar› nazar›yla bak›l›r, terfi ettiklerinde oda baﬂ› olurlard›. Mumcular, di¤er yeniçerilerden k›yafetleri ile
de ayr›l›rd›. Her biri, baﬂlar›na, bilek kal›nl›¤›nda bükülmüﬂ bir astar›
çapraz olarak dolamak suretiyle külâh ﬂeklini alan ve tepesinde püskülü bulunan bir serpuﬂ takar; üstlerine kaftan, mintan ve ﬂalvar giyinen
mumcular, ayaklar›nda yemeni ile dolaﬂ›rlard›. Yeniçeri çavuﬂlar›, Çarﬂamba günleri Selimî serpuﬂlar›yla odalara mum da¤›t›rlard›.
Yeniçeri Ortalar›’n›n ayd›nlat›lmas›nda kullan›lan mumlar› imal
edenlere de “mumcu” denilirdi. 18. yüzy›lda, Ocak’›n Mumcu Kârhanesi’nde 26 nefer görev yap›yordu. Yeniçeri Oca¤›’n›n mum bedelleri,
Ocak taraf›ndan verilmek üzere, hükümet vas›tas›yla temin edilirdi.
Ocak’a, kanun gere¤i haftada bir gün, Yeniçeri Meydan›’nda ve üç adedi bir akçe hesab›yla 15 mum verilirdi. Her mum, 16 dirhem a¤›rl›¤›nda
idi. Mum fiyatlar› artsa dahi Ocak bundan etkilenmezdi; zira, aradaki
fark› hükümet öderdi.120
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BOA, C.BLD, 6/282, 28 C 1187/16 Eylül 1773. 1730’lu y›llarda bir Mumhane Kitabeti mevcut olup, bu göreve tayinler yap›l›rd› (Mumhane Kitabeti’nin tevcihine
dair buyruldu: BOA, AE.SMHD.I., 95/6570, 29 Z 1146/2 Haziran 1734).
BOA, C.BLD, 35/1722, 25 Ra 1208/1 Kas›m 1793.
Pakal›n, age., s. 580-581.
Ayn› yer.
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3) Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun Mum
‹htiyac›
Yeniçeri Oca¤› 1826’da kald›r›l›nca, mumcu esnaf›n›n bu yükümlülü¤ü sona ermiﬂti. Ancak, Ocak’› la¤veden II. Mahmud’un talimat›yla,
yeni kurulan Asâkir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun mum ihtiyac›n› karﬂ›lama görevi, ‹stanbul mumcu esnaf›na b›rak›ld›. Bu tarihte
Tophane-i Âmire’de kullan›lan mumlar, ‹stanbul mumcu esnaf› taraf›ndan imal ediliyordu. Mumcu esnaf›, k›yyesi 7’ﬂer paradan her ay Âsâkir-i Mansure tayinat›na mahsuben vermekte oldu¤u toplam 658 vak›yye mum hakk›nda, Mart 1830’da bir arzuhal kaleme alarak, mum fiyatlar›n› artt›rmak istedi.121
1832 y›l›nda mumcu esnaf›, k›yyesi yine 7 paradan olmak üzere
Asâkir-i Mansure’ye her ay 700 vakiyye mum veriyordu. Esnaf, ayn› y›l
resmî makamlara bir arzuhal sunarak, “zarar ettikleri” gerekçesiyle
“mum fiyat›na zam” yap›lmas›n› istedi. Mumcular, “bir taraftan imalatta
kullanmak üzere sat›n ald›klar› ya¤lar›n ücretinin yüksek olmas›; di¤er taraftan, istihdam ettikleri “kalfa ve ç›rak ücretleri ile di¤er masraflar›n” iﬂletme gelirlerini aﬂarak, borçland›klar›n›; dolay›s›yla, Asâkir-i Mansure
ad›na her ay 7’ﬂer para hesab›yla verdikleri yaklaﬂ›k 700 vakiyye mumun, yine her y›l vâki olan art›ﬂ›ndan bahisle bu mükellefiyetten aflar›n› talep ettiler.122
Bir süre sonra, II. Mahmud’un bir irade-i seniyyesi üzerine defterdarl›k makam›na talimat verilerek; mumcu esnaf›n›n bundan sonra
halka satacaklar› mumu uygun fiatla satmalar› için gerekli tedbirlerin
al›nmas› emredildi. Ayr›ca, mumcu esnaf›n›n Asâkir-i Mansure ve
Tophane-i Amire için maktu’en verdikleri mumun tamamen aff›yla;
Asâkir-i Nizamiye’nin di¤er erzak ve tayinat› nas›l temin ediliyorsa, iki kuruma gerekli mumun da Masar›fat Naz›r› taraf›ndan ayn› suretle temin
ve idare edilmesi istendi. Ayn› iradeyle, mumcu esnaf›n›n sat›n ald›¤›
ton ve çerviﬂ/çiriﬂ ya¤lar›n›n her vakiyyesi için kantariye ve hammaliye
121
122

BOA, C.AS, 1008/44131-1, 5 L 1245/30 Mart 1830.
BOA, C.‹KTS, 9/445.
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resimleri ile mavna ücreti ve belirli aidat ve masraflar›n, imalatta, her
vakiyyede 2 para bakkaliye ve ticaretleri hususunda ise, kendilerine
verilen toplam her vakiyye muma icab eden 24 paran›n hesaplanarak,
4 paras›n›n tenzil edilmesi; bundan sonra sat›n ald›klar› ya¤›n her k›yyesi üzerine, imalat fiat› üzerinden 20 para zam yapmak suretiyle satmalar›na hükmedildi.
4) Mum ‹malathaneleri ve H›fz›ss›hha
Mumun kimlere, nas›l sat›laca¤› titizlikle düzenlendi¤i gibi; imalat esnas›nda kullan›lacak maddelere de özen gösterilirdi. Dahiliye Nezareti, 1891’de, “sâri ve gayr-› sâri hastal›klardan dolay› telef olan hayvan
leﬂlerinden ne yap›laca¤›n›” müzakere ederken; “bunlar›n sabun ve mum
imalinde kullan›lmamas›na” karar vermiﬂti. 123 12 Temmuz 1901 tarihli
bir belge de ayn› hususu aç›kça ifade ediyordu. Buna göre, telef olan
hayvanlar›n leﬂlerinden toplanarak sabun ve mum imal edilmesi bir
defa daha yasaklan›yordu.
Osmanl› s›hhiyesinde, Bâb-› Seraskerî eski sermimar› Bifos imzas›yla verilen bir layiha da yine bu sebeple son derece önemlidir. Buna göre, T›bbiye Nezareti ile yap›lan bir yaz›ﬂma ve nezaretten al›nan cevapta, “bulaﬂ›c› hastal›klar ile veba sebebiyle telef olan hayvanlar›n leﬂlerinde temas ile büyük rahats›zl›klar ortaya ç›kabilece¤inden, bu gibi leﬂlerin hiçbir ﬂekilde kullan›lmayarak derhal imha edilmeleri; bulaﬂ›c› hastal›klar d›ﬂ›nda bir
sebeple telef olan hayvan leﬂlerinden dahî sabun imalinin mekrûh olaca¤›; gerek sabun, gerek mum imalat›, hatta marinalar› ya¤lamak gibi her nev’î sanayide kullan›lmamalar›; bulaﬂ›c› bir hastal›ktan telef olmayan hayvanlar
için de veteriner ﬂahadetnamesi ile izin verilerek, halk sa¤l›¤›na ait meselelerde gerekenin yap›lmas›”124 isteniyordu.

123
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BOA, DH.MKT, 1849/98, 5 Z 1308/12 Temmuz 1891.
Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-› Belediye, c. 8, ‹stanbul 1995, s. 4478-4479.
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E. Mum Fiyatlar›: Mum Üzerine Konulan Narhlar
1) ‹stanbul’da Mum Fiyatlar›n›n Narh Usulüne Göre
Belirlenmesi
Narh, bir mal veya hizmet için ilgili resmî makamlar›n belirledi¤i
fiyatt›r. Osmanl› idarecileri, halk›n iktisadi bak›mdan refah› için fiatlar›n dondurulmas›n› zorunlu görmüﬂ; bu sebeple, narh müessesesine
büyük önem vermiﬂlerdir.125 Günümüzde, ancak et, ekmek, ﬂeker, petrol gibi muayyen baz› tüketim mallar›na narh konulmas›na ra¤men;
Osmanl› Devleti narh› yüzy›llar boyunca geniﬂ bir alanda uygulam›ﬂt›r.
Devlet, ‹slam hukukunda al›ﬂ-veriﬂlerin karﬂ›l›kl› r›zaya dayanmas› prensibinden hareketle, narha karﬂ› ç›kanlar olmakla beraber,126 haks›z kazançlar›n tasvib edilemeyece¤i ve halk›n refah›n›n sa¤lanmas› amac›yla, ola¤an ve ola¤anüstü hallerde narh uygulayarak, hemen her mal ve hizmeti narha tâbi tutmuﬂtur. Bunlardan biri mum olup; Osmanl›lar’da, istisnas›z her çeﬂit mum narha uygun al›n›p-sat›lm›ﬂt›r.
‹stanbul’da narh›n belirlenmesi görevi kad›’ya verilmiﬂtir. Kad›lar
bu görevi tek baﬂlar›na yapmam›ﬂ, kararlaﬂt›racaklar› mal ve hizmet fiyatlar›, ilgili esnaf›n ﬂeyh, kethüda, yi¤itbaﬂ›, ehl-i vukuf (ehl-i hibre), daha sonra nizam ustalar› ve bî-garaz müslimin’in haz›r bulunmas› ve bunlar›n da görüﬂlerine baﬂvurarak tayin etmiﬂlerdir.127 Do¤al olarak, mum
fiyatlar› da mumcu esnaf›n›n fikri al›narak narh listelerine girmiﬂtir.
16 Kas›m 1624’te, ‹stanbul’da, g›da ve ihtiyaç maddelerinden
olup, mum imalat›nda da kullan›lan sade ya¤’›n vakiyyesi mukîm, yani
125

126
127

Mübahat S. Kütüko¤lu, “1624 Sikke Tashihinin Ard›ndan Haz›rlanan Narh Defterleri”, ‹Ü EF Tarih Dergisi Prof. Dr. ﬁehâbeddin Tekinda¤ Hat›ra Say›s›, say› 34
(1883-84), ‹stanbul 1984, s. 123 vd.
Kütüko¤lu, 1640 Tarihli Narh Defteri, s. 3, 9.
Gös. yer, s. 13. Mum ve di¤er maddeler üzerine konulacak narhlar kararlaﬂt›r›ld›¤›nda, fiyat listeleri önce Baﬂmuhasebe’ye kayd edilirdi. ‹stanbul’un her yerinde ayn› fiyat›n uygulanabilmesi amac›yla ‹stanbul kad›s›, ‹stanbul Bâb Mahkemesi naibi, muhtesib veya Çardak naibinin mühürledi¤i yeni fiyat listesinin suretleri Bilâd-› Selase (Galata, Eyüb, Üsküdar) kad›l›klar›na gönderilirdi. Her kad›l›k ayr›ca
kendi bölgesindeki mahkemeleri durumdan haberdar eder, gelen fiyat listeleri sicillere iﬂlenirdi (Kütüko¤lu, 1640 Tarihli Narh Defteri, s. 17).
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perakende sat›ﬂ yapan dükkân sahiplerinde 22; süzülmüﬂ donya¤›’n›n
vakiyyesi 15’tir.128 Ayn› tarihte, mum, her destesi 200 dirhem olmak üzere, 20 dirhemi mukîm’de 1 olarak belirlenmiﬂtir. 1034/1624 y›l› sikke
tashihinden sonra, mesela Bal›kesir’de tespit edilen narh fiyatlar›na
göre, balmumu’nun vakiyyesi 40;129 Tekirda¤’da ya¤ mumu’nun vakiyyesi 20, dökülmüﬂ balmumu’nun vakiyyesi 80’dir.130
1640 tarihli Es’âr Defteri’ne göre,131 mumcu esnaf›na gerekli çerviﬂ
ya¤› ve kuyruk ya¤lar›’n›n birer vakiyyesi 14 [akçe], don ya¤›’n›n 12 [akçe] idi. ‹stanbul’da uygulanan narh fiyatlar› gere¤i ya¤ mumu’nun 20
dirhemi bir akçeye, ﬂem’-i kâfur/kâfurlu132 mum’un vuk›yyesi getürücü,
yani toptanc›lar taraf›ndan 66; mukîm, yani dükkân sahipleri taraf›ndan 70 akçeye sat›lmal› idi. Sar› balmumu’na gelince, bunun bir vakiyyesi, toptanc›da 62, dükkânlarda 65 akçeye kadar sat›labilirdi. Ayn›
yüzy›lda, 1 Ekim 1654’de Üsküdar’da ya¤ mumu’nun k›yyesi 22 olup;
18-28 Ocak 1655 tarihleri aras›na ait narh listesine bak›ld›¤›nda, fiyat›n de¤iﬂmedi¤i; 1680’de ise, 24-26 aral›¤›nda seyretti¤i görülüyordu.
Yine Üsküdar’da, 18-28 Ocak 1655 tarihleri aras›nda uygulanan narha
göre balmumu, 70 olarak belirlenmiﬂti. Mum üzerine deste ve k›yye hesab›yla narh konulurken, Temmuz 1707’de 19-21, 23 Mart-25 Temmuz
1708 tarihleri aras›nda 18-20 aral›¤›nda narh fiyat› verilmiﬂtir.133
1861 ﬁubat›’nda mumcu esnaf›, tüccardan ald›klar› ya¤ fiyatlar›n›n artt›¤› iddias›yla, imal ettikleri mumlar› narh› üzere satamayacakla128
129
130
131

132

133

Kütüko¤lu, 1624 Sikke Tashihinin Ard›ndan Haz›rlanan Narh Defterleri, s. 127.
Ayn› yer, s. 128, 132.
Gös. yer, s. 170.
Kütüko¤lu, 1640 Tarihli Narh Defteri, s. 91 vd. Akçenin de¤erine gelince, 1586 y›l›ndan önce bir kuruﬂ 40 akçe; bir alt›n, 60 akçe de¤erindedir. 1586’da, bir kuruﬂ
80 akçeye, bir alt›n 120 akçeye ç›kar›lm›ﬂt›r (Kütüko¤lu, 1640 Tarihli Narh Defteri, s. 31).
Kâfur, Uzak Do¤u’da yetiﬂen bir çeﬂit taflandan elde edilen ve hekimlikte kullan›lan beyaz ve yar› saydam, kolayl›kla parçalanan, ›t›r› kuvvetli bir maddedir. ﬁem’i kâfuri ya da kâfurlu ise, süzülmüﬂ berrak mum için kullan›lm›ﬂt›r (Ferit Develio¤lu, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 1986, s. 577).
Arif Bilgin, “Narh Listeleri ve Üsküdar Mal Piyasas›”, Üsküdar Sempozyumu IV (25 Kas›m 2006), Editör: Coﬂkun Y›lmaz, c. II, ‹stanbul 2007, s. 187-188, Ek 8.
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r›n› duyurmuﬂlard›.134 ‹stanbul’daki mumcu esnaf›, o günlerde don ya¤›’n›n k›yyesini, ya¤ kapanlar›’ndan en fazla 14 kﬂ.a sat›n al›yor, imal ettikleri mumun k›yyesini 18 kﬂ.tan aﬂa¤› vermiyorlard›. Üstelik bu esnaf, mumlar› yaln›z don ya¤›ndan imal etse, balmumu gibi mum olmas› gerekirken, içya¤›’ndan imal ediyorlard›. Buna ra¤men kethüdal›k, “k›yyede 3 kﬂ. masraf›m›z oldu¤undan, bir kapanda tüccar ya¤› kaç kuruﬂa verirse 3 kﬂ. masraf zamm›yla mumu satmak âdet-i kadimedir” diyerek, 18
kﬂ.ta ›srar ediyordu. Nihayet mahalli idare, bu hususu araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›. ﬁehremaneti’nin Kudusî Emin A¤a’ya yapt›rd›¤› araﬂt›rmaya
göre, ‹stanbul’a Anadolu ve Rumeli’den gelmiﬂ olan mumcu esnaf›,
kasaplardan içya¤›’n›n k›yyesini 6,5 kﬂ.a al›yor, 100 k›yye ya¤a 10 k›yye içya¤› ekliyor, bununla yetinmeyip; ba¤›rsak ya¤› ve di¤er çürük ya¤lar ile k›ﬂ mevsimlerinde bezir ya¤› ilavesiyle, bu kar›ﬂ›mdan mum imal
ediyordu. ﬁu halde, don ya¤›’n›n k›yyesi o y›l 10 kﬂ.a düﬂürüldü¤üne göre, mumcu esnaf›n›n, mumun k›yyesini 16 kﬂ.tan satmas› mümkündü
ve fiyatlardan ﬂikâyetçi olan kethüda da haks›zd›.135
2) Taﬂrada Narh Uygulamas› ve Mum Fiyatlar›
Narh›n Anadolu’daki uygulamas› hakk›nda çok say›da belge bulunmaktad›r. Mesela, 16. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Ankara’da baz› mumcular kasaplardan elde ettikleri ya¤lar› iﬂleseler de,136 imalat›n ço¤u balmumu’ndan yap›lmakta olup; 1571’de Ankara’daki mum imalathanesinden al›nan vergi, 7.000 akçe idi. Yine 16. yüzy›l›n ilk yar›s›nda, nefsi Trabzon’da ﬁem’-hane Mukataas›’nda balmumu’ndan imal edilen mumlar, batman›137 84 akçeden sat›l›rd›. 1520 ve 1554 y›llar› tahrir kay›tla134
135

136
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BOA, A.MKT.NZD, 341/48, 23 B 1277/4 ﬁubat 1861.
Yedikule ve E¤rikap› mumcu esnaf›n›n mum fiyat›ndan dolay› baz› isteklerini ifade
etmek suretiyle ﬁehremaneti’ne sunduklar› arzuhale dair tahrirat: BOA, MVL,
384/13, 14 N 1278/15 Mart 1862, Orijinal nr. 8 ‹stida 36, lef 3.
Emine Erdo¤an Özünlü, “XVI. Yüzy›l Osmanl› Kentlerinin Ekonomik Nitelikleri
Üzerine Bir Karﬂ›laﬂt›rma Denemesi”, Kastamonu E¤itim Dergisi, c. 18, Ocak 2007,
s. 263.
Bir batman 1.580 dirhem, 4 batman 1 bohça itibar olunurdu. Bir dirhem, 3.207
gram idi (Midhat Serto¤lu, Osmanl› Tarih Lûgat›, ‹stanbul 1986, s. 86, 371-372).
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r›nda 15.000 akçe olan Trabzon ﬂem’-hane vergisi, 1583 tahririnde iskele, dellâliye, ihtisâb, ﬂem’hâne, pencik, harir ve di¤er birkaç mukataayla birlikte tek kalemde gösterilmiﬂ ve 2.000.000 akçe olarak yaz›lm›ﬂt›r.
Kayseri’de bu maddeden tahsil edilen vergi, 1500 tahririnde 700 akçe;
1520 ve 1570 tahrirlerinde iki kat›na ç›km›ﬂ olarak, 1.500 akçe;
1584’de 2.000 akçedir.138 1781’de Kayseri’de mum fiyatlar›, narh gere¤i
27 akçe iken; don ya¤› 1799’da 40, 1802’de 48 parad›r.139
3) Osmanl› Memleketlerinde Mum K›tl›¤›
Osmanl› piyasalar›nda, baz› dönemlerde mum k›tl›¤› çekilir, fiyatlar bundan fazlas›yla etkilenirdi. Payitaht hüviyeti dolay›s›yla iane ve
iaﬂesine ola¤anüstü önem atfedilen ‹stanbul da zaman zaman mum k›tl›¤›ndan nasibini al›rd›. Narha her yerde lây›k›yla uyulmad›¤›n› iyi bilen devlet, böyle dönemlerde denetimlerini artt›r›r; Bâb›âli nezdinde
rekabet adalete engel olmaz, dolay›s›yla mirî mumhaneler denetimlerden
müstesna tutulmazd›. 24 Mart 1574’te ‹zmir kad›s›na hitaben yaz›lan ve
Divan kâtiblerinden Mahmûd Çelebi’ye verilen bir hükümde,140 halen
‹stanbul’da ﬁem’-hâne Mültezimi olan ‹shâk adl› bir Yahudinin ifadesiyle, “ﬂehirde balmumu bulmakta s›k›nt› çekilmekte; buna ra¤men, “taht-› kazanda hâs›l olan” balmumu ‹stanbul’a hâriçten gelen ecnebi ve küffâra sat›lmakta” idi. Mültezim, ifadesinde “asl›nda yabanc›lara balmumu sat›ﬂ›n›n
yasak oldu¤unu” hat›rlat›rken, yetkililerin müdahalesini talep ediyordu.
Nihayet resmî makamlar, “balmumu’nun bundan sonra câri narh üzerinden Mirî ﬁem’-hane’ye sat›lmas› ve yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmamas›” hususunda
emirler yay›nlayarak, gerekenleri bir defa daha uyaracakt›r.
Nisan 1789’da cereyan eden mum k›tl›¤›,141 ‹stanbul’dan baﬂlayarak her yerde etkisini hissettirmiﬂti. Frans›z ‹htilâli’nden yaln›z birkaç
138
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Özünlü, agm., s. 263.
Hamiyet Sezer, “III. Selim Döneminde Kayseri’de Fiyatlar”, AÜ DTCF Tarih Bölümü Tarih Araﬂt›rmalar› Dergisi, XV/26 (1990-1991), s. 274, 276.
Ahmed Refik [Alt›nay], Onuncu Asr-› Hicride ‹stanbul Hayat›, haz. Abdullah Uysal,
Ankara 1987, s. 164-165.
‹stanbul’da mum k›tl›¤› hakk›nda tahrirat: BOA, AE.SABH.I, 4/372, 10 B 1203/6
Nisan 1789.
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ay öncesine rastlayan bu k›tl›k, muhtemelen Fransa ve Belçika dahil,
Osmanl› piyasas›na mum ithal eden Avrupa devletlerindeki siyasî ve
iktisadî kar›ﬂ›kl›klar›n geçici sonuçlar›ndan biri idi.142 1789’da devlet,
Tekfurda¤› ve Varna iskelelerine birer talimat göndermiﬂ ve, “ellerindeki mumdan ihtiyaç fazlas›n›n ‹stanbul’a gönderilmesini” istemiﬂtir.143
Yukar›daki misallerde de görüldü¤ü gibi, hükümet, mum k›tl›¤›na
karﬂ› re’sen ya da ﬂikâyet üzerine gereken önlemleri al›rken; mahalli
idarenin narh hususundaki ›srar› karﬂ›s›nda esnaf, sun’i bir mum k›tl›¤›na sebebiyet vermekten çekiniyor, mumu istedi¤i fiyattan satam›yordu. Bununla beraber, Tanzimat Dönemi’nde, narh usulü giderek terk
edilecek; yerini piyasa ekonomisinin rekabet esas›na dayanan fiyat politikalar› alacak; mum ve di¤er emtia imali ve fiyatland›r›lmas›nda da
h›zl› bir de¤iﬂiklik yap›lacakt›r.
E. Osmanl›’da Mum ‹thalat›
‹mtiyazat-› mahsusa ya da uhûd-› atîka denilen ve yüzlerce y›l boyunca yabanc›lara verilen ticarî ayr›cal›klar, yaln›z Osmanl› d›ﬂ ticaret
hukuku de¤il, ayn› zamanda iç ticaret hukuku bak›m›ndan da büyük
önem arzediyordu. Yabanc› tüccar, ötedenberi baz› mallar›n yasak kapsam›na girdi¤ini biliyor ve ancak, deryaya gitmesi memnu’ olan esbâb ve
metadan gayr› maddeleri sat›n alabiliyorlard›. Osmanl› klasik döneminde, memnu’ meta kapsam›na giren emtia ve eﬂyan›n say›s› oldukça kabar›kt›. Bunlar aras›nda balmumu, ilk s›ralarda yer al›yordu.144
Osmanl› ekonomisinde, yurt d›ﬂ›ndan ithal ya da buralara ihracat
yap›ld›¤› gibi, iç gümrük rejimine ba¤l› olarak, memleket dahilindeki
bir gümrük bölgesinden di¤erine ticaret emtia ve eﬂyas› ithal ve ihraç
ediliyordu. Ocak 1820’de, Edirne Gümrü¤ü’nden yap›lan iç ticarette 4
142
143
144

Avrupa’dan mum ithaline dair, bkz. Tablo 1.
BOA, AE.SABH.I, 18/1573, 10 B 1203/6 Nisan 1789
BOA, Mühimme Defteri, nr, 46, s. 2. S. A. Skilliter, William Harborne and the Trade with Turkey, London 1977, s. 181; Zeki Ar›kan, “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ‹hrac› Yasak Mallar (Memnu Meta)”, Prof. Dr. Bekir Kütüko¤lu’na Arma¤an, ‹stanbul
1991, s. 283.
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torba mum, 525 aded de¤irmi mum, 70 torba Tokad mumu ithal edildi¤i görülür.145 Nisan 1821’de ayn› gümrükten, 21 torba mum, 1 torba
Tokad mumu;146 Temmuz 1822’de 3 torba mum, 220 torba de¤irmi mum,
5 torba Tokad mumu ithal edilmiﬂtir. Ocak 1823’de ise, Edirne’den
Enez liman›na 22 adet de¤irmi mum sevkedildi¤i147 tespit edilmektedir.
Teﬂrinievvel 1259/13 Ekim-12 Kas›m 1843’de ise, Bursa Kapan Han›’na 3.493 k›yye revgân-› ﬂem’/mum ya¤› getirilmiﬂ ve 1.215 kﬂ. âmediye/ithalat resmi tahsil edilmiﬂtir.148
Mum ithalat› ve devletler aras› mum ticaretinde fiyat ve kalitenin
en iyi izlenebilece¤i belgeler, ﬂüphesiz, 18. yüzy›l sonlar›ndan baﬂlayarak ticarete esas gümrük tarifeleri’dir. Mesela, 19. yüzy›l Osmanl›-‹ngiliz
Gümrük Tarifeleri’nin ithalat mallar› listelerinde ispermeçet mumu’na
rastlanmakta ve k›yye üzerinden ithal edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu mumun bir k›yyesi, Baltaliman› Ticaret Muahedesi’ne ba¤l› olarak haz›rlanan 1839 Tarifesi’nde 35; 1850’de yenilenen tarifede 27,5; 1861 Kanl›ca Ticaret Muahedesi gere¤i düzenlenen 1862 Tarifesi’nde 33.80 olarak
gösterilmiﬂtir. Buna göre, ispermeçet mumu’nun fiyatlar›ndaki art›ﬂ oran›, 1839-1850 tarifeleri aras› dönemde - %21,4 olup, resimlerde tenzil
yani indirime gidilmiﬂtir. 1850-1862 tarifeleri aras›nda, %22,9’luk art›ﬂ; 1839-1862 y›llar› aras›nda - %3,4 oran›nda yine azalma tespit edilmektedir. ‹spermeçet ithalat›nda uygulanan gümrük resimleri itibariyle, 1839’da 126, 1850’de 79, 1862’de 324 olan gümrük resmi; 18391850 y›llar› aras›nda - %59,4; 1850-1862 y›llar› aras›nda, 310; 18391862 y›llar› aras›nda 157,1149 olarak belirlenmiﬂtir.
Avrupa’dan yap›lan mum ithalat›n›n hacmine gelince, 20. yüzy›l
baﬂlar›nda ‹stanbul piyasas›na ithal edilen mum cinsleri, miktarlar› ve
birim fiyatlar› ﬂöyledir:
145
146
147
148

149

K›vrak [Yarc›], agt., s. 143, tablo.
Ayn› tez, s. 154, tablo.
Gös. yer, s. 178, tablo.
Mübahat S. Kütüko¤lu, “Bursa Gümrük Defterleri”, Belgeler, c. XXIII/27 (Ankara
2002), s. 102. Ölçüler hakk›nda, bkz. Walther H›nz, ‹slamda Ölçü Sistemleri, çev.
Acar Sevim, ‹stanbul 1990.
Kütüko¤lu, Tanzimat Devri Osmanl› Gümrük Târifeleri, s. 378-379.
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Tablo 1) 1903, 1904 ve 1905 Y›llar›nda Avrupa’dan ‹stanbul’a Mum
‹thalat›
1903 Y›l›:
Tarih

Belçika
mumu
(sand›k)

Forniye
mumu
(sand›k)

4 L-2 Za 1320/4-31 Ocak 1903

3.000

1.300

9-23 Za 1320/21 ﬁubat 1903

4.200

1.100

1-29 Z 1320/29 Mart 1903

2.200

2.500

6-20 M 1321/4-18 Nisan 1903

3.000

1.950

4 S-2 Ra 1321/2-29 May›s 1903

3.000

2.500

10-1 R 1321/ 6-27 Haziran 1903

1.500

1.340

8-29 R 1321/25 Temmuz 1903

2.700

3.400

7-28 Ca 1321/1-22 A¤ustos 1903

4.300

160

9 C 1321/2 Eylül 1903

1.500

600

18 B-3 ﬁ 1321/10-25 Ekim 1903

2.600

----

10 ﬁ-8 N 1321/1-28 Kas›m 1903

1.760

1.760

15 N-6 L 1321/5-26 Aral›k 1903

4.800

708

Toplam:

36.900

16.318

13 L-12 Za 1321/2-30 Ocak 1904

3.700

2.800

19 Za- 10 Z 1321/6-27 ﬁubat 1904

2.500

1.000

----

4.100 [âlâ]
500/ikinci cins

15 M-14 S 1322/1-30 Nisan 1904

-----

1.200 /âlâ

21 S-13 Ra 1322/7-28 May›s 1904

2.500

----

Aç›klama:

1904 Y›l›:

17 Z 1321-8 M 1322/5-25 Mart 1904

20 Ra-11 R 1322/4-25 Haziran 1904

1.100

1.560

18 R-16 Ca 1322/2-29 Temmuz 1904

3.250

1.580

23 Ca-15 C 1322/5-27 A¤ustos 1904

4.750

3.180

20 C-18 B 1322/1-28 Eylül 1904

2.570

2.100

21 B-20 ﬁ 1322/1-30 Ekim 1904

2.950

–

24 ﬁ-22 N 1322/3-30 Kas›m Kas›m 1904 2.880

2.300

25 N-21 L 1322/3-29 Aral›k 1904

1.100

6.400

Toplam:

27.300

26.720

Forniye mumu
5.300 sand›¤›
1., 500’ü 2. kalite
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1905 Y›l›:
24 L-23 Za 1322/1-29 Ocak 1905

1.100

2.600

26 Za-20 Z 1322/1-25 ﬁubat 1905

6.500

–

24 Z 1322-21 M 1323/1-28 Mart 1905

3.400

–

25 M-24 S 1323/1-30 Nisan 1905

1.100

1.800

28 S-26 Ra 1323/4-31 May›s 1905

2.700

1.800

29 Ra-24 R 1323/3-28 Haziran

1.100

1.800

965

1.800

1 C-29 1323/3-31 A¤ustos 1905

2.300

1.800

1-30 B 1323/1-30 Eylül 1905

3.600

1.800

5-29 ﬁ 1323/5-29 Ekim 1905

1.200

1.800

27 R-27 Ca 1323/1-30 Temmuz 1905

4 N-2 L 1323/2-30 Kas›m 1905

1.600

3.600

5 L-4 Za 1323/3-31 Aral›k 1905

2.500

3.600

TOPLAM:

28.065

22.400

Kaynak: Dersaadet Ticaret Odas› Dergisi’nin tablolarda gösterilen hicri tarihler
aras›nda yay›nlanan nüshalar›.
Tablo 2) 1903-1905 Y›llar› Mum ‹thalat›n›n Mukayesesi
Tarih:

Forniye mumu (sand›k) Belçika mumu (sand›k) Toplam/yaklaﬂ›k

1903 Y›l›
1904 Y›l›
1905 Y›l›

36.900=369.000 kg.
27.300=273.000 kg.
28.065=280.650 kg

16.318=163.180 kg.
26.720=267.200 kg.
22.400=224.000 kg.

532.180 kg.
540.200 kg.
504.650 kg.

Tablo 3) ‹thal ve Yerli Mum Fiyatlar›
Geldi¤i tarih:

Apolo mumu Belçika mumu Forniye mumu Deytno(?)
(sand›k) (kﬂ.) (sand›k) (kﬂ.) (sand›k) (kﬂ.) (sand›k)
(kﬂ.)

23 Ca 1314/30
Ekim 1896

1 sand›k
47 kﬂ.

Yerli mumu
(sand›k) (kﬂ.)

Kg. 3,5 kﬂ.

Osmaniye, 45 kﬂ.
Bosfor cinsi,
kilosu 3 kﬂ.
revaçl›
Sultaniye, en âlâ,
sand›¤› 58 kﬂ.
Osmaniye, âlâ,
sand›¤› 45-45,5 kﬂ.

22 C 1314/28
Kas›m 1896

[10] kg. 44kﬂ.
4 kg. 3 kﬂ.

47 kﬂ.

10 B 1318/3
Kas›m 1900

10 kg. 53 kﬂ.
4 kg. 5,5 kﬂ.

11 kg. 61 kﬂ.

25 Za 1318/16
Mart 1901

10 kg 53 kﬂ.
4 kg. 5,5 kﬂ.

11 kg. 59 kﬂ.
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14 C 1319/28
Eylül 1901

10 kg. 52 kﬂ.

10 kg. 50 kﬂ.

11 kg. 58 kﬂ. 4 kg. 5 kﬂ.

13 R 1320/20
Temmuz 1902

10 kg. 52 kﬂ.

10 kg. 48 kﬂ.

11 kg. 59 kﬂ

13 L 1321/2
Ocak 1904

10 kg. [-] kﬂ.

7 S 1322/23
Nisan 1904

8 kg. 41 kﬂ.
10 kg. 49 kﬂ.
8 kg. 40 kﬂ.
7,5 kg.38 kﬂ.
3,5 kg.18 kﬂ.

11 kg. 59 kﬂ

Birinci ve
ikinci kalite
11 kg. 57 kﬂ.

Kaynak: Dersaadet Ticaret Odas› Gazetesi’nin belirtilen tarihler aras›na rastlayan
bütün nüshalar›. Tablolarda yer alan fiyatlar, bir Osmanl› liras› 100 kﬂ. hesab›ylad›r (Ayn› gazetenin 25 Za 1318/16 Mart 1901 tarihli ve çok say›da di¤er nüshalar›ndan).

Yerli ve ithal mumlar›n alametleri de dikkate de¤erdir. Mesela,
Avusturyal› Erste’ye hususi bir alâmet kullanma izni verilmiﬂ; 1908’de
De F. L. Apolo adl› mum imalatç›s›, soyad›yla adland›r›lan mumlar›n
paketlerine sar›lmak üzere seçti¤i bir alametin numunesini gönderdi¤inde, Zabtiye Nezareti’nden görüﬂ istenmiﬂ, nezaret, bu alametin kullan›lmas›nda mahzur olmad›¤›n› bildirmiﬂtir.150

150

BOA, ZB, 364/2, Orijinal nr. TNF. 9289, Mikrofilm. 2/78.
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II. Bölüm
Mum ‹malat›nda Modernleﬂme,
Yerli ve Yabanc› Mum Fabrikalar›n›n Kurulmas›, Faaliyetleri
A. Yabanc› Sermaye ve Mum Fabrikalar›
1) Kimya Sanayiinin Geliﬂmesi ve Modern Yöntemlerle Mum
‹malat›
Osmanl›’da devlet eliyle sanayi fabrikalar›n›n kurulmaya baﬂlanmas›, III. Selim dönemine rastlar. Bu alandaki yeni hamleler, 1826 ve
1830’larda cereyan eder. 1839’da Tanzimat Ferman›’n›n ilân› hayat›n
her alan›nda oldu¤u gibi, iktisadî bak›mdan da bir ivme kazand›r›r; bununla beraber, sanayi yat›r›mlar›nda as›l dönüm noktas› K›r›m Savaﬂ›
(1853-1856)’ndan sonra gerçekleﬂir. 1860’l› y›llarda devlet, fabrika
kurmak isteyen giriﬂimcileri destekler; kendisi de fabrikalar açar. Yeni
dönemde devlet eliyle kurulan fabrika say›s› fazla de¤ildir. Buna ra¤men devlet, bir taraftan yeni teknoloji ile kurdu¤u fabrikalara gerekli
techizat ve kalifiye iﬂ gücünü Avrupa’dan getirterek, endüstriyel geliﬂme ve kalifiye iﬂgücünün yolunu açm›ﬂ; di¤er taraftan, baz› maddelerin
üretim ya da imalat› imtiyaz›n› devlet erkân› ve ricaline b›rakm›ﬂt›r.
Bu imtiyazlar ekonomik rekabeti olumsuz yönde etkilemiﬂ, baz› sanayi
kollar›nda inhisarlar do¤muﬂtur.
1838’de ‹ngiltere ile imzalanan ve ﬂartlar› k›sa zamanda di¤er
Avrupa devletleriyle yap›lacak muahedenamelere emsal teﬂkil eden
Baltaliman› Ticaret Muahedesi ise, yabanc› giriﬂimcilerin yerli ekonomiye nüfuz ve hakimiyetine imkân tan›m›ﬂt›r.151 Nihayet, yeterli sermayesi bulunmayan yerli imtiyaz sahipleri yabanc› sermaye ile iﬂbirli¤i yapm›ﬂ; kurduklar› sanayi ﬂirketlerinin ço¤u hissesi bir süre sonra yabanc›lar›n eline geçmiﬂtir. Bunlar›n imtiyaz sürelerinin genellikle 30-40 y›l› buldu¤u dikkate al›n›rsa, Tanzimat Dönemi’nde endüstriyel faaliyetlerde imalat ve piyasan›n nerede ise tamamen yabanc›151

Muahedename hakk›nda, bkz. Mübahat S. Kütüko¤lu, Osmanl›-‹ngiliz ‹ktisadi Münasebetleri, 1 (1580-1838), Ankara 1974, s. 92 vd.; II (1838-1850), ‹stanbul 1976.
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lar›n kontrolüne geçti¤i; az say›daki ﬂirketin imtiyaz süresinin de uzat›lmamas› sebebiyle fabrikalar›n›n kapand›¤› görülür. Bu geliﬂmelere
ra¤men, ‹stanbul’dan baﬂlayarak Rumeli ve Anadolu’da yay›lan yabanc› sermayenin, iktisadî çöküﬂte önemli rol oynayaca¤›, kesinlikle
bilinmektedir.
Bat› sanayii karﬂ›s›nda imalât sektörünü 19. yüzy›lda yeniden canland›rmaya çal›ﬂan devlet, bu amaçla, yurt içi ve yurtd›ﬂ› sanayi sergilerine de kat›lm›ﬂ; yurt içindeki ilk sergisini, 1863’te ‹stanbul’da açm›ﬂt›r. Sanayinin geliﬂtirilmesi için 1864’te Islah-› Sanayi Komisyonu
kurulmuﬂ; üyeleri aras›nda esnaf ve sanatkârlar›n da bulundu¤u komisyonun faaliyetleri devam ederken; giriﬂimcileri destekleyen devlet, birçok kanuni düzenleme yapm›ﬂt›r. 1913’te ç›kar›lan Teﬂvik-i Sanayi Kanun-› Muvakkat› ile 1914’te yay›nlanan Teﬂvik-i Sanayi Talimatnamesi,
teﬂviklerin uzun y›llar devam etti¤ini göstermektedir. Teﬂvik-i Sanayi
Kanunu’na göre; bir fabrikan›n mirî arazide kurulmas› hâlinde bedelsiz
arazi tahsis edilmiﬂ; fabrikan›n kuruluﬂu aﬂamas›nda gerekli teçhizat›n
gümrüksüz olarak ithaline imkân tan›nm›ﬂ; iﬂletme, baz› vergi ve harçlardan muaf tutulmuﬂ; fabrikada iﬂlenecek hammaddenin yurt içinden
temin edilemedi¤i durumlarda, onlar için de gümrük muafiyeti getirilmiﬂtir.152 Osmanl› mum fabrikalar›n›n kurulma ve geliﬂmesi böyle bir
döneme rastlamaktad›r.
Asl›nda, 1840’lardan itibaren yerli ve yabanc› müteﬂebbisler vas›tas›yla ‹stanbul ve taﬂrada birçok mum fabrikas› kurulmuﬂtur. Rumeli’deki tesisler aras›nda, 1864’de kurulan Yanya Mum ve Tabak Fabrikas›153 önemli bir yere sahiptir. Bilindi¤i kadar›yla, payitaht ‹stanbul’daki ilk ad›m› ABD vatandaﬂlar› atacak, mum fabrikas› için Büyükada’da
kendilerine arazi tahsisini teklif edeceklerdir.

152

153

Ayr›nt›l› bilgi için, bkz. Cevdet K›rp›k, Osmanl› Devleti’nde ‹ﬂçiler ve ‹ﬂçi Hareketleri (1876-1914), SDÜ SBE Yay›nlanmam›ﬂ Doktora Tezi, Isparta 2004.
Nafia Nezareti’nin Yanya’da kurulacak mum ve tabak fabrikas› hakk›nda layihas›:
BOA, HR.TO, 445/27, 26.11.1864.
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2) Amerikal›lar’›n Büyükada’da Mum Fabrikas› Kurma
Giriﬂimi: Amerikan Maslahatgüzarl›¤› ve Mösyö Brune’un
‹mtiyaz Talebi
‹stanbul’da Büyükada’da bir mum fabrikas› kurma fikri, ilk defa
1846’da, Amerikal› bir müteﬂebbis taraf›ndan ortaya at›ld›. Amerikan
Maslahatgüzarl›¤› vas›tas›yla Bâb›âli’ye intikal eden teklif, Beykoz’da
kurulacak ispermeçet mumu fabrikas›n›n nüvesini oluﬂturdu.
ABD uyruklu Mösyö Brune adl› bir müteﬂebbis, 21 Mart 1846 tarihinde yazarak, Bâb›âli’ye götürülmek üzere ‹stanbul’daki Amerikan
Maslahatgüzarl›¤›’na gönderdi¤i Frans›zca mektubunda,154 “‹stanbul’a
yak›n olan adalardan birinde ortaklar›yla beraber bir mum fabrikas› kurmak
istedi¤ini’ bildiriyordu. Ad› geçen ﬂah›s, mektuptaki ifadesine, “yan›nda
iﬂten anlayan kimseler bulundu¤unu, kendisinin zaten ‘ehl-i ârif bir adam’
oldu¤unu, teklifi kabul edilirse kefil göstererek, kabulü mümkün olacak ﬂartlarda anlaﬂma yapmak istedi¤ini ve fabrikan›n ‘umumun faydas›na’ olaca¤›n›” ilave ediyordu. Mösyö Brune, Osmanl› hükümetinin kendilerine
gösterece¤i bir adada, âlâ, yani birinci kalite mum ve sabun imal etmek
arzusunda olduklar›n›; as›l amaçlar› “berrak mum imalinden ibaret” ise
de, ayn› fabrikada “gerek demir, gerek bak›rdan ufak tefek baz› maddelerin
imalini” de düﬂündüklerini; yapacaklar› mumlar›n “balkaba¤›ndan imal
edilmekte olan mumlardan olmay›p, ‹stanbul’a getirilenlerden daha ehven,
âlâ ve ucuz olaca¤›n›” eklemeyi ihmal etmiyordu. Mösyö Brune, fabrikada niçin sabun da üretmek istedi¤ini aç›klarken, “sabun imalinden
fazla kalan tortuyu mum imalinde kullanaca¤›n›” yaz›yor; hemen her yerde, iki sanayi kolunun genellikle birlikte icras›n›n s›rr›n› veriyordu.
Mektuptan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, Mösyö Brune, bu projesini ortaklar›yla uzun zaman müzakere etmiﬂti. Fakat, teklifin gecikme sebebi, o tarihe kadar bu sanayinin de¤erinin olmamas› idi. ﬁimdi ise, Amerikal› giriﬂimciler, fabrikan›n Osmanl› sanayisi ad›na faydalar›ndan bahisle desteklenmesini istiyor; muhtemel olumsuzluklar› bertaraf etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Mesela, fabrika binalar› çevredeki iﬂletme ve evler-

154

BOA, HR.TO, nr. 145/22, 26.3.1846, Birleﬂtirme: Amerika 4.
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den uzak olacak; binalar›n›n düzenli ve mükemmel olmas› için hiçbir
masraftan kaç›n›lmayacak; müdürler d›ﬂ›nda fabrikada çal›ﬂacak herkes Osmanl› tabiiyetinden seçilecek; fabrika içinde kullan›lmas› yasak
maddelere dikkat edilerek, zaptiyenin hiçbir ﬂekilde telaﬂ ve endiﬂesine f›rsat verilmeyecekti. Böyle bir fabrikan›n kurulmas›ndan Osmanl›
Devleti büyük fayda görecekti. Dünyada birkaç devlet d›ﬂ›ndaki memleketlerin ço¤u bu gibi fabrikalar›n sa¤lad›¤› faydalar›n fark›nda de¤ildi. Osmanl› Devleti’ne gelince, ithalattan çok ihracat yapmak zorunda olan Osmanl› Devleti, bu gibi fabrikalarda yap›lacak imalatla ihracat›n› ve gümrük gelirlerini artt›rabilir; paras› da yabanc›lara gitmemiﬂ
olurdu.
Mektup, Amerikan Maslahatgüzarl›¤›’n›n hususa dair 26 Mart
1846 tarihli yaz›s› ekinde Osmanl› Hariciye Nezareti’ne sunulmuﬂ ve
dönemin naz›r› Mustafa Reﬂid Paﬂa’ya arz edilmiﬂtir.155 Alt›-yedi ay kadar devam eden inceleme ve yaz›ﬂmalar sonunda, 30 Ekim 1846’da,
Mösyö Brune’un açmak istedi¤i fabrikaya dair bir tezkire kaleme al›nm›ﬂt›.156 13 Kas›m 1846’da, fabrikan›n adalardan hangisinde ve ne tarafta
inﬂa edilece¤inin araﬂt›r›larak bildirilmesi hakk›nda sad›r olan padiﬂah iradesinden hahseden bir tezkireye cevaben, araﬂt›rma sonuçlar›n› ihtiva
eden Sadaret tezkiresi157 kaleme al›nm›ﬂt›r. Sonraki y›llarda Beykoz’da
faaliyete geçecek olan Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n› iﬂleten ﬂirketin dahilî nizamnamesi,158 Büyükada’n›n da imtiyaz sahas›na
al›nd›¤›n› göstermektedir.
3) Frans›z Sermayedarlar›n Osmanl› Kimya Sanayiine ‹lgisi:
Fransa Sefareti ve Mum ‹malat›nda Frans›z Ortaklar
Frans›zlar’›n Osmanl› ekonomisine ilgisi, K›r›m Savaﬂ›’ndan sonra giderek artm›ﬂt›r. Savaﬂ› sona erdiren Paris Anlaﬂmas›’n›n ev sahibi
Fransa, sermayedarlar›n› cesaretlendirerek, ‹stanbul ve Osmanl› taﬂra155
156
157
158

BOA, HR.TO, nr. 145/22, 26.3.1846, Birleﬂtirme: Amerika 4.
BOA, ‹.HR, 37/17, 10 Za 1262/30 Ekim 1846.
BOA, ‹.MSM, 24/625, 24 Za 1262/13 Kas›m 1846.
BOA, A.DVN. MKL, 34/17, 5 M 1311/19 Temmuz 1893.
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s›ndaki iktisadî yat›r›mlar›n› geniﬂletmiﬂtir. 29 May›s 1857 tarihi itibariyle Sadaret makam›na ortak bir dilekçeyle baﬂvuran Mösyö Mavye
(?), Mösyö Callery ve Mösyö Gays bunlardan yaln›z birkaç› olup; safî
mum ve ya¤ fabrikalar› açma imtiyaz› istemiﬂlerdir.
Ad› geçen üç ﬂah›s, dilekçelerinde, ‹stanbul ve gerekli görecekleri di¤er yerlerde fabrika tesisine izin verilirse, Osmanl› memleketlerinde bu sanayiyi kuracaklar›n› beyan ediyorlard›. Müﬂterek dilekçede, tasarlanan fabrikalar›n faaliyeti k›saca anlat›l›rken, Bâb›âli’yi iknaya yönelik bir üslûp da kullan›l›yordu. Buna göre, “hayvanat ve nebatattan istihrâc olunmuﬂ ton/don ya¤› ile di¤er ya¤lar›n vapurlarla getirilece¤i”; mumlar›n, “sâlih ve imalât-› kimyeviye ile bir güzel ziyâ verece¤i”; Osmanl› Devleti’ne bu ﬂâyân-› dikkat hizmeti yapmak istedikleri” ve hükümetin bundan
sonra “ecnebi devletler tebeas›na akçe vermekten kurtulaca¤›”, beyan ediliyordu. Bâb›âli dilekçeyi Meclis-i Tanzimat’a havale etmiﬂ;159 Frans›zlar’›n, imtiyaz hakk› yerli ﬂah›slara ait anonim ﬂirketler arac›l›¤›yla kuracaklar› mum fabrikalar›n›n yolu aç›lm›ﬂt›r. ‹mparatorlu¤un tamam›nda bu vas›tayla kurulmuﬂ fabrikalar›n en tan›nm›ﬂ›, ﬂüphesiz Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’d›r.
B. Osmanl› Devleti’nin ‹lk Büyük Mum Fabrikas›:
Paﬂabahçe ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu Osmanl› Anonim
ﬁirketi ve Beykoz Mum Fabrikas›
1) Paﬂabahçe Billûr Fabrikas›’ndan ‹spermeçet Mum
Fabrikas›’na
a. Fabrikan›n Ad›
Bu fabrika, Osmanl› arﬂiv belgelerinde Beykoz ‹spermeçet Mumu
Fabrikas›,160 Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›, Çubuklu Mum Fabrikas›,161 yaln›z Beykoz ya da Paﬂabahçe Fabrika-i Hümayunu, ‹ncirköy
159
160

161

BOA, HR.TO, 427/71, lef 1.
BOA, HH.THR, 203/55, 12 Ra 1325/25 Nisan 1907, Orijinal nr. 30-3/1143, Mikrofilm nr. 23/1367.
BOA, ZB, 14/103, 28 Kanun›evvel 1310 /9 Ocak 1895.
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Fabrika-i Hümayunu ad› alt›nda kaydedildi¤i gibi; yaln›z ispermeçet fabrikas›162 denilerek de tan›nm›ﬂt›r. Zamanla muhtelif maddelerin imalat›na tahsis edilen fabrika; Cumhuriyet döneminde Paﬂabahçe ﬁiﬂe ve
Cam Fabrikas›, Beykoz Mum Fabrikas›, Tekel Fabrikas› gibi adlarla zikredilmiﬂtir.163
b. Fabrika Arazisi, ‹malathane ve Müﬂtemilât
Mum fabrikas›, tarihî temelleri III. Mustafa ve o¤lu III. Selim taraf›ndan at›lan Paﬂabahçe Billûr Cam Fabrikas›’n›n164 yerinde kurulmuﬂtur.
Binalar›, ‹stanbul Bo¤az›’n›n Anadolu yakas›nda, Beykoz’a tâbi
‹ncir karyesinde,165 deniz nakliyat›na imkan verecek ﬂekilde sahilde,
150 dönümlük bir arazi üzerinde inﬂa edilmiﬂtir. Bu binalar yekpare olmay›p, farkl› zamanlarda inﬂa edilmiﬂ birçok ünitenin toplam›ndan
ibarettir. En az iki katl› oldu¤u anlaﬂ›lan ünitelerden biri, belgelerde
köﬂk denilenerek nitelendirilmektedir.166 Buras›, herhalde fabrikan›n
idare merkezi ve müdür ikametgâh› olarak kullan›lm›ﬂt›r.
162

163

164

165

166

BOA, HH.THR, nr. 203/56, 30 Z 1338/14 Eylül 1920, Orijinal nr. 30, 2851, 2834,
278, lef 7.
Paﬂabahçe iskân›, ad›n› Hezârpâre Ahmed Paﬂa’n›n sahilhane ve bahçesinden al›r.
Ahmed Paﬂa’n›n ölümünden sonra devlete geçen bu bahçe ve saray›n bulundu¤u
alanda, III. Mustafa taraf›ndan 1763-1764 tarihinde yapt›r›lan Paﬂabahçe Camii ile
hamam, çeﬂme, mektep ve çarﬂ›, Paﬂabahçe’deki iskân›n baﬂlang›c› say›l›r (Evliya
Çelebi, Seyahatname, s. 357). 1870’li y›llar›n sonuna do¤ru faaliyete geçen ﬁirket-i
Hayriyye’nin Paﬂabahçe Vapur ‹skelesi ise, ‹ncirköy’ün küçülerek Paﬂabahçe ile
birleﬂmesine yol açm›ﬂt›r.
‹stanbul’da cam sanat› fetihten itibaren büyük geliﬂme kaydetmiﬂ; Beykoz’daki ilk
modern cam tesisleri II1. Mustafa döneminde kurulmuﬂ; o¤lu, III. Selim döneminde geliﬂtirilmiﬂtir. III. Selim’in saltanat y›llar›, Avrupa’n›n dünyaca ﬂöhretli Venedik camc›l›¤›n›n krizde olup, d›ﬂar›ya aç›ld›¤› bir dönemdir. Bu dönemde Mehmet
Dede isimli bir Mevlevi, cam iﬂi ve yeni teknikleri ö¤renmek üzere padiﬂah›n izniyle Venedik’e gönderilmiﬂ, geriye döndü¤ünde Beykoz’daki fabrikada camc›l›¤a baﬂlam›ﬂt›r. (Geniﬂ bilgi için, bkz. Tar›k Yazar-Tamer Aslan, agm., s. 829, 833).
‹ncirköy Fabrika-i Hümayunu hakk›nda lâyiha: BOA, HR.TO, 454/13, 29 Kas›m
1871.
BOA, HHd, 11841.
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Di¤er binalara gelince, mum imaline mahsus ya¤hane, dökümhane,
tathir kuyular›, mum fitillerinin kurutuldu¤u mahaller, irili-ufakl› anbarlar, sat›ﬂ ma¤azas›, amele ko¤uﬂlar›, bekçi evi ve idareye ait bir köﬂk
bulunmaktad›r.167 Vaktiyle burada çal›ﬂan ve aileleriyle birlikte ikamet
eden yerli ve yabanc› personelin varl›¤›, amele evleri olarak iﬂaret edilen mahallin hayli geniﬂ bir alan› ihtiva etti¤ini düﬂündürmektedir.
Gayrimüslim yerli ve yabanc› personel için, ayr›ca bir kilise bulundu¤u rivayet edilir.
1895’te fabrikada 50 Ermeni, 10 Müslüman ve 4 Rum çal›ﬂmakta;
Tomas ve Simon adl› iki iﬂçinin de bir süre önce iﬂten at›ld›klar›168 bilinmektedir. 1895’te, ﬁehremaneti’ne ba¤l› fabrikan›n imtiyaz hakk›
Salih Münir Bey’de olup; bu tarihte fabrikan›n baﬂkalfas› Mösyö Koyer adl› bir Frans›z’d›r.169 Ocak 1895’te Çubuklu ‹spermeçet Fabrikas›
iﬂçileri bir grev yaparlar;170 bu grev, Osmanl› iktisadî hayat›nda önemli bir iﬂçi hareketi olarak yer al›r.
C. Mum Fabrikas›n›n ‹mtiyaz Sahipleri ve ‹mtiyaz Hukuku
1) Paris Sefiri Ahmet Fethi Paﬂa’ya Verilen ‹mtiyaz
Tanzimat döneminin ünlü simalar›ndan Paris Sefiri Ahmet Fethi Paﬂa, Sultan Abdülmecid’in emriyle Beykoz’da, Beykoz Fabrika-i
Hümâyunu ad›yla an›lacak bir cam ve billûr fabrikas› kurmuﬂtur. Burada, 1846’dan baﬂlayarak ispermeçet mumu imal edildi¤i zannedilirse de, 1846 y›l›, fabrikan›n padiﬂah›n uhdesine geçti¤i tarihtir. Meclis-i Vâlâ’n›n Nisan 1858’de cereyan eden “‹ncirköy’de bulunan Cam
Fabrikas›n›n ‹spermeçet Fabrikas›’na tahvili”ne dair müzakeresi;171 imalattaki de¤iﬂikli¤in 12 y›l sonra, yani 1858’de gerçekleﬂti¤ine iﬂaret etmektedir.
167
168
169
170
171

Ayn› yer.
BOA, ZB.14/103, 28 Kanun›evvel 1310/9 Ocak 1895.
Gös. yer.
Ayn› yer.
BOA, MVL, 806/66, 17 ﬁ 1274/2 Nisan 1858.
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1874’te Londra Sefareti ile yap›lan baz› yaz›ﬂmalar, iyi kalite mum
al›m-sat›m› ve sevkiyat›yla, bu hususta Mösyö Civini hakk›nda bilgi talebine dair Ârifi Paﬂa’n›n mektuplar› ve bunlara verilen cevaplar;172
Bâb›âli’nin mum endüstrisini geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalar›n›n
önemli bir ifadesidir.173
2) Vâs›f Azmi Efendi’nin Mum Fabrikas› ‹mtiyaz Talebi
Yine 1874’de, Vâs›f Azmi Efendi adl› birinin iste¤i üzerine T›bbiye Mektebi kimyagerlerinden Binbaﬂ› Bonkowski Efendi174 taraf›ndan
haz›rlanarak ad› geçen ﬂahsa verilen bir rapor;175 Vâs›f Bey’in, ‹stanbul’da, Frans›zlar’›n deste¤iyle bir sade ya¤ ve mum fabrikas› kurma giriﬂiminin habercisidir. Vâs›f Bey, Mekteb-i T›bbiye’ye bir gün, ithal
edilmiﬂ bir miktar sade ya¤ numunesi getirerek tahlilini istemiﬂtir.
Kimyager incelemesini yapar ve bu ya¤›n evsaf› ile sa¤l›¤a zararl› olmad›¤›na dair rapor düzenler. “Sade ya¤ ve mum imal etmek üzere bir fabrika inﬂas› için baz› ﬂartlar dahilinde kendisine imtiyaz verilmesini” istida
eden Vâs›f Azmi Efendi, raporu arzuhalinin ekinde hükümete sunar.176
172
173

174

175
176

BOA, HR.SFR.3, 205/44, 5.2.1874.
1290/1873-1874 y›llar›nda Osmanl› sanayi için, bkz. Ali Suavi, Türkiye. 1290 Senesiçün Takvim ve Tevârih-i Muhtelifiye ve T’ârifat-› Nücûmiyye, 1289 (bas›m yeri bulunmamaktad›r).
Tam ad›, Charles Bonkowski’dir. Bir Leh mültecinin o¤lu olarak 1841’de ‹stanbul’da do¤muﬂtur. Paris’te kimya e¤imi yapan Bonkowski, Osmanl› Devleti’nin tan›nm›ﬂ kimyager ve eczac›lar›ndand›r. 1868’de Cemiyet-i T›bbiye-i ﬁâhâne üyeline kabul edilmiﬂ, 1879’da Eczac›l›k Cemiyeti’ni fiilen kurmuﬂ ve baﬂkanl›k da yapm›ﬂt›r. Bu cemiyet, 16 Eylül 1882’de kapanm›ﬂ ise de, 1892’de yeniden aç›lm›ﬂ,
Bonkowski tekrar baﬂkan seçilmiﬂ; ayn› y›l, H›fz›ss›hha Sermüfettiﬂi tayin edilmiﬂtir. Bonkowski, 1884’de Auguster Rotter ile birlikte tuvalet eﬂyas›, kokular, sabun
gibi müstahzarat ve çeﬂitli ilaçlar imal etmek üzere ‹stanbul civar›nda buhar gücü
ile çal›ﬂacak bir fabrika inﬂas› için devletten imtiyaz alm›ﬂt›r. Bonkowski’nin 1905
y›l›nda vefat etti¤i bilinmektedir (Feza Günergun, “XIX. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda
Osmanl› Kimyageri Eczac› Bonkowski Paﬂa”, I. T›p Tarihi Kongresi (‹stanbul, 17-19
ﬁubat 1988) Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 1992, s. 229-235). Salih Münir Paﬂa’ya ispermeçet mumu imtiyaz› verildi¤inde, Bonkowski Paﬂa, ‹stanbul’da H›fz›ss›hha Sermüfettiﬂi’dir.
BOA, ﬁD.NF, 2408/38, 26 Z 1291/3 ﬁubat 1875, Orijinal nr. Dersaadet 109, lef 3.
Ayn› yer, lef 2.
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Talep, ﬁûrâ-y› Devlet’e havale edilir. Bu kurum, 22 Eylül 1874’de
Mekteb-i T›bbiye Cemiyeti’nden, bu arada Fransa’dan ya¤ hakk›nda
baz› bilgiler al›r. Cemiyetin gönderdi¤i kararnamede, Vâs›f Efendi’nin
imal etmek istedi¤i ya¤›n Paris’te pek ehven fiyatla sat›ld›¤›, bir ara baz› ev ve hastahanelerde kullan›lm›ﬂsa da tabiplerin uyar›s› üzerine sonradan terk edildi¤i, Paris S›hhiye Komitesi’nin de bunun sade ya¤ yerine kullan›lamayaca¤›na karar verdi¤i kay›tl›d›r. Tahlil esnas›nda ya¤›n içinde sa¤l›¤a zararl› bir madde bulunamam›ﬂ; sabun ve mum imali ile makinelerin ya¤lanmas›nda kullan›lmas› mümkün oldu¤undan,
di¤er ya¤lardan ayr›labilmesi için baﬂka bir adla adland›r›lmas› gerekti¤i bildirilmiﬂtir.177
Di¤er taraftan, cemiyet, ya¤›n hüsn-i haline dair Vâs›f Azmi Bey’in
elindeki raporun T›bbiye Muallim Muavinleri’nden Binbaﬂ› Bonkowski taraf›ndan gayr-› resmi olarak verilmesinden dolay›, ad› geçenin raporuna resmî rapor nazar›yla bak›lamayaca¤›n›, bunun T›bbiye ‹daresi’ni ba¤lamad›¤›n›, ya¤›n da sade ya¤ say›lamayaca¤›n› söyler. Sadaretin emriyle, al›nan malumat 8 Kas›m 1874’de takdim edilir. Vâs›f Bey
istedi¤i izni alm›ﬂ m›d›r, bilinmez; fakat Bâb›âli’nin, d›ﬂar›dan getirilip,
“sâde ya¤”d›r denilerek bu ya¤›n halka sat›lmas›na engel olmas› istenir.
Cemiyet, bahis konusu ya¤lar›n, memlekete girdi¤i andan sat›ﬂ›na kadar geçen sürede bunlar› muayene ve sonucunu hükümete bildirmekle görevli bir Teftiﬂ Komisyonu kurulmas›n› teklif eder. Hükümet böyle bir komisyonun kurulmas›na karar verip, üyelerine gerekli maaﬂ›
tahsis ederse, T›bbiye-i Mülkiye Cemiyeti de teftiﬂ hakk›nda gerekli
nizamnameyi düzenleyerek, takdime haz›rd›r.178
19. yüzy›l sonlar›nda, devlet, birinci kalite mum imaline daha fazla
önem vermiﬂ; Darphane Müdürlü¤ü, Paris’teki Osmanl› Sefareti arac›l›¤›yla Fransa’dan birinci kalite mum hakk›nda bilgi istemiﬂtir.179

177
178
179

Gös. yer.
Ayn› yer, lef 3.
Darphane müdürünün birinci kalite mum hakk›nda bilgi istedi¤ine dair tahrirat:
BOA, HR.SFR.3, 60/12.
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Ç. Paﬂabahçe’de Mum Fabrikas›:
Fabrikan›n Hazine-i Hassa’dan Maliye Nezareti’ne Devri ve
Tekrar Hazine-i Hassa’ya Verilmesi
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›, 1877-1878 Osmanl›-Rus Harbi’ne rastlayan dönemde imalata ara
vermiﬂ görünmektedir. Ocak 1880’de fabrika metrûk durumda olup;
ﬁehremaneti’ne terki bahis konusudur.180 Mart 1881’de, mum fabrikas› yine ât›ld›r.181 1885 y›l›nda, imal ettikleri mum, balmumu gibi muhtelif malzeme örneklerinin gönderildi¤ine dair Londra’da bulunan
Waterlow&Sons ﬁirketi ad›na Paris’teki Osmanl› Sefareti’ne gönderilen bir mektup ve listeden;182 bu tarihte imalat›n devam etti¤i, sefaretin de bu faaliyete arac› oldu¤unu göstermektedir.
Devlet eliyle kurulmuﬂ ve Emlâk-› Kadime-i Hümayun’ndan olan
Beykoz ‹ncir karyesindeki ‹spermeçet Mumu Fabrikas›, bir ara Maliye
Hazinesi’ne devredilir; II. Abdülhamid’in irade-i seniyyesiyle, A¤ustos
1883’te Maliye Hazinesi’nden geri al›narak, Hazine-i Hassa’ya nakledilir.183 Bu aﬂamada, fabrikaya ait ve Hazine-i Hassa’ya teslimi gereken
demirbaﬂ eﬂyay› belirlemek amac›yla dört kiﬂilik bir komisyon kurulmuﬂtur. Komisyon, Maliye Hazinesi memurlardan Esseyid Ahmed Faik Bey’in yan› s›ra, Hazine-i Hassa’dan bir memur, Ebniye ﬁubeleri memuru, ayr›ca ‹ncir karyesinden seçilmiﬂ bir âzâdan ibarettir.
Göreve baﬂlayan komisyon, öncelikle fabrika anbarlar›nda mevcut demirbaﬂ eﬂyadan bir araya getirilmesi mümkün olan makine, tezgâh ve çeﬂitli araç-gereçleri parça parça toplayarak, bir deftere kaydetmiﬂtir.184 Daha sonra, envanteri haz›rlanan eﬂyan›n devir ve teslimi
180
181

182
183
184

BOA, MADd, 8657, 18 M 1297/1 Ocak 1880.
Paﬂabahçe’de muattal ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n›n bekçisi maaﬂ› gibi mali hususlara dair tahrirlerin yevmiye s›ras›yla kay›tlar›n› havi evrak kay›t defteri: BOA,
MADd, 12608, 8 R 1298/10 Mart 1881; kezâ, ‹spermeçet Mumu Fabrikas› muhasebe hesaplar›: BOA, MADd, 14257, R 1298/3-31 Mart 1881.
BOA, HR.SFR (3), 310/14, 19.3.1885.
BOA, HHD., 11841.
Gös. yer.
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gerçekleﬂmeden, haz›rlanan defter, vaktiyle Maliye Hazinesi’ne terk
edilen demirbaﬂ eﬂya defteriyle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; eksik olanlar varsa tek
tek iﬂaretlenmiﬂtir. Komisyon üyeleri, 25 A¤ustos 1883’te resmen takdim ettikleri yeni listede, 143 kalemde toplanan muhtelif eﬂyan›n ad›,
özellikleri, ölçülmüﬂ veya tahmini miktarlar› ve tespit çal›ﬂmalar› s›ras›nda nerede bulunduklar›n› tek tek kaydetmiﬂlerdir.185
Komisyon raporunda, eski deftere göre 15 kalem demirbaﬂ eﬂya
eksik görünmekte idi. Yap›lan araﬂt›rmada, bunun 10 kaleminin fabrikan›n Maliye Hazinesi’ne ait oldu¤u dönemde sat›larak, bedelinin tahsil edildi¤i anlaﬂ›lacakt›r. Kalan 5 kalem eﬂyadan biri, 3 adet cesim kazan’d›r. Mum imaline mahsus bu büyük kazanlar›n, Mes’ele-i Mahiye’deTophane-i Âmire’ye sat›ld›¤› ortaya ç›km›ﬂt›r. Di¤er 4 kalem eﬂyan›n yeni envanterde noksan oldu¤u, ‹dare Heyeti’nin ilâm›nda da
görülmektedir. Hazine-i Hassa bunlar›n ak›betini ö¤renmek niyetindedir.17 A¤ustos 1883 tarihli bir talimatla, kay›plar›n Maliye Hazinesi’nden araﬂt›r›lmas› istenir; 23 A¤ustos 1883’te, Muhasebe’ye “serian
araﬂt›rma” emri verilir. 9 Eylül 1883’te, sonucun bildirilmesi amac›yla
Sermaye Heyeti’neverilen talimat, kay›p eﬂyalar›n henüz bulunamad›¤›n› göstermektedir. 9 Aral›k 1883’te, bunlar›n “sat›lm›ﬂ iseler bedelinin
nakden, sat›lmam›ﬂ iseler aynî olarak Hazine-i Hassa’ya gönderilmesi” istenir. 30 Ocak 1884’de bu talimat›n bir defa daha tekrarlanmas›,186 demirbaﬂlar›n bulunamad›¤›n› göstermektedir.
30 y›l kadar sonra, 1908 Temmuzu’nda Kanun-› Esasi yeniden yürürlü¤e girmiﬂ ve II. Meﬂrutiyet’in ilk aylar›nda II. Abdülhamid’in Hazine Hassa emvaline dair bir iradesi yay›nlanm›ﬂt›r. Mâbeyn Baﬂkâtibi
Ali Cevad’›n kaleme ald›rd›¤› ve 14 Eylül 1908’de ilan edilen irade-i
seniyede, “400.000 liral›k y›ll›k geliri bulunan Emlâk-› ﬁâhâne’nin Maliye
Hazinesi’ne devriyle Hazine-i Hassa’n›n borçlar› için bir istikraz al›nmas›na” hükmedilmiﬂtir. Hususa dair hükümet tezkeresi ve iradenin ekinde, devredilen arazi ve emlak›n bir listesinin bulundu¤u kaydedilmek185

186

Bkz. Ekler, Maliye Hazinesi’nden devredilen demirbaﬂ eﬂya listesini gösteren tablolar.
BOA, HHD., 11841.
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le beraber;187 liste ne Takvim-i Vekayi’de, ne de Düstur veya baﬂka bir
yerde yay›nlanmam›ﬂt›r.188 Padiﬂah›n tahttan indirilmesi ve V. Mehmed (Reﬂad)’in cülusunun ard›ndan, yeni padiﬂah›n 27 Nisan 1909 tarihli irade-i seniyyesiyle, 1293/1876-1877 tarihinden baﬂlayarak Emlâk-› Seniyye’ye ba¤lanan emlak, arazi, çiftlik, maden ve muhtelif gelirler Maliye Hazinesi’ne devredilecektir.189
D. Hariciye Mektupçusu Salih Münir Bey’e Mum Fabrikas›
‹mtiyaz› Verilmesi:
1) ‹mtiyaz Hakk›n›n ‹halesi
Osmanl› Devleti, 3 Haziran 1893 tarihinde, bu s›rada Hariciye
Mektupçusu olan Salih Münir Bey’e, Antuvan Gor/Görider mahdumuyla birlikte ‹stanbul’un muhtelif yerlerinde mum imaline mahsus
fabrikalar açma imtiyaz› verdi.190 Buna göre Salih Münir Bey, Dersaadet Belediye Daireleri ile ﬁehremaneti’ne ba¤l› Adalar, Kekbuze/Gebze, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece ve ﬁile kazalar›nda ispermeçet ve astarl›k mumu imal edecek fabrikalar kurabilecek, bunun için
yerli ﬂirket hükmünde bir anonim ﬂirket tesis edecekti. Temmuz ay›
sonlar›nda, ‹mtiyaz-› ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu ﬁirket-i Osmaniyesi
ad›yla bir ﬂirket kuruldu.
2) ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu Osmanl› Anonim ﬁirketi
Dahilî Nizamnamesi
Ticaret ve Nafia Nezareti Hesab Odas›, naz›r›n imzas›n› taﬂ›yan
18 Temmuz 1893 tarih ve 161 say›l› yaz›s›nda, Hazine-i Hassa Nezareti’nin 3 Temmuz 1893’te kendilerine gönderdi¤i bir tezkire üzerine, pa187
188

189
190

Düstur, 2. Tertip, c. 1, s. 76-77.
Vasfi ﬁensözen, Osmano¤ullar›n›n Varl›klar› ve II. Abdülhamid’in Emlaki, Ankara
1982, s. 67, dpn. 47.
Düstur, 2. Tertip, c. 11, s. 561; ﬁensözen, age., s. 74.
BOA, A.DVN.MKL, 34/17, lef 2. 1893’te Salih Münir Bey’e imtiyaz verildi¤i ve
fabrikan›n kira meselesi hakk›nda tahrirat: BOA, HH.THR, 203/54, 26 C 1323/28
A¤ustos 1905, Orijinal nr. 30-3/5316, lef 1.
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diﬂah›n irade-i seniyyesiyle Salih Münir Bey’e ihale edilen ispermeçet
mumu imalat› imtiyaz›’n›n uygulamaya konulmas› için, ekte sunulan
Osmanl› Anonim ﬁirketi Dahilî Nizamnamesi’ni ilgili ﬂubelerinde tetkik ve onaylam›ﬂt›. Nezaret, Dahili Nizamname’yi önce Hukuk Müﬂavirli¤i’ne havale ederek, burada inceletmiﬂ, padiﬂah›n nezdinde bulunan numunesine uygun oldu¤u görülmüﬂtü. Daha sonra, Hazine-i Hassa’n›n iste¤iyle Dahili Nizamname’yi iki nüsha olarak temize çektiren
Ticaret ve Nafia Nezareti, Mösyö Halfet’e bunlar› imza ve 6 Temmuz
1893’te teati ettirmiﬂtir. Adliye Nezareti vas›tas›yla Dersaadet Bidayet
Mahkemesi Mukavelat Muharrirli¤i’ne havale edilen Dahili Nizamname, 8 Temmuz 1893’te, muharrirli¤in hususi defterine kay›t ve tescil
olunmuﬂ; bir nüshas› imtiyaz sahibine, bir sureti Hazine-i Hassa Nezareti’ne gönderilmiﬂ; 19 Temmuz 1893’te, yine Ticaret ve Nafia Nezareti, baﬂka bir nüshay›, muhafaza edilmek üzere Divan-› Hümayun Kalemi’ne takdim etmiﬂtir.191
Ticaret ve Nafia Naz›r›’n›n mührünü taﬂ›yan bu yönetmelik, Mösyö Gor’un o¤lunun yan› s›ra, imtiyaz sahibi Salih Münir Bey taraf›ndan imzalanm›ﬂt›r. Evraktan da anlaﬂ›laca¤› gibi, II. Abdülhamid döneminin Ticaret ve Nafia Naz›rlar›ndan biri, Mahmud Celâleddin Paﬂa’d›r. Mum fabrikas›n›n yeni imtiyaz sahibi Salih Münir Bey’e gelince, o da naz›r›n o¤lu olup, bu tarihte 34 yaﬂ›ndad›r.192
191
192

BOA, A.DVN.MKL, 34/17, 5 M 1311/19 Temmuz 1893, lef 1, 3.
Osmanl› bürokrasisinde, 1890’l› y›llardan baﬂlayarak II. Abdülhamid aleyhtar› bir
komplo ve Avrupa’daki Jön Türk neﬂriyat›yla ilgili iddialar sebebiyle Salih Münir
Bey’den çok bahsedilmiﬂtir (BOA, Y.EE, 82/54, 4 L 1309/2 May›s 1892). Salih Münir Bey (24 Kas›m 1859-7 ﬁubat 1939), Çorlulu Ali Paﬂa’n›n ahfad›ndan, Ticaret
ve Nafia eski naz›rlar›ndan Mahmud Celâleddin Paﬂa’n›n o¤ludur (Nuri Özcan,
“Mahmud Celâleddin Paﬂa (1838-1899)”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi
[TDV‹A], c. 27 (Ankara 2003), s. 360). II. Abdülhamid’i ﬂehzadeli¤i döneminden
tan›yan Salih Münir Paﬂa, babas›n›n yard›m›yla, 15 yaﬂ›nda mülâzemetle devlet
hizmetine girmiﬂ; Ahmed Vefik Paﬂa’n›n da deste¤iyle k›sa sürede yükselmiﬂtir. ‹lk
evlili¤ini, 19 yaﬂ›na geldi¤inde, Sultan Abdülaziz’in süt k›z› Avantiyar Han›m ile
yapm›ﬂt›r. II. Abdülhamid, Frans›zcay› mükemmel konuﬂan, nüktedan ve haz›rcevapl›¤›yla bilinen Salih Münir Bey’i; O’nu yak›ndan tan›yan dönemin Fransa Sefiri Marquis De Montebelo ile görüﬂüp, Paris Hükümeti’nin de onay›n› ald›ktan sonra, Aral›k 1895’de, 36 yaﬂ›nda iken Paris’e sefir tayin etmiﬂtir. Padiﬂah, bir süre son-
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Dahilî Nizamname, 20 Temmuz 1893 tarihini taﬂ›r; 8 fas›l, 44
maddeden ibarettir.193 Birinci fas›lda, ﬂirketin kurulmas›, amac›, ismi
ve merkezi hakk›nda bilgi verilmiﬂtir. ‹lk maddesi ﬂöyledir: “teâti edilen
mukavele hükümlerine ba¤l› olarak Dersaadet Belediye Daireleri ile ﬁehremaneti’ne ba¤l› Adalar, Kekbuze, Beykoz, Kartal, Küçükçekmece ve ﬁile
kazalar›nda ispermeçet ve astarl›k mumu imali imtiyaz›n›n uygulamaya konulmas›, mevadd-› asliye ve ibtidâiyenin astarl›k mumculu¤u san’at›na müteallik müstahzarat-› tâli ve bütün mümaselenin bey’ ü ﬂirâs› ve mevadd-›
müceddeseye aid bütün me’mulat-› ticariye ve s›naiyenin yap›lmas› için aﬂa¤›da imza ile tertib ve ihrac› aﬂa¤›da kararlaﬂt›r›lan hisse sahipleri aras›nda
bir Osmanl› Anonim ﬁirketi kurulmu›ﬂtur”. Bu maddede ifade edilen di-

193

ra, ilaveten Brüksel ve Bern elçiliklerini tevcih etti¤i Salih Münir Bey’e, 1902’de
vezirlik rütbesi vermiﬂtir (Paris Sefiri Salih Münir Paﬂa’n›n sicil dosyas›: BOA,
HR.SA‹D, 12/14, 20 R 1324/13 Haziran 1906). Ayr›ca, bkz. Aziz Esenbel, “Kardeﬂinin Kalemiyle: Paris Sefiri Salih Münir Paﬂa”, Tarih Dünyas›, say› 15 (15 Kas›m
1950), s. 638 vd.; ayn› müellif, “Abdülhamid ile Paris Sefiri Salih Münir Paﬂa Aras›nda Gizli Muhabere”, Tarih Dünyas›, say› 16 (1 Aral›k 1950), s. 683 vd.). Salih
Münir Bey, 1893’te ispermeçet mumu imalat›na dair imtiyaz› ald›¤›nda, henüz sefir de¤ildir. Sefaret y›llar›nda ise, Paris ve di¤er Avrupa baﬂﬂehirleri II. Abdülhamid
muhaliflerinin yo¤un siyasî faaliyetine sahne olmuﬂtur. Bu durumda padiﬂah, sefaretle gizli muhabere ederek, muhaliflerini takip etmiﬂtir. Paris sefirinin kardeﬂi Aziz
Esenbel, 1950’de, eski bir büyükelçinin kaleme ald›¤› makalede, a¤abeyisinin, “II.
Abdülhamid’den milyonlarca lira tahsil etti¤ini ileri sürse de kendisine gerekli cevab› verdi¤ini” yazar; Paﬂa’n›n ticarî faaliyetleri ile mal varl›¤› hakk›nda aç›klamalarda bulunur (Ayr›nt›l› bilgi için, bkz.”Abdülhamid ile Paris Sefiri Salih Münir Paﬂa Aras›nda Gizli Muhabere”, Tarih Dünyas›, say› 17 (15 Aral›k 1950), s. 715 vd.). Bununla beraber, 1908’de Meﬂrutiyet’in ikinci defa ilân›ndan sonra görevden uzaklaﬂt›r›lan Salih Münir Paﬂa’n›n, “31 Mart Hadisesi esnas›nda Paris’te bulunup, bu hadiseye kat›lmad›¤›n› iddia etmesine ra¤men, Divân-› Harb-i Örfî taraf›ndan g›yâb›nda rütbe ve niﬂanlar›n›n kald›r›ld›¤›, emlâkinin haczedildi¤i” bilinmektedir (BOA, ﬁD, 28218
/23, 13 M 1331/23 Aral›k 1912). Paﬂa, karar›n feshi için çok çal›ﬂm›ﬂ (Gös. yer);
Balkan Savaﬂlar› devam ederken, bir taraftan bu mesele, di¤er taraftan emekli olabilmek için (BOA, HR.‹D, 328/70, 13.11.1912) büyük çaba sarfetmiﬂtir. Fransa’da
iken mecmualara risaleler yazan Salih Münir Paﬂa, 1908’de, “Meclis-i Meb’usan-›
Osmanî Heyet-i Celîlesi’ne” baﬂl›¤› alt›nda, bu defa kendisini savunmak için 10 sayfal›k bir makale kaleme alm›ﬂ; 1939’da ise, vefat etmiﬂtir. Paﬂabahçe Mum Fabrikas› imtiyaz›n›n, II. Abdülhamid taraf›ndan, süresi sona ermeden feshi, ﬂüphesiz bu
geliﬂmelerle yak›ndan ilgilidir.
BOA, A.DVN.MKL, 34/17, lef 2 (defter: Dahilî Nizamname).
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¤er hususlar›n yan› s›ra, astarl›k mum san’at›yla ilgili aç›klama önemli
olup; mum fabrikas›n›n ayn› zamanda baz› müstahzarat› imal edece¤i
görülmektedir.
‹ki, üç ve dördüncü maddeler, ﬂirketin unvan›, merkezi ve süresine hasredilmiﬂtir. ﬁirket, ‹mtiyazl› ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu ﬁirket-i
Osmaniyesi ad› alt›nda faaliyet gösterecek; imtiyaz sahibinin tabiiyyeti
dolay›s›yla Osmanl› Devleti’nin bütün kanun ve nizamlar›na uymakla
yükümlü olacakt›r. ﬁirketin merkezi Dersaadet/‹stanbul’da bulunacak,
Osmanl› memleketlerinin baﬂka bir yerinde veya yabanc› memleketlerde ﬂubeleri aç›labilecektir. ﬁirketin süresi, baz› sebeplerden dolay›
feshi veya temdidi gerekmedikçe, imtiyaz süresi olan 30 y›ldan ibarettir.
Yedi maddeden oluﬂan ikinci fas›lda, imtiyaz›n ﬂirkete devriyle ilgili aç›klamalar mevcuttur. Dahilî Nizamname’nin 5.-11. maddeleri
aras›na rastlayan bu aç›klamalara göre, imtiyaz sahibi, Osmanl› hükümeti taraf›ndan kendisine verilen imtiyaz ile ona ba¤l› veya ondan do¤an bütün hukuk, imtiyaz ve menfaatleri ﬂirkete devretmiﬂ; ﬂirket de,
imtiyaz sahibinin s›fat›n› haiz ve bütün hukuki görevleri bak›m›ndan
onun makam›na kaimdir. Dolay›s›yla, imtiyaz sahibi fermanla, mukavelat ve imtiyaza dair bütün evrak ve senetleri ﬂirkete teslim etmek zorundad›r.
ﬁirketin sermayesi, 132.000 Osmanl› liras› veya 3.000.000
Frank’dan ibarettir ve her biri 5 Osmanl› liras› veya 113 Frank 63 Santim de¤erinde 26.400 hisseye ayr›lm›ﬂt›r. Umumi Heyet’in, bu sermayeyi %50’ye kadar artt›rmaya yetkisi olacakt›r.194 ﬁirket, sermayesinin
tamam› ifa ve %10’u istihsal edildikten sonra kesin surette kurulmuﬂ
say›lacak, hissedar yaz›lanlara tediye ettikleri ve beyan olunan muvakkat taksitle senetler verilecek, sermayenin yar›s›n›n tediyesinde, sahipleri elinde bulunan muvakkat senetler aslî senetlere tahvil edilecektir.
ﬁirkete ait senetlerin bir taraf› Türkçe, di¤er taraf› Frans›zca veya baﬂka dillerde düzenlenecektir. Sermayenin kalan %90’›, ﬂirketin ihtiyaç194

Bir Osmanl› liras›, yaklaﬂ›k 22 Frank, 70 Santim itibar edilmiﬂtir (Dahilî Nizamname’den).

Güler Yarc› • 59

lar› do¤rultusunda ve ‹dare Meclisi’nin karar›yla, Dersaadet ve gerekli
görülen baﬂka yerlerde, çeﬂitli dillerde ç›kan resmî ve gayr› resmi baz›
gazetelerle, ortalama 30 gün önce ilân edilerek talepte bulunulacakt›r.
Hisseler, bedelinin yar›s› ödeninceye kadar senet sahiplerinin ad›na yaz›lacak, bedelinin %10’u tediye edilmedikçe havale edilemeyecek
ve sat›lamayacakt›r. Bunlar›n havale ve sat›ﬂ› ﬂirket defterine kayd edilerek, alt k›sm›, satan, alan ve müdürlerden biri taraf›ndan imzalanmak
suretiyle gerçekleﬂecek; havale keyfiyeti ve sat›ﬂ, senet üzerinde de zikr
ve iﬂaret edilecektir. Bedelin yar›s› ödendikten sonra, senetler, hamiline
yaz›lacakt›r. Hisse senetleri ﬂirket nazar›nda kabil-i ink›sam de¤ildir, baﬂka bir ifadeyle bölünemez; yani ﬂirket, her hisse için bir sahip tan›r.
Hissedarlar›n varis ve alacakl›lar› hiçbir vesile ile ﬂirketin emval ve
emlâkinin haczedilmesini isteyemez, ﬂirketin idare iﬂlerine hiçbir ﬂekilde müdahale edemezler; istifâ-y› hukuk için, ﬂirketin y›ll›k muhasebe
defterleri ile Umumi Heyet’in kararlar›n› kabul etmek zorundad›rlar.
Belirli zamanlarda taksitleri ödenmeyen hisse senetlerinin sahiplerinden, gecikmeden dolay›, ihtara gerek kalmaks›z›n, taksitin ödeme
gününden baﬂlayarak y›ll›k %6 hesab›yla faiz al›nacakt›r. ﬁirket, taksitleri zaman›nda ödemeyen hisse sahipleri aleyhine dava açmaya ve
hisseleri de satmaya yetkili olacakt›r. Bu gibi sat›lmas› gereken hisse
senetlerinin nümuneleri gazeteler vas›tas›yla ilân edilerek, ilân tarihinden 15 gün sonra, ﬂirket hiçbir ihtar ve adli iﬂleme mecbur olmamak ve zarar ve ziyan› sahibine ait olmak üzere Dersaadet ve Lion Borsalar›’nda, borsalarda henüz al›n›p sat›lmas› kabul edilmemiﬂ ise müzayede yoluyla hisseleri satt›racakt›r. Bu ﬂekilde sat›lan senetler iptal edilecek, müﬂterilere, eski senetlerin numaralar›n› taﬂ›yan yeni senetler
verilecektir. Sat›lan senetlerden elde edilen mebla¤, hissedar›n ﬂirkete
olan borcuna tahsis olunacak, noksan gelirse kalan› kendisinden istenecek, fazlas› varsa ona verilecektir.
Üçüncü fas›lda ﬂirketin dahili yönetimini aç›klayan 11 madde bulunmaktad›r. Buna göre, ﬂirketin bütün iﬂleri Umumi Heyet taraf›ndan
tayin edilen 5 ilâ 11 üyeden meydana gelen bir ‹dare Meclisi’ne b›rak›lm›ﬂt›r. ‹lk 3 y›ll›k sürede görev yapacak ‹dare Meclisi, Mösyö Gor/
Görider ve o¤lu, Sekli, Lacer, Röke, Numasalezed (?) ve Edwar Halfet
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adl› ﬂah›slardan ibarettir. Bunlar, Umumi Heyet’in onay›na sunmaya
gerek kalmadan göreve baﬂlayacak; 3 y›l›n sonunda, ‹dare Meclisi’ne,
ilk defa seçim yoluyla gelecek üyelerin kurra usulu uygulanacak; ondan
sonraki yenilemelerde, k›dem itibariyle meclisin her y›l bir veya iki
üyesi ç›kar›larak, yerlerine baﬂkas› seçilerek, tayin edilecektir. Ç›kan
üyelerin tekrar seçilmesi mümkündür.
‹dare Meclisi’nin toplanmas› icâb-› maslahata tâbi olacaksa da ayda bir defa toplanmas› gerekecektir. Müzakerelerin muteber say›lmas›,
meclis üyelerinin ortalama yar›dan fazlas›n›n bizzat kat›lm›ﬂ olmas›na
ba¤l›d›r. ‹dare Meclisi kararlar›, haz›r bulunan üyelerin ço¤unlu¤unun
kabulüyle geçerlidir. Eﬂitlik halinde keyfiyet gelecek toplant›ya b›rak›l›r, onda da eﬂitlik vukuunda bahis konusu teklif reddedilir. ‹dare Meclisi’nin müzakereleri zabt ve defterine kayd edilir; tutanaklar›n alt› reis ile mecliste haz›r bulunan üyeler taraf›ndan imzalan›r. Zabt›n sureti
veya ç›kar›lacak bir f›kras›n›n geçerli say›lmas› için, reis veya vekili taraf›ndan imzalanmas› gerekir.
‹dare Meclisi üyelerinden her biri, ﬂirketin 100 adet hisse senedine sahip olmal›d›r. Bu senetler, ﬂirketin sand›¤›na tevdi edilecek ve
memuriyet süreleri içinde sat›lamayacak; her senedin üzerine, sat›ﬂlar›n›n caiz olmad›¤›n› gösteren bir damga vurulacakt›r. ‹dare Meclisi üyelerinden bir veya birkaç›n›n yeri vefat, istifa ya da baﬂka bir sebepten boﬂ
kal›rsa, ‹dare Meclisi onlar›n yerine geçici olarak üye tayin edecek, kesin seçim, gelecek ilk Umumi Heyet toplant›s›nda, bu heyet taraf›ndan yap›lacakt›r.
‹dare Meclisi, her y›l içlerinden bir reis ve bir reis vekili seçer;
üyelerden biri de reisin ya da vekilinin g›yab›nda vekâlet etmek üzere
atan›r. Üyelerden yabanc› memleketlerde ikamet eden veya geçici olarak bulunmayanlar, müzakerelerde kendilerine vekâlet etmek üzere
baﬂka bir üyeyi yerlerine tayin edebilirler. Vekiller, kendi oylar› dahil
ikiden fazla oy kullanamazlar.
ﬁirketin bütün mallar›n›n idaresi hususunda tam yetkili olan ‹dare Meclisi, sulh olmak ve hakem tayin etmek yetkisine de sahiptir. Meclis, Umumi Heyet’e arz edilecek hesaplar› düzenleyerek, da¤›t›lacak temettû/kâr pay›’n›n miktar›n› teklif eder. ‹dare Meclisi’nin reisi, gerek
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müddei, gerek müdde-i aleyh s›fat›yla mahkeme huzurunda, bizzat veya
vekâletle, ﬁirket’e temsil eder. ‹dare Meclisi, hususi maddeler ve bir
müddet-i muine, yani geçici bir süreyle sahip oldu¤u yetkiyi k›smen veya tamamen, üyelerinden bir veya birkaç›na hususi vekaletle ihale
edece¤i gibi, mesâlih-i câriye’nin rûyet ve tesviyesi için d›ﬂar›dan da bir
veya birkaç kiﬂiyi vekil olarak atayabilir. ‹dare Meclisi üyeleri, sâfi has›lat’tan kendilerine ayr›lacak hisseden baﬂka, mecliste haz›r bulunacaklar› günler için de bir ücret alacaklard›r. Bu ücretin miktar›, Umumi Heyet taraf›ndan tayin edilecektir.
Dördüncü fas›l, 12 madde halinde düzenlenmiﬂtir ve Umumi Heyet’in görevleri ile yetkilerini aç›klamaktad›r. Dahilî Nizamname gere¤i bütün hissedarlar›n heyet-i mecmu’as› makam›nda bulunan Umumi
Heyet, düzenli surette toplant› yapacakt›r. Bu heyet, her y›l›n ilk 6 ay›
içinde, ‹dare Meclisi taraf›ndan tayin edilecek bir yerde suret-i adiye’de, yani ola¤an surette toplanacak; ‹dare Meclisi, Umumi Heyet’i
gerekti¤inde ola¤anüstü toplant›ya davet edebilecektir. Umumi Heyet,
vekâleten veya asaleten ortalama 100 hisseye sahip hissesarlardan kurulacakt›r. Umumi Heyet’te gerek asaleten, gerek vekâleten haz›r bulunan hissedarlar›n her 100 hisse için bir oyu olacak, bir hissedar›n
50’den fazla oyu olamayacakt›r. Davetnameler, toplant› gününden ortalama bir ay önce, 2. fasl›n 7. maddesinde aç›kland›¤› gibi gazetelerle
ilân edilecektir.
Umumi Heyet, gerek asaleten, gerek vekâleten ﬂirket sermayesinin bir çeyre¤ine eﬂit hisseye sahip hissedarlar haz›r bulunursa teﬂekkül
etmiﬂ say›lacakt›r. Umumi Heyet’te haz›r bulunacak hissedarlar›n, tasarruf ettikleri hisselerinin sermayenin bir çeyre¤i kadar olup olmad›¤›n›n anlaﬂ›lmas› için, ellerindeki bu senetleri 10 gün içinde ‹dare
Meclisi taraf›ndan bildirilecek mahalle teslim etmeleri davetnamelerde ihtar edilecektir. Umumi Heyet’in ilk toplant›s›nda haz›r bulunan
hissedarlar›n, asaleten ve vekâleten hâmil olduklar› hisse senetleri
miktar› yeterli de¤ilse, Umumi Heyet ikinci defa toplant›ya davet edilecektir. ‹kinci toplant›da haz›r bulunan hissedarlar, hisselerinin miktar› ne olursa olsun ilk toplant›da müzakeresine karar verilmiﬂ hususlarda görüﬂmelere kat›lacak; bu müzakereler geçerli say›lacakt›r. Bahis
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konusu iki toplant› aras›ndaki süre 15 günden az, bir aydan fazla olmayacak; ikinci toplant›n›n davetnameleri, ilgililere 20 gün önce gönderilecektir.
ﬁirketin Umumi Heyeti’n’e, ‹dare Meclisi reisi baﬂkanl›k eder.
Reisin bulunmamas› halinde, ‹dare Meclisi üyeleri, aralar›ndan birini
reis vekili tayin ederler. Umumi Heyet’te haz›r olup, en fazla hisseye
sahip olanlardan iki hissedar, rey toplamak hizmetini yerine getirir.
Umumi Heyet kâtibi, reis ile rey toplamaya memur olanlar taraf›ndan
tayin edilir. Umumi Heyet’te müzakere edilen hususlar, oy çoklu¤uyla
karara ba¤lan›r. Müzakere edilecek maddelerin cetveli, ‹dare Meclisi
taraf›ndan düzenlenir. Cetvelde yer alacak maddeler, ‹dare Meclisi’nin
teklifi ile Umumi Heyet üyelerinden olup, hisseleri bedeli ﬂirket sermayesinin ortalama %20’sini bulan hissedarlar taraf›ndan, toplant› tarihinden ortalama 20 gün önce yap›lacak tekliflerden ibarettir. Cetvelde gösterilmeyen hususlar, Umumi Heyet taraf›ndan müzakere edilemez.
Umumi Heyet, ﬂirketin bütün hesaplar›n›n incelenmesi amac›yla,
gerek hissedarlardan, gerek d›ﬂar›dan bir veya birkaç müfettiﬂ tayin
eder. Her y›l toplanacak olan Umumi Heyet, ‹dare Meclisi taraf›ndan
sunulan rapor ve hesaplar hakk›nda müfettiﬂlerin verdi¤i raporun
okunmas›n› ister, hesaplar› müzakere suretiyle kabul veya reddeder; temettûhisseleri’ni tayin eder; de¤iﬂtirilmesi gerekli ‹dare Meclisi üyelerinin yerine yenilerini atar; ﬂirketin bütün iﬂeri hakk›nda müzakere ile
kesin karar verilmesi ve ‹dare Meclisi’nin gerekirse iktidar›n› tevsî, yani
yetkilerini geniﬂletir. Fakat Umumi Heyet’de, asaleten veya vekâleten,
ﬂirket sermayesinin ortalama sülüsân›’n›, yani üçte ikisi’ni elinde bulunduran hisse sahiplerinin ço¤u istemedikçe, sermayenin artt›r›lmas›na
karar veremez.
Umumi Heyet’in müzakere tutanaklar› hususi bir deftere kaydedilir ve bunlar›n alt› Umumi Heyet reisi ile oy toplamaya memur olanlar ve kâtip taraf›ndan imzalan›r. Umumi Heyet’in her toplant›s›nda,
haz›r bulunan hissedarlar›n isimleri ile ikametgâhlar› ve her birinin sahip oldu¤u hisse miktar›n› gösteren bir cetvel düzenlenir; bu cetvel, yine haz›r bulunanlar taraf›ndan imzalanarak, zab›t defterinin o günkü
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sayfas›na eklenir, istenildi¤inde ilgililere tebli¤ edilir. ‹htiyaç halinde,
ibraz edilecek Umumi Heyet’in zab›t sureti veya buradan ç›kar›lacak
f›kralar, ‹dare Meclisi veya vekili taraf›ndan imza edilir. Umumi Heyet
taraf›ndan Dahili Nizamname hükümlerine ba¤l› olarak verilecek kararlar, herkes taraf›ndan kabul edilmiﬂ say›l›r; toplant›da olmayan veya aleyhde oy kullanan hissedarlar da bu kararlara uymak zorundad›rlar.
Yaln›z 35. maddeyi ihtiva eden beﬂinci fas›lda, y›ll›k hesap ve karar defterleri hakk›nda aç›klama yap›lm›ﬂt›r. Buna göre, ﬂirketin mali y›l› 1 Kanun›sani’den baﬂlayarak, 31 Kanun›evvel’de son bulur. Fakat, ilk
mali y›l bundan müstesnad›r ve ﬂirketin kesin kuruluﬂ tarihinden baﬂlar, ertesi 31 Kanun›evvel’e kadar geçen süreyi kapsar. ‹dare Meclisi,
her y›l›n sonunda ﬂirketin alacak ve borçlar›n› gösteren umumi bir defter düzenleyerek, bu defter ile muvazene defteri ve hesaplar›, Umumi
Heyet’in toplant›s›ndan 40 gün önce müfettiﬂlere tebli¤ edecek; Umumi Heyet’in toplant›s› esnas›nda da onlara takdim edecektir. Umumi
Heyet’e kat›lma yetkisi bulunan her hissedar, bu defterleri ve hesaplar› mütalaa ve görme hakk›na sahiptir.
Alt›nc› fas›l, temettûat’›n paylaﬂ›lmas› ile resü’l-mal’e mahsub akçesi, yani kârdan Hazine’ye verilecek miktara ayr›lm›ﬂt›r. Bu fas›l iki
maddeden ibarettir. ﬁirketin y›ll›k sâfi temettûat›’ndan önce, ihtiyat akçesi’ni teﬂkil etmek üzere %5; ikinci olarak, istisnas›z, tediye edilen hisselerin faizi olarak %5 ifraz olunduktan sonra kalan›n›n %10’u eﬂit olarak müdürlere ve %90’› temettû hissesi ad› alt›nda hissedarlara da¤›t›lacakt›r. Umumi Heyet, hisse senetlerinden her y›l belli bir miktar›n›,
kur’a çekerek, 5 Osmanl› liras› bedelle tedavülden al›nmak üzere, sâfi
has›lattan uygun miktar akçe ifraz›na kararvermeye yetkilidir. Bu durumda, kur’a isabet eden hisse senetleri için öncden oldu¤› gibi temettû hissesi verilecek, fakat faiz ödenmeyecektir.
Yedinci fas›lda ﬂirketin ihtiyat akçesi’nin nas›l oluﬂaca¤› ve tasarruf
edilece¤i aç›klan›r. ‹htiyat akçesi, nizamnamenin daha önce alt›nc› fasl›nda yer verilen 36. madde gere¤i, “y›ll›k temettuattan ifrâz edilen mebla¤›n birikiminden teﬂekkül edecek, ola¤anüstü masraflar ve gayr-› melhuzata karﬂ›l›k” tutulacakt›r. Bu paran›n miktar› ﬂirket sermayesinin öﬂrüne
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müsâvi, yani 1/10’una ulaﬂt›¤›nda ihtiyat akçesi ifraz olunmayacakt›r.
Y›ll›k has›lat, hisse baﬂ›na %5 veya temettû hissesi verilmesine yetmedi¤i takdirde, noksan› ihtiyat akçesi’nden tamamlanabilecektir. ﬁirketin
süresi sona erdi¤inde ya da bütün taahhütlerini yerine getirdikten sonra ihtiyat akçesi bütün hissedarlar aras›nda paylaﬂ›lacakt›r.
Sekizinci ve son fas›l, ﬂirketin temdid-i müddeti, feshi ve kesin iﬂlemlerine dair 4 maddeyi ihtiva eder. ‹dare Meclisi, ne zaman ve hangi sebeple olursa olsun Umumi Heyet’i toplant›ya davetle, ﬂirketin süresinin uzat›lmas› veya feshiyle kesin iﬂlemlerini ya da baﬂka bir ﬂirketle
birleﬂmesini teklif edebilir. Temdid-i müddet edilmesi ve gerekirse ﬂirketin baﬂka bir ﬂirketle birleﬂmesi maddeleri, her halde Osmanl› hükümetinin iznine ba¤l›d›r. ‹dare Meclisi, ﬂirket sermeyesinin 3 rub’unu,
yani ¾’ünü ziyan etti¤i takdirde ﬂirketin feshine veya devam›na karar
verilmek üzere Umumi Heyet’i toplant›ya davet eder.
ﬁirketin süresi sona erdi¤inde veya süresini tamamlamadan feshedildi¤inde toplanan Umumi Heyet, ﬂirketin “suret-i kat’i memulat ve
hesaplar›na karar verecek”, kesin hesap için bir veya birkaç memur tayin edecektir. Umumi Heyet, ﬂirketin mevcut oldu¤u zamanlarda oldu¤u gibi kesin iﬂlemler esnas›nda da yetki kullanmaya devam edecektir.
Muhasebeyi kapatacak memurlar, Umumi Heyet’in karar› ve Osmanl›
hükümetinin izniyle, feshedilen ﬂirketin hukuk, senedat ve taahhütlerini baﬂka bir ﬂirkete veya baﬂka bir kimseye devir ve fera¤ edebilecektir. Bu fasl›n içerdi¤i maddelerde gösterilen hususlara karar vermek
üzere ola¤anüstü surette davet edilecek Umumi Heyet’te, ﬂirket sermayesinin ortalama yar›s› kadar hisse senedini hâmil hissedarlar haz›r bulunmad›kça yap›lacak müzakereler makbul ve geçerli say›lmayacakt›r.
3) ‹mtiyaz Sahibinin Muafiyetleri
Salih Münir Bey, Aral›k 1893’te, Hazine-i Hassa’n›n Paﬂabahçe’deki fabrikas›nda mum imali için içya¤› getirtmek zorunda olduklar›n› ve yapacaklar› ithalat›n gümrük resminden istisnas›n› istedi,195
195

BOA, BEO, 334/25020, 19 C 1311/28 Aral›k 1893 (Rüsumat: 22596).
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Bâb›âli, imtiyaz sahibinin bu iste¤ini cevapland›rmakta acele etmedi.
Hükümet, öncelikle Rüsumat Nezareti’ne baﬂvurularak, ecnebi memleketlerden gelen içya¤›ndan her y›l ortalama kaç kuruﬂ gümrük resmi
al›nd›¤›n› ve Salih Münir Bey’in talep etti¤i 2.000 ton içya¤›n›n gümrük resminin ne kadar tutaca¤›n›n bildirilmesini; muafiyetin bundan
sonra mütalaa edilmesi talimat›n› verdi.196
1896’da fabrika, yine Hazine-i Hassa’n›n mülkiyetinde idi. Bu defa, 18 Nisan 1896’da mum imali için getirilecek içya¤›ndan gümrük
resmi al›nmamas›na dair bir irade-i seniyye197 ile Salih Münir Bey’e
kolayl›k gösterilmiﬂtir.
E. Yabanc› Rekabeti ve Salih Münir Bey’in ‹mtiyaz›na Son
Verilmesi, 1910 Y›l›nda Fabrikay› Yeniden Açma Giriﬂimleri
1) Fabrikan›n Kapanmas›
27 Eylül 1895’te, Mösyö Antuvan Görider’e, “Paﬂabahçe Mum
Fabrikas› Fabrikatörü” s›fat›yla Mecidi Niﬂan› verilmiﬂti.198 1895 y›l›nda Salih Münir Bey’in Paﬂabahçe’deki büyük ispermeçet fabrikas›, yabanc›rekabeti karﬂ›s›nda imalat faaliyetini tatil etmek zorunda kald›.199
2) ‹spermeçet Mumu Fabrikas›n›n Tekrar ‹malata Baﬂlamas›
Paris Sefareti’nin 24 ﬁubat 1903 tarihli bir ﬂifre yaz›s›na200 17
Mart 1903’te verilen cevap fabrikan›n iﬂletme imtiyaz› hakk›nda
önemli bilgi ihtiva ediyordu.201 Hazine-i Hassa Emlak-i Hümayun ‹daresi, 22 A¤ustos 1905 tarih ve 129 sayl› yaz›s›yla, o s›rada Paris Sefiri
196
197
198
199

200
201

Ayn› yer.
BOA, ‹.RSM, 5/36, 5 Za 1313/18 Nisan 1896.
BOA, ‹.TAL, 85/43, 7 R 1313/27 Eylül 1895.
1984’de, Bahri Bey ad›nda bir müteﬂebbis buray› ispirto ve kola fabrikas›na çevirmek istedi (Osmanl› Sanayii 1913-1915 ‹statistikleri, yay haz: Gündüz Ökçün, ‹stanbul 1984, s. 169, dpn.*).
BOA, HH.THR, 203/56, lef 1.
Ayn› yer, lef 2.
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olan Münir Paﬂa’n›n mum imali hakk›nda sahip oldu¤u hukuku ‹mtiyaz-› ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu ﬁirket-i Osmaniyesi’ne nas›l devretti¤i ile ﬁirket’in kurulmas› hakk›nda 1311/15 Temmuz 1893-4 Temmuz 1894 ve 1312/5 Temmuz 1894-23 Haziran 1895 tarihlerinde Ticaret ve Nafia Nezareti taraf›ndan yap›lan iﬂlemlerin evrak›n›; ayn› zamanda, ﬂartname suretlerini görmek ve ona göre mütalaada bulunmak
istedi. Bu talep, 28 A¤ustos 1905’te karﬂ›land›.202 Salih Münir Bey’in
imtiyaz› hakk›nda, daha sonra Paris Sefareti ile 10, 24 ve 25 Ekim
1907 tarihlerinde yaz›ﬂmalar devam etti.203 1910’da 1.000.000 Frank
kadar masrafla fabrikan›n yeniden iﬂletilmesi için yap›lan teﬂebbüs baﬂar›s›zl›¤a u¤rad›.204
B. Fabrikan›n Mülkiyet Hakk›, Hazine-i Hassa’n›n Mukataa
Bedeli ve Kiras›
1. Fabrikan›n Hukukî Sahipleri
Sultan III. Mustafa Han Vakf›’ndan Beykoz ‹spermeçet Mumu
Fabrikas›, Mustafa Nuri Paﬂa’n›n uhdesinde iken, 25 Haziran 1846’da
padiﬂah›n uhdesine geçmiﬂ;205 7 Ocak 1905’te, tebdilen al›nm›ﬂ olan Sened-i Hâkâni’de de bu suretle kaydedilmiﬂtir.206 Böylece, mum fabrikas›n›n eski tapu senetleri Defter-i Hâkâni Nezareti taraf›ndan yenileriyle de¤iﬂtirilmiﬂ olarak, tasarruf hakk› Vak›flar’dan ziyade Hazine-i Hassa’ya intikal etmiﬂtir.
202

203
204

205
206

Paris Büyükelçisi Münir Paﬂa’n›n mum imali için sahip oldu¤u imtiyaza dair Hazine-i Hassa Tahrirat Kalemi’nden Ticaret ve Nafia Nezareti’ne gelmiﬂ, evrak, Deavi
Vekâleti taraf›ndan 15 A¤ustos1321/28 A¤ustos 1905’te temize çekilmiﬂtir (BOA,
HH.THR, 203/56, lef 2).
Gös. yer, lef 4.
1910 y›l›nda ﬁiﬂe Fabrikas› olarak faaliyet gösteren iﬂletmenin imtiyaz hakk›,
Modyno ad›nda bir yabanc›n›n tasarrufundad›r (BOA, MF.MKT, 1157/53, 24 B
1328/1 A¤ustos 1910). Cumhuriyet döneminde, 1984’de, Bahri Bey ad›nda bir müteﬂebbis bu fabrikay› ispirto ve kola fabrikas›na çevirmek isteyecektir (Osmanl› Sanayii 1913-1915 ‹statistikleri, yay haz: Gündüz Ökçün, ‹stanbul 1984, s. 169, dpn.).
BOA, HH.THR, 203/56, lef 12.
Ayn› yer, lef 1/9.
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Bir asra yak›n yerli ve yabanc› giriﬂimciler taraf›ndan iﬂletilmiﬂtir.
Fabrikan›n, gerekli görülen muaccele bedeli ya da kiras›n› imtiyaz sözleﬂmelerine ba¤l› surette ödemesi gereken imtiyaz sahibi veya kirac›
ﬂirketler, ödemeleri tam ve zaman›nda yapmad›klar›ndan, fabrika, yabanc› sefaretler ile devleti karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂtir. Fabrikan›n mum
imalat›nda kullan›ld›¤› dönemlerde yabanc› talipleri, Amerikal› ve
Frans›zlar olmuﬂtur. Devlet, imtiyaz hakk›n› Osmanl› tebeas›ndan bulunan ﬂah›slara vermiﬂ; ancak, yine devletin izniyle, bu hak, genellikle Frans›z sermayedarlarla anlaﬂarak kurulan ﬂirketler arac›¤›yla kullan›lm›ﬂt›r. Fabrikan›n muhtelif dönemlerde ât›l kald›¤› veya ﬂirketin
inisiyatifiyle imalata geçici olarak ara verildi¤i de vâkidir. 1917 y›l›nda, bir ara, “Hazine-i Hassa taraf›ndan Paﬂabahçe’deki ‹spermeçet Fabrikas›’n› kiralayarak alet ve gerekli edevatlar› mübaﬂeret olunmuﬂken, bir k›sm›na askeri cihetçe el konuld¤una” dair bir arzuhalden,207 fabrikan›n savaﬂ y›llar›nda hangi amaçlarla tasarruf edildi¤i de bilinmektedir.
Bununla beraber, imtiyaz sahipleri ile Bâb›âli aras›nda anlaﬂmazl›k
nerede ise hiç eksik olmam›ﬂt›r. ‹mparatorlu¤un son y›llar›nda ﬁehremaneti de hukuken taraf oldu¤undan, mum fabrikas›n›n ad›, ödenmeyen
muaccele ve kiralar› dolay›s›yla ad›ndan daha fazla söz ettirmiﬂtir.208
Paﬂabahçe ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu Fabrikas›, 1905 y›l›ndaEmlâk-› Hümayun’un envanterinde idi.209 Bu tarihte Hazine-i Hassa
idaresi ile imtiyaz sahibi aras›nda anlaﬂmazl›k ç›karak, 22 A¤ustos
1905’te Hazine-i Hassa Emlâk-i Hümayun ‹daresi, Ticaret ve Nafia
Nezareti’nden Salih Münir Bey’e 1893’te verilen imtiyaz›n evrak› ile
imtiyaz ﬂartnamesini görmek istedi.210 Aradan iki y›l geçti. 1907’de, bi207
208

209
210

BOA, BEO, 4495/337093, 27 S 1336/.12 Aral›k 1917 (Harbiye, SYS/34-7).
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin 1983 tarih ve 269 dosya numaral› Bo¤aziçi Öngörünüm Tatbikat Plân›’na göre, Cumhuriyet döneminde uzun y›llar Paﬂabahçe ﬁiﬂe
ve Cam Fabrikas› olarak faaliyet gösteren iﬂletmenin halen üzerinde bulundu¤u
arazi, turizm ve konaklama alan› olarak geçmektedir.
BOA, HH.THR, 203/54, 26 C 1323/28 A¤ustos 1905, Orijinal nr. 30-3/5316.
Gös. yer, lef 1. Ayn› hususa dair Hazine-i Hassa Tahrirat Kalemi’nden Ticaret ve
Nafia Nezareti’ne gönderilen evrak›n geldi¤i tarih ve Deavi Vekâleti’nin tebyiz tarihi 28 A¤ustos 1905’tir (Ayn› yer, lef 2).
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riken kiralar tahsil edilemedi¤inden anlaﬂmazl›k devam ediyordu. Bu
durum, padiﬂaha da birkaç defa arz edilmiﬂti.211 Hazine-i Hassa yönetimi, Nisan 1907’de yaz›l› bir talimatla, kira bedelinin Hazine’ce bir an
önce tahsilinin gerekli oldu¤unu, ödemenin daha fazla ertelenmesi halinde kanuni iﬂlem hakk›n›n do¤aca¤›n›, buna mahal vermemek için
kira bedelinin “lütfen, bir an önce” ödenmesi amac›yla imtiyaz sahibini ikaz etti. Uyar›da, “fabrikan›n iﬂletilmesini temin edecek önlemleri almak üzere taraf-› sâmilerine itâ olunmuﬂ bir projeden”212 bahisle, imtiyaz›n süresi sona ermeden feshedilebilece¤i ihtimali de hat›rlat›ld›.
Mesele, II. Abdülhamid’den sonra gelen hükümdarlar zaman›nda
devam etti. I. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, ‹stanbul’un iﬂgali arefesinde
yap›lan baz› yaz›ﬂmalar bu bak›mdan önemlidir. 13 Mart 1920’de ﬁehremaneti Vekâleti’ne gönderilen bir yaz›da,213 “Emlâk-› Kadîm-i Hâkâni’den ve ‹spermeçet Fabrikas› nâm›yla mâruf kiral›k mahalden 3 adet anbar›n, Frank Okoman ﬁirketi Müdürü Mösyö Galan’dan, 21 Mart
1914’ten 24 Aral›k 1920 tarihine kadar y›ll›k 400 lira bedelinin bulundu¤u” ifade edilmekte; ihtilaf dolay›s›yla bilgi istenmektedir.
2) ‹mtiyaz›n Ola¤anüstü Sebeplerle Feshedilmesi
Hadiseler asl›nda ﬂöyle geliﬂmiﬂtir. Daha önce Salih Münir Bey’e
verilmiﬂ olan mum imalat› imtiyaz› feshedilmiﬂ, imtiyaz döneminde
fabrikan›n birikmiﬂ kiralar› ödenmemiﬂ, üstelik fabrika, usulsüz olarak
baﬂkalar›na devr edilmiﬂ; hatta, I. Dünya Savaﬂ› y›llar›nda imalata birkaç y›l ara verilmiﬂti.214 Dolay›s›yla, Hazine-i Hassa’n›n alacaklar› bir
211

212
213
214

Hazine-i Hassa Tahrirat Kalemi’nin yaz›s›: BOA, HH.THR, 203/55, 12 Ra 1325/25
Nisan 1907, Orijinal nr. 30-3/1143, Mikrofilm nr. 23/1367.
Ayn› yer.
BOA, HH.THR, nr. 203/56, 30 Z 1338/14 Eylül 1920, Orijinal nr. 30, lef 7.
Bu kar›ﬂ›kl›¤›n sebeplerinden biri, Hazine-i Hassa’ya ait arazi ve mülklerden bir k›sm›n›n, Tanzimat’›n ilk y›llar›nda Maliye Hazinesi’nin tasarrufuna devredilmesidir.
1 Eylül 1876’da tahta ç›kan II. Abdülhamid, II. Abdülhamid dönemi ve sonras›nda, bunlar, iki hazine aras›nda zaman zaman yine el de¤iﬂtirmiﬂlerdir.Tanzimat› müteakip 14 Nisan 1840 tarihinde al›nan bir kararla padiﬂah›n gelir kaynaklar› Maliye Hazinesi’ne aktar›lm›ﬂt›r. Bu gelir kaynaklar› Emlâk-› Hümayun ad›yla an›l›r. Bu
tâbir mezraa, k›ﬂlak, çay›r, tarla, ba¤, bahçe, çiftlik, dükkan, ev gibi her türlü gay-
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hayli birikmiﬂ; üstelik hazine, baz› hukukî düzenlemeleri öne sürerek
bu mebla¤› daha da artt›rm›ﬂ; borçlular ise, tek kuruﬂ ödememek için
mazeret aramaya baﬂlam›ﬂlard›. Hazine ad›na bu büyük mebla¤› tahsile çal›ﬂan hükümet, kadim kay›tlara baﬂvurarak, buran›n, Sultan III.
Selim’in babas› III. Mustafa Han Vakf›’ndan bulundu¤unu tescil ile ilgililere bildirmiﬂti. Baﬂka bir ifadeyle, tahsil edilecek mebla¤, vakf›n ve
Hazine-i Hassa’n›n kasas›na girecekti.
I. Dünya Savaﬂ› sona erdi¤inde, birkaç hükümdar ve birçok hükümet de¤iﬂmiﬂ olmas›na ra¤men mesele henüz çözülememiﬂti. Paﬂabahçe Fabrikas› kontrat›ndan bahisle, 11 Mart 1920’de kaleme al›nan resmî bir tahrirde,215 mesele etrafl›ca anlat›l›yor, Hazine-i Hassa’ya bir yol
gösteriliyordu. Buna göre, “resmi olarak giriﬂimde bulunuldu¤u takdirde
kendileri için önemli bir isnadgâh teﬂkil edece¤ini beyan eden Hakk› Bey’in
arzusu üzerine ﬁehremaneti’nde tahkikat yapt›rd›¤›n›” bildiren bir yetkili,
“gerçi bu kira meselesi resmi surette bilinmekte ise de ﬁehremaneti re’sen cevap vermiyor, Hazine [Hazine-i Hassa]’den tezkere tasdiri halinde cevap
verece¤ini söylüyor”, diyerek, meselenin büyümesinde ﬁehremaneti’nin
pek de olumlu say›lamayacak rolüne at›fta bulunuyordu.
1920 Eylülü’nde,216 fabrika hakk›nda tapu dairesinden önemli bilgiler al›nd›. Bu malumat, “evvel emirde mahallinden sorularak”, 1917’de
baﬂlayan bir araﬂt›rman›n sonucu idi. 9 Ekim 1917’de fabrika yeri ve
imtiyaz› hakk›nda Senedât Memurlu¤u’ndan resmen inceleme yapmalar› istenmiﬂ; onlar da kadim kay›tlara dayanarak yapt›klar› araﬂt›rma
üzerine 10 Ekim 1917’de yaz›l› cevap vermiﬂlerdi. Gelen yaz›da, Hazi-

215
216

r›menkulü ihtiva ediyordu. Maliye Hazinesi taraf›ndan idare edilen Emlâk-› Hümayu’na ait yerler, isteyen kiﬂilere iltizama verilebiliyordu (Terzi, age., s. 81-82). Bahis konusu dönemde, bu gibi emlak›n mültezimler taraf›ndan idaresi esnas›nda ortaya ç›kan anlaﬂmazl›klar›n halli, Maliye Nezareti’nin sorumlulu¤unda idi (BOA,
A.MKT.UM, 85/79; 211/70). Emlak-› Hümayun’a ait baz› yerlerin yöneticileri vefat etti¤inde buralar› bazen boﬂ kalabiliyor, hatta yabanc›lar›n eline geçti¤i oluyordu (BOA, A.MKT.UM, 221/35). Böyle durumlarda, Maliye Nezareti, Emlâk-› Hümayun’dan mahlul olanlar› haber verenlere binde 10 kﬂ. ihbariyye veriyordu (Arzu
T. Terzi, Hazine-i Hassa, Ankara 2000, s. 82-83).
BOA, HH.THR, nr. 203/56, lef 6.
Ayn› yer, 1/9.
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ne-i Hâssa Müdiriyet-i Umûmiyesi’nden Yal› Soka¤›’nda ‹spermeçet
Fabrikas› diye bilinen yerin Sultan III. Mustafa Hân Vakf›’ndan oldu¤u, daha önce cam billûr fabrikas› olarak iﬂletilirken halen ‹spermeçet
Fabrikas› olup, tapu kayd›na göre eski mutasarr›f› Mustafa Nuri Paﬂa’n›n uhdesinde bulundu¤u s›rada, ayl›¤› 300 akçeden icâre-i muaccelesinin bulundu¤u; 25 Haziran 1846’da ﬂerâid-i uhde-i seniyye’ye geçti¤i
s›rada, y›ll›k 64 kﬂ. mukataaya ba¤land›¤› bildirilmiﬂti. Bu malumat,
Senedat Memurlu¤u’nun muhafaza etti¤i 7 Ocak 1905 tarihinde tebdilen al›nm›ﬂ olan Sened-i Hâkâni’de kay›tl› idi.217 Kira meselesine gelince,
‹spermeçet Fabrikas›’n›n y›ll›k 2.980 kﬂ.luk mukataas›n›n 14 Mart
1913’ten218 1 Ocak 1918’e kadar biriken kiras›, 14.900 kﬂ. olup; bunun
makbuz karﬂ›l›¤›nda ödenmesi gerekiyordu.219
Emlâk-i Hâkâni ﬁube Muavinli¤i’nden 28 ﬁubat 1918 tarihi itibariyle Üsküdar Evkaf Memurlu¤u’na gönderilen bir tahrirde, Paﬂabahçe’deki ‹spermeçet Fabrikas›’n›n 14.900 kﬂ. tutan kiras›n›n ödenmesi amac›yla gerekenlerin yap›lmas› isteniyordu.220 ‹lgili tezkirede,
fabrikan›n y›ll›k mukataas› 2.980 kﬂ. üzerinden hesaplanarak; 5 y›ll›¤›,
toplamda 14.900 kuruﬂ olarak belirlenmiﬂti. ﬁube Muavinli¤i, bunu, 6
Ekim 1917 tarihlive 770 numaral› tezkerelerinde de bildirdiklerini hat›rlat›yor; fabrikan›n, merhum Mustafa Nuri Paﬂa’n›n uhdesinde bulundu¤u zaman ayda 300 akçe icâre-i muaccelesi varken, 25 Haziran
1846’da padiﬂah›n uhdesine geçti¤i s›rada, y›ll›¤› 64 kﬂ.tan mukataaya
217
218

219
220

Gös. yer.
Rûmi takvime göre, y›l›n 12. ve son ay›, ﬁubat’t›r. 1333 y›l› 28 ﬁubat’ta sona ermekle beraber, o y›l, 24 Kanun›evvel 133/24 Aral›k 1917 tarihinde yay›mlanan bir
tamimle, y›l›n son iki ay› olan Kanun›sani ve ﬁubat aylar›n›n 1334 y›l›na dahil
edilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu tarihte yay›mlanan 615 Say›l› Tamim’in muhtevas›
ﬂöyledir: “Sene-i Maliye Mart ibtidas›ndan baﬂlayacak ise de 1334 senesi ol bâbdaki kanûn mûcibince Kanûn-› Sâni ibtidâs›ndan ibtidâr eyleyece¤i cihetle, Büdçe ve kuyûd ve
defâtir-i muavenesindenma’ada evrak defterleri ve evrak-› muhâbere numaralar›n›nKanun›sani ibtidâs›ndan tebdîl olunmas› tamimen tebli¤ olunur. 24 Kanûn-› Evvel 1333/24
Aral›k 1917, Naz›r nam›na, imza” (Gâzi Ahmed Muhtar Paﬂa, Takvîmü’s-sinîn, haz.:
Yücel Da¤l›-Hamit Pehlivanl›, Ankara 1993, s. 547, dpn.).
BOA, HH.THR, nr. 203/56, lef 1/9, 1/6.
Ayn› yer.
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ba¤land›¤›n›, Sened-i Hâkânisi’nde de böyle yaz›l› oldu¤undan, fabrika için ber muceb-i sened y›ll›k 64 kﬂ mukataa verilmesini221 beyan ediyordu.
Ancak, Evkâf-› Hümâyun Üsküdar Daire-i Vakfiyesi’nin Hazinei Hassa Müdiriyeti’nin tezkiresine cevaben gönderdi¤i 28 ﬁubat 1918
tarihli bir yaz›da,222 fabrikan›n y›ll›k mukataas›n›n 64 kﬂ. oldu¤u bildirilmekte ise de, 1846’dan 13 Mart 1913’e kadar geçen 67 y›l için, her
y›l 64 kﬂ. üzerinden mukataas› hesapland›ktan sonra, 1882’de ilan edilen ve zamanla baz› maddeleri de¤iﬂtirilerek halen yürürlükte olan Eﬂhâs-› Hükmiye Kanunu gere¤i bu mebla¤a baz› ilaveler yap›lmal› idi.
ﬁöyle ki, irade-i seniyyesi 1299 y›l› Ramazan-› ﬁerifi (17 Temmuz-15
A¤ustos 1882)’nde yay›nlanan ve 1913’te te’kiden istihsal olunan Eﬂhâs› Hükmiye Kanunu muvacehe k›ymetlerine göre binde on hesab›yla
fabrikan›n y›ll›k mukataas› 1.980 kﬂ. u buluyordu. ﬁu halde, 1846’dan
yaln›z 24 Ekim 1881 tarihine kadar geçen 35 y›l içinde tahakkuk eden
gelirin1333 y›l› sonuna, yani 8 Kas›m 1915’e kadar toplam karﬂ›l›¤›
19.151,5 kﬂ.’a yükseliyordu. ﬁu halde, Hazine, bu mebla¤› talep edebilirdi.223
Hazine-i Hassa’n›n 9 Temmuz 1918 tarihli bir baﬂka sorusu üzerine Üsküdar Evkaf Memuru Esseyyid Muhtar imzas›yla 16 Mart
1918’de Emlâk-i Hâkâni ﬁubesi’ne gönderilen tahrirde ise, Hazine’den
gelen yaz›n›n Senedat Memurlu¤u’na gönderildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Senedat Memurlu¤u’nun 1 Nisan 1918 tarihli cevabi yaz›s›nda, bu fabrikan›n y›ll›k mukataas› olan 64 kuruﬂtan iﬂtira tarihi olan 1262/
1846’dan 1328/1913’e kadar birikmiﬂ 4.224 kﬂ.un Sultan Mustafa Hân
Vakf›’na verilmesi gerekti¤i kay›tl›d›r.
1913’ten sonras› için istenen kiraya gelince, Senedat Memurlu¤u,
“müessasat-› hayriye ve nafia ile bir tak›m ﬂirketlere k›yasla, kanun gere¤i,
Emlâk-› Kadîme-i Hâkâniye’den olan bu fabrikan›n muhammen bedeli
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Gös. yer, lef 12; kezâ, BOA, HH.d., 24058.
BOA, HH.THR, nr. 203/56, lef 9.
Ayn› yer, 1/6.
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üzerinden binde 10 kﬂ. hesab›yla kira istenmesinde bir isabet görülememiﬂtir. Çünkü, Emlâk-› Hâkâniye la¤vedildi¤inden, minelkadim haiz oldu¤u
hâl-i mümtaziyeye binaen, bu kanunda, karineyle dahi olsa mevcut Emlâk-i Hâkâniye’nin daire-i ﬂümûle al›nmas›n› ihsâs ettirecek bir kelimenin
bulunmamas›, bu emlâkin, bundan sonra istisnas›na bir delil-i zemin oldu¤una kâfidir. Zaten, gerek bütün Emlâk-i Hâkâniye’den olan vak›f binalar›n›n kiralar›ndan, gerek mukataalar› olan yerlerin tayin ve tebli¤i için Evkaf Nezareti ile Hazine-i Hassa Hukuk Müﬂavirli¤i taraf›ndan bir komisyon
kurulmuﬂ; ancak, gerekli incelemeler tamamlanmad›¤›ndan henüz bir sonuç
al›namam›ﬂt›r”. Yaz›n›n devam›nda, Beykoz ‹spermeçet Fabrikas› için, 7
Ocak 1905 tarihinde Sultan Abdülhamid Hân ad›na tebdilen Sened-i
Hâkâni düzenlendi¤i s›rada, biriken mukataalar›n ödenmiﬂ olmas› da
muhtemel oldu¤undan, durumun Defter-i Hâkâni Emaneti’nden sorulmas›; tereddüdün giderilmesi içinEmlâk-i Hâkâni’nin ﬂekil ve gerçek
mahiyetinin ortaya konulmas› amac›yla ilgili makamdan aç›klama istenmesi224 teklif edilmektedir.
3) ‹stanbul’un 16 Mart 1920’de ‹tilaf Devletleri Taraf›ndan
‹ﬂgalive Fabrikan›n Frans›z Mühendis Leon Faur’a Teslimi
Osmanl› Devleti I. Dünya Savaﬂ›’nda Almanya ile ittifak etti¤inde, gerek karﬂ› safta yer almas›, gerek savaﬂ ﬂartlar› sebebiyle bir ara imtiyaz hakk›na sahip Frans›zlar, Beykoz’daki fabrikay› tatil etmiﬂ, ‹stanbul’dan da ayr›lm›ﬂlard›. Savaﬂ sona erdi¤inde Osmanl›lar yenilmiﬂ;
müttefik Almanlar Osmanl› topraklar›n› terke zorlanm›ﬂ; aralar›nda
Frans›zlar’›n da bulundu¤u ‹tilaf Devletleri ise, ‹stanbul’a yerleﬂmiﬂlerdi. 1920 yaz›nda, mum fabrikas›n›n eski imtiyaz sahibi Frans›z Mösyö
Faur ‹stanbul’a geri dönecek, Frans›z iﬂgal kuvvetlerinin yard›m›yla
fabrika üzerinde hak iddia edecektir.
Haydarpaﬂa Emlâk-› Hâkâni ﬁubesi’nin Hazine-i Hassa Müdiriyet-i Umumiyesi’ne,225 hitaben 18 A¤ustos 1920’de kaleme ald›¤› bir
224
225

Gös. yer, lef 9.
Hazine-i Hassa’n›n içinde bulundu¤u mali s›k›nt›lar sebebiyle, personeli zamanla
tasfiye edilmiﬂ, idaresinde bulunan Emlâk-i Hümayun’un iki safhada devlete inti-
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yaz›da,226 fabrikan›n, eski kirac›lardan Mösyö Faur taraf›ndan iﬂgal
edildi¤i, ad› geçenin yakalanarak, durumun incelenmesi ve sonucunun
bildirilece¤i kaydedilir. 22 A¤ustos 1920’de Hazine-i Hassa Müdiriyeti’ne gönderilen ve ayn› gün Emlak Komisyonu’na havale edilen baﬂka bir yaz›da,227 meselenin safahat› ﬂöyle aç›klan›r: Mum fabrikas› Hazine taraf›ndan müzayedeye konulmuﬂ; aç›k artt›rmaya kat›lan Hasan
Hakli/Hulki Bey’e ihale edilmiﬂ,228 o da bir mukavelename düzenlemiﬂ
ve taraflarca uygun bulunarak teati edilmiﬂtir. ﬁimdi ise, Frans›z mühendis Leon Faur’un yeni kirac› hakk›nda ‹stanbul’daki Fransa Sefareti’ne baﬂvurusu üzerine Frans›z zab›tas› fabrikaya müdahale etmiﬂtir.18
Temmuz 1920 tarihine kadar süre verilen fabrika, sonunda Mösyö Faure’a teslim edilmiﬂtir.
Bâb›âli ve Paris hükümeti aras›nda zaten mevcut birçok ihtilaf›
daha da derinleﬂtirecek bu müdahale nas›l baﬂlam›ﬂ ve geliﬂmiﬂti? Bâb›âli, fabrikan›n vaktiyle Mösyö Faur’un uhdesinde bulundu¤unu inkâr etmiyordu. As›l mesele, imalat›na y›llarca ara veren bu ﬂahs›n imtiyaz hakk›n›n devam edip-etmedi¤inin nas›l aç›klanaca¤› idi. Hasan
Hakli Bey, Mösyö Faur’un Hazine ile imzalad›¤› mukavelenamenin 4.
ve 7. maddelerine muhalefet etti¤ini, dolay›s›yla sözleﬂmenin feshedilmiﬂ say›laca¤›n› söylüyor;229 sabit deliller sunuyordu. Mesela Mösyö Faure, 1913 y›l› Eylül ve Ekim aylar›nda, zorunlu olmad›¤› halde fabrikay› tatil etmiﬂ; muayyen taksitlerini de ödememiﬂti. Kezâ fabrikay›,
1914 y›l› Mart›’ndan Aral›k ay›na kadar k›smen depo olarak kullan›lmak üzere 400 lira karﬂ›l›¤›nda ﬁehremaneti’ne; 1914 Mart›’ndan
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kal etmesi sonucu art›k nezaret halinde idare edilmesine gerek kalmayarak, 11 L
1327/26 Ekim 1909 tarihinden Osmanl› Devleti’nin y›k›lmas›na kadar geçen sürede Umum Müdürlük ﬂeklinde yönetilmesine karar verilmiﬂtir (BOA, ‹.HUS, 1327,
L-19; Terzi, age., s. 164-165).
BOA, HH.THR, 203/56, lef 10.
Ayn› yer, lef 11.
Bu ﬂah›s, iﬂletmeyi, ‹spirto ve Müstahzarat-› Kimyeviye Fabrikas› olarak tasarruf etmiﬂtir.
Gös. yer, lef 11.

74 • Mum Kitab›

1916 y›l›na kadarda Standard Oil Kumpanyas›’na230 kiralam›ﬂt›.231 K›saca Faur, imzalad›¤› sözleﬂmeye sad›k kalmam›ﬂt›. Dolay›s›yla, Fransa sefaretinin müdahalesi kanunî ode¤ildi. Hasan Hakli Bey bu hususta zaten gerekli giriﬂimlerde bulundu¤unu; fakat, Hazine’nin de lütfu müzâhereti sayesinde hukukunun geri al›nmas›n›n mümkün oldu¤unu belirtiyordu.
Bâb›âli, 22 A¤ustos 1920’demukavelenameye göre hareket edilmesi için Haydarpaﬂa ﬁubesi’ne yaz›l› talimat verilmesini istedi;232 ayn› gün, gereken bütün evrak Emlak Komisyonu’na havale edilmiﬂti.233
11 Eylül 1920’de hususa dair Haydarpaﬂa Emlâk-› Hâkâni ﬁubesi’ne
gönderilen bir resmi yaz›n›n ekinde, Hasan Hakli Bey’in de dilekçesi
vard›. Yeni imtiyaz sahibi, burada, “Paﬂabahçe’de bulunan Emlâk-i Hâkâni’den mum fabrikas›n›n bâ mukavele kendisine teslim edildi¤i halde, âhiren Fransa Devleti mümessil-i siyasiyesi marifetiyle cebren al›narak Mösyö
For’a verildi¤inden”bahsediyor, “u¤rad›¤› haks›zl›¤›n kald›r›lmas›na delâlet
olunmas›n›” istiyordu.234
Hazine-i Hassa Hukuk Müﬂavirli¤i’nin araﬂt›rmalar›, Hasan Hakli Bey’in iddialar›n› do¤ruluyordu. Resmî kay›tlara göre, Paﬂabahçe’de
230
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1892-1898 y›llar› aras›nda temelleri at›lan Amerikan petrol ve gaz ﬂirketi Standard
Oil Kumpanyas›’n›n kuruluﬂu ve dünyadaki faaliyetleri hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
için, bkz. Stephen Howarth, A Century in Oil The “Shell” Transport and Trading
Company 1897-1997, Weidenfeld&Nicolson, London 1997 (first published in
Great Britain by George Weidenfeld).
‹ncirköy’de gaz anbar› ittihaz olunan ‹spermeçet Fabrikas›n›n birikmiﬂ kiras› hakk›nda tahrirat: BOA, ﬁD, 680/28, 24 Ra 1294 /8 Nisan 1877. Paﬂabahçe’deki gaz
depolar›n›n imtiyaz sahibi, ﬁûrâ-y› Devlet üyelerinden Sami Bey’e verilmiﬂti. Salih
Münir Bey’e mum imalat› imtiyaz› verildi¤inde, Sami Bey’in uhdesindeki imtiyaz
devam ediyordu; ancak, bu ﬂah›s, borçlar› sebebiyle imtiyaz› bir‹ngiliz ﬁirketi’ne
kulland›r›yordu (ﬁûra-y› Devlet âzâs›ndan Sami Bey’in General Enterprise adl› ‹ngiliz ﬁirketi’nden istikraz etmiﬂ oldu¤u paran›n temini için Paﬂabahçe’de bulunan
gaz depolar›n›n uhdesinde bulunan imtiyaz›n› bu ﬂirkete terhin etmiﬂ oldu¤una dair tahrirat: BOA, BEO, 883/66193, 14 B 1314/19 Aral›k 1896).
BOA, HH.THR, nr. 203/56, lef 11.
Ayn› yer.
Gös. yer, lef 13.
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bulunan Mum Fabrikas›’n›n kirac›s› Mösyö Faur, Harb-i Umumi baﬂlar›nda fabrikay› tatil ederek, kira bedelini vermemesi üzerine ihtarname tebli¤ edilmiﬂ, kira sözleﬂmesi feshedilmiﬂ ve mevcut kirac›s› Hasan
Hakli Bey’e icar olunmuﬂtu. ﬁu halde, “kayd-› mütareke hakk› intifâ-y›
bâki olundu¤u iddias›yla”, Mösyö Faur’un müdahalesi karﬂ›s›nda yeni
imtiyaz sahibinin hukuku muhafaza edilecekti. Ancak, Hukuk Müﬂavirli¤i’nin 15 A¤ustos 1920 tarihli tezkeresinde kay›tl› baz› hususlar, bu
iﬂin zannedildi¤i kadar kolay olmayaca¤›n› gösteriyordu. Mesela, vaktiyle Mösyö Faur’a, fabrikan›n bir k›sm›n› ‹ngiltere tebeas›ndan birine
kiralamaya mecbur kald›¤›n› yazarak izin verilmesi istirham›nda bulundu¤unda, Encümen karar›yla, kira bedelinin %50 artt›r›lmas› ﬂart›yla istedi¤i izin verilmiﬂti. ﬁu halde, kirac›n›n fabrikay› bir baﬂkas›na
kiralamas›ndan dolay› sorumlulu¤unun bulunaca¤› tabii ise de, akit
feshine yetki görülememiﬂti. Hukuk Müﬂavirli¤i, bundan sonra fabrikan›n Emlak Komisyonu’nun idaresinde olmas›n›, imalata engel olacak hususlar›n belirlenerek, fabrika aksam›n›n çal›ﬂ›r halde tutulmas›n›; aksi halde, karﬂ›l›kl› teati edilmiﬂ mukavelename hükümlerinin iﬂletilmesini teklif ediyordu.
Hukuk Müﬂavirli¤i’nin, mum fabrikas› hakk›nda bahis konusu
tezkeresi, 17 A¤ustos 1920’de Emlak Komisyonu’na gönderildi. Fabrikan›n eski kirac›s› Mösyö For taraf›ndan iﬂgal edildi¤ine dair Haydar
Paﬂa Emlâk-i Hâkâni ﬁubesi’nden gelen 18 A¤ustos 1920 tarihli tahrirattan anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla, bu tezkerenin gere¤ini yerine getirmek
için geliﬂmelerin biraz daha incelenmesi isabetli olacakt›. Komisyon
Reisi Mahmud [Bey] baﬂkanl›¤›nda toplanan üyeler, 2 Eylül 1920’de,
Haydar Paﬂa ﬁubesi’nin h›zl› bir tahkikat yaparak Komisyon’a bildirmelerini istediler.235 Komisyon’un, “Paﬂabahçe ‹spermeçet Fabrikas› hakk›ndaki tahkikat›n bir an önce yap›larak sonucunun bildirilmesine” dair 14
Eylül 1920 tarihli yaz›l› talebi, 18 A¤ustos 1920’de Haydar Paﬂa Emlak-i Hâkâni ﬁubesi’neulaﬂm›ﬂt›.236

235
236

Ayn› yer, lef 14.
Ayn› yer, lef 15.
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Paﬂabahçe ﬁubesi nas›l bir tahkikat yapm›ﬂ ve rapor etmiﬂtir, ﬂimdilik bilmedi¤imiz halde, May›s 1923’te, T.B.M.M. Hükümeti’nin Leon Faur’un Paﬂabahçe Mum Fabrikas› ‹mtiyaz›’n› yeniledi¤i belgelerle
sabittir. Mühendis Leon Faur’un, Hazine-i Hassa idaresiyle Paﬂabahçe
Mum Fabrikas› hakk›nda imzalam›ﬂ bulundu¤u mukavelenin yeniden
yürürlü¤e konulmas›n› istemesi; ayr›ca, harp y›llar›ndaki iﬂgalden dolay› u¤rad›¤› zarar ve ziyan›n tazmin edilmesi ricas›yla yapt›¤› baﬂvurudan; bu ﬂahs›n, Ere¤li kazas› Kozlu ocaklar›ndaki menfaatlerinin korunmas› amac›yla Ankara’y› ziyaret etti¤i237 de anlaﬂ›lmaktad›r.238
Sonuç
Osmanl›’n›n son ve en uzun süreli payitaht› olan ‹stanbul; imparatorlu¤un son yüzy›l›nda, ayn› zamanda sanayi baﬂﬂehri’dir. 1800’lü y›llardan baﬂlayarak, fabrikalar›n ‹stanbul’da bölgelere göre da¤›l›m›, üç
ana merkez üzerindedir. Bu merkezler, önceleri Haliç, daha sonra Beykoz, nihayet Yedikule surlar›n›n bitti¤i Küçükçekmece’ye kadar uzanan Makriköy ya da Bak›rköy taraflar›d›r. Gerek devlet, gerek özel sektöre ait fabrikalardan Anadolu yakas›nda, Beykoz’da bulunan Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas›, devlet taraf›ndan kurulan fabrikalara emsal teﬂkil eder.
Asl›nda, Osmanl›lar’da mum imalathaneleri, küçük sanayi iﬂletmeleri aras›nda vurgulanmas› gereken bir endüstriyel faaliyet alan›d›r.
Klasik Osmanl› döneminde, Anadolu ve Rumeli’de irili-ufakl› say›s›z
mum imalathanesi kurulmuﬂ; ço¤u devlete ait mukataa suretiyle iﬂletilmiﬂ; 19. yüzy›lda bunlara, yabanc› sermaye taraf›ndan tesis edilen yeni ve daha modern imalathaneler eklenmiﬂti. Baﬂta ‹stanbul olmak
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BOA, HR.‹M, 73/66, 19.5.1923.
II. Abdülhamit döneminde, 1899 y›l›nda Paﬂabahçe’de, Saul D. Modiano isimli bir
‹talyan giriﬂimci taraf›ndan Fabbrica Vetrame di Constantinople ad›yla kurulmuﬂ olan
cam fabrikas›, o tarihlerde Osmanl›’n›n tek cam fabrikas›d›r (1920 y›l›na kadar üretimini sürdüren bu fabrika, daha sonra ayn› yerde inﬂa edilen Tekel ‹çki Fabrikas›’n›n inﬂas› s›ras›nda y›k›lm›ﬂ; 2002 y›l›n›n Temmuz ay›nda fabrikan›n tamamen
kapat›lmas›na karar verilmiﬂtir.
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üzere, imparatorlu¤un bütün mum ihtiyac› buralardan karﬂ›lanm›ﬂ, bir
miktar da ithalat yap›lm›ﬂt›r.
‹malat›n her alan›nda oldu¤u gibi, mumcu esnaf› lonca ve gedikler vas›tas›yla teﬂkilâtland›r›lm›ﬂ; mumun, her yerde sa¤l›¤a uygun imal
edilip, narha göre al›n›p-sat›lmas›na özen gösterilmiﬂtir. Padiﬂah için
yüksek kaliteli hususi mumlar imal edilirken; baﬂta Mekke ve Medine
olmak üzere, mukaddes mahallere mahsus devasa mumlar, iyi yetiﬂmiﬂ
ustalar›n elinden ve en iyi imalathanelerin mamulü olarak öne ç›km›ﬂt›r. Böylece, elektri¤in Osmanl› hayat›na girmesi ve yayg›n olarak kullan›lmas›na kadar, maddî imkânlara, mekâna ve döneme göre farkl›
maddelerden, de¤iﬂik kalite, boyut, renk ve kokularda imal edilen
mumlar; resmî daire ve saraylardan evlere, ibadethanelerden tersane,
liman ve sokak ayd›nlatmas›na kadar, hat›ra gelebilecek her yerde,
vazgeçilemez bir ihtiyaç maddesi olmuﬂtur.
Bat›’daki ekonomik geliﬂmelere paralel olarak, Osmanl›lar, özellikle 1838 tarihli Baltaliman› Anlaﬂmas›’n› müteakip, 1843’ten itibaren h›zl› bir fabrikalaﬂma hareketine giriﬂtiklerinde, mum imalat› da
bundan etkilenmiﬂtir. Bu dönemde yabanc›lar, ‹stanbul’dan baﬂlayarak
imparatorlu¤un önemli merkezlerinde mum, ya¤ ve di¤er kimyevî
müstahzarat›n imaline yönelik ﬂirketler kurmaya çal›ﬂm›ﬂ; diplomatik
misyonlar›n›n yard›m›yla bunda baﬂar›l› da olmuﬂlard›r. Yerli giriﬂimcilerle birlikte hareket eden yabanc›lar, Avrupa’dan her türlü araç ve gereçle birlikte mühendis, uzman, teknisyen, hatta iﬂçi getirmiﬂ; bunlar›
yüksek ücretlerle istihdam etmiﬂ; fakat mum fabrikalar›n›n ço¤u uzun
ömürlü olamam›ﬂt›r.
Amerikal›, Rus, Belçikal› ve Frans›zlar’›n büyük ilgi gösterdikleri
Osmanl› mum sanayiinde en baﬂar›l› giriﬂimi Frans›zlar’dan gelmiﬂtir.
Belediye Kanunu’na göre, ﬁehremaneti’ne ba¤l› 13. Bölge say›lan Beykoz’da kurulan Paﬂabahçe ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu Fabrikas›, bunun
en canl› misalidir. Sultan III. Mustafa Hân Vakf›’na ba¤l› arazide kurulan bu fabrika, 19. yüzy›lda bir süre Emlâk-› Kadime-i Hümayun’a
ba¤l› olarak Hazine-i Hassa, bir ara Maliye Hazinesi’ne devri sebebiyle do¤rudan Bâb›âli nezdinde, imparatorlu¤un tasfiyesine kadar, yerliyabanc› imtiyaz sahipleri aras›nda y›llarca sürecek ihtilaflara vesile
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olacakt›r. Anlaﬂmazl›klar, Cumhuriyet döneminde de devam edecektir.
Bu fabrika, 1926’da bir Polonya ﬂirketine devredilmiﬂ, ﬂirketin bir
y›l sonra iflas›yla, tekrar yerli bir imtiyaz sahibine devredilerek, bir
müddet daha faaliyet göstermiﬂtir. 1930’da ‹nhisarlar ‹daresi’ne devredilen fabrika; 6 A¤ustos 2002 tarihinde tamamen kapat›lm›ﬂt›r.
Osmanl›’da mum imalat› ve kullan›m› ile Paﬂabahçe ‹spermeçet
Mumu Fabrikas› hakk›nda, genellikle arﬂiv vesikalar›na dayanarak yap›lan bu araﬂt›rma göstermiﬂtir ki, Osmanl›’da mum imalat› ve gündelik hayatta mum kullan›m›, hayli geniﬂ ve incelenmeye muhtaç bir konudur. Bundan sonra, yerli ve yabanc› arﬂiv malzemesine dayanarak
yap›lacak yeni araﬂt›rmalar; öncelikle, Osmanl›’n›n sanayi merkezi ‹stanbul’un endüstriyel arkeolojisine katk›da bulunacakt›r. Ayr›ca, iktisadî ve siyasî bak›mdan, devletin güçlü dönemlerinde verdi¤i kapitülâsyonlar›n, 19. yüzy›lda yerli sanayinin önünde nas›l bir engel oluﬂturdu¤una dair yeni bir emsal; kültür tarihi itibariyle de mumun tarihî safahat›na tan›kl›k edecektir.
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EKLER
Ek 1) Paﬂabahçe’de bulunan ‹spermeçet Fabrika-i Hümayunu 1 Mart 1299/13
Mart 1883’ten baﬂlayarak Maliye Hazinesi’nden Hazine-i Hassa’ya nakl ile
fabrikan›n anbarlar›nda bulunan alet, edevat ve di¤er eﬂyan›n cins ve miktar›n› gösteren defter.241
S›ra Dökümhane’de bulunan destgâh ve di¤er eﬂya
nr.

Vezni

1
2
3
4
5
6
7
8

4’lü her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
4’lü ve 5’li her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
5’li ve 50’li her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
Kalp 6’l› her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
5’li her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
‹nce 6’l›, her biri 200 kal›pl› mum destgâh›
Kalp ince tersane mumu destgâh›
Fitil imaline mahsus çürük pamuk ipli¤i tahmini
-bilâ vezn-

2 adet
1”
1”
1”
1”
2”
1”
329,5
k›yye

9

Mum sarmak için paketlik elvan kaba kâ¤›d

3.306
k›yye

Bükülmüﬂ fitillik pamuk ipli¤i
Bilezik ka¤›d›
Destere makinesi
Perdah çarh›
Ya¤ eritmek için istimli ya¤ f›ç›s›
Sand›¤› ziftten mamul makineli ya¤ pervanesi
Tahtadan mamul ﬂayakl› uzun mum sand›¤›
Fitil kurutmaya mahsus istimli ve çinko borulu sand›k
A¤açtan mamul traﬂ destgâh›, çürük
A¤aç çerçeveli tel mum kafesi
Su taksimine mahsus kebir ve sagiyr cam kutu
Mum paketlerine mahsus kâ¤›d-100 aded-bilâ vezn
tahminen

99 ”
307 ”
1 adet
1”
2”
1”
7”
1”
12 ”
48 ”
2”
14
k›yye

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23 Mum fitili kesmek için makas242
241
242

Aç›klama

Maliye’nin
devir
defterinde
bulunmuﬂtur

Maliye’nin
devir
defterinden

1 adet

BOA, HHd, 11841.
Mumlar›n uzayan fitillerini kesmek için kullan›lan alete, makasa benzedi¤i için, k›saca “mum makas›” denilirdi. Makaslar, daima ﬂamdanlar›n yan›nda durur ve bir
tepsi içinde bulundurulurdu (Pakal›n, age., II, s. 581).
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24 Tenekeden mamul fitil makaralar›
25 Di¤er demir makara
26 Bir aded makarada as›l› iplik uçlar›nda bulunan
demir çengel
27 Fitil sarmak için el aleti
28 Alafranga mum ve di¤erleri için terazi
29 Fitil keskisi
30 Tahta mum sand›¤›
31 Marangoz için âdi destgâh

32
33
34
35
36
37
38
39
40

385 ”
2”

2”
2”
1”
1”
2”
2”

A¤açtan mamul dolapl› fitil destgâh›
6”
Çinkodan borulu el kepçesi
2”
Zât-› ﬁâhâneye mahsus mum için el kal›b› 6’l›
6”
Tersane-i Âmire iﬂaretlerine mahsus mum için el kal›b› 2 ”
Gece mumu için el kal›b›
6”
ﬁiﬂhaneli uzun mum kal›b›
4”
Kal›n düz uzun mum
4”
‹nce uzun ve kal›n mum kal›b›
3”
Cami-i ﬂerîf mumlar›na mahsus kebir ve sagiyr mum
kal›b› (götürülen 4 mum kal›b›, âlâ mum için)
13 ”

41 Tahta sand›k, içi çinkolu nuhas243 mum kal›b›
42 Mum perdah›na mahsus nuhas sagiyr kal›p
43 Perdahl›k mum kal›b›

3”
1”
6”

44 ‹çi kurﬂun kapl› fitil haz›rlanmas›na mahsus sand›k

1”

1
2
3

Köﬂk’te bulunan mütenevvi eﬂyan›n muhtevas›
Köhne soba
Ma’a tahta dökme köhne soba
Demir ve kurﬂun boru

1 adet
1”
13 ”

4
5

Alaturka hurda kal›p kurﬂun boru
Zincir

243

Bak›r.

2”
1”

Tavanda
bulunmuﬂtur

Biri köﬂkte, biri
vidal› tathir
f›ç›s› yan›nda
bulundu
Ya¤hane’de
40 mumlu
12’li, 8 aded

2/uzun, 1/k›sa
4’ü götürüldü,
5’i Köﬂk’te
bulundu, 4’ü
görülemedi

3’ü 24, 2’si 10,
1’i 6 mumlu

Bir ve yar›m
arﬂ›n tûlünde
2-3 kulaç
boyunda
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Bir sand›k içinde donanma kandili
Terastan anbara mum taﬂ›mak için sand›k
Çift dilli kebir a¤aç makara
Kebir tarak
5 ve 2 k›yyelik dirhem
Sabun için a¤açtan mamul bask› mengenesi
Cam dökmeye mahsus kepçe
Köhne sar› duvar tâpesi
Bir adet rençber küfesi içinde kebir m›smar244
Nuhas makine ve sair mümasili
Madeni, yedek mum kal›b›
Madeni kaptan mum kal›b›
100 dirhemlik mum kal›b›
Nuhas istim için ince boru
Sand›k içinde ecza ﬂiﬂeleri
Mum için nuhas damga
Yünden ve k›ldan dokuma siyah bir metre eninde
fitil
Yünden mamul mum sarmak için mark›l

24 Makineye mahsus ateﬂ küre¤i
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
244
245
246

El çekici
Makine miftah›245
Kebir ve sagiyr örs
Demir keski
Köhne demir saps›z balta
Kazma
Çapa
Demir dökmeye mahsus paft
Demir dökmeye mahsus mengene
Uzun saçakl› çeﬂi (?)
Teneke makaras›

Çivi.
Anahtar.
Yeni.

1”
15 ”
6”
1”
2”
1”
2”
4”
30 k›yye
Tahminen
13 adet 1’i eski, 2’si âdi
242 ”
11 ”
6”
6 arﬂ›n
1 adet
5”
2 top
1 topu yün,
1 topu k›l
dokuma
695
300 k›yyesi
k›yye
Köﬂk’te, 338
k›yyesi hususi
mahallinde, 57
k›yyesi baﬂka
yerde bulundu
18 adet 2’si kömür, 2’si
rençber küre¤i
11 ”
15 ”
3”
2”
1’i kurﬂundan
8”
2”
2”
6”
4”
4”
2’si cedid246
3”
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Lehim için nubar (?)
E¤ri demir keski
Kebir ve sagiyr e¤e
Ma’a h›rdavat 3-4 battal vida
Demir kalemi
Tokaç
Kebir ve sagiyr tunç havan
Güherçile ve tunç için demir tâbe
Kebir has›rl› ﬂiﬂe
Sand›k içinde çam sak›z›
Hamal semeri
Hallot (?)

48 Kal›n ve ince 2 adet …. kurﬂun istim borular›
49 Nuhas ince ve kal›n boru
50 Enli tahta kurﬂun
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Uzun a¤aç f›ç› desteresi
Âdi, kebir, alaturka kantar
Nuhas köhne sagiyr kazgan247
ﬁiﬂe imaline mahsus delikli ve deliksiz demir
Demir ﬂiﬂehane masas›
Ebniyeye mahsus köﬂe demirleri
Kanar (?) ve billûr çarh›
Palet için matbaa taﬂ›
Bilâ hortum, Avrupakâri kuyu tulumbas›
Dört ayakl› masa
Demir dolap
Kösele taﬂ›
Demir … kuyu tulumbada

64
65
66
67
68

Demirden kebir mum sand›¤›
Vidalanacak makine kapaklar›
‹spermeçet, cami-i ﬂerîf mumu, demir, dökülmüﬂ
Sagiyr su küpü
Köhne kalbur sagiyr

247

Kazan.

4”
1”
10 ”
–
17 adet
11 ”
2”
14 ”
1 ﬂiﬂe
1”
5”
5 kental

1’i köhne
1’i cedidce,
4’ü Müstamel
10 parça
Tahminen
6 arﬂ›n
7 aded
1”
tahminen
3 [arﬂ›n]
1”
1”
1”
18 ”
12 ”
10 ”
Tahminen
2”
2”
1”
1”
2”
1”
3”
1’i Köﬂk’te, 1’i
tathir kuyular›n›n yan›nda
bulundu
1”
28 ”
9’u e¤ri
2”
1”
4”
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69
70
71
72

Bir sand›k derununda çünd teneke
‹nce demir tel
Kapu derununda makine hurdas›
Makine kay›ﬂ›

73 Kebir adi iki kanatl› konsol
74 Nuhas ve demir istim saati

75 Alafranga ma’a teferruat oturtma kantar›

76 Mezkûr kantar›n kebir ve sagiyr dirhemleri

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bask› ve tathir f›c›lar› mahallinde mevcut mum
eﬂya-y› mütenevvias›
So¤uk bask›n›n maden saclar›
Demir ma’a evkat-› s›cak bask›ya mahsus destgâh
Demir ma’a evkat-› so¤uk bask›ya mahsus destgâh
S›cak ve so¤uk bask›lara mahsus tulumba, yerli
Çifte demir tekerlekli ya¤ de¤irmeni
Ya¤ kar›ﬂt›rmak için ma’a evzân-› kebir ve pososyon
f›ç›s›
Cama mahsus demir, kal›n, battal, yerli tâbe
Tahminen 20 beygir kuvvetinde ma’a kazgan alet
ve edevat›yla mükemmel makine
Kireç ile mahlût248 ton ya¤›

10 Ma’a … nuhas ve kurﬂun borular ile mükemmel
tathir f›ç›lar›

48 ”
0,5 kental
1 adet
9”
7’si kullan›lm›ﬂ
hurda, 2’si yeni
1 ”vasat
4”
2’si bak›r sagiyr,
2’si demir, biri
vasat
2”
1’i mükemmel,
1’i hurda -kantar f›ç›lar›
yan›nda57 parça

99 adet
3”
2”
5”
1a
2”
1”
1”
1”
1.500
k›yye
9”
9”

11 Çarhl› sabun destgâh›
12 Sagiyr çarhl› eski istim muslu¤u

1”
3”

13 Demir tu¤la kal›b›
14 Makineye mahsus …

2”
1”

248

Kar›ﬂ›k.

Ya¤ ve ya¤l›klara mahsus
Bilâ vezin,
tahminen
3’ü içi kurﬂun
3’ü içi kapl›
demir çeperli,
5’i bilâ kurﬂun,
1’i sagiyr
2’si bir sand›k
içinde, derece
ﬂiﬂelerinin
yan›nda
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15 Demir kebir havan el için
16 Demir sulu payanta249 dereceleri
17 Hurda demir alet ve edevat

18 Kebir demir örs
19 F›ç› içinde arap sabunu
20 F›ç› ve ﬂibak250 içinde kükürt
21
22
23
24
25
26
27
28

Sacdan mamul kal›pl› katran sand›¤›
Demir kebir balyoz
Hamal sand›¤›
Vida açmak için kebirce mengene
Üç gözlü tahta kebir anbar
Makine ateﬂli¤i için kollu kanca
Lehim imaline mahsus bak›r musluklu makine
Çifte halkal› demir çeperli süzük[süzülmüﬂ] ya¤
nakline mahsus f›ç›
29 Demirhane içinde bulunan kebir kürek
30 Vida açmak için yerli makine

1”
16 ”
Sand›k içinde
88 k›yye
63 k›yyesi
sand›k içinde,
25’i küçük
küfede
1 adet
9 ” (f›ç›)
5’i dolu,
4’ü n›s›f
3 adet
2’si ﬂibak
içinde
2”
1”
2”
1”
1”
2”
2”
2”
1”
2”

31 Demir yerli mengenesi

2”

32 Dökme kal›p demir çeperli cam teknesinden kebir
de¤irmen taﬂ›
33 Mum kal›plar› so¤utmak için makine
34 Çinkodan mamul ya¤ tâbesi
35 A¤aç merdiven

1”

36 Büyük demir keski
37 Demir büyük ateﬂ için sivri kilidi

1

249
250

Komitesyonda (?) Mevcut bulunan eﬂya
Demir çeperli gayet battal ya¤ imaline mahsus f›ç›
(bu f›ç›lar›n içinde kurﬂun boru d›ﬂ›nda istim borular›
mükemmel bulundu)

Payende: destek.
Kafes.

1”
1.167 ”
3

1’i kap›lar
içinde
bulundu
… içinde
bulundu

1’i 5, di¤eri
4 ayakl›

3”
1”

6 adet

3’ünün
içi kurﬂun
kapl›, 3’ü
kurﬂunsuz
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2
3
4
5
6
7
8

Tâbeleri ya¤ taksimine mahsus tulumba
Nuhas a¤aç sapl› büyük ya¤ kepçesi
Demirhane vekzleri (?)
… süzmek için k›ldan mamul çardak (?) torbas›
Tahta büyük dolap
Ya¤ taﬂ›mak için kollu tekne
Nuhasdan a¤aç ve kebir ya¤ kovas›

1”
3a
2”
25 ”
1”
7”
11 ”

9

Çinkodan borulu köhne ya¤ ﬂebekesi

3”

10 ‹çi kurﬂunlu battal ya¤ ﬂiﬂesi
11 Cevizden ya¤ ç›karmak için kebirce demir kollu
tulumba
12 ‹skeleden anbara ya¤ taﬂ›mak için demiryolu arabas›
13 ‹stim için demir vapur kazgan›
14 ‹ki ….
15 Musluklu dilleri sivri demir sabuna mahsus kazgan
16 Toz mermer kireci -6 y›ll›k olup amele ko¤uﬂlar›
alt›nda bulundu-

17 ‹stimli gayr-›…

18 Kireç imal edilmek üzere ötede mermer parçalar›
19 Müstamel ateﬂ tu¤las›
20 Köhne tahtadan mamul nuhas akçesine mahsus
sand›k
21 Yedi gözlü, iki parça kebir caml› dolap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Köﬂk’ün alt kat›nda bulunan demirbaﬂ eﬂya
Ma’a … nuhas mangal
Has›r koltuk
Dört caml› sagiyr dolap
Kurﬂun[dan] kahve de¤irmeni
Kebir ve sagiyr duhan tablas›
Sagiyr demir sand›k -akçeye mahsusKebir …hane (?) -nr. 53Kahve cezvesi
Kahve zarf›
Kahve fincan[›]
Nuhas kahve gü¤ümü

9’u a¤aç,
2’si nuhas
Büyük anbarda
bulundu

3”
1”
4”
2”
169
2”
5.500
k›yye

1.500
k›yye

Tahminen.
Maliye’nin
devir defteri
mucebince
ﬁiﬂhane
alt›nda
bulundu

4.311
kantar
2.500 adet
2.000 ”
1”

1 adet
2”
2”
1”
6”
1”
2”
3”
8”
4”
1”

1’i âlâ
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12 Ma’a… seccade köhne
13 Pullu kahve tepsi örtüsü köhne
14 Tahta dolap kebir sagiyr [nr. 60]

1”
1”
6”

15
16
17
18
19
20

1”
1”
2”
1”
14 ”

Mürur duvar saati
Sar› pirinç evsat taam tepsisi
Sar› dökme ibrik
Bilâ hortum harik tulumbas›
Harik kancas›
Bilâ yüz …. 5 …üzeri pamuklu memlû

21 Ot ve … memlû yasd›k
22 Pazen yüzlü köhne kap› perdesi

23 Köhne h›rka … pamuk …
24 ...
25 Köhne K›zanl›kl› kaliçesi

1’i …,
5’i di¤er
odadan

1 le¤en, 1 ibrik

Bir odan›n
dokuma
minder yüzleri
perdeleri
mevcut ise de
ma¤aza müdürü
taraf›ndan …
olundu¤u
haber verildi
21 ”
3 ” atik

2’si gayet
köhne, 1’i
kap› üzerinde

2”
2”

Kaynak: BOA, HHd, 11841.

Yukar›da verilen liste d›ﬂ›nda, kullan›lmaya elveriﬂli olmayan baz› eﬂyalar ayr› bir
pusulaya kaydedilerek, kuyu yeri-ayazma ve su yollar›n›n tamire muhtaç oldu¤u notuyla birlikte, Hazine-i Hassa’ya bilgi verilmiﬂtir. Bu alet ve eﬂya aﬂa¤›da gösterilmiﬂtir.
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Ek 2) Fabrikan›n Demirbaﬂ Eﬂyas›ndan Kullan›lamayacak Durumda Olanlar›n
‹sim ve Miktar›251
Eﬂya ad›
Miktar Eﬂya ad›
Miktar
Muhtelif kal›pl› mum destgâh› 9 aded Maden yedek mum kal›plar› 259 (?) aded
Destere makinesi
1”
Örs
5”
Demiryol arabas›
4”
Tekne
15 ”
Mum kal›plar›n› so¤utmak için 1 aded Timür ma’a ..a mahsus destgâh
5”
yelpazeli makine
ma’a tulumba
Kutu kesmek için akas ve keski 9 ”
Çifte demir tekerlekli ya¤
1”
de¤irmeni
Muhtelif mum kal›plar›
50 ” Terazi ve kantar
6”
20 beygir kuvvetinde ma’a
1”
Lehim imaline mahsus nuhas
2”
kazgan âlât ve edevatla makine
musluklu makine
‹stim için kebir vapur kazgan›
2”
Perdah harc›
1”
Ya¤ eritmek için istimli f›ç›
12 ”

251

BOA, HHd., 11841.
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Foto¤raflar

Foto¤raf 1: Çarﬂ› ressam› gözüyle um sat›c›s›, 17. Yüzy›l,
Berlin Kunsbi bliothek, Galeri Alfa.
(Kaynak: Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, c. 5, ‹stanbul 1994, s. 498.)
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Foto¤raf 2: Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas› ‹mtiyaz Sahibi
Paris Büyükelçisi Salih Münir Paﬂa

Foto¤raf 3: Beykoz’da Fabrika
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Foto¤raf 4: Paﬂabahçe ‹spermeçet Mumu Fabrikas› Mum Dökümhanesi

Foto¤raf 5: Osmanl› ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n›n Kazan Dairesi
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Foto¤raf 6: Osmanl› ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’nda
Mum Hamurunun Haz›rlanmas›na Mahsus Bak›r Makineler
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Ek 3: Paﬂabahçe ‹spermeçet ve Astarl›k Mumu Osmanl› Anonim ﬁirketi Dahili Nizamnamesi’nin ‹lk ve Son sayfalar› (BOA, A.DVN.MKL, 37/14)

Güler Yarc› • 99
Ek 4) Fabrikan›n Maliye Hazinesi’nden Hazine-i Hassa’ya Devri S›ras›nda
Komisyon Taraf›ndan Haz›rlanan Demirbaﬂ Eﬂya Listesinin ‹lk ve Son
Sayfalar› (BOA, HH.d, 11841)

Beykoz Mum Fabrikas›
Talip Mert*

‹nsanl›¤›n çok eski devirlerinde keﬂfedilen mum yüzlerce y›l insanlar›n vazgeçilmez ayd›nlatma arac› olagelmiﬂtir. Mumum tarihi,
MÖ. 3000 y›llar›na kadar götürülmektedir. Bu haliyle de mum insanlar›n ilk icat etti¤i maddelerden, ilk ›ﬂ›k kaynaklar›ndan birisidir. XIX.
yüzy›la kadar mumun temel ham maddesi don ya¤›d›r. Ancak XIX.
yüzy›lda daha nitelikli mum elde etmek için stearik asit keﬂfedilmiﬂtir.
Stearik asidi kaﬂalot türü balinan›n kafa boﬂlu¤undan elde edilen ispermeçet ile petrolden elde edilen parafin takip etmiﬂtir. Mum elektri¤in insan hayat›na girmesi ile de hayat›n pek çok safhas›ndan çekilmiﬂ ama tamamen da tarihe kar›ﬂmam›ﬂt›r. Mum bugün bir ayd›nlatma
arac› olmasa bile hâlen evlerde iﬂ yerlerinde tedbir olarak yedekte tutulan bir maddedir. Son y›llarda ise mum bir süs eﬂyas› olarak yine insanlar›n terk edemedi¤i bir eﬂya durumundad›r. Tarih boyunca insanlar mumu küçük imalathanelerde yap›p kullanm›ﬂlar, medeniyetin
ilerlemesi ile de bu imalathaneler fabrikalara dönüﬂmüﬂtür. Bu fabrikalaﬂma süreci bizde de baﬂlay›nca mevcut küçük imalathaneler ister istemez fabrikalar halini alm›ﬂt›r. Bunun bizdeki ilk örne¤i de Beykoz ‹n-

* Ö¤r. Gör. Talip Mert, Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge

Yönetimi Bölümü, ‹stanbul.
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cirköy’de kurulan ve belgelerde bazan ispermeçet, bazan da ispermaçet
ﬂeklinde yaz›lan mum fabrikas›d›r.
Bu araﬂt›rma s›ras›nda Osmanl› toplumunda mum ve mumculu¤a
dair epeyce arﬂiv belgesi ç›kmakla beraber konuyu uzatmamak ve da¤›tmamak, meseleyi Beykoz ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’yla s›n›rl› tutmak maksad›yla onlara temas edilmedi. Bu arada Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bahsi geçen “Esnaf-› Mumcuyan, Kârhane-i ﬁem’-i Asel-i
Sultani, Esnaf-› Tâciran-› ﬁem’-i Asel, Esnaf-› Mumcuyan-› At Meydan›” baﬂl›klar› alt›nda hikâye etti¤i mumcu esnaf›na dair bilgilerin de
sadece baﬂl›klar› verilmekle yetinildi.1
Mum Fabrikas›na Dair Arﬂiv Kay›tlar›
Beykoz-‹ncirköy’de vaktiyle kurulan cam fabrikas›ndan istenen
verim al›namay›nca bu fabrika 1847’de 500.000 kuruﬂ bedelle padiﬂah
taraf›ndan hazine-i hassa için sat›n al›nm›ﬂt›.2 1858’de ise bu kurumun
mum fabrikas›na, o zamanki yayg›n ad›yla ispermeçet mumu fabrikas›na dönüﬂtürülmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu dönüﬂüm tamamen mum fabrikas›na dönüﬂüm ﬂeklinde olmad›¤›, k›smen bir dönüﬂüm yap›ld›¤› yine belgelerle sabittir.3 Bu konuda devrin padiﬂah› Abdülmecid
Han’dan irade al›nmas› üzerine de bu fabrikada kullan›lacak âlet ve
edevat›n hemen Avrupa’ya sipariﬂi verilmiﬂtir. ‹stanbul’da henüz böyle bir fabrikan›n olmamas› sebebiyle de verimli çal›ﬂabilmesi için kuruculara teﬂvik bâb›nda 15 senelik bir imtiyaz verilmesi kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. 23.03.1858 (07.ﬁ.1274)).
Hazine-i hassa bu imtiyaz teklifini Meclis-i Vâla’ya havale ederek
meclisten görüﬂ istemiﬂ, Meclis-i Vâla’da 05 Nisan 1858’de ald›¤› bir
kararla olumlu bir görüﬂ bildirmiﬂtir. Sadaret Meclis-i Vâla’n›n karar›n› 13 Nisan’da saraya sunarak padiﬂahtan irade talep etmiﬂ, Padiﬂah

1

2
3

Evliya Çelebi Mehmed Z›llî b. Derviﬂ, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Ahmed Cevdet
neﬂri, ‹kdam Matbaas›, Dersaadet 1314, c I, s, 559, 560.
Hazine-i Hassa evrak› (HH.d) 697 / 13 a.
Mabeyn evrak› (MB) 26 / 84.
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Abdülmecid Han da 14 Nisan’da verdi¤i irade ile bu talebi kabul ederek fabrikan›n kurulmas› için yolu açm›ﬂt›r.4
Fabrika Yang›n›
“… Bu ay›n dokuzuncu Cumartesi günü saat [ezanî saatle] 6,5’da ‹ncirköy ‹spermeçet fabrikas›nda kazâen bir yang›n ç›km›ﬂt›r. Mum imal olunan don ya¤› izabe (eritme) tesisi [tamamen] yanm›ﬂt›r. Bu fabrikan›n binalar› birbirleriyle bitiﬂik oldu¤u halde lehü’l-hamd ve’l-minne padiﬂah dairesi
ile vapur makinesinin bulundu¤u mahal. Ma’sara hane ve zaç ya¤› fabrikas›, daha önceki yang›ndan sonra yap›lan padiﬂah dairesi, memur ve amele
ko¤uﬂlar›, mum ve di¤er [bir k›s›m] eﬂya ambarlar› ise kurtar›lm›ﬂt›r. Yanan
k›s›mlar› fabrikan›n 1/5’i olup [buralardaki hasar] 3 yük 62.300 (362.300)
kuruﬂ, kazanlarda telef olan don ya¤›, mum ve di¤er eﬂyan›n de¤erleri ise 2
yük 55.700 (255.700) kuruﬂ civar›ndad›r. Bu [hasarlar] fabrikan›n
[mes’ul] memuru Höce Bedros taraf›ndan verilip ekte takdim olunan defterde beyan olunmuﬂtur. Yang›n›n ç›k›ﬂ sebebinin anlaﬂ›lmas› için gereken incelemeler yap›lmakta olup… Mezkûr dökümhanenin ne kadar müddette ve
ne miktar bir masrafla inﬂas›n›n kaabil olaca¤› “Fabrikalar Meclisi” arac›l›¤›yla tahkik ve tahmin ettirildi¤inde mezkûr mahallin gerek binalar› ve gerek
âlet ve edevât›n›n cem’an 350.000 kuruﬂ miktar› bir masrafla inﬂas›n›n
mümkün olaca¤› [anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bununla ilgili] resim ve keﬂif defteri tanzim
[edilerek] ve lüzumlu tahkikat›n da icras› ile k›sa sürede [yap›labilece¤i] anlaﬂ›lm›ﬂ olmakla e¤er padiﬂahtan da irade ç›karsa iﬂe hemen baﬂlanaca¤› [hususunda] emr ü ferman… 27.12.1860 (13.C.1277)”
‹ﬂbu Sadaret tezkiresine ayn› gün “…resim ve keﬂif defteri tanzim
ve lüzumlu tahkikat›n da icras› ile” iﬂe baﬂlanmas› için saraydan beklenen irade ç›km›ﬂt›r.5

4
5

‹rade, Meclis-i (‹. MVL) dosya 392, vesika 17100.
MB. ‹ 15 / 113.
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‹spermeçet Fabrikas›’n›n Yeniden ‹nﬂas› ‹çin Yap›lan ‹lk Keﬂfi
Bo¤aziçi’nde Paﬂabahçesi’nde kâin Hazine-i Hassa idaresinde bulunan ‹spermeçati Fabrikas› yanm›ﬂ ve y›k›lm›ﬂ oldu¤undan mezkûr
mahalle bilirkiﬂilerden Küçük Ohannes Kalfa ve Ressam Bedros Kalfa
gönderilerek fabrikatör Monsieur Terito’nun tersim etmiﬂ oldu¤u bir
adet resmi mucebince yanm›ﬂ olan duvarlar› y›k›l›p mevcut temelleri
üzerine yeniden fabrikan›n inﬂas› için keﬂif ve muayene ve kaleme al›nan masraf miktar›n› gösteren birinci keﬂif defteridir.
Bu defterde ölçü birimi olarak o devrin usulünce zirâ’ (arﬂ›n) ve
parmak hesab› esas al›nm›ﬂt›r. Burada kullan›lan zirâ’ eskiden halk›n
yayg›n olarak bildi¤i ve kulland›¤› 68 cm’lik arﬂ›n de¤il, mimari arﬂ›nd›rd›r ve bugünkü karﬂ›l›¤› da 76,8 cm, parmak ise 3,1 cm’dir.6
‹ﬂin ad› mahiyeti ve özellikleri

Zirâ’-› terbi ve
birim fiyat›

Mezkûr fabrikan›n yanm›ﬂ duvarlar›n›n
y›k›larak mevcut temelleri üzerine Hasköy
tu¤las›ndan iç taraf› halis harçla s›val› ve
meﬂeden mamul çam çerçeveye ve do¤rama
806,22x600
kap›l› tavana müsavi oluncaya kadar dört
taraf›n içi bölmelerle bilcümle kövde duvarlar›
inﬂas›
Kebir fabrika ve cam f›r›n› ittisali ile zahr›
taraf›nda ilave olmak üzere inﬂa olunacak kövde 60,22x45
duvarlar›n›n harfiyle yeni taﬂtan halis harçla
temel mahalleri
Mezkûr duvar üzerinde iki kat olan yere Ayanc›k
onluk kiriﬂinden taban keﬂîdesiyle üzerine sekiz
parmak pala7 ile 2,5 parmak hacminde 10
parmak palas›nda tesviyeli olarak seren
209x30
kiriﬂinden kiriﬂli iki arﬂ›nda bir lama demirinden
baﬂlar› hançerli rab›tl› 1,5 parmak hacminde
serenden üzeri ayn› ﬂekilde iki kat olan
mahallin bir kat döﬂeme tecdidi

6
7

Fiyat› /
kuruﬂ

080591.50

002741.00

006270.00

Talip Mert, “Ayasofya Levhalar›” Arﬂiv Dünyas›, Ekim 2007, say› 10, s. 58-65.
Pala: bir yere çaprazlama konulan yass› kiriﬂ veya kereste.
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Tavan alt›n›n mezkûr duvarlar üzerine
ayn› ﬂekilde taban keﬂîdesiyle üzerine 8 adet
10 parmak pala ile alt› parmak hacminde
tesviyeli olarak baﬂlar› b›rakma kiriﬂler ile
üzeri kezalik tesviyeli seren biçmesinden
martekli serenden çapraz baba gö¤üslemeli
maa rende ve (…) kapl› yeni kiremit
döﬂemeli mahyalar› halis harçla bast›rmal›
metîn ve müstahkem akar taçvarî tavan
tecdidi.
Tesviyeli b›rakma kiriﬂleri, 8 adet
200x1600
Sakf (tavan) tecdidi
391x50=19550
Kiremit döﬂeli ve s›val› kirpi saçak
88x30=2640
Mezkûr duvarlar üzerine ya¤ f›ç›lar›
mahallinde fener mahalli[nin de] alt›nda
mevcut demir sütünlar tahta (alta) rabt
olunarak iki parmak hacminde hançer ile
rab›tl› b›rakma demir kiriﬂler ile ortalar›
mahallerine iki baﬂlar› kapal› ve özel dökme
künkleri dikine mulâs›k (yap›ﬂ›k) döﬂemeli
taht› (alt›) tavan› ile üzeri halis harçla s›val›
ve üzeri def’a Fransa topra¤› ile tesviyeli
bilâ-heva künk kubbe inﬂas›.
Künk kubbesi
166,6x80=
Som saça¤›
45x120=
Zaç ya¤› f›ç›lar›na mahsus mahalde havuz
yerleri yanm›ﬂ oldu¤undan fesh olunarak
mevcut çeﬂmi üzerine Fransa topra¤›yla
kar›ﬂm›ﬂ taban›na Hasköy tu¤las›ndan
döﬂemeli ayn› ﬂekilde tu¤ladan Fransa
topra¤›yla dört taraf› bölmeli, üzeri ve
birûnu (d›ﬂ k›sm›) Triyeste taﬂ›ndan
kapl› havuz mahalleri inﬂas›
35,5x230
Fabrika-i mezkûrun derunlar›na bilcümle
halis harçla tu¤la ferﬂi
302x13
Makine altlar›nda bulunan somlar› bazen
harab olmuﬂ olmakla Makrahora taﬂ›ndan
tesviyeli olarak devﬂirme somlar›n›n tecdidi
30x300
Zaç f›ç›lar› mahallinde mevcut demir
sütunlar›n üzerine iki tanesi harap olmuﬂ
oldu¤undan tecdidi ile ›ﬂ›k için üzerinin kal›n
saçtan kapl› tarafeyni cam çerçeveli fener inﬂas›
25x350

[023790.00]

013300.00
005400.00

008165.00
006033.50

009000.00

006250.00
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‹nﬂa olunacak binalar ile eski binalar aras›nda
yanm›ﬂ taﬂ duvar› fesh olunarak mevcut
temeli üzerine yar›m derece taﬂ mevcut
halis harçla duvar
35x195
Mevcut la¤›mlar› harap olmuﬂ oldu¤undan
döﬂeme olarak la¤›m tecdidi
50x40
‹ki kat olarak yani % 20 hesab›yla nakliyesi
Cem’an yekûn
Muhterik mahal ittisalinde mevcut fabrikan›n
260x20
sakf› yang›ndan zedelenmiﬂ oldu¤undan
prutyeden (?) bazen baba ve gö¤üsleme ilavesiyle
kiriﬂ biçmesinden iki adet b›rakma kiriﬂleme
ile ayn› ﬂekilde seren biçmesinde n›sf derece
merteklerine ilavesiyle üzerine çatal Tercan
tahtas›ndan n›s›f derece kapl› kiremit örtülü
tavan imali
Muhterik fabrikan›n karﬂ›s›nda di¤er cam
fabrikas›n›n kap› ve pencereleri yan›k ve
zedelenmiﬂ oldu¤undan müceddeden cam,
çerçeve ve kap›lar›n›n yenilenmesi
Cam çerçeveleri
48,18x30
Nakliyesi
Kap›lar›n tecdidi
64x40
Yekûn
Cem’an yekûn

007800.00
002000.00
034268.00
205609.00
005200.00
001040.00

006240.00

001462.50
000804.00
002540.00
004846.50
616675.00

‹spermeçet Fabrikas›’n›n Yeniden ‹nﬂas› ‹çin Yap›lan ‹kinci
Keﬂif
‹spermeçet Fabrika-i hümayunun yanan mahallinin yeniden inﬂas› ve içine konulmas› laz›m gelen makine, âlet ve edevât›n fiyat ve
masraflar› ile yerli yerine konulmas› için vuku’ bulacak masraflar›n keﬂif defteridir:
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Malzemenin ad› ve özellikleri
Mukaddemki vapur üç bargir kuvvetinde
oldu¤u halde iﬂbu celb olunacak vapur dört
bargir kuvvetinde olacak ve bu cihetle iﬂe
sühulet gelecektir.
Dört bargîr kuvvetinde vapur makinesi
tulumbas›
Bir bargir kuvvetinin ilavesi için
Toplam
Bir adet rüzgâr pervanesi
Kebir revgan tulumbas›
Bir adet mum kat’› için testere makinesi
Perdaht makinesi
Çifte dideli vapur ile iﬂler revgan so¤utmak
için kebir kazgan
Vapur ile iﬂler beheri alt› fitil destgâhlar›
Yeni usul beheri ikiﬂer yüz kal›pl› döküm
destgâhlar›
Mabeyn…e ve kandillere mahsus mumlar
için beheri 24’er kal›pl› el destgâhlar›
Beheri 120’ﬂer k›yyelik kebir maden gerdel8
Maden kebir kova
Kebir bak›r kefçe
Döküm destgâhlar› laz›mesi için madenden
döküm gerdel kefçe ve mukavva ve sâire
Maden revgan tavalar›
Yayl› pirinç musluk
Def’a yayl› pirinç musluk
‹slim ve revgan ve su için pirinç dökme
ve tunç yayl› kebir ve sa¤ir musluklar
‹slim için bak›r boru 30 metre,
135 k¤ (135x4,37)
Def’a ince bak›r boru 200 metre,
320 k¤ (320x4,5=1440)

8

Adedi

Fiyat› / Frank

Eski fiyat 01425.00

0001
0002
0001

[ek fiyat] 00475.00
01900.00
00300.00
00438.00
00600.00
00800.00
00400.00

0006
0005

02280.00
2000x5= 10000.00

0008

00480.00

0002
0004
0004

00140.00
00038.00
00120.00
00280.00

0800
0003
0007
0057

03600.00
00150.00
00315.00
01444.00
00591.00
01440.00

Gemilerde temizlik iﬂlerinde kullan›lan saç ya da pirinç çemberli tahta kova.
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Gayet ince bak›r boru, 7 metre (7x10)
‹slim borular›n› eklemek için âlet
Vida somunu
Vapur düdü¤ü
Gaz ile kurﬂun bast›rmak için makine
‹slim ve su yollar› için kurﬂun borular
F›ç›lar ve sair mahallere kaplamak için
tahta kurﬂun
Mezkûr âlet ve edevât›n sand›klamas› ve
demir yol mesarifi ve vapur navullar›,
sigorta ve Avrupa’da verilen komisyon
ve mesarifat-› sairenin miktar› bi’t-tahmin
Yekun

00070.00
0150
0300

3500

00262.50
00150.00
00025.00
00395.00
01019.50
02500.00
06000.00

35738.00

Fabrika-i hümayun lâzimesi için Dersaadet’te yap›lmas› lâz›m gelen baz› âlat ve edevât ve makinelerin kurulmakl›¤› için vuku’ bulacak
mesârifat ve yevmiyelerin defteridir:
‹ki adet zinko kapl› islim sand›¤› ve fitil
için bir adet kurﬂun kapl› tekne, ayakl›
Revgan-› don tavalar› için islim ile k›zar
do¤rama hücre maa kurﬂun oluk
Ç›ral› çamdan 5000 k›yye revgan al›r demir
çemberli kebir f›ç›
Def’a beheri 1500 k›yye al›r sagîr f›ç›
Mezkûr makinelerin mil diﬂi ve düz varilleri
ve saire
Fabrika-i hümayun lâz›mesi için sofra, raf,
dolap, terazi, sand›k ve saire
Terasenin tel kafesleri maa çerçeve
Revgan için bat›k çemberli ko¤a
Gümrükten fabrikaya nakliye ve f›r›n
tamirleri
Makinelerin yerli yerine vaz’› içün
kurﬂunlar›n lehimi içün vuku’ bulacak
yevmiyeler
Yekun
9

HH. EBA 1 / 66.

02500
06000
0006

12000

0009

04500
18000
10000

0012

04500
00480
15000

18000
909809
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Yedikule Mum Fabrikas›
‹ncirköy mum fabrikas›n›n iki sene sonra yand›¤› bunun üzerine
Yedikule’de yeni bir fabrika kurulmas› için teﬂebbüslerde bulunuldu¤u
görülmektedir. Daha sonraki y›llarda da çok verimli çal›ﬂamayan bu
fabrikay› sat›n almak için ‹stanbul’daki balmumcu esnaf›n›n müﬂteri
oldu¤u arﬂiv belgeleriyle sabittir. Bu konunun arﬂiv belgelerindeki hikâyesi ﬂöyledir:
“Ticaret Nezareti’…ne
Devletlû efendim hazretleri,
Ma’lum-i sâmileri buyruldu¤u üzere zaruri ihtiyaç maddelerinden her
birinin Osmanl› mülkünde imali ve bunun için çareler aranmas› nice nice
fayda ve güzelliklere vesile olaca¤› padiﬂah›n da en büyük arzusudur. ﬁu anda Dersaadet’te çokça sarf olunan ispermeçet denilen mum hâriçten getirilip
sat›lmaktad›r. E¤er çi ‹ncirköy’de daha önce bu tür mum imali için özel imtiyazl› bir fabrika inﬂa olunmuﬂ ve baz› imalat› da yap›lm›ﬂ ise de daha sonra bu fabrika yanm›ﬂ ve daha baﬂka baz› sebeplerden dolay› imalat terk olunmuﬂ gibidir. Bu faydal› iﬂ de [böylece] kaybolmakta ve eskiden beri Yedikule
hâricinde ya¤ mumu imaline mahsus olan bu mahaller ve [imalatç›] esnaf›n
da mallar›n›n revaç bulmamas›ndan dolay› baya¤› metruk ve çal›ﬂamaz bir
duruma geldikleri iﬂitilmektedir… Bu iﬂin güzel bir yolu bulunarak lüzumu
olacak ispermeçetin Dersaadet’te imali için tedbirlerin al›nmas› mülk ve millet hakk›nda büyük faydalar› mucip olacakt›r. Bu ve benzeri ﬂeyler esasen
Nafia Nezareti’ne ait bulunup [ancak] Sadaret’in de bay›nd›rl›k ve servetin
art›r›lmas› yolunda her türlü mesai ve gayretlerinin görülmesi ﬂükrana vesile olacakt›r. ‹ncirköy Fabrikas›’n›n hal-i haz›r› özel bir imtiyaz ile ve tahkik
[de olunarak mevcut ﬂartlar›] bozmayacak ﬂekilde mumcu esnaf›ndan bir ﬂirket teﬂkili ile Yedikule mumhanelerinden birinin fabrika ﬂekline sokularak iﬂletilmesi. [Bu] takdirde ehven fiyatla nefis ispermeçet imali müyesser olup
bundan gerek ‹stanbul sâkinlerinin ve gerekse ﬂirket ortaklar›n istifade edecekleri apaç›k ortadad›r. Mezkûr ‹ncirköy Fabrikas› ve mumcu esnaf› muteberlerinden lüzumlu görülenlerin Sadaret’e celbi ile ﬂu maddede olacak kâr
ve menfaat kendilerine ifade olunarak güzel bir karar istihsaliyle neticesinin
geniﬂçe yaz›lmas› hususunun yüce makama havalesi meclisçe düﬂünülüp durumun icras› için emir ve ferman efendimindir. 12.11.1866 (04.B.1283).
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Ticaret Nezareti’…ne
Devletlu efendim hazretleri
Özel imtiyazla daha önce ‹ncirköy’de inﬂa k›l›nm›ﬂ olan ‹spermeçet
Fabrikas›n›n yanm›ﬂ ve terk edilmiﬂ olmas›ndan dolay› ﬂu imtiyaz›n ahvalini
de¤iﬂtirmeyecek ﬂekilde mumcu esnaf›ndan bir kumpanya teﬂkil ve Yedikule
mumhanelerinden birinin fabrikaya çevrilerek ispermeçet imali hususunda
iktiza edenlerin celbi ve durumun anlat›lmas›yla al›nacak karar›n da bildirilmesi 12.11.1866 tarihinde ayr›nt›lar›yla bilginize sunulmuﬂtu. Bu maddenin Ermeni milletinden birine ihalesi gibi Hazine-i Hassa’ca bir tasavvur oldu¤u rivayet edilmekte ve haber al›nmakta oldu¤una binaen hakikaten öyle
bir tasavvur oldu¤u halde gerçekleﬂmeden hemen Hazine-i Hassa… ‹le haberleﬂerek önceki yaz›ya uygun bir biçimde bakanl›¤›n›za tekrar yaz›lmas›
meclisce düﬂünülmüﬂ olmakla ol babda emr ü irade efendimindir.
18.11.1866 (11.B.1283).
Mehmed
Hazine-i Hassa Nezareti’…ne,
Devletlu efendim hazretleri,
Özel imtiyazla daha önce ‹ncirköy’de inﬂa k›l›nm›ﬂ olan ‹spermaçet
Fabrikas›n›n yanm›ﬂ ve terk edilmiﬂ olmas›ndan dolay› ﬂu imtiyaz›n ahvalini
de¤iﬂtirmeyecek ﬂekilde mumcu esnaf›ndan bir kumpanya teﬂkili. Ve Yedikule mumhanelerinden birinin fabrikaya çevrilerek ispermaçet imali hususunda iktiza edenlerin celbi ve durumun anlat›lmas›yla al›nacak karar›n bildirilmesi Meclis-i Vâla riyasetinden yaz›l› olarak bildirilmiﬂtir… Bu maddenin
Ermeni milletinden birine ihalesi gibi Hazine-i Hassa’ca bir tasavvur oldu¤u rivayet edilmekte… Oldu¤una binaen hakikaten öyle bir tasavvur oldu¤u halde gerçekleﬂmeden icab›na bak›lmas›na dair bu kere dahi gelen [Meclis-i Vâla] tezkiresi görmeniz için ekte takdim k›l›nm›ﬂt›r. Padiﬂah›n cülusundan bu yana pek çok hay›rl› eserin vücut buldu¤unu gördü¤ümüz gibi mumcu esnaf›n›n da ﬂu tasavvura uygun bir ﬂirket kurarak bunlara ispermaçet
imal ettirilmesi say›s›z güzelliklere vesile olaca¤›ndan gere¤ine bak›lmak üzere bu bâbdaki görüﬂ iradenizin h›zl› bir biçimde bildirilmesi… 28.11.1866.
Hakk›10
10

Hazine-i Hassa (HH. VRK) 70 / 10.
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‹spermeçet Fabrikas›’n›n Özelleﬂtirme Dönemi
1868’de ‹spermeçet Mumu Fabrikas›’n›n özele devri gündem gelmiﬂ ama bu teﬂebbüsten de vaz geçildi¤i anlaﬂ›l›yor. En ciddi sebep ise
o y›llarda günlük hayat giren petrol lambalar›n›n revaç bulmas› ve daha da mühimi mumcu esnaf›ndan bu iﬂi hakk›yla bilen kimsenin olmamas›.
[Meclis-i Vâla] Riyasetinden Maliye Nezareti’ne,
Dersaadet’te bulunan balmumcu ve ya¤ mumcu ve mumcu esnaf› birleﬂerek bir ﬂirket teﬂkili ve kâfi gelecek bir de sermaye koyarak ispermeçet
imal etmek üzere Hazine-i Hassa’…ya ba¤l› olup hayli vakitten beri metruk
olan ispermeçet fabrikas›nda [mum] iﬂlemelerine izin verilmesi hakk›nda Islah-› Sanayi Komisyonu’ndan tanzim olunan mazbata ekli olarak görüﬂünüze sunuldu. Mealinden de anlaﬂ›laca¤› üzere her y›l Osmanl› ülkesine hâriçten 180.000 alt›nl›k ispermeçet girmekte oldu¤u cihetle ﬂimdi yeni bir ﬂirket
kurarak ispermaçet imali hakk›nda olacak güzellikler inkâr edilemez. Bunun
için istenilen fabrika ise birçok vakitten beri metruk oldu¤undan iﬂbu ﬂirkete
terkinin mümkün olaca¤› müsellem bulunma¤la bu babda olan görüﬂlerinin
sorulmas› düﬂünülmüﬂtür. Ol babda emir ve irade…
Maliye Nezareti’…ne,
Devletlu efendim hazretleri,
Bu metin yukarda yaz›lan metnin tamamen ayn›s›d›r. Bu belge üzerinde ﬁura-y› Devlet so¤uk damgas› ile o zamanlar ﬁura-y› Devlet reisi olan
Midhat Paﬂa’n›n imzas› vard›r. Tarih olarak da 23.03.1868 tarihi yer almaktad›r. Bu mazbataya aﬂa¤›da gelen ﬂu ek yap›larak bir ay sonra Sadaret’e sunulmuﬂtur.
Devletlu efendim hazretleri,
Riyasetten gelen yaz› ve mazbata taraf›mdan görülmüﬂtür. Ad› geçen
esnaf kethüdalar›yla ileri gelenlerinden birkaç kiﬂi [Hazine-i Hassa’ya] celp
ile mezkûr fabrikay› ne yolda iﬂletecekleri kendilerinden soruldu. Vak›â, bu
fabrikada ﬂirket olarak ispermaçet imali esnaf aras›nda düﬂünülmüﬂ ve istid’â olunmuﬂ ise de Avrupa’dan büyük miktarda gelen gazlar ispermaçetin
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revaç ve sürümüne halel verdi¤i gibi zaten içlerinde ispermaçetin imali fennini bilir kimse de bulunmad›¤›ndan bu düﬂünceden vaz geçtikleri cevaben
ifade olunmuﬂtur. Bu fabrikan›n maktû’an (götürü usulle, kabala) ihalesi
kararlaﬂt›r›ld›¤›ndan kiralamak isteyenler olursa Hazine-i Hassa’ya gönderilmesi hususunun komisyona tebli¤i… 22.04.1868 (29.Z.1284).11
Genel olarak Osmanl› Arﬂivi’nde henüz tasnif iﬂlerinin bitmemesi sebebiyle belgeler aras›nda ciddi bir kopukluk vard›r. Bu kopukluk
olay›n›n en canl› örneklerinden birisi de bu mum fabrikas›d›r. Ve bu
konu hakk›yla ayd›nlat›lamam›ﬂt›r. 1868’den 1893’e kadar ne olmuﬂtur? Bu sorunun cevab› bugün için yoktur.
1893’te mum fabrikas›n›n imtiyaz hakk› Hariciye Nezareti Mektûbi Kalemi müdürü daha sonra uzun y›llar Paris Büyük Elçisi olacak
olan Salih Münir Bey (1859?-1939)’e verilmiﬂtir.12 Bu imtiyazla ilgili
belgeler ﬂunlard›r:
“Dersaadet ve civar›nda ispermeçet mumu imali imtiyaz› Hazine-i Hassa’da olmas›yla otuz sene müddetle iﬂletilmek ve bu süre zarf›nda mum yap›m›nda kullan›lan hammaddeler dâhili gümrüklerden,
ihraç yoluyla gelecek as›l maddeler ise ithalat resminden muaf tutulmak ﬂartlar› ve di¤er baz› ﬂartlar ile Paﬂabahçesi’nde bir fabrika te’sisi
için Hazine-i Hassa… ‹le Mektûbi-i Hariciye Salih Münir Beyefendi… Beyninde tanzim edilmiﬂ olan mukavelenin münderecat› mûcebince gereken muamelenin yap›lmas› hususuna… Padiﬂahtan irade
de ç›kar›lm›ﬂt›r. Muafiyet maddesinin de Rüsûmat Emaneti’ne tebli¤i… 09.05.1893 (22.L.1310).13

11
12
13

Meclis-i Vâla evrak› (MVL) 883 / 92.
Y›ld›z Perakende arzuhaller ve jurnaller evrak› (Y. PRK. AZJ) dosya, 24, vesika 18.
‹rade Hususi (‹. HUS) 1310.L / 75.
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‹spermeçet balinas› (Ressam: Hatice Öztürk).

Mum fabrikas›n›n genel görünüﬂü,
kaynak: Servet-i Fünûn, Say› 250, 1 Kânun-i evvel 1311

Mum Iﬂ›¤›

Divan ﬁiirinde Mum
Hasan Kaya*

Divan ﬂiirinde mum tasavvuru
Divan ﬂiirinde mum, ço¤unlukla yanmas› ve ›ﬂ›k kayna¤› olmas›
sebebiyle iﬂlenir; s›k s›k pervane ile an›l›r. Mumum ›ﬂ›¤› etraf›nda durmaks›z›n dönen pervane ve mumum bu hâli çeﬂitli teﬂbihlere konu
olur. Divan ﬂairleri sevgiliyi muma, kendilerini de pervaneye benzetmiﬂlerdir. Mum, aﬂk ateﬂinin tesiriyle eriyen âﬂ›¤›n timsalidir. Mumun
yan›ﬂ›, baﬂtan aya¤a do¤ru olur. Mumun ›ﬂ›¤› c›l›zlaﬂt›¤›nda baﬂ› kesilir.
Ayr›ca yer yer lale, ay, güneﬂ, âﬂ›k, gam, sine, göz, can, boyun, sevgili,
sevgilinin yana¤› ve yüzü, güzelli¤i de muma benzetilir.1
Klasik ﬂiirimizde mum daima bir insan -ço¤unlukla sevgili- olarak
düﬂünülür. Mumun gövde k›sm› yani bütünü insan›n boyu, mumun fitili insan›n can›, mumun alevi insan›n yüzü, eriyen k›s›m gözyaﬂ›, mumun duman› (isi) âh olarak kabul edilir.
Tasavvufta mum, ‹lahî nûra tekabül eder. Yanan mum gönlün aﬂk
ile dolmas›n›, dünyan›n ayd›nlanmas›n› sembolize eder.
* Yrd. Doç. Dr. Hasan Kaya, Nam›k Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk

1

Dili ve Edebiyat› Bölümü, Tekirda¤.
hasankaya@nku.edu.tr.
‹skender Pala, Ansiklopedik Divan ﬁiiri Sözlü¤ü, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1995, s. 508.
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Geçmiﬂte hane ve konaklarda ayd›nlatma vas›talar›n›n en yayg›n› mumdu. Herkesin hâline göre al›p yakt›¤› epey mum çeﬂidi yap›lm›ﬂt›. Bunlar›n her birinin bir ismi vard›. Kibarlara mahsus olan “bal›k nefesi”, yine ekâbirin kulland›¤› büyük “balmumu”, “ﬂiﬂe mumu”,
camilerde mihrap kenar›na konulan “mihrap mumu”, k›rm›z› dipli
“Varna mumu”, Eyüp’te yap›lan yerli “s›r›k mumu”, siyah “Arap mumu”, büyük ve ince “divanhâne mumu”, dökme “iç ya¤› mumu”, kal›n
k›sa “fener mumu” bunlardand›.2 Lehce-i Osmânî’de de mum çeﬂitlerinden “bal›k mumu”, “karamum”, “mühür mumu”, “tezkire mumu”,
“Varna mumu” ve “yel mumu” yer almaktad›r.3
Mumun her hâli ﬂairlerin hayal dünyas›nda yans›mas›n› bulmuﬂtur.
Mumlar ﬂamdanlara konuldu¤unda yanan mum damlalar›n›n yere dökülmemesi için muma geçirilerek dip taraf›na konan, ortas› delik pul
ﬂeklinde camdan veya madenden yap›lm›ﬂ küçük yuvarlak levhaya
“mum damlal›¤›” denmiﬂtir.4 Diyarbak›rl› ‘Azmî (ö. 1831), mumun
oturtuldu¤u ﬂamdan›n gümüﬂ veya alt›ndan yap›lmas›n› yüce bir mekânda yer edinme, oturma olarak ele alm›ﬂt›r. Mum ›ﬂ›¤›n›n etrafa yay›lmas› için ﬂamdan kullan›lmakta ve bunlar yüksek bir yere konmaktad›r:
Ya sîmden ya zerden ederler serîrini
Seyr et ne rütbe menzil-i ‘âlîde câh-› ﬂem’
Diyarbak›rl› ‘Azmî5
Mumun veya kandilin ›ﬂ›¤› c›l›zlaﬂt›¤›nda fitil k›sm›n›n ucu mum
makas› ile kesilir ve böylece ›ﬂ›¤›n›n artmas› sa¤lan›rm›ﬂ. Aﬂa¤›daki beyitte bu anlat›lmaktad›r:
2

3

4

5

Abdülaziz Bey, Osmanl› Âdet Merasim ve Tabirleri, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, s. 205.
Ahmet Vefik Paﬂa, Lehce-i Osmânî, Haz›rlayan: Recep Toparl›, Türk Dil Kurumu
Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 282.
‹lhan Ayverdi, Kubbealt› Lugat› Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealt› Neﬂriyat, ‹stanbul 2008, II, s. 2139-2140.
Mehmet Duymaz, Diyarbak›rl› Azmî ve Divançesi (‹nceleme-Metin-‹ndeks), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 289.
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Ki bî-ferr olsa bir ﬂem’ün likâs›
Baﬂ›n› kesseler artar ziyâs›
Larendeli Hamdî6
Mumun geceleri kullan›l›ﬂ› da ﬂairler taraf›ndan dile getirilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki beyitlerde sevgilinin saç› gece, yüzü gece yanan mum; bazen
de âﬂ›¤›n sinesine yakt›¤› yara mum olarak tahayyül edilmiﬂtir:
Zülfün hayâli cânum› yaksa ‘aceb degül
‘Âdet durur ki ﬂem’ yakarlar çü ﬂâm ola
Ahmed Paﬂa7
Sînem üzre dilberâ ‘aﬂkunla yakdum tâze da¤
Nitekim ahﬂama karﬂu yana her evde çerâ¤
Azbî Baba8
Mumun seherde söndürülmesi de divan ﬂiirinde çeﬂitli hayallerle
ifade edilmiﬂtir. Sevgilinin yüzünü gören âﬂ›¤›n gönlündeki ateﬂin sönmesi, seherde mumun söndürülmesi olarak düﬂünülmüﬂtür:
Görse cemâl-i yâr› bulur sûz-› dil sükûn
‘Âdetdür söyünür ol›nca seher çerâ¤
‹bni Kemâl9

6

7

8

9

Babel Saber Mohamed Abdel-Maksoud, Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Arap, Fars
ve Türk Edebiyat›nda Ele Al›n›ﬂ Biçimi ve Larendeli Hamdî’nin Eseri, II, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10698,leylamecnnpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s.
218.
Ali Nihad Tarlan, Ahmed Paﬂa Divan›, Milli E¤itim Bakanl› Yay›nlar›, ‹stanbul
1966, s. 127.
Sibel Bayram, Azbi Baba Hayat›-Eserleri-Sanat› ve Divan› (‹nceleme-Tenkitli Metin),
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2006, s.
296.
Mustafa Demirel, ‹bn-i Kemâl Dîvân Tenkidli Metin, Fakülteler Matbaas›, ‹stanbul
1996, s. 100.

120 • Mum Kitab›

Mum, eskiden sohbet ve e¤lence meclislerinin de vazgeçilmez unsurlar›ndand›r. Bu sebeple meclis tasvirlerinde mum genellikle yer al›r.
Ulvî’nin aﬂa¤›daki beytinde sâkînin meclise bir deste mumla gelerek
orada bulunanlara birer mum sunmas› âdetinden söz edilmektedir:
Deste-i ﬂem’-ile geldi dest-i sâkî meclise
Rindler bezminde ‘âdetdür varur rindâna ﬂem’
Ulvî10
Mumluk anlam›na gelen ﬂamdanlar›n bir k›sm›n›n üzerine düz veya çiçekli billurdan fanuslar tak›l›rd›. Fanuslar›n beyaz›, k›rm›z›s› ve
renkli çiçeklisi de vard›.11 Aﬂa¤›daki beyitte Enverî, sevgilinin yana¤›n›
mum, saç›n› da onu rüzgârdan koruyan fanus olarak tasavvur etmiﬂtir:
ﬁiddet-i bâd-› sabâdan sak›nup ﬂem’-i ruhun
Sanemâ zülf-i ﬂebün üstine old› fânûs
Enverî12
Kal›n fitilli olmas› dolay›s›yla rüzgârda sönmeyen “yel mumlar›”
da divan ﬂiirinde söz konusu edilir. Beyitte “çok isteyerek aramak” anlam›na gelen “mumla aramak” deyimi de kullan›lm›ﬂt›r:13
ﬁu’le-i âhla vâdî-i mahabbetde gönül
O kamer tal’at› yel mum› ile ara meded
Fennî14

10

11
12

13

14

Arzu Erpik, Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 3849 Numarada Kay›tl› Mecmû’a-i
Eﬂ’âr’›n 40b-80a Yapraklar›n›n Tenkitli Metni, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 2009, s. 28.
Abdülaziz Bey, age., s. 205.
Cemâl Kurnaz ve Mustafa Tatc›, Ümmî Divan ﬁairleri ve Enverî Divan›, Milli E¤itim
Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 2001, s. 103.
Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyat›nda Mazmunlar ve ‹zah›, Haz›rlayan: Cemâl
Kurnaz, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s. 499.
H. ‹brahim Demirkaz›k, 18. yy. ﬁairi Mustafa Fennî, Dîvân (‹nceleme-Tenkitli MetinDizin), II, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araﬂt›rmalar› Enstitüsü, Doktora Tezi, ‹stanbul 2009, s. 398.
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Günümüzde, geceleri e¤lence merkezlerinin ›ﬂ›klarla donat›lmas›
gibi eskiden de meyhane gibi mekânlar, muhtemeldir ki müﬂteri çekmek için, mumlarla süslenirmiﬂ:
Yaraﬂur zülf ü ‘izâr-ile leb-i cânâneler
Nitekim ﬂem’-ile zeyn olur gece mey-hâneler
Me’âlî15
Elektri¤in kullan›lmad›¤› dönemlerde geceleri ›ﬂ›k temininin
temel unsurlar›ndan biri olan mum kimi zaman bu iﬂlevinin d›ﬂ›nda
da kullan›lm›ﬂ ve böylece mumla ilgili çeﬂitli âdet ve gelenekler ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu âdet ve geleneklerin ço¤u divan ﬂiirinde karﬂ›l›k
bulmuﬂ ve ﬂairlerin hayallerine konu olmuﬂtur. Bunlardan baz›lar›
ﬂunlard›r:
Mum yap›ﬂt›rmak
Mum yap›ﬂt›rmak; niﬂan koymak, bellemek, unutmamak; bir ﬂeyi
k›rm›z› mum ile mühürlemek; önemli görülen bir ﬂeye hat›rlamak üzere iﬂaret koymak, mimlemek; unutmay›p hat›rda tutmak;16 mim koymak, unutulmas›n diye iﬂaret koymak17 anlamlar›nda kullan›lan bir tabirdir. Mum yap›ﬂt›rmak yerine mumlamak tabiri de kullan›lmaktad›r.18 Eskiden s›byan mektebine giden çocuklar kitaplar›n› açar açmaz
derslerini bulabilmek için ders baﬂ› olan yere ya bir tebeﬂir çekerler yahut bal mumu yap›ﬂt›r›rlarm›ﬂ. Hatta medrese talebeleri de sat›r baﬂ›
olmayan ders kitaplar›na böyle bir iﬂaret koyarlarm›ﬂ. ‹ki kiﬂi görüﬂürken “sen bu sözleri unutma!” yerine “sen buraya mum yap›ﬂt›r” demek
15

16

17

18

Edith Ambros, The Iyrics of Me’âlî an Otoman poet of the 16th Century, Klaus
Schwarz Verlag, Berlin 1982, s. 230.
Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, II, Milli E¤itim
Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 581; Yaﬂar Ça¤bay›r, Ötüken Türkçe Sözlük,
Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul 2007, III, s. 3303; ‹lhan Ayverdi, age., II, s. 2140.
M. Ali Tanyeri, Örnekleriyle Divan ﬁiirinde Deyimler, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1999,
s. 194.
Ahmet Vefik Paﬂa, age., s. 282; Yaﬂar Ça¤bay›r, age., III, s. 3303.
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âdetmiﬂ.19 Kitaplarda mühim baz› k›s›mlara mum ile iﬂaret konurmuﬂ
ki bunun anlam› “dikkat buyurulsun, mühimdir, tekrar okuna!” gibi
ikazlar olup eski kitaplarda görülen mim ( )مiﬂaretine karﬂ›l›k gelirmiﬂ.20 Aﬂa¤›daki beyitte Fennî (ö. 1745), sevgilinin yana¤› (ruh›) üstüne mum yap›ﬂt›rd›¤›n› söyleyerek bu âdeti hat›rlatm›ﬂt›r:
Ruh› üzre olan hâlete ben mûm yap›ﬂdurdum
O gül bir noktaya ç›kmazdan evvel dah› mektebde
Fennî21
Aﬂa¤›daki beyitte sevgili, Bosnal› Sâbit (ö. 1712)’e çok dikkatli
bakt›¤› gerdan›n› unutmamas› için mum yap›ﬂt›rmas›n› söylemektedir:
Handeyle didi mum yap›ﬂdur burac›¤a
ﬁem’ün yan›nda gerdenine dikkat eyledüm
Bosnal› Sâbit22
Ref’et Mehmed ‘Azîz (ö. 1765) de bir ﬂeyi unutmamak için oraya
mum yap›ﬂt›rma âdetini kullanm›ﬂt›r:
Emdirmege va’d etmiﬂdin la’l-i lebinden
Sen bu yere sâkî hele bir mûm yap›ﬂd›r
Re’fet Mehmed ‘Azîz23
Mumla okumak
Mumla okumak “çok isteyerek davet etmek” anlam›na gelir.24 Eskiden mum baﬂl›ca ayd›nlatma araçlar›ndan biriydi. Özellikle zengin
19
20
21
22

23

24

Ahmet Talât Onay, age., s. 362-363.
‹skender Pala, Ah Mine’l-Aﬂk, Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul 1999, s. 163.
H. ‹brahim Demirkaz›k, age., II, s. 576.
Turgut Karacan, Bosnal› Alaeddin Sabit Divan, Cumhuriyet Üniversitesi Yay›nlar›,
Sivas 1991, s. 475.
Mehmet Nuri Kardaﬂ, Ref’et Mehmed ‘Azîz’in Hayat›, Edebi Kiﬂili¤i, Eserleri ve Dîvân›n›n Tenkitli Metni, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, Adapazar› 2008, s. 234.
M. Ali Tanyeri, age., s. 194; Yaﬂar Ça¤bay›r, III, s. 3303.
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evlerinde mum yanard›. Bu mumlar›n dip taraf› k›rm›z›ya boyan›rd›.
Kibardan bir zat›n kibardan birine mum göndermesi “bu gece bize geliniz” diye davet say›l›rd›. Anadolu’da baz› köylerde dost ve h›s›mlara
dü¤üne davet ederken dibi k›z›l bal mumu göndermek âdettir. Buna
“mumla okumak” denir. Günümüzde, davetsiz geldi¤i hâlde ikram ve
alaka bekleyen kiﬂilere söylenen “Dibi k›z›l mumla m› davet ettim?”
sözü buradan gelmektedir.25 Nev’î (ö. 1599)’nin aﬂa¤›daki beyitlerinin
ilkinde dü¤üne, ikincisinde de servinin bülbülü gül bahçesine mumla
okumas› (davet etmesi) anlat›lm›ﬂt›r:26
Mûm-ile dügüne okumak ‘âdet olmag›n
Alduk ele çerâ¤umuz› cür’et eyledük
Nev’î27
Reftâra geldi serv eline ﬂem’-i sebz alup
Ezhâr› sû-be-sû okud› gülﬂene hezâr
Nev’î28
Aﬂa¤›daki birinci beyitte yan›nda yoldaﬂ olarak sadece gölgesini
bulan Zâtî (ö. 1546), akﬂam oldu¤unda sevgiliyi mumla okumad›¤›nda
yan›na gelmeyece¤ini; ikinci beyitte ise aﬂk ateﬂinden yanm›ﬂ oldu¤unu, kendisiyle birlikte yanmas› için her gece pervaneyi mumla okudu¤unu (davet etti¤ini) belirtmektedir:
Hem-demüm sâyem durur ahﬂam ol›cak ol dah›
Okumazsam mûm ile ey mâh gelmez yanuma
Zâtî29
25
26
27

28
29

Ahmet Talât Onay, age., s. 363; ‹skender Pala (1999), age., s. 158.
M. Nejat Sefercio¤lu, Nev’î Divan›’n›n Tahlîli, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 2001, s. 121.
Mertol Tulum ve M. Ali Tanyeri, Nev’î Divan, Tenkidli Bas›m, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1977, s. 154. Nev’î’nin ayn› ﬂiirde bu beyitten
sonraki “Dervîﬂ-veﬂ kapuna getürdük çerâ¤umuz / Sen ﬂehriyâr da’vetine himmet eyledük” ﬂeklindeki beytinde de mumla davet âdeti anlat›lmaktad›r. bk. age., s. 154.
Mertol Tulum ve M. Ali Tanyeri, age., s. 42.
Mehmed Çavuﬂo¤lu ve M. Ali Tanyeri, Zatî Divan› (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon)
Gazeller K›sm›, III, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1987,
s. 163.
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‘Iﬂk od›ndan derd ile yan›ﬂmaga ben sûhte
Mûm ile her gice ey meh okuram pervâneyi
Zâtî30
Gelibolulu Sun’î (ö. 1534/35) gözyaﬂ›n› ﬂarap, ba¤r›n› kebap ederek sultan olarak gördü¤ü sevgiliyi gönlüne bal mumu ile okumaktad›r
ki bu, ziyafete daveti hat›rlatmaktad›r:
Bal mum› ile okur sîneye sen ﬂâh› gönül
Yine eﬂkin mey idüp bagr›n› büryân itdi
Gelibolulu Sun’î31
Me’âlî (ö. 1535/36)’nin aﬂa¤›daki beytinde zambak, di¤er çiçekleri sevgilinin güzellik dü¤ününe eline mum al›p okumaktad›r. Zamba¤›n ortas›ndaki tohum k›sm› muma benzer. ﬁairin hayaline bu benzerli¤in ilham kayna¤› oldu¤u söylenebilir:
Hüsnün dügünine okumaga çiçekleri
Alm›ﬂ çemende gonca-i zanbak eline mûm
Me’âlî32
Seyyid Vehbî (ö. 1736)’nin aﬂa¤›daki beytinde de lale, ﬂevk ve safây› Ahmed Han’›n meclisine mumla davet etmektedir:
Mûm ile da’vet idüp ﬂevk u safây› lâle
Old›lar meclis-i Hân Ahmed’e mihmân bu gice
Seyyid Vehbî33

30
31

32
33

Mehmed Çavuﬂo¤lu ve M. Ali Tanyeri, age., III, s. 363.
Halil ‹brahim Yakar, Gelibolulu Sun’î Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10612,gelibolulupdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 517.
Edith Ambros, age., s. 333.
Hamit Dikmen, Seyyid Vehbi ve Divan›n›n Karﬂ›laﬂt›rmal› Metni, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 1991, s. 111.
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Mezarda ve türbelerde mum yakma
H›ristiyanlarda kiliselerde ‹sa ve azizlerin resimleri önünde, aile
mezarlar›nda mum yakmak âdettir. Hatta H›ristiyanlar›n evlerinde
Meryem Ana kandili mütemadiyen yanar. Ahmet Talat Onay, bu âdetin H›ristiyanlardan bize geçti¤ini söyler. Bizim kültürümüzde de baz›
mezarlarda, türbelerde mum veya çerâ¤ yakmak âdetti.34 Günümüzde
de türbelerde, ocaklarda yat›rlar›n›n manevî meziyetlerine inan›lan
mezar baﬂlar›nda mum yak›lmaktad›r.35
Zâtî, sevgilinin hasretinin ateﬂinden ölmesi hâlinde, dostlar›ndan
kabrinin üstünde mum yakmalar›n› talep ederek bu âdeti ﬂiire konu
eder:
Hasreti nâr›ndan ol mâhun ölürsem ey refîk
Kabrüm üzre her gice yaksun benüm ahbâb ﬂem’
Zâtî36
Revânî (ö. 1523), sevgilinin yana¤›n›n ﬂevkiyle öldü¤ünde ay ile
güneﬂin nöbetleﬂe mum yakarak kabrini beklemesini ister. Ay ve güneﬂin gece ve gündüz ›ﬂ›k kayna¤› oluﬂu hüsn-i talil ile ifade edilmiﬂtir:
ﬁevk-› ruhunla ben ölicek ay ile güneﬂ
Kabrümi bekleye yaka leyl ü nehâr ﬂem’
Revânî37
Aﬂa¤›daki beyitte Gelibolulu Âlî (ö. 1599), öldü¤ünde türbesinde çerâ¤ yak›lmamas›n› vasiyet etmektedir:

34

35

36

37

Ahmet Talât Onay, age., s. 353; Ömer Özkan, Divan ﬁiirinin Penceresinden Osmanl›
Toplum Hayat›, Kitabevi Yay›nlar›, ‹stanbul 2007, s. 363.
Zeki Baﬂar, ‹çtimai Adetlerimiz-‹nançlar›m›z ve Erzurum ‹lindeki Ziyaret Yerlerimiz,
Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, Ankara 1972, s. 57.
Ali Nihad Tarlan, Zatî Divan› (Edisyon Kritik ve Transkripsiyon) Gazeller K›sm›, II, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1970, s. 129.
Ziya Avﬂar, Revânî Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10643,revanidivaniziyaavsarpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 61.
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Ben ölicek türbeme abdâllar yakman çerâ¤
Ola ﬂâyed kim gönül pervânesi ehl-i ferâ¤
Gelibolulu Âlî38
Gülﬂenî-i Saruhanî, gam yüzünden ölenin (âﬂ›¤›n) mezar›nda muma gerek olmad›¤›n› belirtmektedir:
Gam küﬂtesinün meﬂhedine ﬂem’ ne hâcet
Çün rûﬂen olur sûz-› dil ü da¤-› cigerden
Gülﬂenî-i Saruhanî39
Nât›kî, Ferhâd ü ﬁîrîn hikâyesine telmihle Ferhad’›n deldi¤i Bîsütûn da¤›ndaki her lalenin Ferhad’›n mezar›n›n üstündeki çerâ¤ oldu¤unu ifade eder ki lalenin do¤al hâli hüsn-i talil ile yorumlanm›ﬂt›r:
Temâﬂâ eyle sahn-› Bî-sütûn’› gör ki her lâle
Mezâr› üzre Ferhâd’un ziyâ virür çerâ¤›dur
Nât›kî40
ﬁemsî Paﬂa (ö. 1580) da aﬂk ﬂehidi olarak gördü¤ü Ferhâd’›n türbesinde gece gündüz lale çerâ¤›n›n yand›¤›n› söyler. Beyitte yukar›daki beyitte oldu¤u gibi hüsn-i talil söz konusudur:
ﬁemsiyâ Ferhâd olaldan ‘›ﬂk-› ﬁîrîn’le ﬂehîd
Türbesinde rûz u ﬂeb yanar çerâ¤› lâlenün
ﬁemsî Paﬂa41

38

39

40

41

‹. Hakk› Aksoyak, Gelibolulu Mustafa Âlî Divan, II, Turkish Soruces LXIII, Harvard
2006, s. 128.
Özlem Kulat, Gülﬂeni Saruhani Divan› ve Tahlili, F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elaz›¤ 2010, s. 171.
Sait Özer, Nât›kî Dîvân› (Karﬂ›laﬂt›rmal› Metin-‹nceleme), Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006, s. 387.
Mehmet Akkaya, ﬁemsi Paﬂa Divân› (‹nceleme-Edisyon Kritikli Metin), ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, ‹stanbul 1992, s. 412.
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Kilisede mum yak›ld›¤› gibi kiliseye mum da verilmektedir. H›ristiyan âdetlerinden olsa da zaman zaman eski ﬂiirimizde karﬂ›l›k bulmuﬂ,
de¤iﬂik hayallere konu olmuﬂtur. “Gönül, o put gibi güzel olan sevgilinin
bulundu¤u yere âh›n› iletir çünkü puta tapan kiﬂi mumunu kiliseye verir.”
ﬂeklinde nesre aktar›labilecek aﬂa¤›daki beyitte Emrî (ö. 1575), kiliseye mum verme âdetine temas etmiﬂtir:
Âteﬂîn âh iledür kûy›na dil ol sanemün
Büte tapan kiﬂi ﬂem’ini kilîsâya virür
Emrî42
Ölünün baﬂ›nda mum yakma
Biri öldü¤ünde vakit gece ise baﬂ› ucuna mum dikilirmiﬂ.43 Günümüzde de ölünün oldu¤u yerin ›ﬂ›¤›n› söndürmezler ve baﬂ›nda
beklerler. Aﬂa¤›daki beyitte Eﬂref Paﬂa, “ﬂem’a-i mâtem” dedi¤i matem mumuyla bu âdeti hat›rlatmaktad›r. ﬁair, Hz. Muhammed’e duydu¤u hasret ile gece gündüz a¤lamaktad›r. Bu hüzünlü durumu için
ikinci m›srada “‹çimin saray›nda matem mumu yanmaktad›r.” demektedir:
Tahassürünle o pür-dâneyim ki ﬂâm u seher
Yanar sarây-› derûnumda ﬂem’a-i mâtem
Eﬂref Paﬂa44
Padiﬂah ota¤›nda bal mumu yakma
Mum, padiﬂahlar›n da bulunduklar› mekânlar›n unsurlar›ndand›r.
Padiﬂah ve çevresinde mumun en güzelleri kullan›l›rd›. Bu mekânlar-

42

43
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Mehmet A. Yekta Saraç, Emrî Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10607,emridivanipdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 89.
Harun Tolasa, Ahmet Paﬂa’n›n ﬁiir Dünyas›, Atatürk Üniversitesi Yay›nlar›, Ankara
1973, s. 123.
Gülçin Tanr›buyurdu, Eﬂref Paﬂa Dîvân› (‹nceleme, Transkripsiyonlu Metin, Nesre Çeviri), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli
2006, s. 5.
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dan biri de büyük padiﬂah çad›r› anlam›na gelen padiﬂah ota¤lar›d›r.
Aﬂa¤›daki beyitte sinesini gam ﬂah›n›n meskeni sayan ﬂair orada gönül
mumunun yanmas›n› söylerken padiﬂah ota¤lar›nda bal mumu yanmas› âdetini örnek göstermiﬂtir:
ﬁeh-i gam meskenidür sîne gönlüm ﬂem’i ko yansun
Yanar bal mûmlar› ‘âdet durur ﬂehler otag›nda
Gelibolulu Sun’î45
Mumla mühürlemek
Mühür; üzerinde isim veya iﬂaret kaz›l› olan; mektuplara, senetlere ve di¤er kâ¤›tlara bas›lan taﬂtan yahut madenden yap›lma aletin
ad›d›r. ﬁah›s için yap›lanlar›na mühr-i zâtî, resmî daireler için yap›lanlara mühr-i resmî denilirdi. Osmanl›larda 1908 Temmuz ink›lâb›na gelinceye kadar memurlar resmî kâ¤›tlara imza atmazlar, mühür
basarlard›.46 Osmanl› hükümdarlar›n›n da her birinin kendi isimleriyle babalar›n›n isimlerini havi biri zümrüt ve di¤er üçü alt›ndan yüzük ﬂeklinde tu¤ral› dört mührü vard›.47 Eskiden fermanlar, emirler,
mektuplar atlas kese içinde gönderilirmiﬂ. Bu kesenin a¤z›na bal mumu ak›t›p üzerine mühür basarlarm›ﬂ.48 Bu mum genellikle k›rm›z›
mühür mumudur. Bu uygulama günümüzde baz› evraklar›n mühürlenmesi ﬂeklinde görülürken hukukta da bir mekân› mühürlemek, bir
arac› mühürlemek, elektrik saatini mühürlemek vb. ifadelerle yaﬂamaktad›r.
Âﬂ›¤›n ﬂikâyet a¤z›n› lal taﬂ› gibi k›rm›z› duda¤›ndan al›nacak bir
buse ile kapatabilece¤ini söyleyen Haﬂmet (ö. 1768), mektuplar›n k›rm›z› mumla mühürlenmesini örnek olarak gösterir:

45
46
47
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Halil ‹brahim Yakar, age., s. 508.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., II, s. 607-608.
‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, Osmanl› Devletinin Saray Teﬂkilât›, Türk Tarih Kurumu Yay›nlar›, Ankara 1988, s. 235.
Ahmet Talât Onay, age., s. 363.

Hasan Kaya • 129

Bûse-i la’li tutar ancak dehân-› ﬂekveyi
Mûm-› sürh ile mühürlenmektedir mektûblar
Haﬂmet49
Bir baﬂka beytinde sevgilinin yana¤›ndaki ben ile amber kokulu
mum, aﬂk yaras› ile muma bas›lan mühür aras›nda ilgi kuran ﬂair, bu
hayalinde gizli mektuplara bas›lan mührü kullanm›ﬂt›r:
Hâl-i ruhsâr›yla da¤-› ‘›ﬂk› levh-i câna bas
Anberîn mûm ile mührü nâme-i kitmâna bas
Haﬂmet50
Nâbî (ö. 1712)’nin “Lal dudaklar›ndan mektuba tatl›l›k bulaﬂm›ﬂ
(olacak ki mektubun kondu¤u) kesenin yakas›ndaki mührün mumu, süzülmüﬂ bal tad› verir.” ﬂeklinde nesre aktar›labilecek aﬂa¤›daki beytinde
sevgiliye yaz›lan mektuplar›n a¤›zlar›na (önemli mektuplara) mum yap›ﬂt›rma âdeti söz konusu edilmiﬂtir:
Sirâyet eylemiﬂ mektûba la’linden halâvet kim
Verir ﬂehd-i musaffâ kîsenün mûm-› girîbân›
Nâbî51
Orucun verdi¤i susuzlukla k›rm›z› muma dönen duda¤›n durumunu anlatan Seyyid Vehbî, bu hâli oruç hesab›ndan a¤z›n mühürlenmesi ﬂeklinde izah etmiﬂtir:
Mûm-› sürha döndi la’l-i nâb› tâb-› rûzeden
Sormanuz agz› mühürlüdür hisâb-› rûzeden
Seyyid Vehbî52
49
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51

52

Mehmet Arslan ve ‹. Hakk› Aksoyak, Haﬂmet Külliyat› (Dîvân, Senedü’ﬂ-ﬂuara, Viladet-nâme, ‹ntisabü’l-müluk), http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10617,girisvemetinpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 133.
Mehmet Arslan ve ‹. Hakk› Aksoyak, age., s. 170.
Ali Fuat Bilkan, Nâbî Dîvân›, II, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s.
1105.
Hamit Dikmen, age., s. 624.

130 • Mum Kitab›

Aﬂa¤›daki beyitte Azmizâde Hâletî (ö. 1631), mektubun arkas›n›n mühürlenmesi ile Hz. Muhammed’in s›rt›ndaki peygamberlik
mührü (menﬂûr-› Hak) aras›nda ilgi kurmuﬂtur:53
Halka menﬂûr-› Hak’dur ol server
Mühr olur zahr-› nâmede ekser
Azmizâde Hâletî54
Osmanl›da üç hazineden biri olan hazine-i hümayun, iç içe üç oda
olup içinde pek çok nefis eﬂya da vard›. Bu hazine son zamana kadar
Yavuz Sultan Selim’in mührüyle mühürlenirdi. Yavuz’un hazinenin
mühürlenmesi ile ilgili vasiyeti üzerine bu ananeye devam edilmiﬂtir.55
Mühürlemede kap›daki kilitler üzerine k›rm›z› mühür mumu ak›t›l›r
yahut bal mumu üzerine padiﬂah›n mührü bas›l›rm›ﬂ. Bu mühür bozulursa hazineye girildi¤i anlaﬂ›l›rm›ﬂ.56 “Sinem aﬂk hazinesidir, gam padiﬂah› (da) onu mühürlemiﬂtir; (bu yüzden) sinemdeki k›rm›z›l›klar kanl› yaralar de¤ildir (padiﬂah›n mührünün mumudur)” ﬂeklinde günümüz Türkçesine aktar›labilecek aﬂa¤›daki beyitte hazinenin mühürlenmesi gelene¤i anlat›lmaktad›r:57
Dâg-› hûnînüm degül sînem ki genc-i ‘›ﬂkdur
ﬁehr-yâr-› gam k›z›l mûm›yla mühr urm›ﬂ ana
Azmizâde Hâletî58
Tekkelerde mum yakma / Çerâ¤c›
Çerâ¤; mum, kandil, fitil anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Mütercim Âs›m Efendi bu kelimeye “ya¤ sürülerek yak›lan fitil” anlam› ver53
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Hasan Kaya, “Azmizâde Hâletî Divan›’nda Âdet ve Gelenekler”, Divan Edebiyat›
Araﬂt›rmalar› Dergisi, S. 5, 2010, s. 156.
Bayram Ali Kaya, The Dîvân Of Azmî-zâde Haletî, Introduction and Critical Edition of
his Dîvân, Turkish Sources XLIX, Harvard 2003, s. 36.
‹smail Hakk› Uzunçarﬂ›l›, age., s. 79.
Ahmet Talât Onay, age., s. 368.
Hasan Kaya, agm., s. 159.
Bayram Ali Kaya, age., s. 121.
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miﬂtir. Eskiden çerâ¤ yakmak yerine çerâ¤ uyand›rmak; çerâ¤ söndürmek yerine de çerâ¤ dinlendirmek tabiri kullan›l›rm›ﬂ. Aﬂa¤›daki ilk
beyitte ﬂair, gönül mumunu uyand›r›rken aﬂk hevas› ile ak›l mumunu
dinlendirmektedir. Burada istek anlam›ndaki “heva” kelimesi, hava
anlam›na da gelecek ﬂekilde tevriyeli kullan›lm›ﬂt›r. ‹kinci beyitte de
ateﬂli ahlar›yla fele¤in kubbesindeki kandili uyand›ran ﬂair, bu mübala¤a ile y›ld›zlar› kastetmiﬂ, bu arada y›ld›zlar›n do¤al durumunu hüsni talil ile anlatm›ﬂt›r:59
Yine ben dil ﬂem’ini bir dilbere yand›rm›ﬂam
Ol hevâ ile çerâ¤-› akl› dinlendirmiﬂem
Yine ben bin ﬂevk ile bir âteﬂîn âh itmiﬂem
Kubbe-i çarhun kamu kandîlin uyand›rm›ﬂam
Zâtî60
Çerâ¤c›, tekkelerde bilhassa Bektaﬂî ve Mevlevî tekkelerinde çerâ¤ uyand›ran can›n unvan›d›r.61
Mevlevî meydanlar›nda gurup zaman› bir mum yak›l›r. Akﬂam
ezan› okununca meydandaki çerâ¤dan tutuﬂturulan bir mumla mescidin ﬂamdanlar› ve kandilleri bir de s›mathane yani yemek yenilen yerde sofralar›n üstündeki mumlar uyand›r›l›rd›. Kandilci ise tekkenin di¤er kandillerini haz›rlay›p uyand›ran görevliydi. S›mathaneye girilince
ﬂeyh yahut en eski dede “çerâ¤-› gülbangi” denilen gülbang› okur ve
hep birlikte sofraya oturulurdu. Bu gülbank, mumlar yand›¤› ve Allah’›n verdi¤i nimet haz›r bulundu¤u için yap›lan bir duayd›. Bu yüzden tekke ve çerâ¤ kelimeleri s›k s›k birlikte an›l›r:62
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Mehmet Zeki Pakal›n, age., I, s. 351; Ahmet Talât Onay, age., s. 173, Mütercim
Âs›m Efendi, Burhân-› Kat›, Haz›rlayanlar: Mürsel Öztürk ve Derya Örs, Türk Dil
Kurumu Yay›nlar›, Ankara 2000, s. 138
Ali Nihad Tarlan, age., II, s. 440.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., I, s. 352; Ahmet Talât Onay, age., s. 173.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., I, s. 352.
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Sâk›b Dede (ö. 1735)’nin aﬂa¤›daki beytinde hasret ateﬂiyle vücuduna da¤ yakan gönül, ten tekkesinde çerâ¤ uyand›ran bir abdâl olarak tasavvur edilmiﬂtir:
Sanma kim yakd› gönül âteﬂ-i hasret ile da¤
Tekye-i tende uyarm›ﬂdur ol abdâl çerâ¤
Sâk›b Dede63
Benzer bir hayal Süheylî’nin aﬂa¤›daki beytinde de söz konusudur:
Sûziﬂ-i ‘›ﬂkunla yakdum sîneme bir nice da¤
Tekye-i âbâda döndi kim yanar yir yir çerâ¤
Süheylî64
‹shak Çelebi, ay ve güneﬂ ile dünyan›n durumunu önünde bir iki
çerâ¤› olan bir tekkeye benzetmiﬂtir:
‹shâk mihr ü mâh ile ma’mûre-i cihân
Bir tekyedür öninde bir iki çerâ¤› var
‹shâk Çelebi65
Nak›l (nahl) yapma, süsleme
Günümüzde balmumundan heykeller yap›lmaktad›r. Bu heykellerin sergilendi¤i müzeler bile mevcuttur. Eski zamanlarda da balmumundan yahut gümüﬂten özel olarak imal edilip gelinin önünde götürülen a¤aç maketine nak›l denilirmiﬂ. Bu a¤ac›n meyvesi ve çiçekleri
aras›na gelinin k›ymetli ziynet eﬂyalar› as›l›r, geline verilecek hediyeler dallara iliﬂtirilir, nak›l gelin odas›na gelince de tam bir çeyiz teﬂhiri gibi her yan› hediye ile dolarm›ﬂ. Anadolu’da hâlâ gelin a¤ac› veya
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Ahmet Ar›, Mevlevîlikte Bir Hanedanl›k Kurucusu Sâk›b Dede ve Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10646,sakibdededivanimetinpdf.pdf?0,
(ET:
03.02.2014), s. 405.
M. Esat Harmanc›, Süheylî Ahmed bin Hemdem Kethudâ Dîvân, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10650,girismetinpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 253.
Mehmed Çavuﬂo¤lu ve M. Ali Tanyeri, Üsküblü ‹shâk Çelebi Dîvan Tenkidli Bas›m,
Mimar Sinan Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1990, s. 132.
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gelin mumu denildi¤i zaman nak›l anlaﬂ›l›r. Nak›l kelimesinin asl› hurma a¤ac› anlam›na da gelen “nahl” kelimesidir. Bunun bir ad› da dü¤ün mumudur.66 Padiﬂah dü¤ünlerinde, evlenecek padiﬂah k›zlar›n›n
veya sünnet olacak ﬂehzadelerin dü¤ün alaylar›n›n önünde götürülmek
üzere de nak›llar yapt›r›lm›ﬂt›r.67
Nak›l yapan ustalara nak›l-bend (fidan düzenleyen) denilir. Bunlar›n as›rlar boyunca yapt›klar› ustal›kl› nak›llar muhtelif minyatürlerde, yahut surnamelerde gösterilmiﬂtir. Nak›llar›n ilk örnekleri basit
mum fidanlar› ﬂeklinde olup giderek metal iskeletler üzerine mum kaplanarak dallan›p budakland›r›lm›ﬂt›r. Saraya ait evlilik (velîme) ve
sünnet (h›tan) merasimlerinde yahut de¤iﬂik zamanlarda yap›lan resmî dü¤ün ve esnaf alaylar›nda nak›llar ﬂenli¤e renk katar ve nak›lc› esnaf› ayr› bir bölük olarak marifet gösterirmiﬂ. Evliya Çelebi’nin anlatt›¤›na göre IV. Murat zaman›nda ‹stanbul’un Koska semti ve civar›nda
4 dükkân ve 55 nak›l-bend mevcut imiﬂ.68
Nak›l, dü¤ün alay›n›n en önünde bulunur, birden fazla nak›l haz›rlanm›ﬂ ise en büyü¤ü önde taﬂ›n›r ve hepsi s›rmalar, ipek püsküller
ve renkli kâ¤›tlarla süslenirmiﬂ. Nak›l› ﬂeker bohçalar›, tatl› tepsileri,
ﬂerbet sürahileri, çeyiz bohçalar›, para keseleri, cevahir kutular› takip
eder, ard›ndan adak ve hay›r için kesilecek kurbanl›k koyunlar› yüklenmiﬂ hamallar ile gelinin veya sünnet çocu¤unun di¤er eﬂyalar›n› taﬂ›yan kat›r veya ka¤n›lar gelirmiﬂ. Nak›l›n bir yerden bir yere nakledilmesine “mum alma” denilirmiﬂ.69 Aﬂa¤›daki beyitte mum alma âdeti
anlat›lmaktad›r:
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Mehmet Zeki Pakal›n, age., II, s. 643; Ahmet Talât Onay, age., s. 372; Mehmet Arslan, Türk Edebiyat›nda Manzum Surnameler (Osmanl› Saray Dü¤ünleri ve ﬁenlikleri),
Atatürk Kültür Merkezi Baﬂkanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1999, s. 175; Ömer Özkan,
age., s. 138.
Mehmet Arslan, Osmanl› Saray Dü¤ünleri ve ﬁenlikleri III Vehbi Sûrnâmesi (Sûrnâmei Hümâyûn), Sarayburnu Kitapl›¤›, ‹stanbul 2009, s. 84.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., II, s. 643-644.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., II, s. 643-644; Mehmet Arslan (1999), age., s. 179.
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Ol gün ki bindi a’yân-› kiﬂver
Mum almag içün germ old› leﬂker
Âlî70
Fasih (ö. 1699), yolda rastlad›¤› sevgiliyi baﬂ›nda, elinde, cebinde
ve ete¤indeki güllerle yürüyen bir nahle (nak›la) benzetmiﬂtir:
Râst geldüm yâra bir nahl-i revân olm›ﬂ gelür
Serde gül destinde gül ceybinde gül dâmende gül
Fasih71
Bâkî (ö. 1600), bahar›n geliﬂiyle a¤açlar›n durumunu anlat›rken
a¤açlar› bahar nahl-bendinin süsledi¤ini söylemiﬂtir:
Nevbet-i sûr u sürûr old› tonand› her nihâl
Nahl-bend-i nev-bahâr eﬂkâl ü elvân eyledi
Bâkî72
Aﬂa¤›daki beytinde de kendisini beyitler gülﬂeninin baﬂ nahl-bendi olarak görmüﬂtür:
Bâkiyâ ser-nahl-bend-i gülﬂen-i ebyâts›n
Eyledi nazm-› bülendün hâs›l› Selmân’› pest
Bâkî73
Nef’î (ö. 1635) aﬂa¤›daki beytinde IV. Murad’›, baﬂtan aya¤a hünerle süslenmiﬂ ve güherin çeﬂitleriyle bezenmiﬂ bir süslü nahl olarak
tavsif etmiﬂ ve nah›llar›n de¤erli taﬂlarla, cevherlerle (envâ’-› güher)
süslenmesine temas etmiﬂtir:
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Mehmet Arslan (1999), age., s. 179.
Mustafa Ç›pan, Fasih Divan› ‹nceleme-Tenkidli Metin, Milli E¤itim Bakanl›¤› Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 407.
Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10596,bakidivanisabahattinkucukpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 17.
Sabahattin Küçük, age., s. 83.

Hasan Kaya • 135

Ser-tâ-kadem ârâste aksâm-› hünerle
Bir nahl-i murassa’ gibi envâ’-› güherle
Nef’î74
Er çerâ¤›
Anadolu’da eskiden fakirler, seyyah derviﬂler, abdâllar için bir
tepsi içine mum dikip yakarak kahvehaneleri dolaﬂmak sûretiyle para
toplamak âdetti. Buna “er çirâ¤›” derlerdi.75 Asl›nda bu; abdallar›n,
seyyah derviﬂlerin ve kimi tekkelerin para ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama yollar›ndan biri idi.76 Örneklerde görülece¤i gibi er çerâ¤› denilen ve içinde mum yanan bu tepsiye bir dile¤i olan›n sadaka niyetiyle akçe koymas› söz konusudur ve buna “er çerâ¤›”, “erenler çerâ¤›” denildi¤i gibi
“cer çerâ¤›” da denilmektedir.
Gelibolulu Sun’î’ye ait aﬂa¤›daki örneklerde ›ﬂ›k denilen derviﬂlerin mumla para toplamas› söz konusu edilmiﬂtir:
Yüzünden nûr cer itse n’ola ﬂem’
Iﬂ›klar çün dilencilikledür mûm
Gelibolulu Sun’î77
Dil geﬂt ider cemâlüni ﬂevkunla da¤› var
San ﬂehri tolanur bir ›ﬂ›kdur çerâ¤› var
Gelibolulu Sun’î78
“Gönül abdal› bedenindeki yaralarla aﬂk pazar›na mumla cerre gelmiﬂtir.” ﬂeklinde nesre aktar›labilecek aﬂa¤›daki beyitte Figânî, baz› abdallar›n çarﬂ›, pazara mum ile cerre ç›kmalar›n› anlatm›ﬂt›r:
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Metin Akkuﬂ, Nef’î Divan›, Akça¤ Yay›nlar›, Ankara 1993, s. 265.
Ahmet Talât Onay, age., s. 211.
H. ‹brahim Demirkaz›k, “Emrî Divan›’nda Âdetler ve Gelenekler”, Divan Edebiyat›
Araﬂt›rmalar› Dergisi, S. 9, 2012, s. 67.
Halil ‹brahim Yakar, age., s. 489.
Halil ‹brahim Yakar, age., s. 469.
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Âbdâl-› dil ki kendüyi zeyn itdi da¤ ile
Bâzâr-› ‘›ﬂka cerre gelüpdür çerâ¤ ile
Figânî79
Emrî’nin aﬂa¤›daki beytinden, cer çerâ¤›n›n baz› tekkelerin (hânkâh) önüne de kondu¤u anlaﬂ›lmaktad›r:
Cânâ bu sînem üzre olan da¤-› âteﬂîn
San hânkâh öninde yanar cer çerâ¤›dur
Emrî80
Emrî aﬂa¤›daki beytinde de fele¤i elinde çerâ¤ ile para toplayan
bir cerrâra ay ve y›ld›zlar› da dirhem ve dinara teﬂbih etmiﬂtir:
Çarh kûyunda çerâ¤ ile gezer cerrârdur
Mâh u encüm anda ey meh dirhem ü dînârdur
Emrî81
Sehâbî, ay ve onun etraf›ndaki y›ld›zlar› akçe ile süslenmiﬂ er çerâ¤›na benzetmiﬂtir:
Pîr-i felek nücûm› etrâf-› mâha dizmiﬂ
Gûyâ ki zeyn olunm›ﬂ akça ile er çerâ¤›
Sehâbî82
Benzer bir hayal Rahmî (ö. 1567/68)’nin aﬂa¤›daki beytinde de
söz konusudur. ﬁair ay›n etraf›ndaki halesini alt›n bir boyunluk olarak
düﬂünmüﬂ ve bu görünüﬂünü sevgilinin bulundu¤u yere alt›n bir çerâ¤
ile cerre gelmiﬂ bir derviﬂe benzetmiﬂtir:
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Abdülkadir Karahan, Figanî ve Divançesi, ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yay›nlar›, ‹stanbul 1966, s. 105.
Mehmet A. Yekta Saraç, age., s. 59.
Mehmet A. Yekta Saraç, age., s. 324.
Cemal Bayak, Sehâbî Dîvân›, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10648,metinpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 166.
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Boyn›nda hâle tavk-› zeri mâh ›ﬂ›k-s›fat
Kûyuna geldi cerr ide altun çerâ¤ ile
Rahmî83
Gelibolulu Âlî’nin aﬂa¤›daki beyitlerinde bir Acem ﬂairin Sultan
Korkud’a “Bozda¤” redifli bir kaside söyledi¤i, Sultan Korkud’un da
ona bir gümüﬂ tepsi dolusu gümüﬂ ve alt›n bahﬂetti¤ini ifade etmiﬂ ve
bunu da abdâla tepsiyle sunulan akçeyle süslü çerâ¤ (er çerâ¤›) olarak
ifade etmiﬂtir:
Nesl-i pâk-i ﬂâhdan Korkud Han’a bir ‘Acem
Bir kasîde söylemiﬂ anun redîfi Bozda¤
Bir gümüﬂ tepsi tolus› sîm ü zer bahﬂ eylemiﬂ
Sunm›ﬂ ol abdâla akçayla müzeyyen bir çerâ¤
Gelibolulu Âlî84
Hayâlî (ö. 1557), yaral› sinesi üzerine döktü¤ü gözyaﬂlar›n› erenler çerâ¤›na düﬂen (at›lan) akçelere teﬂbih etmiﬂtir:
Yaﬂ dökdi gözlerüm bak›cak sîne da¤›na
Hayli çok akçe düﬂdi erenler çerâ¤›na
Hayâlî85
Aﬂa¤›daki beyitte ﬂairin gül (sevgili) isteyen gözleri sine yaralar›na yaﬂ dökmektedir. ﬁair bu durumu dile¤i olan›n er çerâ¤›na akçe
dökmesiyle ifade etmiﬂtir, beyitte er çerâ¤›na benzetilen sinedir:
Yaﬂ dökdi dîdesi gül içün sîne da¤›na
Akça döker murâd› olan er çerâ¤›na
Emrî86
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Fatih T›¤l›, Bursal› Rahmî Çelebi ve Divân›, ‹stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 2006, s. 243, 250.
‹. Hakk› Aksoyak, age., III, s. 24.
Ali Nihad Tarlan, Hayâlî Bey Dîvân›, ‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1945,
s. 343.
Mehmet A. Yekta Saraç, age., s. 275.
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Aﬂa¤›daki beyitte gönlün sine üstündeki yaralara yaﬂ dökmesi,
hastas› olan›n onun iyileﬂmesi dile¤iyle er çerâ¤›na akçe dökmesi olarak tasavvur edilmiﬂtir:
Yaﬂ döker çeﬂmüm dil içün sîne da¤› üstine
Hastas› olan döker sîm er çerâ¤› üstine
‘Ubeydî87
Çerâ¤ân
‹lkbaharda laleler açt›¤› zaman mehtapl› gecelerde çerâ¤ân âlemi
yapmak III. Ahmed devrinde âdetti. Çiçek tarhlar› ve laleler aras›na
konulan renk renk fânûslu mumlar ve kandiller ile içine zeytinya¤›
konmuﬂ ve bir fitil konarak ateﬂlenmiﬂ midye ve yumurta kabuklar›,
tarhlar aras›ndan geçen su arklar›na b›rak›l›r; kaplumba¤alar›n s›rtlar›na mumlar dikilip yak›larak sal›verilirdi. ‹ﬂte bu âleme çerâ¤ân derlerdi.88 Sultan Ahmed ilkbaharda Sadâbâd köﬂkünü severdi. Burada yiyip
içip e¤lenilir, lale ve sümbül bahçeleri gezilir, gece de mumlar, meﬂaleler yak›larak çerâ¤ân e¤lenceleri yap›l›rd›. Halk›n da bu e¤lencelere
kat›lmas› için k›rda çad›rlar kurulurdu.89 Ahmet Refik Alt›nay, çerâ¤ân e¤lencelerinin Topkap› Saray›’n›n bahçelerinde de icra edildi¤ini
söyler. Bu ﬂenli¤e sar›ﬂ›n hasekiler ve cariyeler de kat›l›rm›ﬂ. Lalelerin
aras›na ﬂekerler konur, aralar kandiller ve mumlarla donat›l›rm›ﬂ.90
Nedîm (ö. 1730)’in aﬂa¤›daki bendinde dile getirdi¤i “Âlemin sultan› gelmez mi çerâ¤ân seyrine?” dedi¤i çerâ¤ân budur.
ﬁevk ile meyletmede diller gülistân seyrine
‘‹zz ü nâz-› gül niyâz-› ‘andelîbân seyrine
87
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M. ﬁahabettin Ünlü, Ubeydi Hayat›-Edebi Kiﬂili¤i ve Divan›n›n Tenkitli Metni, Mimar
Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, ‹stanbul 1991, s. 179.
Ahmet Talât Onay, age., s. 174.
Haluk ‹pekten vd., “Lale Devri”, Baﬂlang›c›ndan Günümüze Kadar Büyük Türk Klâsikleri Tarih-Antoloji-Ansiklopedi, Ötüken Neﬂriyat, ‹stanbul 1987, s. 195.
Ahmet Refik Alt›nay, Lâle Devri (1718-1730), Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul
2012, s. 43.
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ﬁâh-› ‘âlem dah› gelmez mi çerâ¤ân seyrine
Lâle fasl› ‘›yd hengâm› bahâr eyyâm›d›r
Nedîm91
Aﬂa¤›daki bendde de ilkbahar›n gelip güllerin aç›ld›¤›, bahçelerin
lale ve gül renginden sevgilinin yüzüne benzedi¤ini; çerâ¤ân vaktinin
geldi¤i ifade edilmiﬂ ve “lale bahçesinin gözü ayd›n” denmiﬂtir:
Eriﬂdi nev-bahâr eyyâm› aç›ld› gül ü gülsen
Ç›râ¤ân vakti geldi lâle-zâr›n dîdesi rûﬂen
Çemenler döndü rüy-› yâre reng-i lâle vü gülden
Çerâ¤ân vakti geldi lâle-zânn dîdesi rûﬂen
Nedîm92
Lale devri ﬂairlerinin ﬂiirlerinde çerâ¤ân›n ne zaman ve nas›l yap›ld›¤›, çerâ¤ân s›ras›ndaki uygulamalar› detayl› bir ﬂekilde görmek
mümkündür. Nedim çerâ¤ân vaktinin geldi¤ini “gül bahçesine müjdeler
olsun” diyerek duyurmaktad›r:
Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi
Müjdeler gülﬂene kim vakt-i çerâ¤ân geldi
Bülbül âﬂüftelenüp bezme gazel-hân geldi
Müjdeler gülﬂene kim vakt-i çerâ¤ân geldi
Nedîm93
Vâlî-i Âmedî (ö. 1738), “Irmak kenar›nda çerâ¤ân› seyretmeyen dildeki yaralar›n zevkini anlayamaz.” derken çerâ¤ân›n nehir kenarlar›nda
da yap›ld›¤›n› ifade etmiﬂtir:
Dildeki da¤lar›n zevkini idrâk idemez
‹tmeyen seyr-i çerâ¤ân› kenâr-› cûda
Vâlî-i Âmedî94
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Abdülbâki Gölp›narl›, Nedim Divan›, ‹nk›lâp Kitabevi, ‹stanbul 2004, s. 345.
Abdülbâki Gölp›narl›, age., s. 353.
Abdülbâki Gölp›narl›, age., s. 360.
Mustafa Okur, Dîvân-› Vâli-i Amedî Hayat›-Eserleri-Edebî Kiﬂili¤i, Afyon Kocatepe
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Çerâ¤ân›n bahar aylar›nda ve yaz baﬂlar›nda yap›ld›¤› bilinir. Beyânî (ö. 1664/65), nevruzda goncalar› tasvir ederken “bezm-i çerâ¤ân”
terkibini kullanm›ﬂt›r:
Gonçalar bezm-i çerâ¤ân etdiler nevrûzda
Birbirin ﬂem’in firûzân etdiler nevrûzda
Beyânî95
Aﬂa¤›daki beytinde de bahar sultan›n›n gül bahçesinde çerâ¤ân
etmesi, sultanlar›n sarayda çerâ¤ân yapt›rd›klar› bilgisini hat›rlatmaktad›r. Buradaki çerâ¤ânda gül goncalar› çerâ¤ olarak düﬂünülmüﬂtür:
Gülsitân içre çerâ¤ân etdi sultân-› bahâr
Gonca-i güller çerâ¤-› ﬂu’le-dâr old› yine
Beyânî96
“Ey gönül sineni yaralarla süsle, o lale yanakl› (sevgili) çerâ¤ân olmadan gül bahçesine gelmez.” ﬂeklinde günümüz Türkçesine aktar›labilecek aﬂa¤›daki beyitte çerâ¤ân›n gül bahçesinde yap›ld›¤› belirtilmiﬂtir.
Çerâ¤ân ayr›ca dostlar›n buluﬂtu¤u, sevgilinin görülebildi¤i bir mekân
olarak ifade edilmiﬂtir:
Da¤larla ey gönül tezyîn eyle sîneni
Gülﬂene ol lâle-had gelmez çerâ¤ân olmadan
Fennî97
Seyyid Vehbî Divan›’nda “Çerâ¤âniyye” baﬂl›kl› kasideler bulunmaktad›r ve ﬂair bu ﬂiirlerde çerâ¤ân› detayl› bir ﬂekilde anlatm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki beyit, bu kasidelerden birinin matla beytidir. ﬁair, sevgilinin
k›rm›z› yana¤› ile parlak aln›n› lale çerâ¤ân›nda gümüﬂ aynaya benzet-
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar 2006, s.
223.
Fatih Baﬂp›nar, Beyânî [ö. 1075/1664-65] Dîvân ‹nceleme-Metin, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10599,beyani-bpdf.pdf?0, (ET: 03.02.2014), s. 459.
Fatih Baﬂp›nar, age., s. 502.
H. ‹brahim Demirkaz›k, age., II, s. 531.
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miﬂtir ki beyitten çerâ¤ânda ›ﬂ›k yans›mas›n› sa¤lamak ve görselli¤i art›rmak için ayna kullan›ld›¤› da anlaﬂ›lmaktad›r:
Berk urur nûr-› cebîn ‘âr›z-› tâbân›nda
Gümüﬂ âyîne gibi lâle çerâ¤ân›nda
Seyyid Vehbî98
Vahit Mahtûmî (ö. 1732/33) aﬂa¤›daki bendinde, sinesine yaralardan mumlar yakt›¤›n› ve lale bahçesi meydana getirerek çerâ¤ân
seyrinin vakti geldi¤ini ifade etmektedir:
Eyleme lutf-› firâvân eyleyüp ketm-i nazar
Vaktidür seyr-i çerâ¤ân eyle ey nûr-› basar
Sîne-i pür-da¤a yakup ﬂerhalardan ﬂem’alar
Bir müferrih lâlezâr itdüm senün-çün sevdügüm
Vahit Mahtûmî99
Mum Donanmas›
Donanma; muhtelif ﬂenlik vesileleriyle resmî binalar›n, evlerin,
dükkânlar›n ve meydanlar›n donat›lmas› münasebetiyle kullan›lan
bir tabirdir. Binalar bayraklarla donat›ld›¤› gibi geceleri de kandiller
yak›l›rd›. Eskiden donanma harpteki bir muvaffakiyet üzerine yap›ld›¤› gibi padiﬂahlar›n do¤um, tahta ç›k›ﬂ günleri için de tertip edilirdi. Padiﬂahlar›n çocuklar›n›n do¤umlar› üzerine dahi ﬂenlikler düzenlenirdi. Donanmalarda yaln›z binalar›n süslenmesi ve kandiller yak›lmas› ile iktifa edilmez, ﬂehirlerin meydanlar›nda “el’ab-› nâriye”
ad› verilen fiﬂekler ve di¤er e¤lenceli vas›talar da patlat›l›rd›.100 Bu
âdet, bugün çeﬂitli kutlamalarda yap›lan ›ﬂ›kl› gösterilerin, havai fiﬂeklerin eski ﬂeklidir denilebilir. Çeﬂitli mekânlar› mumlarla süsleme
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Hamit Dikmen, age., s. 81.
Bahattin Kahraman, Vahîd Mahtûmî Hayat›, Eserleri, Edebî Kiﬂili¤i ve Eserlerinin
Tenkidli Metni, II, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
Konya 1995, s. 514.
Mehmet Zeki Pakal›n, age., I, s. 474.
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olan mum donanmas› da divan ﬂairleri taraf›ndan çeﬂitli hayallerle
ifade edilmiﬂtir.
Gökyüzündeki y›ld›zlar›n durumunu anlatan Ba¤datl› Rûhî (ö.
1605/06), her gece meleklerin mum donanmas› yapmas›ndan söz etmiﬂtir. ﬁair bununla, Kur’ân-› Kerîm’de Hicr sûresi 16-18. âyetleri ile
Saffât sûresi 6-10. âyetlerinin tefsirlerinde yer alan ve y›ld›z kaymalar›
için yap›lan “meleklerin ﬂeytanlar› kovmak için taﬂlamalar›” yorumuna telmihte bulunmuﬂ olmal›d›r. ﬁair bunu, mum donanmas› olarak
düﬂünmüﬂ ve bu durumun di¤er mum donanmalar› gibi seyirlik olmad›¤›n› belirtmiﬂtir:
Sen ç›kup seyr idesin diyü degüldür kevkeb
Mum tonanmas› ider gökde melekler her ﬂeb
Ba¤datl› Rûhî101
Sabrî (ö. 1645), bedendeki ateﬂli yaralar›n durumunu aﬂk padiﬂah›n›n mum donanmas› ile izah etmiﬂtir:
Mum tonanmas›n eder benzer ki Sabrî ﬂâh-› ‘aﬂk
Yakd› yer yer sînede her da¤-› âteﬂ-bâr ﬂem’
Sabrî102
Seyyid Vehbî’nin aﬂa¤›daki beytinde sabah postac›s›n›n gül bahçesine yapt›¤› ferman tebli¤iyle istenilen ve “mum ﬂenli¤i” olarak ifade edilen âdet de mum donanmas› olmal›d›r:
Makdem-i ﬂâh-› ﬂühûra itmege mum ﬂenlügi
Gülﬂene peyk-i sabâ teblîg-i fermân eyledi
Seyyid Vehbî103

101

102

103

Coﬂkun Ak, Ba¤datl› Rûhî Dîvân› Karﬂ›laﬂt›rmal› Metin, I, Uluda¤ Üniversitesi Yay›nlar›, Bursa 2001, s. 334.
Hasan Kas›r, Sabrî Mehmed ﬁerîf Dîvân› (‹nceleme-Karﬂ›laﬂt›rmal› Metin), Atatürk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1990, s. 206.
Hamit Dikmen, age., s. 78.
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Sonuç
Zengin bir kültürel malzemenin yer ald›¤› divan ﬂiiri sosyal hayat›n pek çok unsurunu konu etmiﬂtir. Toplumun içinde yaﬂayan, toplumla hemhâl olan divan ﬂairi sanat›n› icra ederken çevresinde olup
bitenlere seyirci kalmam›ﬂ; saraya mahsus geleneklerden, dü¤ün âdetlerine, okçuluk geleneklerinden, bayramlara mahsus âdetlere; hattatl›k geleneklerinden, tekke âdetlerine de¤in hemen her ﬂeyi sanat›n›n
bir parças› yapmay› baﬂarabilmiﬂtir. Teknolojinin bugünkü düzeyde olmad›¤› dönemlerin günlük hayat gereçlerinden olan mum çevresinde
pek çok âdetin var oldu¤u görülmektedir. Bunlar: mum yap›ﬂt›rmak;
mumla okumak; mezar, türbe ve ölünün baﬂ›nda mum yakma; padiﬂah
ota¤›nda bal mumu yakma; mumla mühürlemek; tekkelerde mum etraf›nda geliﬂen ritüeller; dü¤ün, sünnet vb. e¤lencelerde nak›l yapma;
er çerâ¤›; çerâ¤ân ve mum donanmas›d›r. Mumun günlük hayatta kullan›m› yayg›nl›¤›n› yitirse de bu âdet ve geleneklerin baz›lar›n›n günümüz toplumunda da yaﬂad›¤› görülmektedir. Mumla ilgili bu âdet ve
geleneklerin divan ﬂiirinde canl› bir ﬂekilde ifade buldu¤u, ortaya konulan örneklerden anlaﬂ›lmaktad›r. Esas›nda bu, divan ﬂiirinin sosyal
hayatla olan kuvvetli ba¤›n›n da bir göstergesidir.
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Nedîm ve ﬁeyh Gâlib Divan›’nda Mum
Aysun Sungurhan*

Arapça “ﬂem’, k›ndîl/kandîl/kanzîl, fetîl/fetîle”, Farsça “mûm, çerâg” kelimesinin Türkçe karﬂ›l›¤› “mum”dur. Muma bat›r›lm›ﬂ fitile
“ﬂem’a”, mum yapan kimseye “ﬂem’a-ger”, Osmanl› Devleti’nde de
mum yapan görevlilere “ﬂem’a-gerân-› hâssa” denilmiﬂtir (Devellio¤lu,
2003: 988). Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü’nde
“ﬂem’a”, “Mektup zarflar›n›n üstüne yap›ﬂt›r›lan ve mühürle de mühürlenen k›rm›z› balmumunu eritmekte kullan›lan sarma ince fitil ad›d›r.
Arapça ﬂem’a ince mum, balmumlu fitil olarak tan›mlanmaktad›r.
ﬁem’a beyaz balmumundan yap›l›rd›. ‹nce mum, balmumlu fitile de bu
ad verilirdi” olarak tan›mlanmaktad›r (Pakal›n, 1993: III/334). Türkçe Sözlük’te “mum”, “1. Bir fitilin üzerine erimiﬂ bal mumu, içya¤›, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan
ince, uzun ayd›nlatma arac›. 2. Bal mumu. 3. fiz. Iﬂ›k ﬂiddeti birimi,
kandela. 4. kim. Baz› böcekler ve bitkiler taraf›ndan salg›lanan, böceklerin deri ve tüylerini, bitkilerin yüzeyini kaplayarak koruyucu görev
yapan, içinde serbest ya¤ asitleri, alkoller ve doymuﬂ hidrokarbonlar

* Doç. Dr. Aysun Sungurhan, K›r›kkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, K›r›k-

kale.
aysunsungurhan@hotmail.com.
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bulunan esterler.” (2005: 1419) ﬂeklinde tarif edilir. Farsça bir isim
olan “çerâgân” “evvelce suçlular›n baﬂlar›na yaralar açarak ve her birine fitiller koyarak uçlar›n› yakmak sûretiyle edilen iﬂkence; etraf› ayd›nlatma, ﬂenlik, donanma” demektir (Devellio¤lu, 2003: 155). “Kandîl, gök kandîl, kanzîl” sözcükleri de halk aras›nda aﬂ›r› sarhoﬂ anlam›na gelmektedir (Kurnaz, 1992: 238).1
Edebî metinlerde ﬂem’ ve çerâg, ﬂem’-i cihân-efrûz (dünyay› ayd›nlatan mum: güzel, sevgili), ﬂem’-i ﬂeb-ârâ (geceyi süsleyen ›ﬂ›k;
mec. güzel, sevgili), ﬂem’-i ﬂâm-efrûz (geceyi ayd›nlatan güzel), ﬂem’-i
meclis-ârâ (meclisi süsleyen, meclise zevk veren mum; mec. toplulu¤a neﬂe veren güzel), ﬂem’-i ikbâl (talih, ﬂans ›ﬂ›¤›), ﬂem’-i ‹lâhî (‹lâhî
mum; mec. Kur’an-› Kerîm), ﬂem’-i kâfûr (kâfûrdan yap›lan beyaz
mum), ﬂem’-i külbe-i ahzân (hüzünler kulübesinin mumu; mec. Hz.
Yusuf), ﬂem’-i küﬂte (söndürülmüﬂ mum), ﬂem’-i mezâr (mezar baﬂ›nda yak›lan mum), ﬂem’-i ﬂeb-istân (gece mumu, gece kandili), çerâg-›
çeﬂm (göz nuru; evlat), çerâg-› mugan (ﬂarap), çerâg-› seher (sabah
y›ld›z›), çerâg-› sipihr (mec. güneﬂ, ay, y›ld›zlar), çerâg-bere/çerâgpâ/çerâg-pâye (ﬂamdan, sokak feneri), çerâg-perhîz (fener fanûsu)
(Devellio¤lu, 2003: 155, 988) gibi çeﬂitli tamlamalarla birlikte an›lmaktad›r. Mum dibine ›ﬂ›k vermez (etkili kiﬂi kendi yak›nlar›na yard›mc› olamaz), mum etmek (muma çevirmek), mum gibi (dosdo¤ru,
dimdik; uslu, k›p›rt›s›z; tertemiz, düzgün; zay›f, sarar›p solmuﬂ), mum
kesilmek (sessiz, uslu, do¤ru düzgün durmak), mum olmak (h›rç›nl›g›,
yaramazl›¤› b›rakmak; argo raz› olmak), mum yakmak (kutsal say›lan
bir yere giderek adak adad›¤›nda mum yak›p koymak), mum yap›ﬂt›rmak (bir ﬂeyi k›rm›z› mumla mühürlemek; mec. önemli bir ﬂeyi unutmay›p ak›lda tutmak), muma döndürmek/çevirmek (her sözü dinler
duruma getirmek, usland›rmak), mumla aramak (çok isteyerek ve özlemle aramak) (Türkçe Sözlük, 2005: 1419) gibi deyimler de kullan›lmaktad›r.

1

Ayakland›r R›zâ’y› dest-gîr ol câm-› himmetle/Mey-i aﬂk›nla gök kandîl olup üftâde gelmiﬂtir (Ali R›za Paﬂa).
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Ayr›ca mumun daha parlak yanmas› amac›yla fitilinin özel bir
makasla kesildi¤i (Tarlan, 1992: 69;2 Kurnaz, 1992: 299),3 bunun için
“ﬂem’in külnü almak” tabirinin kullan›ld›¤› (Pakal›n, 1993: III/334);
“bu gece bize geliniz” anlam›nda dibi k›rm›z›ya (Kurnaz, 1992: 299)4
veya yeﬂile boyanm›ﬂ mum gönderildi¤i (Tulum vd., 1977: 42),5 bu
âdetin Anadolu’nun baz› köylerinde hâlâ devam etti¤i ve buna “mumla okumak” denildi¤i (Çavuﬂo¤lu vd., 1987: III/163);6 hatta davetsiz
gelip ikramdan memnun kalmayanlara “Dibi k›z›l mumla m› davet ettim” sözünün sarf edildi¤i (Kurnaz, 1992: 298-299); ders baﬂ› yap›lacak
yere tebeﬂir çekildi¤i veya bal mumu yap›ﬂt›r›ld›¤› (Karacan, 1991:
475;7 Kurnaz 1992: 299);8 ferman, emir ve mektuplar›n koyuldu¤u atlas keselerin a¤›zlar›n›n bal mumuyla mühürlendi¤i (Bilkan, 1997:
II/1105);9 Hristiyanlar›n kiliselerde mum yakt›klar› da bilinmektedir
(Küçük, 1994: 238).10
‹ran ve Türk edebiyatlar›nda mumun söz konusu edildi¤i alegorik
ve sembolik ﬁem’ ü Pervâne mesnevileri kaleme al›nm›ﬂt›r. Hikâye 13.
yüzy›lda ‹ran edebiyat›nda, 14. yüzy›ldan itibaren de Türk edebiyat›nda mesnevilerin içine s›k›ﬂt›r›lan münazaralar veya hikâyeler ﬂeklinde
varl›¤›n› sürdürmüﬂtür (Armutlu, 2010: 38/495). Klâsik Türk ﬂiirinde
mumla ilgili bütün bu unsurlar Nedîm ve ﬁeyh Gâlib’e kadar birçok
2

3

4
5
6

7
8

9

10

Ahmed’in kesti dilin gam makas› ﬂem’ gibi/Sana lây›k diyemez medhini sultân-› kerem
(Ahmed Paﬂa).
T›râﬂ oldukça hatt-› yâr rûyunda cilâ artar/Fitîl-i ﬂem’a benzer kim kesildikçe ziyâ artar
(Nahîfî).
Her gece o meh parlat›p al bâde-i Kumla/Davet eder uﬂﬂâk› dibi k›rm›z› mumla (Vâs›f).
Reftâre geldi serv eline ﬂem’-i sebz al›p/Ezhâr› sû-be-sû okudu gülﬂene hezâr ( Nev’î).
Hem-demim sâyem durur akﬂam ol›cak âh ile/Okumazsam mum ile ol dahi gelmez yan›ma (Zâtî).
Handeyle didi mum yap›ﬂdur burac›ga/ﬁem’ün yan›nda gerdenine dikkat eyledüm (Sâbit).
Bakmazs›n Bedrî’nin telaﬂlar›na/Rahm etmezsin asla göz yaﬂlar›na/Ç›kar defterinin ders
baﬂlar›na/Ya bir mum yap›ﬂt›r, ya tebeﬂir çek (Niksarl› Bedrî).
Sirâyet eylemiﬂ mektûba la’linden halâvet kim/Verir ﬂehd-i musaffâ kîsenin mûm-› girîbân› (Nâbî).
Olsun çerâg› ruhlarunun rûﬂen ey sanem/Yakdukça mihr ü mâh bu deyr-i kühende ﬂem’
(Bâkî).
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ﬂair taraf›ndan iﬂlenmiﬂtir. Ayn› yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olmakla birlikte her
iki ﬂairin hayata bak›ﬂ tarzlar› farkl›l›k arz etmektedir. Döneminde Nedîm, reel hayat›n içinde daha çok yer almas›yla, ﬁeyh Gâlib ise mutasavv›f kimli¤iyle öne ç›km›ﬂt›r. Çal›ﬂmada Nedîm ve ﬁeyh Gâlib Divan›’ndaki ﬂiirlerde mum unsurunun nas›l ele al›n›p iﬂlendi¤i üzerinde
durulmakta ve ortaya ç›kan zengin hayal dünyas› verilmektedir.
XVIII. yüzy›l Osmanl› Devleti için içte isyan, kar›ﬂ›kl›k ve malî s›k›nt›lar›n, d›ﬂar›da ise yenilgilerin ve toprak kay›plar›n›n oldu¤u; bilim, kültür ve edebiyat›n ise siyasî çöküntüden fazla etkilenmedi¤i bir
dönemdir (‹pekten vd., 1992: 185-189). “Lâle Devri” diye adland›r›lan dönemdeki e¤lence ve imar faaliyetleri, sanattan anlayan, zevk ve
e¤lenceye düﬂkün Sultan III. Ahmed (saltanat› 1703-1730) taraf›ndan
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bahar mevsimindeki Çerâgân e¤lencelerinde lale
ve sümbül bahçelerinde gezilmekte; geceyi ayd›nlatmak amac›yla
mum ve meﬂaleler yak›lmakta; halk için çad›rlar kurulmakta; e¤lencelere sultan ve devlet erkan› kat›lmakta; k›ﬂ›n saray ve köﬂklerde düzenlenen Helva gecelerinde çeﬂitli helvalar, ﬂerbetler haz›rlanmakta; sohbetler edilmekte; ﬂiirler okunmaktad›r (‹pekten vd., 1992: 188).
Nedîm “Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgan geldi” nakaratl› ﬂark›s›nda Çerâgân e¤lencelerini betimlemektedir. Çiçeklerle, bülbül sesleriyle dolu bahçede rebap, çeng ve tanbur çal›nmakta, ney üflenmekte, dans edilmekte, gazeller okunmakta, geceyi ayd›nlatmak amac›yla
mumlar yak›lmaktad›r. E¤lence ortam›n› geliﬂiyle ﬂereflendiren sultan
bulundu¤u ihsanlarla halk› mutlu etmektedir (Gölp›narl›, 1972: 360).11
11

Yine bezm-i çemene lâle fürûzan geldi/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi
Bülbül âﬂüftelenip bezme gazel-han geldi/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi
Ç›k›p ›kbâl ile gülzâra ﬂehenﬂâh-› cihan/‹ltifâtiyle eder gülleri ﬂâd ü handan
Lâlezâra gelir elbet yine sultân-› zaman/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi
Seyr olup raks› yine dil-ber-i mümtâzlar›n/Yine eflâke ç›kar naleleri sâzlar›n
Câna âteﬂ b›rak›r ﬂu’lesi âvâzlar›n/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi
Ney ü santur u rebâb ü def ü tanbûr ile çeng/Na¤me-i bülbül ü kumrîye olup hem-âheng
Pür eder âlemi ﬂevk u tarab-› reng-â-reng/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi
Can-fezâ turra-i hûban gibi zülf-i sünbül/Dil-güﬂâ nazm-› Nedîmâ gibi ruhsâre-i gül
Dün gülistanda iﬂitdim ki der idi bülbül/Müjdeler gülﬂene kim vakt-i Çerâgân geldi (Nedîm).
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ﬁiirde “çerâg”, mum ve Çerâgân/Ç›râgân e¤lenceleri anlamlar›na gelecek ﬂekilde tevriyeli kullan›l›rken (Gölp›narl›, 1972: 33),12 teﬂhis sanat›yla bu e¤lencelerin Helva sohbetlerini k›skand›¤› ifade edilmekte
(Gölp›narl›, 1972: 123);13 hüsn-i talil sanat›yla meclisteki ümit mumunun parlamas› sultan›n veya sevgilinin geliﬂine ba¤lanmaktad›r (Gölp›narl›, 1972: 268).14 Mumla davet etme âdetine “fele¤in haberi geldi” sözüyle telmih yap›l›rken, e¤lenme zaman›n›n geldi¤i de vurgulanmaktad›r. Bir havuzun mermerleri mübala¤al› bir ﬂekilde övülürken, güneﬂin
bu parlakl›k karﬂ›s›nda mum ›ﬂ›¤›ndan farks›z oldu¤u belirtilmektedir.
Meclis-i helvâs›na teﬂrîf edüp ikbâl ile
Lütfun anun ﬂem’-i ümmîdin d›rahﬂân eyledi
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 125)
Hudâvendâ bana ﬂimdi peyâm› geldi gerdûnun
Demiﬂ kim ey çerâg-› dûdmân-› nükte-pîrâyî
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 31)
Ruhâm›nda ol denlü var ferr ü tâb
Ki yan›nda çün ﬂem’-i rûz âftâb
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 240)
ﬁeyh Gâlib de Nedîm gibi ﬂiirlerinde dönemin Çerâgân e¤lencelerinden, bu e¤lencelere devlet erkân›n›n kat›ld›¤›ndan ve akﬂam vakti gezinti yerlerini ayd›nlatmak amac›yla kaplumba¤alar›n üzerine
mum koyulup yak›ld›¤›ndan söz eder.
Öyle münevver ki çerâgân-› dil
ﬁem’a-keﬂ anda keﬂef-i mâhtâb
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 506)
12

13

14

Çerâg oldukda yine gitmek üzre eylemiﬂdim ‘azm/Der-i ikbâline etdikde kasd-› çihre-fersâyî (Nedîm).
Habbezâ hurrem bahâr-› zevk u ﬂâdî vü tarab/Kim bu helvâ bezmini reﬂk-i Çerâgân eyledi (Nedîm).
ﬁarâb-› âteﬂînin keyfi rûyun ﬂu’lelendirmiﬂ/Bu hâletle çerâg-› meclis-i mestân m›s›n kâfir
(Nedîm).
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Bir Çerâgân-› güher farz et bu sâhil-hâneyi
Ol Çerâgân içre deryâ-y› ahterdir bu kâh
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 161)
Dah› sâyende âbâdan olup ﬂimdi çerâg olmuﬂ
Efendim yümn-i teﬂrîfinle mesrûr et Çerâgân›
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 437)
Sultan›n geliﬂi e¤lence yerine öyle bir parlakl›k vermiﬂtir ki sanki
ilkbahar narçiçe¤ini muma çevirmiﬂtir. Bu benzetmeden sultan›n narçiçe¤i renginde bir k›yafetle ﬂenli¤e kat›ld›¤› anlaﬂ›l›r. Gâlib’in “M›sra’-› Sâlis”inde mehtapl› bir gecede aya, Çerâgân e¤lencesinin parlayan kandiline benzeyen gül dudakl›, siyah saçl› bir güzelin kay›k sefas›na davet edildi¤i de tasvir edilir (Okçu, 1993: 479).15
Makdemün verdi bu gülzâra o denlü revnak
Nev-bahâr etdi san eﬂkûfe-i rümmân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Allah’›n yeryüzündeki gölgesi olan sultan hilafet mumuna benzetilir (Gölp›narl›, 1972: 175).16 Ayr›ca sultan d›ﬂ›nda zaman zaman
taht, tac ile mum aras›nda da ilgi kurulur.
Eger eylerse cihândârl›g› arz-› cemâl
Eder ednâ kulu sadrâçe vü hakan› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Ser-te-ser nûr-› du’â s›rr-› Hudâs›n hakkâ
Eyledin taht-› felek-mesned-i Osmân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
15

16

Gele ey mâh-› siyeh-perçem ü gül-fem bu gece seyr ü temâﬂâya ç›k›p cilve-i mehtâb ile deryâda biraz âlem-i âb eylesek olmaz m› ki envâr-› ziyâs›yla kamer nücûmun dah› kandîl-i
dirahﬂân ile bir bezm-i Çerâgân-› dîgergûn görünmüﬂ ki ﬂebistân-› cihân böyle münevver
geceyi böyle safâ bahr›n› rü’yâda bile gördügü yokdur… (ﬁeyh Gâlib).
ﬁehenﬂâh-› hümâyun-pâye Sultân Ahmed-i Gâzî/Fürûg-› ﬂem’-i mihrâb-› hilâfet sâye-i
Yezdân (Nedîm).
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Rahﬂ-› iklîm-i nûr-› dîn ger ederse pûyân
ﬁerer-i na’li eder efser-i ﬂâhân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Güzel ahlâk›yla övülen sultan›n herkesi koruma alt›na almas›,
mumun eriyip donan damlalar›n›n ete¤e benzetilmesiyle ifade edilir.
Vasf-› ahlâk›n› endîﬂe ederdi mahsûr
Zîr-i dâmân›na alsayd› gülistân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 124)
Nice periﬂan halde bulunanlar, hizmetkârlar, köleler gördükleri
himmetle mum gibi parlam›ﬂlard›r (Okçu, 1993: 122).17
Kul ede kapuna çâsârlar› Hazret-i Hakk
Edesin mülkleri ile nice g›lmân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 124)
Ocag› topciyan›n böyle rûﬂen olma lâz›md›
Çerâg etdi tamâmen bendegân›n ol ﬂeh-i âgâh
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 215)
Sultan veya sadrazamdan lütuf gören bazen ﬂairin bizzat kendisidir. Nedîm gördü¤ü ihsan karﬂ›s›nda duydu¤u memnuniyeti “muma çevirdin”, “mum gibi ayd›nlatt›n” sözleriyle dile getirir; ‹brâhîm Paﬂa’n›n
himayesini esirgememesini “Mum ›ﬂ›¤›n›n sönmesine sine¤in kanad›n›n a¤›rl›¤› bile yeter” diyerek ister ve hamisiz kald›¤› takdirde hafif
esen rüzgârla sönecek bir mum gibi olaca¤›n›, gelecek tehlikelerden
korunamayaca¤›n› bildirir.
Bihamdi’llâh ki oldum devletinde matlaba nâ’il
Çerâg ettin inâyetle Nedîm-i zâr-› ﬂeydây›
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 33)

17

Hânedân-› keremi tab’› edip nev-ihyâ/Himmeti k›ld› nice bî-ser ü sâmân› çerâg
(ﬁeyh Gâlib).
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Himâyet et ki senin bir yanar çerâg›nd›r
Ta’arruz eylemesin rûzgâr-› bed-girdâr
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 43)
Sen de bâr olma sabâ ﬂem’imize
S›klet-i per-i meges besdir bes
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 657)
Sultan›n veya sadrazam›n yapt›¤› cömertlik o kadar büyüktür ki
gökyüzünde Ay, Müﬂteri, Zühre, Keyvan ve y›ld›zlar mum ›ﬂ›¤› gibi sönük kal›r (Okçu, 1993: 122).18 Mumun fitilinin kesilmesi hüsn-i talil
sanat›yla verilir.
O sadr-ârâ ki bir eﬂkeste tuhm-› penbedir kalm›ﬂ
Kamer ﬂem’-i harîm-i cûdunun çîn-i fetîlinde
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 149)
Kiﬂver-i cûd›na gerdûn disem degmez mi
Eyledi Müﬂterî vü Zühre vü Keyvân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 122)
Sultan›n düﬂünce ›ﬂ›¤› savaﬂ meydan›n› düﬂman›n gözüne mum gibi gösterir. Savaﬂ söz konusuyken bazen k›l›ç da muma benzetilir.
Gösterir dîde-i a’dâya ﬂu’â’-› re’yin
Edicek nâ’ire-i harb ile meydân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Kulle-i çarh› y›kar velvele-i top u tüfenk
Geldi nevbet ki ede tîg-› d›rahﬂân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Kimi zaman da yi¤itlerin himmeti muma döner.

18

Devﬂirüp vakt-i atâs›nda nisâr-› destin/Etdi gerdûn bu kadar ahter-i tâbân› çerâg (ﬁeyh
Gâlib).
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K›ﬂlalar kal’alar ecnâd u silâh u edevât
Hâs›l› etmededür himmet-i merdân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Halk aras›nda kötü ve nursuz gözün nazar›n›n de¤di¤ine inan›l›r.
Kem gözden korunmak, sönmüﬂ mum ile ilgi kurularak “Allah’›m
onun güzel yüzünü kötü gözlerden koru; düﬂmanlar›n gözünü ölmüﬂlerin mumu gibi ›ﬂ›ks›z eyle.” ifadesiyle verilir.
Cemâlin dâ’imâ yâvuz nazardan sakla yâ Rabbî
Gözün hem-çün çerâg-› mürde bî-nûr eyle a’dân›n
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 237)
Üzerlik tohumu veya tütsülük demek olan sipend, ateﬂe at›ld›¤›nda ç›t›rt› ç›kartarak yanar. Nazar de¤memesi istenilen veya nazar de¤di¤i san›lan çocuk veya kimsenin üzerinde içinde üzerlik tohumunun
yak›ld›¤› bir kap gezdirilir. Sevginin devam› için büyü yaparken de ateﬂ
üzerine üzerlik tohumu at›ld›¤› bilinmektedir (Kurnaz, 1992: 374375). Bütün bu âdetlere mumun etraf›nda oluﬂturulan hayallerle birlikte telmih yap›l›r.
Sipend-i ﬂu’le-i nutk olsa da dil nakl-i râz etmez
Fürûg-› ﬂem’-i istignâya mâni’dir nefes ﬂimdi
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 886)
Nedîm’in ﬂiirlerinde mum-pervane iliﬂkisi de söz konusu edilir
(Gölp›narl›, 1972: 11).19 Ancak onun ﬂiirlerinde pervane ço¤unlukla
ihsandan faydalanacak kiﬂileri temsil eder.
Sensin ol nûr-› mülahhas ki e¤er bulsa cevâz
ﬁem’-i hurﬂîd senin bezmine pervâne gelir
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 65)

19

Her biri bir ﬂeb-çerâg-› ârzûdan muktebes/Her biri pervâne bir ﬂem’-i d›rahﬂân üstüne
(Nedîm).
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Devlet ve kutluluk mumunun pervanesi gam yurdu; yeme, içme,
e¤lenme sabah›n›n pervânesi matem k›l›c›d›r.
Bûm-› gamd›r ﬂem’-i bezm-i devletin pervânesi
Tîg-i mâtemdir bu subh-› iﬂretin pervânesi
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 862)
Klâsik ﬂiirde sevgili/güzel ço¤unlukla zalim, öfkeli ve merhametsizlik yönüyle iﬂlenir. Meclise ateﬂler saçarak gelen güzelin eline sakinleﬂmesi için hemen bir kadeh tutuﬂturulur. Böylece öfkeli sevgili ile
meclisin mumu aras›nda ilgi kurulur. Sultana benzeyen sevgili, cömertli¤iyle de bütün âﬂ›klar› mum gibi ayd›nlat›r.
Hemân ey sâkî bir sâgar tutuﬂdur dest-i dildâra
Gazabla bezme geldi ﬂem’-i meclis-veﬂ yanar âteﬂ
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 665)
Hep kullar›n› etdi o kân-› kerem çerâg
Zann›m budur ki geldi Nedîmin de nevbeti
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 331)
Sevgilinin bulundu¤u yer, âﬂ›klar›n Kabe’sidir. Hac›lar, Kabe’nin
etraf›n› nas›l büyük bir ﬂevkle dönüyorlarsa, âﬂ›klar da sevgilinin mekân›n› öyle coﬂkuyla tavaf ederler. Böylecec aﬂk ateﬂiyle yanan kafile
muma dönmüﬂ gibidir. “ﬁevk”, arzu, istek ve ›ﬂ›k anlamlar›na gelecek
ﬂekilde tevriyeli kullan›l›r.
Dil hâciyân-› kûy› miyân›nda ﬂevk ile
Hemçü çerâg-› kâfile sûzân olup gelir
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 269)
Güzelin yüzüyle mum aras›nda da benzerlik kurulur. Güzelin yüzü,
perdeye benzeyen saç ve ayva tüylerinden kurtuldu¤u vakit, e¤lence
meclisinin mumu gibi parlayacakt›r.
Baksak ki ﬂem’-i bezmine benzer mi rûy-› yâr
Etse güﬂâde perde-i i¤lâk› zülf ü hat
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 281).
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Yanak-mum münasebeti, âﬂ›k-pervane benzerli¤iyle de iﬂlenir.
Ayr›ca yanak, can meclisinin mumudur. Mumun yanarken erimesi ve
damlalar halinde dökülmesi sevgilinin yana¤› için aﬂ›¤›n a¤lamas› olarak alg›lan›r. “Âb-› zümürrüd” tamlamas›yla mumun dibinin yeﬂile boyanmas› âdetine telmih yap›l›r.
Olamaz sünbül-i bâg-› ruhunun kandîli
Yansa da âb-› zümürrüdle çerâg-› yâkût
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 517)
Bazen güle benzeyen yanak mumunun pervanesi, parlayan çi¤ tanesi de¤il, âﬂ›¤›n gözyaﬂ›n›n etrafa saçt›¤› k›v›lc›mlard›r. Muma benzeyen bak›ﬂ›n pervanesi ise basiret sahibinin gözüdür (Okçu, 1993:
838).20
Tâbiﬂ-i jâle degül ﬂem’-i gül-i ruhsâr›n
Âl pervânesi var eﬂk-i ﬂerer-nâkimden
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 783)
Bu ﬂeb ﬂem’-i ruhun arz eyleyüp pervâne-i câna
Hased ol jâleye hûrﬂîdden girdâb göstermiﬂ
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 664)
Cömertlik sultan veya güzelin d›ﬂ›nda saki taraf›ndan da yap›l›r.
Böylece ateﬂ elli sakinin cömert tabiat›, sürekli dönen kadehi bir k›v›lc›m ile muma çevirir.
Meﬂreb-i cûduna bak sâkî-i âteﬂ-destin
Etdi bir ﬂu’le ile sâgar-› gerdân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 120)
Tasavvuf söz konusu oldu¤unda gonca ve yanak vahdeti, gül ise
kesreti temsil eder. Tecellî mumunun goncas› güzelin yana¤› oldu¤unda, gül yapra¤›n›n üzerinde kanat açan pervane aﬂ›¤›n gözüdür.

20

O rütbe rûﬂen et ﬂem’-i nigâh›n nûr-› ma’nîden/Ki olsun dîde-i ehl-i basîret ana pervâne
(ﬁeyh Gâlib).
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Gonce-i ﬂem’-i tecellîdir deyüp ruhsâr›na
Berg-i gülden bâl açar pervâne kim çeﬂmimdir ol
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 728)
Sevgiliden ayr› her gece mum gibi yan›p tutuﬂan âﬂ›k, sabahlara
kadar ah eder. Ancak âﬂ›k, ah›n›n hiç kimsenin mumunun ateﬂini söndürmesini istemez ve kendisi için de “Ey Allah’›m benim için kavuﬂma sabah›, karanl›¤›n akﬂam› olmas›n” diyerek dua eder.
Çerâg› kimsenin âh›mla bî-nûr olmas›n yâ Rab
Benimçün subh-› vuslat ﬂâm-› deycûr olmas›n yâ Rab
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 235)
“Kâfûr”, mum yap›mnda kullan›lan bir maddedir. Kansûr’da agaçtan ç›kart›ld›¤›nda rengi siyaht›r. Kâfûrîler onu Umman, Basra veya
ﬁiraz’a getirip yakarak a¤art›rlarm›ﬂ. Siyah, sar› k›z›l veya devetüyü
renginde olan kâfûr, y›kan›p iﬂlendikten sonra beyazlaﬂmakta (Kutlar
2004: IV/16) ve bu yüzden “yüzünü a¤artmak” deyimi ile birlikte kullan›lmaktad›r. ﬁeyh Gâlib kâfûrun sar›, siyah, k›rm›z› ve beyaz rengine
telmih yaparken onu a¤layan, inleyen bir âﬂ›¤a benzetir.
Bu dûd u ﬂu’le vü ten-i kâfûr-fâm ile
ﬁem’ eyler âh u zâr sefîd ü siyâh u surh
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 538)
Bülbülün ah›n›n k›v›lc›m› bahçeyi mum gibi ayd›nlat›rken, gülün
rengi yokluk kandilinin ya¤›na döner. Üzümün k›z› da elinde al fanus
ile gelirken, pîr-i mugân sarhoﬂ sakiyi muma çevirir. Dibi k›rm›z›ya boyanm›ﬂ mumla davet etme âdetine telmih yap›l›r.
Gülﬂen-efrûz ol›cak ﬂu’le-i âh-› bülbül
Reng-i gül revgân-› kandîl-i fenâ geldi bana
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 494)
Al fânûs ile rez duhterin etsin teﬂrîf
Eylesün pîr-i mugân sâkî-i mestân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 121)
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Kimi zaman mum gibi yanan, ﬂairin en yak›n dostudur. ﬁeyh Gâlib, Esrâr Dede için yazd›¤› mersiyede her gece onun kendisiyle birlikte mum gibi yand›¤›ndan, gölgesi gibi yan›ndan hiç ayr›lmad›¤›ndan
söz eder.
Her ﬂeb misâl-i ﬂem’ benimle yanar idi
Sâye gibi yan›mda enîs-i nehâr idi
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 936)
ﬁiirde âﬂ›k ile mum aras›nda ilgi kurulurken, “E¤lence meclisinin
mumunu kendisine örnek al, onun gibi as›l, kesil, fanusa gir; gönül rasathanesinden ›ﬂ›¤a bak” denilir ve mumun fitilinin kesilmesine, üzerine fanus geçirilmesine, ›ﬂ›¤›ndan faydalanmak amac›yla sa¤a sola
as›lmas›na telmih yap›l›r. Hatta kandiller o kadar yak›n as›lm›ﬂlard›r ki
birbirlerini nura bo¤arlar. Sönmüﬂ bir muma fanus geçirmek ise faydas›zd›r. Gâlib, bunu cân ile mum ateﬂi, fanus ile beden aras›nda ilgi kurarken verir ve can›n yüke benzeyen bedeni daha ne kadar taﬂ›yaca¤›n› sorgular.
Gör ﬂem’-i bezmi yanmaga mum ol as›l kesil
Fânûsa gir rasadgeh-i dilden ziyâ gözet
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 520)
Müselseldir kanâdîl-i mahabbet
Biribirini eyler nûra meﬂhûn
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 901)
ﬁem’-i efsürdeye fânûsdan olmaz behre
Dûﬂ-› câna niçe bir bâr olacakd›r bedenim
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 754)
Gönül ve aﬂk, bazen s›rlar› halka bildirmek isteyen parlayan, ›ﬂ›ldayan mumdur.
Iﬂk odu yak›p sînede bir ﬂem’-i fürûzân
Esrâr-› dili halka ‘iyân eylemek ister
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 140)
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Ayr›l›k mumu baz› geceler âﬂ›¤› ihyâ eder; baz› geceler de sevgi delili¤inin yaras›n›n fitilini yakar. Âﬂ›¤›n yaralar› mumdan; bahçede sürekli öten bülbül ve ‹lahî aﬂk›n peﬂinde sürekli koﬂan müritler pervaneden farks›zd›r.
‹hyâ edüp bu gece çerâgân-› firkati
Yakd›m fetîl-i dâg-› cünûn-› mahabbeti
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 354)
Bir çerâgân-› hakîkatdir ki dâg-› sînemiz
Bülbül ü pervâne etfâl-› debistând›r bize
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 850)
Sâlik ne kadar çok s›k›nt› çekerse, masivadan kendisini soyutlarsa o kadar çabuk Allah’a kavuﬂacak ve kederle baﬂlayan yolculu¤unu
mutlulukla tamamlayacakt›r. Böylece matemin neticesi dü¤ün neﬂesi
olacakt›r. Bu durumda âﬂ›¤›n ›ﬂ›klar saçan meﬂaleye, muma ihtiyac›
yoktur.
Sûr-› arûs kim ola mâtem netîcesi
Yûf ﬂem’-i bezme meﬂ’ale-i ﬂu’le-dâra yûf
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 688)
‹lahî aﬂk ateﬂiyle yan›p tutuﬂan âﬂ›¤›n gözünde cihan›n zerre kadar de¤eri olmaz. O geceyi süsleyen muma hasret bir pervaneden farks›zd›r. Sâlik bazen gam ateﬂinin bahçesinde piﬂmiﬂ bir kuﬂ, bazen de
hizmette acele eden, mumu bir an evvel kucaklamak isteyen pervanedir.
Mihr-i cihân çeﬂmimize zerre-sân degül
Pervâneyiz ki ﬂem’-i ﬂeb-ârâya hasretiz
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 638)
Geh hidmet-i ﬂem’ine çü pervâne-ﬂitâbân
Geh gülﬂen-i nâr-› gam›na murg-i kebâb›z
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 651)
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Senin pervâne-i hicrân›nam sen ﬂem’-i vuslats›n
Be-her ﬂeb hâhiﬂ-i bûs u kenâr›m varsa sendedir
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 580)
‹nsanda Allah’›n tecelli etti¤i yer gönüldür. Fanus nas›l mum ateﬂini d›ﬂ etkenlerden koruyorsa, riyâzet ehli de bunu masivadan ar›n›p
‹lahi aﬂk ateﬂiyle yanarak yapar. Böylece e¤lence meclisine benzeyen
dünyaya bir an bile bakmayan, gözü hiç bir ﬂey görmeyen, ‹lâhî aﬂk ateﬂiyle yan›p tutuﬂan âﬂ›k, mum gibi etraf›n› ayd›nlat›r.
Geçdi ﬂem’-i sîneye mânende-i fânûs-› nûr
Mihr ü mehden kâni’-i künc-i ferâg oldu gönül
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 735)
Bir germ-nigâhiyle geçirmekdeyiz ömrü
ﬁem’iz bu safâ bezmine mahv-› nazar›z biz
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 625)
Meclisi pür-nûr eder ser-keﬂligim
ﬁem’-i nîgû-kâr-› küstâhî menem
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 753)
Iﬂ›¤› pervaneye kol, kanat yapan âﬂ›¤›n tek arzusu bir gün vuslata
ulaﬂmakt›r. Vahdete ulaﬂan kiﬂinin gönlü ve can› ›ﬂ›kla, nurla temizlenmiﬂ gibidir. Bu yüzden en kutsal yak›nl›k mumunun art›k hayal fanusunun mumu olmas› mümkün de¤ildir. Vahdet ›ﬂ›¤›yla mumunu yakan âﬂ›k, cihan›n karanl›¤›na bir an bile bak›p kararmaz; bu u¤urda
can vermekten de çekinmez.
Elbet ereriz vasl›na ey ﬂem’-i dil-efrûz
Ben ﬂu’leyi pervâneye çün bâl ü per etdim
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 749)
Çerâg-› kurb-› akdes ﬂem’-i fânûs-› hayâl olmaz
Müberrâd›r ziyâdan ehl-i tevhîdin dil ü can›
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 212)
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Çerâg›n rûﬂen etmiﬂ nûr-› vahdetden yakup bunlar
Kararmazlar cihân zulmât›na aslâ bakup bunlar
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 385)
Bir damla su nas›l mum ›ﬂ›¤›n›n sönmesine neden oluyorsa, ﬂikâyet de kiﬂiyi vahdetten uzaklaﬂt›r›r. Aﬂk ateﬂine tahammül etmek a¤lamay›, ﬂikâyeti kesmek demektir.
Tahammül eyle sûz-› aﬂka terk-i girye k›l Gâlib
Fürûg-› ﬂem’e zîrâ zerre mikdâr âb olur mâni
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 682)
Âﬂ›¤›n gönlü kimi zaman aﬂk veya ayr›l›k meclisinin (Okçu, 1993:
768),21 karanl›k gecenin mumu (Okçu, 1993: 768),22 kimi zaman da
pervanesidir. O öyle bir pervanedir ki sanki ejderin gözünde yer tutmuﬂtur.
Çerâg-› bezm-i hecri oldugum yapm›ﬂ yak›ﬂd›rmﬂ
Gönül pervânesine vuslat âteﬂ intizâr âteﬂ
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 665)
Yanar pervâne-i dil âteﬂ-i yâkût-› hançerden
Çerâg-› dîde-i ejderde hayfâ âﬂiyân tutmuﬂ
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 662)
Âﬂ›¤›n gönül ateﬂi, ﬂimﬂekten yak›c›; mumun ›ﬂ›¤› da dolunaydan
parlakt›r. Bu yüzden âﬂ›k, gönül ateﬂini ve mum ›ﬂ›¤›n› b›rak›p baﬂka
ﬂeylere yönelmez.
Sûz-› dilimi berk-› tecellâya degiﬂmem
Ben ﬂem’imi mâhtâb-› ﬂeb-ârâya degiﬂmem
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 954)

21
22

Olsa rûﬂen beyân-› sûz u güdâz/Bezm-i aﬂka çerâgd›r gönlüm (ﬁeyh Gâlib).
Tîre-rûzum egerçi men Gâlib/Gam degildir çerâgd›r gönlüm (ﬁeyh Gâlib).
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Kötü talih mumundan ötürü yolunu kaybeden gönülün kargaﬂa ve
kar›ﬂ›kl›k içinde do¤ru yolu bulmas› ise imkâns›zd›r.
Old› güm-reh dil çerâg-› tâli’-i bed-kîﬂden
Yol bulunmaz âlem-i endîﬂeye teﬂvîﬂden
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 810)
Kendini rint ile özdeﬂleﬂtiren ﬂâir, ham sofu olan zâhidin gönül
mumunu söndürmesini asla istemez.
Söndürme çerâg-› dilim ey zâhid-i bed-kîﬂ
Vuslat senin indinde ﬂeb-i târa m› mahsûs
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 668)
Gönülün yan› s›ra can da muma benzetilir. Pervanenin karanl›kta kalmamas› için muma benzeyen can ve gönül gözü ayd›nlanmal›,
›ﬂ›k saçmal›d›r.
Rûﬂen et çeﬂm-i çerâg-› cân u dil bulsun safâ
Zulmet içre kalmasun pervâne Allâh aﬂk›na
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 836)
Âﬂ›¤›n kandile benzeyen can› ecel rüzgâr›yla söner; bundan sonra
onun mezar›n›n baﬂ›nda mum yakmak boﬂunad›r.
Bâd-› ecel ki söndüre kandîl-i cân›n›
Baﬂ› ucunda bî-hûde ﬂem’-i mezâra yuf
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 688)
E¤er salik mânâ mumunun pervanesinin diliyle konuﬂmuyorsa,
vahdet ›ﬂ›¤›n›n dilinden anlayamaz (Okçu, 1993: 644).23 Âﬂ›k hal diliyle anlaﬂmal›d›r. Eskiden daire ﬂeklinde oturulan e¤lence meclislerine telmih yap›l›rken, yanan mum da kafesteki kuﬂa benzetilir.

23

Etmeyen lafz›n› pervâne-i ﬂem’-i ma’nâ/Yek-zebân-› suhan-› ﬂu’le-i tevhîd olmaz (ﬁeyh
Gâlib).
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Halka-i bezme zebân-› ﬂem’ olup mürg-i kafes
Bî-sadâ-y› aﬂk olur rûﬂen beyân-› güft ü gû
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 819)
Aﬂk, ‹lahî mum oldu¤unda onun pervanesi ise âﬂ›kt›r. “ﬁem-i ‹lahî” mecazen Kur’ân-› Kerîm anlam›na da gelir. Allah’a kavuﬂma iste¤i, arzusu zincir, gönül de köﬂktür.
Aﬂk bir ﬂem’-i ‹lâhîdir benim pervânesi
ﬁevk bir zencîrdir gönlüm an›n kâﬂânesi
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 888)
ﬁiblî ve padiﬂahlar padiﬂah› için mum yakmayan Gâlib, bunu sadece Allah için yapar. ﬁiblî, Ebubekir Muhammed bin Halef sûfîlerinden veli bir zatt›r. Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin müridlerinden ve mâlikî mezhebindendir. Cüneyd-i Ba¤dâdî bu zat için “Her kavmin bir tâc› vard›r; bizim kavmimizin tâc› da ﬁiblî’dir” demiﬂtir (Kurnaz, 1992: 400).
Veli bir zat olan ﬁiblî’ye telmih yap›l›r.
Benim mum yakd›g›m Allâh içündür
Ne ﬁiblî vü ne ﬂâhenﬂâh içündür
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 463)
Vahdet-i vücûd anlay›ﬂ›na göre Allah bütün cihana tecelli ederek kendini göstermektedir. Bunun bilincinde olan salik bakt›¤› her
yerde Allah’› görür. Dolunay bütün cihan› ayd›nlatsa da pervane gidip mum ›ﬂ›¤›n›n etraf›nda döner ve bir süre sonra mumun ateﬂine
kendisini b›rakarak bedenini yok eder; bu yok oluﬂ vahdete ulaﬂma
olarak yorumlan›r. Mana t›ls›m›n› anlamak, açmak, parlak düﬂünceyle de¤il; mumun bu gizli hazineyi ortaya ç›karmas›yla mümkündür.
Degüldir hüsn-i âlem-gîre hâcet aﬂk-› dîgerdir
Döner pervâne etrâf›nda mehtâb olsa da ﬂem’in
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 1010)
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Fikr-i rûﬂenle degül feth-i t›l›sm-› ma’nâ
Zâhir eyler mi bu gencîne-i pinhân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 121)
Mumun yand›kça erimesi hüsn-i talil sanat›yla âﬂ›¤›n bedenden
soyutlan›p fenâfillah mertebesine ulaﬂmas› gibi düﬂünülür.
Gâlib geceler ﬂem’-veﬂ ifnâ-y› vücûd et
Tâ kendüyi îsâl-i safâ-y› seher eyle
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 849)
Klâsik Türk ﬂiirinde mum, gülen ve a¤layan bir insan gibi de hayal edilir. Mumun alevinden ötürü, mum ile gülme aras›nda ilgi kurulur ve ‹lahî aﬂk yolunda olan salik, can› yand›kça, çile çektikçe olgunlaﬂ›r. Bu durum istenilen, sevinilen bir haldir. Mum bu aç›dan yand›kça gülen bir derviﬂ olarak alg›lan›r (K›l›ç, 2011: 301-317).
‹ﬂitdik bülbül ü pervâne-veﬂ sûziﬂiyle feryâd›n
Gül ü ﬂem’in biri birine handân oldug›n tuyduk
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 700)
Gurbetde ﬂem’-i rûz gülerdi gedâs›na
Mehtâb-› berk düﬂmese zulmet serâs›na
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 958)
Bülbül-i nagmeyi ﬂem’-i güle mumlar ney-zen
Edicek gonce-i engüﬂtini pervâne-i ney
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 857)
Güzellik meclise benzetildi¤inde, mum gibi yanacak kiﬂi âﬂ›ktan
baﬂkas› de¤ildir. Yanan mumun erimesi a¤lamak gibi düﬂünülür ve âﬂ›k
mum gibi a¤lay›p ah ettikçe, güzellik meclisinin ay yüzlü güzeli de mutluluktan güler. Klâsik ﬂiirde âﬂ›¤›n âh›n›n muma benzetildi¤i de olur
(Okçu, 1993: 855).24
24

Fânûs-› nev-zuhûr› degül ﬂem’-i âh›n ol/Aﬂk âteﬂiydi deﬂtde berk-› giyâh-› ney
(ﬁeyh Gâlib).
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Ben âh etdikçe güldi bezm-i hüsnün mâh-rûyân›
O meclisde yanup ﬂem’-i ﬂebistân oldugum kald›
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 881)
Tasavvufta dudak ve gonca vahdeti, gül de kesreti sembolize eder.
Hayret makam›, genellikle delilik mertebesi olarak an›l›r. Vahdetteyken kesrete düﬂme, kesretteyken de vahdete ulaﬂma söz konusu edilir.
Bu yüzden sürekli yan›p yak›lan âﬂ›¤›n yüzü bir türlü gülmez. Gülün
rengi ile mumun alevi aras›nda ilgi kurulurken, gülmek ile a¤lamak tezatl›k oluﬂturacak ﬂekilde kullan›l›r.
Leblerim old› gül-i ﬂem’-i cünûn
Çok yanup yak›ld›m ammâ gülmedim
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 765)
Pertev-i sûziﬂi gör ﬂu’le-i âh-› bülbül
Bir ﬂerâreyle eder gonce-i handân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 120)
Mum ile lale aras›ndaki ilgi ﬂekil bak›m›ndand›r. Lale, tasavvuf
söz konusuyken, vahdetin, birli¤in sembolüdür. Ayr›ca lalenin ortas›ndaki siyah beneklerle âﬂ›¤›n sinesindeki yaralar aras›nda da benzerlik
kurulur.
Ol çerâg-› lâle-i derdim bu gülzâr içre kim
Âﬂiyând›r sîne murg-› dâg-› mâderzâd›ma
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 837)
Hoﬂ çerâgân-› dâgd›r gönlüm
Vus’at tab’a bâgd›r gönlüm
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 768)
Y›k›lm›ﬂ âlemi bay›nd›r hale getirmek için akl› kullanmak gerekmez; bunun için yap›lmas› gereken tek ﬂey sevgi meyhanesinde/tekkesinde zil zurna sarhoﬂ olmakt›r.
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Y›k›lm›ﬂ âlemi i’mâra i’mâl etme endîﬂen
Harâbât-› mahabbetde varup iﬂ kanzîl olmakdur
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 608)
Allah aﬂk›yla yan›p tutuﬂan ve bu u¤urda can veren âﬂ›k, ﬂehitlik
mertebesine ulaﬂm›ﬂ gibidir. Tasavvufî boyutta fenâfillah mertebesine
ulaﬂ›r. Gâlib “E¤er benim de türbemde mum yak›l›yorsa yüce Allah’›n,
Hz. Muhammed’in veya Mevlânâ’n›n sayesindedir; öyle bir gün gelir
ki mahﬂer güneﬂi âﬂ›¤›n mezar›ndan nur al›r” derken türbelerde mum
yak›lmas› âdetine ve k›yamet gününe telmih yapar.
ﬁehîd-i aﬂk›n oldum lâlezâr-› dâgd›r sînem
Çerâg-› türbetim ﬂem’-i mezâr›m varsa sendedir
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 580)
Ölürsem ﬂâm-› gamda rûy-› yâra intizâr›mdan
Yar›n hûrﬂîd-i mahﬂer nûr al›r ﬂem’-i mezâr›mdan
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 955)
Ne merkad cilvegâh-› kudsiyân-ârâyiﬂ-i ekvân
Çerâg-› türbetinden nûr al›r mihr-i cihân-ârâ
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 202)
Kendisini muma benzeten Gâlib, vahdet yolundaki yaln›zl›¤›n›
“Es’ad, gönül ehli olanlara gece yanan mum iken, ne gariptir ki dost
meclisinde yine garibim.” diyerek ifade eder.
Erbâb-› dile ﬂem’-i ﬂebistân iken Es’ad
Agreb bu yine bezm-i ehibbâda garîbim
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 748)
“Kudûm”, “Uzak bir yoldan, uzak bir yerden gelme; ayak basma.
müz. Türk müzi¤ine mahsus usul vurma âletlerindendir. En çok mevlevîhânelerde olmak üzere, tekkelerde kullan›lm›ﬂ, lâdinî müzikte az
kullan›lm›ﬂt›r; Tembâl’in iptidaîce bir ﬂeklinden ibârettir; kendisine
has ve tatl› bir ses verir. Mevlevî âyinlerinde büyük ehemmiyeti vard›r, zirâ rakseden derviﬂler kudümün vuruluﬂuna tâbidir” anlamlar›na
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gelmektedir (Devellio¤lu, 2003: 525). Böylece tekke kudumun sesiyle
veya sevgilinin geliﬂiyle ayd›nlanacakt›r. “Kulkul” da “ruhu hafif, eline
aya¤›na çabuk [adam]; bir ﬂeyin hareketinden, deprenmesinden ç›kan
ses” demektir (Devellio¤lu, 2003: 526). ﬁeyh Gâlib kudûm ile kulkulu tevriyeli kullan›rken, bütün bunlara telmih de yapmaktad›r.
Gelüp gûﬂ-› dil-i pür-dâg›ma ey kulkul-› mînâ
Kudûmunla çerâg›n rûﬂen et bu hânkâh›n gel
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 734)
“Tûr”, Hz. Musâ’n›n kendisine inananlar ile M›s›r’dan ç›k›p giderken Allah ile konuﬂtu¤u ve Allah’›n tecellî etti¤i Sina çölündeki
bir da¤›n ad›d›r. Tasavvufta Tur da¤›, Allah’›n tecellisi ile yok olan insan›n maddî yap›s›n› temsil eder (Pala 1989: II/457). Bedeni Tur da¤›na benzeyen âﬂ›¤›n dili sussa da gönlü ‹lahi aﬂk s›rr›n› söylemeye devam edecektir.
Tûr-› cisme ﬂu’le-i ﬂem’-i tecellâd›r gönül
Ben hamûﬂ olsam da râz-› aﬂk› gûyâd›r gönül
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 737)
Hz. Yakûb, Hz. ‹brahîm peygamberin torunu ve ‹shâk peygamberin o¤ludur. Hz. ‹shâk’›n ölümünden sonra Kenan ilinde kalan Hz. Yakûb’a Allah taraf›ndan peygamberlik verilmiﬂtir (Pala, 1989: II/488).
ﬁeyh Gâlib, Hz. Yakûb’un sülalesini muma, Mevlevî bahçesinin taze
goncas›na benzetir.
Çerâg-› hânedân-› âl-i Ya’kûb
Riyâz-› Mevlevîde gonce-i ter
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 904)
Allah, Hz. Süleymân’a birçok mucizeler vermiﬂtir. Hz. Süleymân’›n üzerinde ism-i a’zam›n yaz›l› oldu¤u taﬂ› kibrît-i ahmerden
olan, mühürlü bir yüzü¤ü vard› ve onunla bütün vahﬂi hayvanlara ve
kuﬂlara hükmederdi (Pala, 1989: II/353). ‹ﬂte Hz. Süleymân’›n yüzü¤ü
mum gibi parlad›¤›nda arﬂ›n kandili olan güneﬂ bile onu k›skanmaktad›r.
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Old› reﬂk-âver-i kandîl-i fürûzende-i Arﬂ
Sen edip hâtem-i engüﬂt-i Süleymân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 123)
Klâsik Türk ﬂiirinde bazen güneﬂ muma, felek de fanusa benzetilir. “Fânûs-› hayâl” (camlar üzerinde resimleri büyütüp yans›tan fener)
mecazen dünyay› çevreleyen felek yerine kullan›l›r ve dünya iﬂlerinin
bir hayal oluﬂu anlat›l›r (Pala, 1989: I/310). Sanki billur renkli fele¤in,
ikbal mumuna fanus olmaktan baﬂka yapacak bir iﬂi kalmam›ﬂ gibidir.
ﬁem’-i ikbâline fânûs olmadan gayri me¤er
Var m›d›r bir maslahat çarh-› bilûrîn-fâmda
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 158)
Kimi zaman mescitlerin her biri nur dalgas›, kandiller ise ›ﬂ›k saçan ay gibidir. Güneﬂ ve güneﬂ ›ﬂ›nlar›yla kandil ve kandilin etrafa yayd›¤› ›ﬂ›klar aras›nda benzerlik kurulur.
Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandîlleri meh gibi leb-rîz-i ziyâd›r
Nedîm (Gölp›narl›, 1972: 86)
Eylese hûrﬂîdi lây›kd›r eger kandîl-i tîr
Fikret-i rûﬂenle etdikçe niﬂângâh›n reﬂâd
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 226)
“Keten”, “Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beﬂ taç yaprakl›, lifleri dokumac›l›kta kullan›lan bir bitki; bu bitkinin liflerinden
yap›lm›ﬂ dokuma vb.” demektir (Türkçe Sözlük, 2005: 1148). Mehtab›n etkisiyle ketenin çürüdü¤üne, renginin parlad›¤›na veya üzerindeki lekelerin gitti¤ine inan›l›r (Kurnaz 1992: 251). Dolunay, nas›l keteni muma çeviremiyorsa, bundan dolay› ay›planm›yorsa, ihsan›n en
yüksek derecesindeki eksikli¤i kabiliyetsiz kiﬂinin de anlamas› mümkün de¤ildir. Mehtap o kadar parlakt›r ki keten mumuna ihtiyaç yoktur.
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Nakz-› kâbil edemez nakz-› kemâl-i ihsân
Mâhtâb eylemese ayb m› kettân› çerâg
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 121)
Güneﬂ ve ay›n pervaneye benzetilmesi, Yüce Allah tecellî mumu
olmas›na dayan›r.
Mihr ü meh pervâne-i ﬂem’-i tecellî-i Hudâ
Anun içün devr eder kiﬂver-be-kiﬂver rûz u ﬂeb
ﬁeyh Gâlib (Okçu, 1993: 86)
Sonuç
Sonuç olarak XVIII. yüzy›l›n iki üstat ﬂairi Nedîm ve ﬁeyh Gâlib,
kendilerinden önce yaﬂam›ﬂ Klâsik Türk Edebiyat› ﬂairleri gibi mumla
ilgili hayallerin oluﬂumunda gökyüzünü, gezegenleri, y›ld›zlar›, dünyay›, do¤ay›, insanlar›, hayvanlar›, onlara ait unsurlar›, savaﬂ araç ve gereçlerini, muma dayal› âdetleri, deyimleri kullanm›ﬂlard›r. Nedîm ve
ﬁeyh Gâlib de mumu ele el›p iﬂlerken bazen eskiyi tekrardan kurtulamam›ﬂ; s›kl›kla mumla birlikte pervaneyi anm›ﬂ; âﬂ›k, gönül, güneﬂ, ay
vb. gibi baz› unsurlar› hem muma, hem pervaneye benzetmiﬂtir. Gâlib
mum-pervane iliﬂkisini al›ﬂ›lm›ﬂ tasavvufî boyutta iﬂlerken, Nedîm
klâsik anlay›ﬂ›n d›ﬂ›na ç›karak sultan-mum, ihsan gören kiﬂi-pervane
benzerli¤i üzerinde durmuﬂtur. Nedîm’in mum unsurunu ﬁeyh Gâlib’e
göre daha az kulland›¤› da dikkat çekmektedir. Nedîm ve ﬁeyh Gâlib
daha önceki ﬂairlerden farkl› olarak ﬂiirlerinde mumun etraf›ndaki hayaller, benzetme ve mecaz unsurlar›yla birlikte dönemin sosyal hayat›n›n bir parças› olan Çerâgân e¤lencelerini ve Helva sohbetlerini söz
konusu etmiﬂlerdir.
Bu tarz çal›ﬂmalar, ﬂairlerin orijinal söyleyiﬂin peﬂinde koﬂtuklar›n›, zengin bir hayal dünyas›na sahip olduklar›n› ve ﬂiirlerinde sosyal
hayat› do¤rudan veya dolayl› olarak yans›tt›klar›n› aç›kça göstermektedir.
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Mumdan Hala
Müjgân Üçer*

Mum; bir ayd›nlatma arac› oldu¤u gibi düﬂünce ve hayal dünyam›zdaki malzemeleri ve edebiyat›m›zdaki mazmunlar›yla kültür dünyam›za da ›ﬂ›¤›n› yans›tm›ﬂ. Mum hakk›nda Sivas yöresindeki sözlü kültür, inanç ve gelenekleri ﬂöyledir:
Sözlü Gelene¤imizde Mum
Sivas’ta halk›n kulland›¤› sözlü kültür ürünlerini yurdumuzun baﬂka ﬂehirlerinde de benzer kullan›mlar› ve ayn› anlamlar›yla görebiliriz:1
(Birine) Mum tutturmak: Aﬂ›r› disiplin ve eziyet ile bask› alt›na almak. Mum gibi dimdik, k›p›rdamaz hale getirmek, dünyas›ndan bezdirmek.
Allah ya¤mumu yakana ya¤mumu, balmumu yakana balmumu verir:
‹nan›ﬂa göre, Allah, maddî durumu yerinde olan ve cimrilik yapmayana çok verir, durumu olmad›¤›ndan az harcayana da az verir.
Baba miras› yanan mumdur: Babadan kalan miras iyi kullan›lmaz,
art›r›lmazsa mum gibi fark›na var›lmadan tükenir.
* Müjgân Üçer, Eczac›, Sivas.
1

Müjgân Üçer, Atalar sözü Yerde Kalmaz, Sivas’ta sözlü Gelenek, ‹stanbul, 1998; Nurettin Albayrak, Türkiye Türkçesinde Atasözleri, ‹stanbul, 2009.
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Bilinmeyen e¤ri, mumdan do¤ru: ‹nsan kötü oldu¤unu bilmedi¤i bir
ﬂeyi iyi, güzel zanneder. Kötülü¤ü bilinmeyen kimse dürüst san›l›r.
Bir mum al da derdine yan: Sen kendi durumuna bakarak kendi
derdini düﬂün.
Bir mumdan bin mum yanar: Baﬂar›l› insan›n çevresindeki insanlara faydas› olur.
Caminin mumunu yiyen pisi¤in (kedinin) gözü kör olur (olsun): Halk›n ortak mal›na el uzatanlar, bunun cezas›n› çekerler.
Fukaran›n mumu yanar, zenginin hesab› görülür: Fukaran›n zarar etmesi, zengini daha zenginleﬂtirir.
Gece karanl›¤›nda mumun ﬂavk› gizlenmez: Ne kadar kötü insanlar
olursa olsun, iyi insanlar mutlaka belli olur.
Hem pilâv ya¤land›, hem ﬂamdan peklendi (pakland›): Yap›lan iﬂle iki
tarafl› yarar sa¤lanmas› durumunda kullan›lan bir deyimdir. Hikâyesi:
Pilâv piﬂirmiﬂler ama üzerine ekmeye evde ya¤ yok. Çaresizlikten, ﬂamdan› pilâv›n için dald›rm›ﬂlar. ﬁamdan›n üzerinde birikmiﬂ olan mumlar pilâv›n s›ca¤›nda erimiﬂ. Pilâv ya¤lanm›ﬂ(!) ﬂamdan da tertemiz olmuﬂ.2
Kaday›ftan kaﬂ›k, balmumundan beﬂik: Dayan›ks›z, çabuk hasta
olan ve bir iﬂe yaramayan nazenin kimseleri yermek için yap›lan benzetmedir.
Kad›n›n ﬂamdan› alt›n olsa mumu dikecek erkektir: Kad›n yapt›¤› iﬂlerde eﬂinden destek görürse çok daha baﬂar›l› olur.
K›rm›z› mumlu mektupla m› ça¤›rd›k? Ça¤r›lmayan, istenemeyen birinin gelmesi durumunda kullan›lan soru cümlesidir.
Kilisenin mumunu yiyen karga iflâh olmaz: Caminin mumunu yiyen...
Kimsenin mumu/çera¤› sabaha kadar yanmaz: Her ﬂeyin bir sonu
vard›r. Varl›k da yokluk da sonsuza dek devam etmez.
2

Sivasl› Kâz›m Arslan (1900-1991)’dan derlenmiﬂtir.
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Köre mum pahaya ç›kt›” demiﬂler, “neme laz›m?” demiﬂ: ‹nsan kendisine gerekli olmayan ﬂeylerle ilgilenmez.
Mum baﬂ: 1940’l› 1950’li y›llarda gelin baﬂlar›, Sivas’ta “mum baﬂ”
ad› verilen küçük mum çiçeklerden yap›lm›ﬂ haz›r bir taçla süslenirdi.
Mum dibine ›ﬂ›k vermez: Mevki ve makam sahiplerinin yak›nlar›na
yard›mc› olamad›klar› anlam›nda kullan›l›r. Ayn› anlamda: Mum dibi
karanl›k olur.
Mum dibine kör yatar: Faydal› olmayan bir mala bilgisiz ve cahil
kimseler ilgi gösterir.
Mum etmek / Muma çevirmek / Muma döndürmek: Birini söz dinler
duruma getirmek, usland›rmak.
Mum hala gibi: Sessiz, sedas›z, hareketsiz.3
Mum olmak: 1. Uslanmak, yumuﬂamak. 2. Raz› olmak, kabul etmek. ‹nat ve itirazdan vazgeçmek.
Mum yak derdini bak: ‹nsan baﬂkas›ndan fayda beklememeli, kendi s›k›nt›lar›n› kendi halletmelidir.
Mum yanmay›nca pervane dönmez / yanmaz: 1.U¤runa can verilecek ya da takdir edilecek güzelin ortaya ç›kmas› gerekir. 2. Sebebi olmayan ﬂeyin sonucu da olmaz.
Mumla (mum yak›p) aramak: Çok isteyerek ve özleyerek, özenle
aramak.
Mumla aratmak: Bir kimse bir ﬂey veya durumun kötülü¤ü, olumsuzlu¤u kendisinden öncekini arat›r, özletir hale gelmek.
Mumu sönmek: Ölmek. “Mum gibi sönesin” bedduâd›r.
Oktan u¤ru, mumdan do¤ru: Dürüst olmayan kimselerin durumunu belirtmek için kullan›lan bir kinaye sözüdür.
3

‹lhan Ayverdi, “mumdan hala gibi” için ﬂu örnekleri vermiﬂtir: Mum hala gibi karﬂ›nday›m, ne elim oynad›, ne diﬂim (Hüseyin Rahmi Gürp›nar). Peki aran›zda mum hala gibi sessiz sedas›z bir ben mi duray›m? (Malik Aksel). ‹. Ayverdi ve ark.; Misalli
Büyük Türkçe Sözlük, ‹stanbul, 2005, s. 2140.
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Ölümü gören hastal›¤a mum (raz›) olur: Büyük kötülüklerle karﬂ›
karﬂ›ya kalmak, küçük kötülükleri kabullenmeye sebep olur.
ﬁeytana mum yak›lmaz: Hile ve kötülük yapmaya, aldatmaya al›ﬂm›ﬂ kimselere yard›m edilmemelidir.
Ulular›n gönlü mum gibi gerek: Büyük insanlar çok merhametli olmal›, ayr›m gözetmeden bütün insanlara ﬂefkat göstermelidir.
Uma uma, döndük (döndüm) muma: Baﬂkalar›ndan bir ﬂeyler bekleyen insan büyük s›k›nt›larla karﬂ› karﬂ›ya kal›r.
Veresiye mum al›p da zenginin mal› hesap etme: Kendi iﬂiyle de¤il de
baﬂkas›n›n servetiyle ilgilenen kimselerin bu merak›n›n yersiz oldu¤unu vurgulayan bir atasözüdür.
Yalanc›n›n mumu yats›ya kadar yanar: Yalan söz çok geçmeden anlaﬂ›l›r anlam›nda kullan›l›r.
Zalimin mumunu, mazlumun ah› söndürür: Adaleti ve hakk› gözetmeyen kimselerin hakk›ndan, adaletsizli¤e ve haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ insanlar›n bedduâs› gelir.
Ziyareti bir çift mumla s›narlar: Bir ﬂeyin de¤erini belirlemek için
bir çözüm mutlaka bulunur.
Mumdan Hala Masal›
Bir varm›ﬂ bir yokmuﬂ, çok söylemesi günahm›ﬂ. Bir zaman›nlar
zengin bir bezirgân varm›ﬂ. Bu adam kervan ile çok uzak memleketlere gider, ticarî eﬂya getirir ve satarm›ﬂ. Her seferi uzun zaman al›rm›ﬂ.
Ne var ki, her sefer dönüﬂünde han›m›n› evde bulamazm›ﬂ. Her geliﬂinde yeniden evlense de, yaln›z kalan kad›n, evi terk eder babas› evine gidermiﬂ.
Bezirgân bir seferinde memleketine döndü¤ünde, yine eﬂinin babas› evine gitti¤ini ö¤renmiﬂ. “Seni ak›ll› biriyle evlendirelim” diyen
tan›d›klar› böyle bir han›m bulup dü¤ünlerini yapm›ﬂlar. Bir zaman
sonra bezirgân›n sefer zaman› gelmiﬂ ve kervan yola düzülmüﬂ. Han›m›
gün geçtikçe evde yaln›zl›ktan s›k›l›yor, konuﬂacak, dertleﬂecek, içini
dökecek kimseyi bulam›yormuﬂ. Evde kendisi ile kalacak bir Allah’›n
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kulu da yokmuﬂ. Çarﬂ›dan fazla mum alan kad›n bunlarla mumdan bir
kad›n yapm›ﬂ ve onu mahat›n/sedirin köﬂesine oturtmuﬂ. Ayn› bir yaﬂl› kad›n gibi giydirmiﬂ. Her sabah kalkt›¤›nda yan›na gelir; “Hala, nas›ls›n? Bugün hangi iﬂi yapay›m, hangi yeme¤i istersin?” diye bir insanm›ﬂ gibi ona sorar, onunla konuﬂurmuﬂ. Evin han›m› duygular›n›, kederlerini, yaln›zl›¤›n› mumdan halas› ile paylaﬂ›yor, onunla bir s›rdaﬂ
ve arkadaﬂ gibi konuﬂuyor, s›k›nt›lar›n hep ona anlat›yormuﬂ. Günler,
aylar geçiyor, y›la ekleniyormuﬂ.
Bezirgân›n evine dönme zaman› gelmiﬂ. Nihayet uzun süren yolculuktan sonra kervan ﬂehre gelmiﬂ. Vakit akﬂamm›ﬂ. Bezirgân evine
yaklaﬂm›ﬂ, eﬂinin evi terk edip gitti¤inden korkuyormuﬂ ki pencereden s›zan ›ﬂ›¤› görünce çok sevinmiﬂ. Eve girmiﬂ, han›m› onu sevinçle karﬂ›lam›ﬂ. Bezirgân›n gözü mahat›n köﬂesinde oturan kad›na tak›lm›ﬂ ve eﬂine, “oturan kim?” diye sormuﬂ. O da halas› oldu¤unu söylemiﬂ, kad›n sofra haz›rlam›ﬂ. Bezirgân; “Halan› da sofraya buyur edeyim” diye kad›n›n yan›na gidince nas›l olmuﬂsa, ona tak›lm›ﬂ ve mumdan hala devrilmiﬂ, parçalanm›ﬂ. K›r›lan mumdan halan›n içinden
kanlar ve cerahatli urlar etrafa da¤›lm›ﬂ. Me¤er kad›n›n üzüntüleri, s›k›nt›lar› ve uzun zaman›n yaln›zl›¤› mumdan halan›n içinde bu ﬂekilde dert olarak birikmiﬂ. Sivas’ta söylenen; üzüntülerini, dertlerini söyle mert ol, yoksa içinde dert olur” sözündeki düﬂünce gibi han›m›n
dertleri de “a¤z› yok dili yok” mumdan halada birikmiﬂ. Yaln›zl›¤›na
böyle bir dert orta¤› bulan ve onunla kederlerini paylaﬂan kar›s›n›n
durumunu anlayan adam, kervanla yapt›¤› ticareti b›rakm›ﬂ ve art›k
kendi ﬂehrinde bir iﬂ tutmuﬂ, han›m› ile birlikte mutlu bir hayat yaﬂam›ﬂlar.4

4

Bu masal› komﬂumuz Seher Abladan, 1950 y›l›nda Sivas’ta dinlemiﬂtim. Yak›n zamanlara kadar, Sivas’ta annenin k›z kardeﬂine hala denildi¤i gibi, komﬂu veya baﬂka han›mlara da sayg› hitab› olarak hala denirdi. Günümüzde annenin k›z kardeﬂine teyze denir ki hala / teyze için “ana yar›s›” tabiri de vard›r.
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Davet Gelene¤imizde Mum
Geleneksel kültürümüzde “okuyucu” denilen davetçi Türklerde eski davet gelene¤inin bir motifi olarak ok’un kullan›lmas›yla (gönderilmesiyle) ilgilidir. “Okuyan yani davet eden kiﬂi, dü¤ün sahibinden ça¤r›lanlara baz› hediyeler götürür ki simge de¤erinde veya maddî bak›mdan da anlam› olan bu hediyelere “okuntu” ad› verilir. Mum da bu
amaçla kullan›lan bir hediyedir.5 Dilimizde yaﬂayan; Mumla okunmak:
Davet edilmek ve (K›rm›z› dipli) Mumla davet edilmek: Bir yere sayg› ile
ça¤r›lmak anlam›na gelen deyimlerimiz eski günlerin hat›ralar›n› taﬂ›r.
Mum Dökmek
Yeni do¤an çocuk k›rk gün içinde geliﬂmiyor büyümüyorsa; halk
deyiﬂi ile “iflah olmuyor, hallenmiyorsa” k›rk bask›n›na u¤rad›¤›na inan›l›r. Böyle çocuklar› neyin bast›¤›n› anlamak için bak›r bir kap içerisinde mum veya kurﬂun eritilir. Çocu¤u y›kamak için haz›rlanm›ﬂ ›l›k
suyun üzerinde tutulan makas›n, parmak geçecek deli¤inden mum veya kurﬂun y›kama suyuna dökülür. Ç›kan ﬂekil neye benzetilirse çocu¤u onun bast›¤›na inan›l›r. Meselâ mumlar k›vr›ml› bir ﬂekil olmuﬂsa
“y›lan basm›ﬂ” yorumu yap›l›r. Bu su ile çocuk y›kan›rsa bask›ndan kurtulaca¤›na inan›l›r.
Nazara u¤rad›¤›na inan›lan kimselere de mum dökme iﬂlemi uygulan›r. ﬁah›s yat›r›lar, üzeri geniﬂ bir örtü ile örtülür. Kalbur içine üç
yufka /ekmek konur ve üzerine de tuz ekilir. Kalbura, ayr›ca so¤an, sar›msak, üzerlik tohumu, kullan›lmam›ﬂ yavﬂan süpürgesi teli de konur.
‹çine su olan bak›r tasa i¤ne ve madeni para b›rak›l›r. Bu tas kalburun
ortas›na yerleﬂtirilir. Haz›rlanan kalbur nazar de¤di¤ine inan›lan ﬂah5

Ali R›za Gönüllü, “Türklerde Davet Gelene¤i ve Ok”, Türk Folkloru, Say› 49, ‹stanbul, A¤ustos 1983, s. 2; Müjgân Üçer, “Sivas’ta Dü¤ün Gelenekleri”, Hayat A¤ac›,
Say›: 11, Yaz 2008, s. 93.
Ülkemizin bir çok yerinde, okuntu olarak; mum, kibrit, peksimet, çorap, mendil, havlu veya elbiselik kumaﬂ yollanabilirdi. Divan Edebiyat›m›zda, mum ile okumak / davet
etme¤e Üsküdarl› Ali Aﬂkî Divan›’ndan (XVI. yüzy›l, s. 47) bir beyitle örnek verelim:
San arus-› goncaya ﬂâh-› bahar eyler dü¤ün
Yollar üzre serviler mum ile okur gördü¤ün
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s›n üzerine tutulur. Tavada eritilen balmumu bak›r tastaki suya dökülür. Balmumu sudaki i¤ne ve paraya yap›ﬂ›r, al›nan balmumu tekrar eritilerek iﬂlem üç defe tekrarlan›r. Suya dökülen mumdaki kabarlara, ﬂekillere göre yorum yap›l›r ve nazar›n böylece geçti¤ine inan›l›r. Mum
dökülen bu su ile de hastan›n yüzü y›kan›r.6
Balmumu ve Bal Muﬂambas›
Ayd›nlatmada kullan›lmak üzere vak›f senetlerinde, gelirlerini camilere ve medreselere mum al›nmas› için vakfedenler içinde bir çok
Sivasl› han›m da bulunuyor.7
Eskiden, çocuk kundaklar›na sermek için muﬂamba veya naylon
olmad›¤›ndan, kare ﬂeklinde 30 cm. ebad›ndaki amerikan bezi, eritilmiﬂ balmumuna dald›r›larak evlerde bal muﬂambas› yap›l›rd›. Höllükle büyütülen çocuklarda da ayn› ﬂekilde bal muﬂambas› kullan›l›rd›.
Bal muﬂambas› hasta altlar›na da konulurdu. Balmumu ile a¤r›yan, s›zlayan yerlere balmumu yak›s› yap›ﬂt›r›l›rd›. Yak›, kullan›lmam›ﬂ amerikan bezine eritilmiﬂ balmumu sürülmesiyle elde edilirdi.Yine eskiden
halk hekimli¤inde kullan›lan hava c›va merheminin terkibinde de
balmumu vard›r.8
6

7

8

Ahmet Gökbel, Anadolu’da yaﬂayan Halk ‹nan›ﬂlar›ndan Çaput Ba¤lama ve Nazar,
Cumhuriyt Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, 1996, Say›: 1, s. 180. Bu
araﬂt›rmada; Mum dökme adetinin, Sivas-Kayseri ve Çukur Ova’n›n kuzey bölgelerinde daha çok yayg›n oldu¤u belirtilmiﬂtir.
Cami-i Kebir Mahallesi’nden Abdullah k›z› Güccük Han›m ev ve eﬂyas›n› Cami-i
Kebir’e, her sene ﬂem-i asel (balmumu) al›nmas› ve fukaraya verilmesini vakfetmesi, Sivas ﬁeriyye Sicilleri, 4/142, H. 1210 (M.1796) Küçük Minare Mahallesi’nden
‹smail adl› kimsenin ailesine mensup Alime Hatun 65 kuruﬂunu Sivastaki ‹hsaniye
Medresesi’ne ﬂem-i rugan (ya¤ mumu) al›nmak üzere vakfetmesi, Sivas ﬁeriyye Sicilleri, 3/63, H. 1202 (M.1788). M. Üçer, “Sivas’ta Vak›f Kuran Kad›nlar”, Revak
IX, Sivas, 1991, s. 74.
Hava c›va merhemi eskiden ﬂöyle yap›l›rd›: Attarlardan al›nan hava c›va kökü (Alkanna) veya Sivas yaylalar›nda yetiﬂen k›rm›z› a¤nik bitkisi, karasak›z, çamsak›z›,
so¤an, balmumu, sadeya¤ veya zeytin ya¤ varsa maydanoz da konarak ateﬂte eritilir.
Kaynat›ld›ktan sonra süzülür, so¤uyunca merhem k›vam›na gelir. M.Üçer, “Ev ‹lâçlar›”, Sivas Folkloru, Sivas, 1974, Say›: 20, s. 3.
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Mum Yap›m›
Divri¤i’de bir zamanlar mum ﬂöyle yap›l›rd›: Ba¤›rsaklar›n yüzündeki ya¤lar toplan›p eritildikten sonra tortusundan süzülür ve böylece
“çire9 ya¤›” elde edilirdi. Ya¤›n içine mum ipi sark›t›larak donunca geri çekilir ve istenen kal›nl›k oluﬂuncaya kadar bu iﬂleme devam edilir.
‹yice donunca mum makas› ile kesilerek mum boyuna getirilir. Böylece ya¤ mumu elde edilmiﬂ olur. Hele baz› ufak tefek kimselerin benzetildi¤i “mum makas›” ise kim bilir kaç y›ld›r art›k gün yüzüne ç›kmad›?
Seferberlik, k›tl›k görmüﬂ insan›m›z, çire ya¤›n› bile ilâç gibi, köﬂe bucak saklam›ﬂt›r.10
ﬁimdi a¤z›n›z donacak: Vaktin birinde bir Kelo¤lan varm›ﬂ. Saf, fakir ve de cömert Kelo¤lan, bir gün eve arkadaﬂ›n› davet etmiﬂ. Anas›na, “Bir helva yap da yiyek” demiﬂ. Zavall› kad›n›n evde bir damla ya¤› yokmuﬂ, ne yaps›n? Üç beﬂ gün kendilerini idare edecek mumlar›
eritmiﬂ ve helva yapm›ﬂ. Kelo¤lan hem helvay› yiyor, hem de, “Üstüne su içince a¤z›n›z donacak” diyormuﬂ. Divri¤i’de baz› ﬂeylerin söylenmemesi gereken durumlarda, a¤z›ndan söz kaç›ran kimselere ikaz mahiyetinde, “ﬁimdi a¤z›n›z donacak” gibi ihtarlar bu hikâyeden hat›ra
kalm›ﬂ.
Buhurdan, ﬁamdan, Güldan / Gülabdan: Daha çok süs maksad›yla evlerin alç› çiçekliklerinde bulunan bu eﬂyalardan buhurdan:
kutsal günlerde ve ölülerde tütsü yapmakta; ﬂamdan: mum konulan,
güldan: gülsuyu konulan kaplard›r. Gerekti¤inde kullan›lan bu kaplar,
ülkemizin birçok yöresinde oldu¤u gibi galat olarak “buhurdanl›k”,
“güldanl›k” gibi de söylenmektedir.

9
10

Çire: Lamba, küçük fener. Divri¤i.
M.Üçer - F. Pekﬂen, Aslan Burcundan Yükselen Selçuklu Kartal› Divri¤i, Sivas 2010, s.
175.

Türkülerde Mum
Emine Gürsoy Naskali*

Mum kelimesinin geçti¤i türküler1 incelendi¤inde, mum kelimesinin farkl› ça¤›r›ﬂ›mlar› oldu¤u, muma farkl› anlamlar yüklendi¤i, mumun farkl› kavramlar› karﬂ›lad›¤› görülür. Mum kelimesinin yer ald›¤›
türkülerde mum ﬂu anlamlar› ifade etmektedir:
1. Akﬂam vaktinin habercisi
Tarhana kayn›yor türküsünde “akﬂamlar olmadan, mumlar›m yanmadan” yani gece olamadan denilmekte ve mumun yanmas›yla günün
bitip gecenin baﬂlam›ﬂ olaca¤› ifade edilmektedir. Yine akﬂam vaktinin
habercisi olarak Bir alçac›k gügem dal› türküsünde “akﬂam oldu mumlar
yand›” denilmektedir. Al ﬂu mumu eline yak demedim mi türküsünde gece yola ç›kmay›p yan›nda kalmas›n› istedi¤i adama “al ﬂu mumu eline
yak demedim mi, kasaturay› belinden at demedim mi, akﬂama yolun
uzak kal demedim mi, kasaturay› belinden al demedim mi?” diyen kad›n mum yak demek suretiyle gece oldu¤unu belirtmiﬂ olmaktad›r. Ahmet’im handa handad›r handa türküsünde de yine ayn› ﬂekilde, sevdi¤i

* Prof. Dr. Emine Gürsoy Nasakli, Marmara Üniversitesi, ‹stanbul.
1

Yaz›da yer alan türkü metinleri http://www.turkuler.com sitesinden al›nm›ﬂt›r.
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adama “al ﬂu mumlar› eline, yak demedim mi, karﬂ›lardan da bak demedim mi, akﬂama yolun uzak, kal demedim mi” diyerek mum yakma
vaktinin geldi¤ini, art›k gece vakti oldu¤unu söylemektedir.
2. Sevda ve özlemin iﬂareti
Mum, aﬂ›k olman›n, sevda içinde yanman›n, sarar›p solman›n, yürek ac›s›n›n, bekleyiﬂ, bitiﬂ, tükeniﬂin iﬂareti olarak türkülerde yer almaktad›r. Penceresi köﬂeli türküsünde “sarard›m muma döndüm, ben bu
aﬂka düﬂeli” denilmekte ve aﬂk hali yanan mum benzetmesiyle ifade
edilmektedir. Elmay› dilim dilim türküsünde delikanl›n›n k›ymetini askere gidince anlayan genç kad›n yüre¤inin yanmas›n› cami mumlar›n›n yanmas›na benzetmekte ve “dere kumlar› gibi, bal›k pullar› gibi,
benim yüre¤im yanar, cami mumlar› gibi” demektedir. De¤irmen sala
benzer türküsünde d›ﬂ› buz ba¤lam›ﬂ, içi durmadan yanan delikanl›
mum gibi yand›¤›n› söylemektedir: “De¤irmen buca¤›nda (anan öle),
mum yanar oca¤›nda, Allah can›m› als›n (anan öle), o yarin kuca¤›nda.” Konsol üstünde mumlar türküsünde gelin olmay›, sevdi¤i erke¤in
onu almas›n› bekleyen k›z›n beklentilerini konsol üzerindeki mum
canland›rmaktad›r: “Konsol üstünde mumlar, all› yeﬂilli yanar, ne k›z
oldum ne gelin, yüre¤im ona yanar.” ‹ﬂte geldim ekim büküm türküsünde bahﬂiﬂ beklemekten yoruldu¤unu, bir an önce bahﬂiﬂini al›p gitmek
iseyen ramazan davulcusu yanan mumun da bir yanma süresi oldu¤unu, fenerin içindeki mumun da bir zaman sonra sönce¤ini misal göstermektedir: “Ramazan geldi gidiyor, camilere nur iniyor, kap›n›zda
dura dura, fenerimde mum bitiyor.” Mum, bekleyiﬂ ve tükeniﬂi temsil
etmektedir. Kalenin ard› büber türküsünde sevgiliden selam gelmiyor,
“hakikatl› yâr olsan selam›n gelir gider” denilmekte, bekleyiﬂ duygusu
mumun da yanarak beklemede oldu¤u, “geminin anbar›nda, num yanar ﬂamdan›nda, inﬂallan kavuﬂuruz, Hac›lar bayram›nda” sözleriyle
anlat›lmaktad›r. Garﬂ› ba¤da s›ra s›ra bademler türküsünde sevgiliye yaklaﬂma arzusu bal mumu olup sevgilinin baﬂ ucuna dökülmek iste¤iyle
ifade edilmektedir: “Perde olsam pencerene çekilsem, bal mum olsam
baﬂucuna dökülsem, saat beﬂte kap›s›na dikilsem, acep bana sefa geldin
derm’ola.” denilmektedir.
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3. Adak olarak mum
Sevdaya karﬂ›l›k bulmak için dedelere adak olarak mum adanmaktad›r. Mum, dileklerin yerine gelmesi için dedelere sunulacak bir
adakt›r; dolay›s›yla da dile¤i temsil etemktedir. Küp içinde niﬂasta türküsünde “bir teneke unum var, Allah’tan umudum var, o yâr benim
olursa, dedelere mumum var”, Arpalar has›r oldu türküsünde “küp dibinde unum var, Allah’tan umudum var, verin benim yârimi, dedelere
mumum var”, Aman dayler türküsünde “küp içinde unum var aman,
Allah’tan umudum var, o yar benim olursa, dedelere mumum var.” denilmektedir.
4. Aray›ﬂ
Mumla aramak, yani iﬂtiyakla hatta zorluklar ra¤men bir iﬂin peﬂine düﬂmek anlam›n› taﬂ›maktad›r. Bezen bir ﬂey mumla aransa bile
bulma imkan› olmamaktad›r, mesela, ‹ndim dereye durdum türküsünde
“ben güvercin olamam, damdan dama konamam, mumlar yaksam arasam, sevdi¤imi bulamam” denilmektedir. Hani benim elli direm kesdenem türküsünde Konyal›y› ele geçirmek için “mumlar yaksam Konyal›y› arasam” denilmektedir.
5. Coﬂku, beklenti, mutluluk
Coﬂkunun, beklentinin, dü¤ün dernek heyecan›n›n doru¤a yükseltilmesi mumlar›n say›lmas›yla ifade ediliyor. Her ikisi de bir Diyarbak›r türküsü olan Hani davulunuz hani ve Çay içinde dö¤me taﬂ türkülerinde “bir mumdur iki mumdur üç mumdur, dört mumdur ondört
mumdur” denilmekte, ay›n on dördü gibi ayd›nl›k ve mutlu bir an ça¤›r›ﬂt›r›lmaktad›r. Bu ifadeyi kal›plaﬂm›ﬂ bir tekrar formülü olarak düﬂünebiliriz. Çay içinde dö¤me taﬂ türküsünde “mumlar yak›n çevirin, k›na yakah eline” denilmekte, yani gelinin etraf› mumla çevriliyor, heyecan ve mutluluk mum çemberi içine al›nmaktad›r. De¤irmenci türküsünde de nas›l ki mum ya¤›n içinde yanarsa bir avc› da av›n›n peﬂinden yüz da¤›n etraf›n› dolan›r, “de¤irmen sa¤ dolan›, mum yanar ya¤
dolan›, avc› bir maral için, günde yüz da¤ dolan›” denilmektedir.
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6. Sevgiliyi görebilmek için mum yakma
Sevgilinin yüzünü görebilmek için çarﬂ›dan üç mum al›n›p yak›lmaktad›r. Mum bir yandan sevgilinin güzelli¤ini ayd›nlatmakta, di¤er
taraftan da karﬂ›l›¤› al›nmam›ﬂ bir sevday› temsil etmektedir. Çarﬂ›lardan üç mum ald›m yakmaya türküsünde “çarﬂ›lardan üç mum ald›m yakmaya, edal› suna boylum yakmaya, sevdal› suna boylum yakmaya”, ‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider türküsünde de sevdaland›¤› çavuﬂun yüzünü görebilmek için “‹stanbul’dan üç mum ald›m yakma¤a, yakma¤a
çavuﬂ yakma¤a, yak›p yak›p yar yüzüne bakma¤a, bakma¤a çavuﬂ bakma¤a”, ‹stanbul’un konaklar› köﬂeli türküsünde “‹stanbul’dan üç mum
ald›m yakmaya, yak›p yak›p yar yüzüne bakmaya, tez baﬂlad› yarim
benden b›kmaya” denilmektedir. Çarﬂ›dan/‹stanbul’dan bir mum ald›m yakmaya ifadesinin kal›plaﬂm›ﬂ bir tekrar formülü oldu¤unu düﬂünebiliriz.
7. ‹ki gelinin mum tutmas›
P›nar baﬂ›nda durma ve Çay aﬂa¤› inerken türkülerinde kal›plaﬂm›ﬂ
tekrar formü ﬂeklinde “çay aﬂa¤› çim tutar, iki gelin mum tutar” denilmektedir. ‹ki gelinin mum tutmas›, güzelliklerini ayd›nlatmalar› anlam›n› taﬂ›yor, göze gönle hoﬂ gelen bir manzaray› canland›rmaktad›r.
10. ‹nce oluﬂa benzetme
Sergenin baﬂ› in gibice türküsünde k›z›n bacaklar›n›n ince gibi oluﬂu muma benzetilmekte, “kara k›z›n baca¤› mum gibice” denilmektedir. Mum gibi ince oluﬂ makbul say›lmamaktad›r.
8. Ölüm
Baba k›z›n çok mudur türküsünde gönlü olmadan evlendirilen k›z,
babas›na sitem etmekte, “baba g›z›n çok muyudur, bir g›z sana çok muyudur” demektedir. Türkünün nakarat› k›z›n annesine seslenmekte,
“g›z anas› g›z anas›, yak›n gelinin g›nas›, hani bunun öz anas›, baﬂ›nda
mumlar yanas›”, yani, k›z›n› candan seven öz annesi olsayd› k›z›n› ev-
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lendirmezdi, k›za k›na yak›lacaksa annesinin baﬂ›nda da mumlar yans›n denilmekte, anneye beddua edilmektedir. Ölünün baﬂ›nda yak›lan
mum ölümü ifade etmektedir.
9. ﬁenlik
Oca¤a koydular yufka sac›n› türküsünde gönlü olmadan evlendirilen ve gurbete gönderilen k›z, kinayeli bir biçimde geride b›rakt›¤› evde ﬂenlik yap›lmas›n› istemektedir: “ﬁen ol, annem, evin bark›n ﬂen olsun, yar›n gece evinizde mum yans›n, aha ben gidiyom haberin olsun,
yar›n gece evinizde mum yans›n.” Matem olmas› gereken yerde mum
yak›larak ﬂenlik yap›lmas›n› söylenmektedir. Mum yakmak, ﬂenli¤in,
mutlulu¤un ifadesi olmaktad›r.
10. Kal›p formül
Cimdall› çarﬂ›s›nda türküsünde özel bir anlam taﬂ›madan, kal›plaﬂm›ﬂ bir formül olarak “mum yanar karﬂ›s›nda” ifadesi kullan›l›yor:
“Cimdall› çarﬂ›s›nda (Ali’m amman aman gülüm amman aman), mum
yanar karﬂ›s›nda” denilmektedir.

Ek. Türkü metinleri
Tarhana kayn›yor
(Manisa, Haydar Bayç›n, H. Dülgerhan, Hüseyin Dülgerhan)
Tarhana kayn›yor (gelinim)
Yüre¤im oynuyor
El bizi k›n›yor (gelinim)
Gel bar›ﬂal›m
Tarhana kaynas›n (kaynanam)
Yüre¤im oynas›n
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El bizi k›nas›n (kaynanam)
Küstüm bar›ﬂmam
(A kad›n ölsem konuﬂamam)
Sand›¤›m açay›m (gelinim)
Libas biçeyim
Evini döﬂeyim (gelinim)
Gel bar›ﬂal›m
(A gelinim gel konuﬂal›m)
Sand›klar da benim (kaynanam)
Libaslar da benim
Ev de kaynatam›n (kaynanam)
Küstüm bar›ﬂmam
(A kad›n ölsem konuﬂmam)
Akﬂamlar olmadan (gelinim)
Mumlar›m yanmadan
O¤lum da gelmeden (gelinim)
Gel bar›ﬂal›m
(A gelin gel konuﬂal›m)
Akﬂamlar da olsun (kaynanam)
Mumlar›n da yans›n
O¤lunuz da gelsin (kaynanam)
Küstüm bar›ﬂmam
(A kad›n ölsem konuﬂmam)

Penceresi köﬂeli
(Burdur, Nezahat Hekimci, Hamit Çine)
Penceresi köﬂeli (aman aman)
Elleri billur ﬂiﬂeli (Maviﬂ)
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Sarard›m muma döndüm (aman aman)
Ben bu aﬂka düﬂeli (Maviﬂ)
Susam›ﬂ han›mlara su verin aman Maviﬂ
Mini mini han›mlara yol verin aman Maviﬂ
Pencereden bak›yor (aman aman)
Halkal› ﬂeker at›yor (Maviﬂ)
Senin orda duruﬂun (aman aman)
Beni burda yak›yor (Maviﬂ)
Susam›ﬂ han›mlara su verin aman maviﬂ
Mini mini han›mlara yol verin aman maviﬂ
Penceresi perdeli (aman aman)
Çiçek açm›ﬂ zerdali (Maviﬂ)
Benim yari sorarsan (aman aman)
Ta ezelden sevdal› (Maviﬂ)
Susam›ﬂ han›mlara su verin aman Maviﬂ
Mini mini han›mlara yol verin aman Maviﬂ

Küp içinde niﬂasta
(Edirne, Rak›m Ertür, ﬁerif Ercan, Muzaffer Sar›sözen)
Küp içinde niﬂasta
‹ﬂittim yârim hasta
Hasta m›s›n a yârim
Yazd›ray›m bir muska
Aman dane dane dane dök dök
Dök dane dane dane dök dök
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Bir teneke unum var
Allah’tan umudum var
O yâr benim olursa
Dedelere mumum var
Aman dane dane dane dök dök
Dök dane dane dane dök dök
Bir teneke gaz›m var
Yaz›lacak yaz›m var
Utand›m söylemeye
ﬁu o¤landa gözüm var
Aman dane dane dane dök dök
Dök dane dane dane dök dök

Konsol üstünde mumlar
(Manisa, K›rka¤aç, Selim Önder, Mustafa Hoﬂsu)
Konsol üstünde mumlar
All› yeﬂilli yanar
Ne k›z oldum ne gelin
Yüre¤im ona yanar
Al giydim als›n diye
Mor geydim sars›n diye
‹steyene varmad›m
Sevdi¤im als›n diye
Konsol üstünde ﬂamdan
Kald›r perdeyi camdan
Alacaksan al beni
Ben usand›m bu candan
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‹ndim dereye durdum
(Eskiﬂehir, Mehmet Alkan, Nida Tüfekçi)
‹ndim dereye durdum
Çifte güvercin vurdum (amman heyamman hey hey)
Güzeller içinde a can›m
Bir esmere vuruldum
Ben güvercin olamam
Damdan dama konamam (amman heyamman hey hey)
Mumlar yaksam arasam
Sevdi¤imi bulamam

Hani davulunuz hani
(Diyarbak›r, G›yas Coﬂkun, Soner Özbilen)
Hani davulunuz lo hani ya davulunuz
Hani dü¤ününüz lo hani ya dü¤ününüz
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur ondört mumdur
Bahan bir bade doldur
Bu ne güzel dü¤ündür ha ninna
Ha ninna heyran ninna
Ha ninna kurban ninna
Ha ninna
Hani gelininiz lo haniya gelininiz
Hani kaﬂmeriniz lo hani ya kaﬂmeriniz
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur ondört mumdur
Bahan bir bade doldur
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Bu ne güzel dü¤ündür ha ninna
Ha ninna heyran ninna
Ha ninna kurban ninna
Ha ninna
Kalenin bedeninde halay çekah dibinde
Evselin uﬂaklar› çifte liver belinde
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur ondört mumdur
Bahan bir bade doldur
Bu ne güzel dü¤ündür ha ninna
Ha ninna heyran ninna
Ha ninna kurban ninna
Ha ninna
Acem kuﬂak beline heyran ﬂirin diline
Mumlar yak›n çevirin k›na yakah eline
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur
Dört mumdur ondört mumdur
Bahan bir bade doldur
Bu ne güzel dü¤ündür ha ninna
Ha ninna heyran ninna
Ha ninna kurban ninna
Ha ninna

Hani benim elli direm kesdenem
(Konya, Yöre ekibi, Muzaffer Sar›sözen)
(Hey hey) hani benim elli direm kesdenem
Konyal›dan baﬂkas›n› istemem
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Yar yar Konyal›m yörü
Yörü yavrum yörü
Saçlar›n› sürü
ﬁimdi burdan geçti
Konyal›n›n biri
(Hey hey) hani benim elli direm p›rasam
Mumlar yaksam Konyal›y› arasam
Yar yar Konyal›m yörü
Yörü yavrum yörü
Saçlar›n› sürü
ﬁimdi burdan geçti
Konyal›n›n biri

Elmay› dilim dilim
(Rumeli, Selanik, Bursa’daki Selanikli kad›nlar, Ankara Devlet
Konservatuar›)
Elmay› dildim dildim
Çamura düﬂtü sildim
Ben senin k›ymetini (kara gözlüm)
Asker olunca bildim
Dere kumlar› gibi
Bal›k pullar› gibi
Benim yüre¤im yanar (kara gözlüm)
Cami mumlar› gibi
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Çay içinde dö¤me taﬂ
(Diyarbak›r, Tar›k Ç›k›ntaﬂ, Neriman Tüfekçi)
Çay içinde dö¤me taﬂ,
Gönlüm huni gözüm yaﬂ.
Akl›m› baﬂtan ald›,
Orta boylu kalem kaﬂ.
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur,
Dört mumdur on dört mumdur.
Bana bir bade doldur,
Bu ne güzel dü¤ündür ha ninnah,
Ha ninnah ha ninnah.
Bu küçe uzun küçe,
Küçeye serdim keçe.
Hak yoluna üç kurban,
Yar gele burdan geçe.
Bir mumdur iki mumdur üç mumdur,
Dört mumdur on dört mumdur.
Bana bir bade doldur,
Bu ne güzel dü¤ündür ha ninnah,
Ha ninnah ha ninnah.

Çarﬂ›lardan üç mum ald›m yakmaya
(Çank›r›, Zeki Babada¤, Erkan Sürmen)
Çarﬂ›lardan üç mum ald›m yakmaya
Edal› suna boylum yakmaya
Sevdal› suna boylum yakmaya
Yak›p yak›p yâr yüzüne bakmaya

Emine Gürsoy Naskali • 195

Edal› suna boylum yakmaya
Sevdal› suna boylum yakmaya
Çarﬂ›lardan çarﬂaf ald›m baﬂ›ma
Edal› suna boylum yakmaya
Sevdal› suna boylum yakmaya
Bana verdin verme de kullar baﬂ›na
Edal› suna boylum yakmaya
Sevdal› suna boylum yakmaya

Bir alçac›k gügem dal›
(Rumeli, Kemal Alt›nkaya, Muzaffer Sar›sözen)
Bir alçac›k (aman) gügem dal›
K›r dal› bin yukar›
Senin gibi (aman) bir çapk›na
Kim verir iki kar›
Ah leylom yand›m (aman) leylom
Da¤lar dumand›r leylom
Ah leylom yand›m (aman) leylom
Da¤lar dumand›r leylom
Halim yamand›r leylom
Bahçelerde (aman) koca paz›
Ne zaman yetiﬂecek
Senin o insafs›z baban
Ne zaman iyileﬂecek
Ah leylom yand›m (aman) leylom
Da¤lar dumand›r leylom
Ah leylom yand›m (aman) leylom
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Da¤lar dumand›r leylom
Halim yamand›r leylom
Akﬂam oldu (aman) mumlar yand›
Bizim a¤a gelecek
ﬁu benim huysuz kaynanam
Cin at›na binecek
Ah leylom yand›m (aman) leylom
Da¤lar dumand›r leylom
Ah leylom yand›m (aman) leylom
Da¤lar dumand›r leylom
Halim yamand›r leylom

Arpalar has›r oldu
(Uﬂak, Banaz, Mustafa Koçak, Mustafa Koçak)
Arpalar has›r oldu
Sevdi¤im nas›l oldu
Sarmaya g›ymaz iken
Ellere nasip oldu
Üzüm sererim
Güzeli candan severim
Çirkini baﬂtan savar›m
Küp dibinde kavurma
Yâr saçlar›n savurma
Sevdim seni billahi
Almaz diye gay›rma
Üzüm sererim
Güzeli candan severim
Çirkini baﬂtan savar›m
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Küp dibinde unum var
Allah’tan umudum var
Verin benim yârimi
Dedelere mumum var
Üzüm sererim
Güzeli candan severim
Çirkini baﬂtan savar›m

Aman dayler
(Edirne, Nevzat Güyer, Neriman Tüfekçi)
Aman dayler, yol verin a beyler,
Ben s›lama varay›m.
S›lam yeﬂil yaprak açm›ﬂ,
A ben nas›l dayanay›m.
Küp içinde unum var aman,
Allah’tan umudum var.
O yar benim olursa,
Dedelere mumum var.
Küp içinde niﬂasta aman,
‹ﬂittim yarim hasta.
Hastam›s›n be yarim,
Yapay›m sana muska.
Küp içinde bulgurum aman,
Keman kasa vurgunum.
Bana sab›rs›z diyorlar,
Ben sabirli bir kulum.
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Al ﬂu mumu eline yak demedim mi
(Ege, Mustafa Ça¤lar, Muzaffer Sar›sözen)
Al ﬂu mumu eline yak demedim mi
Kasaturay› beline tak demedim mi
Akﬂama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturay› belinden al demedim mi
Al ﬂu mumu eline tut demedim mi
Kasaturay› belinden at demedim mi
Akﬂama yolun uzak kal demedim mi
Kasaturay› belinden al demedim mi

Ahmet’im handa handad›r handa
(Bal›kesir, Gönen, S›d›ka Çaml›da¤, Nurettin Çaml›da¤)
Ahmet’im handa handad›r handa
‹ki de elleri kandad›r kanda
Ahmet’in gönlü bendedir bende
Al ﬂu mumlar› eline yak demedim mi
Karﬂ›lardan da bak demedim mi
Akﬂama yolun uzak kal demedim mi
Ahmet’im oturmuﬂ batl›can oyar
Batl›can rengine bastonun boyar
Sen kimin yarisin her yan›n oynar
Al ﬂu mumlar› eline yak demedim mi
Karﬂ›lardan da bak demedim mi
Akﬂama yolun uzak kal demedim mi
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‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider
(‹stanbul, yöre ekibi, Muzaffer Sar›sözen)
‹stanbuldan Üsküdar’a yol gider
Yol gider çavuﬂ yol gider
Han›mlara deste deste gül gider
Gül gider çavuﬂ gül gider
Yand›m çavuﬂ yand›m senin elinden
Elinden çavuﬂ elinden
Çok sallanma kasatura da f›rlar belinden
Belinden çavuﬂ belinden
‹stanbul’la Üsküdar’›n aras›
Aras› çavuﬂ aras›
Yakt› beni kaﬂlar›n›n karas›
Karas› çavuﬂ karas›
‹stanbul’dan üç mum ald›m yakma¤a
Yakma¤a çavuﬂ yakma¤a
Yak›p yak›p yar yüzüne bakma¤a
Bakma¤a çavuﬂ bakma¤a

‹stanbul’un konaklar› köﬂeli
(Kütahya, Ahmet Çavuﬂ, Muzaffer Sar›sözen)
‹stanbul’un konaklar› köﬂeli (aman aman)
D›ﬂ› da mermer içi de hal› döﬂeli
Alt’ay oldu ben bu derde düﬂeli (aman aman)
Aman aman avcu avun da olay›m vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni
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‹stanbul’dan üç mum ald›m yakmaya (aman aman)
Yak›pda yak›p yar yüzüne bakmaya
Tez baﬂlad› yarim benden b›kmaya (aman aman)
Aman aman avcu avun da olay›m vur beni
Efendimsin terk edemem ben seni

De¤irmenci
(Kerkük, Abdurrahman K›z›lay, Mehmet Özbek)
Ay havar de¤irmenci
Sen hanc› ben kervanc›
Arpan› verrem sene
Bu¤dan› dart menimci
Arpa bu¤da meydanda
Yari gördüm meyvanda
Muhabbet bela ﬂeydi
Sen damda men heyvanda
Ay havar de¤irmenci
Sen hanc› ben kervanc›
Arpan› verrem sene
Bu¤dan› dart menimci
De¤irmen savaca¤›
Ne serindi buca¤›
Bir sabbah gel bir akﬂam
Bir de gün orta ça¤›
Ay havar de¤irmenci
Sen hanc› ben kervanc›
Arpan› verrem sene
Bu¤dan› dart menimci
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De¤irmen sa¤ dolan›
Mum yanar ya¤ dolan›
Avc› bir maral için
Günde yüz da¤ dolan›
Ay havar de¤irmenci
Sen hanc› ben kervanc›
Arpan› verrem sene
Bu¤dan› dart menimci
De¤irmenuv de¤irmi
Ezipsen üre¤imi
Y›k›psan babam evin
Çekipsen dire¤ini
Ay havar de¤irmenci
Sen hanc› ben kervanc›
Arpan› verrem sene
Bu¤dan› dart menimci

‹ﬂte geldim ekim büküm
(Trabzon, Cemile Cevher, Cemile Cevher)
‹ﬂte geldim ekim büküm
Arkamda davulum yüküm
A benim beyim efendim
‹ptida selam aleyküm
‹ﬂte geldim kap›n›za
Selam verdim hepinize
Selam›m› almazsan›z
O da sizin keyfinize

202 • Mum Kitab›

‹ﬂte geldim koﬂa koﬂa
Aya¤›ma vurdum taﬂa
Benim devletli efendim
Hareminle binler yaﬂa
Pilav›n kokusu geldi
Maninin arkas› geldi
Bahﬂiﬂimi yolla beyim
Gözümün uykusu geldi
Uykuda uyur beylerim
Ben kap›larda beklerim
Bana bahﬂiﬂ gelmez ise
Ben nerelere giderim
Ramazan›n onbeﬂinde
Çoluk çocuk var peﬂimde
Buradan bahﬂiﬂ ç›kmazsa
U¤ursuzlar var iﬂimde
Ramazan geldi gidiyor
Camilere nur iniyor
Kap›n›zda dura dura
Fenerimde mum bitiyor
Davulumun ipi kaytan
S›rt›mda kalmad› mintan
Ver efendim bahﬂiﬂimi
Bayrama alay›m mintan
ﬁekerim var ezilecek
Tülbentlerden süzülecek
Daha çok söylerdim ama
Çok yerler var gezilecek
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De¤irmen sala benzer
(Elaz›¤, Haf›z Osman Öge, banttan yaz›ld›)
De¤irmen sala benzer (anan öle)
K›z dilin lala benzer
Terlemiﬂ yanaklar›n (anan öle)
Erimiﬂ bala benzer
De¤irmen üstü ç›nar (anan öle)
Ç›nar›n alt› p›nar
D›ﬂar›m buz ba¤lam›ﬂ (anan öle)
‹çerim durmaz yanar
De¤irmen buca¤›nda (anan öle)
Mum yanar oca¤›nda
Allah can›m› als›n (anan öle)
O yarin kuca¤›nda
De¤irmen üstü kaya (anan öle)
E¤ildim bakt›m aya
Cahil ömrüm çürüdü (anan öle)
Günleri saya saya

P›nar baﬂ›nda durma
(Sivas, Y›ld›z Yurtsever, TRT ‹stanbul)
P›nar baﬂ›nda durma
P›nar›n buland›rma
Senin yârin burda yok
Gözlerin doland›rma
Çay aﬂa¤› gezerim
Ka¤›t verin yazar›m
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Ben ki böyle güzelim
Niçin yârs›z gezerim
Çay aﬂa¤› çim tutar
‹ki gelin mum tutar
Bir can can› sevende
Gomﬂular sanc› tutar
O¤lan sen okumuﬂsun
Ne derdi ço¤u muﬂsun
Güzeller pay pay oldu
Sen burda yo¤umuﬂsun

Çay aﬂa¤› inerken
(Sivas, Gazi köyü, yöre ekibi, Yücel Paﬂmakç›)
Çay aﬂa¤› inerken
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
Yütürdüm dabancam›
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
Dabancam› ararken
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
Ben buldum eylencemi
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
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Çay aﬂﬂa¤› çim tutar
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
‹ki gelin mum tutar
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
Güzelleri severken
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider
Çirkinleri huy tutar
Yaz gelir leylek yuva yapar gider
G›z seven o¤lan gama ba¤lar gider

Sergenin baﬂ› in gibice
(Çank›r›, Çerkeﬂ, yöre ekibi, Muzaffer Sar›sözen)
Sergenin baﬂ› in gibice
‹çinde ﬂaﬂ›lar da cin gibice (a-be)
Kara k›z›n baca¤› mum gibice
Hat›r için ›rgala da kuzum bana gel (a-be)
Hat›r için ›rgala da kuzum bana gel (›-›)
Kara taﬂdan arabay› yüklettim
Baklavay› böre¤i lüplettim (a-be)
Baklavay› böre¤i lüplettim (›-›)
Kara k›z› evde beklettim
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Hat›r için ›rgala da kuzum bana gel (a-be)
Hat›r için ›rgala da kuzum bana gel (›-›)

Kalenin ard› büber
(Ege, Nevzat Güyer, Hasan Mutlucan, Muzaffer Sar›sözen)
Kalenin ard› büber
Gemiler gelir gider (haydindi gelir gider)
Hakikatl› yâr olsan
Selam›n gelir gider (haydindi gelir gider)
Geminin anbar›nda
Mum yanar ﬂamdan›nda (haydindi gelir gider)
‹nﬂallan kavuﬂuruz
Hac›lar bayram›nda (haydindi gelir gider)

Garﬂ› ba¤da s›ra s›ra bademler
(Nevﬂehir, Ürgüp, Refik Baﬂaran, Cemalettin Gençtürk)
Garﬂ› ba¤da s›ra s›ra bademler
Otursun a¤las›n yâri gidenler
Ne sen bana doydun ne de ben sana
Kör olsun gurbeti icad edenler
Keklik olsam çal› dibi eﬂerdim
Zengin olsam g›z ard›na düﬂerdim
Garﬂ› ba¤da badem gülüp duruyor
Yapra¤› dal›nda solup duruyor
Bir iyiyi bir kötüye vermiﬂler
A¤lam›ﬂ göz yaﬂ›n silip duruyor
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Al›verin filintam› oymadan
Gidece¤im nazl› yâra doymadan
Perde olsam pencerene çekilsem
Bal mum olsam baﬂucuna dökülsem
Saat beﬂte kap›s›na dikilsem
Acep bana sefa geldin derm’ola
Keklik olsam çal› dibi eﬂerdim
Zengin olsam g›z ard›na düﬂerdim
Karanl›k yerlerdir yurdumuz
Bugünlerde artt› gine derdimiz
Hep ellerin üçer beﬂer yâri var
Bir yavruyu bana çok mu gördünüz
Al›verin filintam› oymadan
Gidece¤im nazl› yâra doymadan

Baba k›z›n çok mudur
(Adana, yöre ekibi, Esat Kabakl›)
Baba g›z›n çok muyudur
Bir g›z sana çok muyudur
G›r›las› emmilerim
Heç o¤lunuz yok muyudur
G›z anas› g›z anas›
Yak›n gelinin g›nas›
Hani bunun öz anas›
Baﬂ›nda mumlar yanas›
Samenim geldi duruyor
Heral g›na yah›c›lar
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Yeni umudum kesildi
Heral beni vericiler
G›z anas› g›z anas›
Yak›n gelinin g›nas›
Hani bunun öz anas›
Baﬂ›nda mumlar yanas›
Doyulu bu söve daﬂlar
Gölgelendi gaba¤açlar
‹ﬂte gelin gidiyorum
Helallaﬂak çüt yoldaﬂlar
G›z anas› g›z anas›
Yak›n gelinin g›nas›
Hani bunun öz anas›
Baﬂ›nda mumlar yanas›

Oca¤a koydular yufka sac›n›
(Tokat, Reﬂadiye, Mihrican Bahar, Nida Tüfekçi)
Oca¤a koydular (da g›z annem) yufka (da) sac›n›
Baﬂ›ma geçirdiler (g›z annem) gah›r (da) tac›n›
Anam sen unutma (da benim) a¤r›m (da) ac›m›
ﬁen ol annem evin bark›n ﬂen olsun
Yar›n gece evinizde mum yans›n
Aha ben gidiyom haberin olsun
Yar›n gece evinizde mum yans›n
G›nam› gard›lar (da g›z annem) çamur (da) ettiler
Yollara döktüler (de g›z annem) demir (de) ettiler
Beni gurbet ele de (g›z annem) al›p (da) gittiler
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ﬁen ol annem evin bark›n ﬂen olsun
Yar›n gece evinizde mum yans›n
Aha ben gidiyom haberin olsun
Yar›n gece evinizde mum yans›n

Cimdall› çarﬂ›s›nda
(Ni¤de, Nurettin Bayhan, Nurettin Çaml›da¤)
Cimdall› çarﬂ›s›nda (Ali’m amman aman gülüm amman aman)
Mum yanar karﬂ›s›nda
Adam kemlik m› umar
(Ali’m amman aman gülüm amman aman)
Kap› bir komﬂusuna
Hop s›ndell› s›ndell›
Bir k›z verin dundall›
Kürkçüden bak›yorlar
Onun alt›nda bir köy var
Ç›k daldan kiraz devﬂir
(Ali’m amman aman gülüm amman aman)
Alt›nda kahve piﬂir
Her kahveyi içtikçe (Ali’m amman aman gülüm amman aman)
Beni akl›na düﬂür
Hop s›ndell› s›ndell›
Bir k›z verin dundall›
Kürkçüden bak›yorlar
Onun alt›nda bir köy var
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Alçac›k duvar üstü
(Sivas, Kemal Sar›sözen, Muzaffer Sar›sözen)
Alçac›k duvar üstü (gelin gelin amman vay üstü)
(Haydi de) mendilim suya düstü
Mendilimi al›rken (gelin gelin amman vay üstü)
(Haydi de) yarim akl›ma düﬂtü
Sallan gel boyuna da bakay›m amman
Ak gerdana beﬂibirlik takay›m amman
Gel gel aman gül gül aman
Duvar üstü kum tutar (gelin gelin amman vay üstü)
(Haydi de) iki gelin mum tutar
Güzelleri sevdikçe (gelin gelin amman vay üstü)
(Haydi de) çirkinleri huy tutar
Sallan gel boyuna da bakay›m amman
Ak gerdana beﬂibirlik takay›m amman
Gel gel aman gül gül aman

Tanr›’ya Götüren Yol:
Mum Yakma

Ahmet Koçak*

Giriﬂ
Ruhun ebedili¤i fikrinin insano¤lunun akl›n› meﬂgul etmeye baﬂlamas›ndan itibaren cenaze törenleri ve mezarl›klar daha anlaml› hale
gelmiﬂtir. Çünkü ölülerin ebedi istirahatgah›na yolland›¤› törenler bir
kutsal ritüel ve bu yolculu¤un giriﬂ kap›s› olan mezarl›klar da kutsal
mekanlar olarak alg›lanm›ﬂ, bu alg›yla birlikte törenlerde ve mezarl›klarda gerçekleﬂtirilen uygulamalar›n tafsilat› daha da artm›ﬂt›r. Bu yöndeki anlam yüklemelerden birisi de cenaze törenlerinde veya mezarl›klarda mum yak›lmas›d›r.
Görmeyi sa¤layan ›ﬂ›¤›n tanr›sal, görünmez kötülüklerin kayna¤›
olarak bilinen karanl›¤›n da ﬂeytani say›lmas›yla insanlar, ateﬂe tanr›sal vas›flar yüklemeye baﬂlam›ﬂ ve bunun sonucu olarak kanl› ve kans›z çeﬂitli kurbanlar› ateﬂte yakarak tanr›lar›n› sakinleﬂtirdiklerini, yücelttiklerini veya beslediklerini düﬂünmüﬂlerdir.

* Ahmet Koçak, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk
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Yang›nlarla, patlamalarla yok edicili¤ine ve öldürücülü¤üne ﬂahit
olduklar› ateﬂin ayn› zamanda madenleri eritti¤ini, yemekleri piﬂirdi¤ini, y›ld›z olup yol gösterdi¤ini ve güneﬂ olup do¤ay› canland›rd›¤›n›
görmüﬂlerdir. Hatta öyle ki tanr›sal ateﬂin cemre olup dünyaya düﬂerek
havay›, suyu ve topra¤› ›s›tt›¤›na inanm›ﬂlard›r.
Tanr› veya tanr›sal sayd›klar› güneﬂe, aya, volkana, kuyruklu y›ld›za, y›ld›zlara, gök taﬂ›na veya do¤rudan ateﬂe sunduklar› kurbanlarla
insanlar kendilerini güvende hissetmek istemiﬂlerdir. Bu kurbanlar bazen cans›z ve güzel kokulu nesnelerden seçilirken bazen de canl› veya
öldürülmüﬂ bir hayvan ve hatta insan olabilmiﬂtir.
Kurban ritüelinin bir çeﬂidi olarak de¤erlendirebilece¤imiz mum
yakman›n nas›l baﬂlad›¤›na dair kaynaklarda kesin bir bilgi bulunmamaktad›r. Ancak ateﬂte yanan ya¤›n ete göre daha çok alev ç›kard›¤›n› gözlemleyen insano¤lu, ateﬂin -yani tanr›n›n- ya¤› sevdi¤ini sanm›ﬂ
ve bu sebeple ona kurban olarak ya¤ sunmaya baﬂlam›ﬂ ﬂeklinde düﬂünülebilir.
Tanr›lar için yak›lan bu ya¤lara daha sonra güzel kokulu maddeler eklenmeye baﬂlanm›ﬂ ve ﬂekillendirilen ya¤›n içine fitil konulmas›yla ilk mumlar ortaya ç›km›ﬂt›r. Zaman geçtikçe de insanlar, cenaze
törenlerinde ve mezarl›klarda mum yakmay› ruhun tanr›sal bütünlü¤e
ulaﬂmas›na bir vas›ta olarak kabul etmiﬂlerdir.
Bu düﬂüncenin kayna¤›nda bütün varl›klar› oluﬂturdu¤una inan›lan anas›r-› erbaa, yani “dört temel unsur” yatmaktad›r. Çünkü her ﬂeyin temelini hava, su, toprak ve ateﬂ kabul eden eski toplumlar›n hemen hepsi, insan bedeninin yarat›l›ﬂ›nda toprak ve su kullan›ld›¤›n› efsanelerinde ve dini inan›ﬂlar›nda daima dile getirmiﬂlerdir. ‹nsan›n yaﬂam›n› devam ettirmesi için bu iki unsura do¤rudan veya dolayl› yollarla ba¤l› oldu¤u aç›kt›r. Nitekim insan topraktan beslenir ve susuz
yaﬂayamaz. Bu iki unsurla birlikte nefes yoluyla al›nan hava da insan›n
yaﬂam›n› sürdürmesi için mutlak öneme sahiptir.
Dördüncü unsur olan ateﬂin de karanl›k dönemlerde ›s›nma ve ayd›nlanma -dolay›s›yla görünmez kötülüklerden ve vahﬂi hayvanlardan
korunma- anlam›nda hayatî öneme sahip oldu¤u düﬂünülebilir. Toprak
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ve suyu bir araya getirerek insan› çamurdan yaratan Tanr›, yaﬂam kayna¤› olarak da hava solumay› ﬂart k›lm›ﬂt›r. Neredeyse bütün eski toplumlardaki efsanelerde ve dinlerde çamura ﬂekil veren Tanr› veya tanr›lar onu canland›rmak için ya ateﬂte piﬂirmiﬂ ya da kendi ruhundan
veya nurundan üflemiﬂtir.1
Böylece insano¤lunun varl›¤› ve yaﬂamas› bu dört unsurun birli¤ine ba¤lanm›ﬂt›r. Bunlardan birinin eksikli¤inin bile insan hayat›n›n
sona ermesine sebep oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r. Bedenin (toprak+su) var olmas›na ra¤men nefes (hava) almadan hareketsiz kalmas›, yani ölmesi, ço¤unlukla insan›n içinde bulunan tanr›sal özün (ateﬂ)
bir ﬂekilde yitirilmesi ﬂeklinde izah edilmiﬂtir.
Çünkü insan ölürken beden, ayaklar›ndan baﬂlayarak so¤ur. ‹ﬂte
belki de tam bu sebeple ölünün yan›nda veya mezar›nda ateﬂ ve daha
sonraki dönemlerde mum yak›larak bu tanr›sal ateﬂ eksi¤i giderilmeye
yani bir anlamda tedavi edilerek ölen kiﬂi geri getirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ
olabilir. Bir süre devam ettirilen bu çaban›n, sonuç vermemesiyle baﬂka sebeplere dayand›r›lan bir gelenek halini ald›¤› ve bu haliyle günümüze kadar süregeldi¤i söylenebilir.
Din, inan›ﬂ ve toplumlarda ateﬂ ile tanr› iliﬂkisi
Tarih boyunca ateﬂin kutsal addedilmesinin muhtemel sebeplerine daha önce de¤inmiﬂtik. Kabaca, tanr›sal yönünden yola ç›kan insanlar ateﬂi de kutsal saym›ﬂlard›r.
“Zerdüﬂtîlerde ateﬂe, ayd›nl›¤a veya güneﬂe bak›larak ibadet edilir. Iﬂ›¤›n ve ayd›nl›¤›n, Ahura Mazda’n›n fiziksel temsili oldu¤una inan›l›r. Bununla iliﬂkili olarak ateﬂ, iyi ve kötüyü birbirinden ay›ran tanr›sal bir güce
sahiptir. Bu inan›ﬂa göre ateﬂ tüm varl›klarda mevcuttur. ‹nsanlarda, hayvanlarda, bitkilerde, gökte ve yerde bu ateﬂi de¤iﬂik zaman ve biçimlerde görmek mümkündür. En kutsal olan ateﬂ ise, tanr› Ahura Mazda ile insan aras›ndaki ateﬂtir.”2
1
2

Nur, Arapça nar ile akraba bir kelimedir. Kabaca nur “›ﬂ›k”, nar “ateﬂ” anlam›na gelir.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Zerd%C3%BC%C5%9Ftl%C3%BCk, Eriﬂim: 21.06.
2014)
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Mecusîlerin de yine Zerdüﬂtîlerle etkileﬂim içerisinde tanr›sal sayd›klar› ateﬂe tapt›klar› bilinmektedir. Ayr›ca Zerdüﬂtî bir mezhep say›lan Mazdekîlerde de ateﬂ tap›naklar› vard›.
Birçok Uzak Do¤u kültüründe güneﬂ kutsal kabul edilir3 ve krallar güneﬂ’in o¤lu olarak adland›r›l›rlar.4
En parlak dönemini 8. yüzy›lda Uygur Devleti'nin milli dini olarak ilan edilmesi ile yaﬂayan Mani dininde tanr›sal ayd›nl›k (ateﬂ) ile
karanl›k iki rakip olarak karﬂ› karﬂ›yad›r.
“K›z›lderili ayinlerinde ‘tee-pee’ olarak adland›r›lan çad›r›n orta yerine
bir ateﬂ yerleﬂtirilir. K›z›lderili Sioux kabilesi taraf›ndan bu ateﬂin ‘WakanTanka’n›n5 yeryüzündeki temsilcisi oldu¤una inan›lmaktad›r. ‹nsan›n ise,
bu ateﬂin devaml› olarak yanmas›n› temin etmekle görevli oldu¤una inan›l›r.”6 “Yine K›z›lderili Cherokee kabilesinde ise ateﬂ çok kutsald›r.”7
Gnostik tarikatlar, içlerindeki Tanr›sal özün miktar›na göre insanlar› üç bölüme ay›rm›ﬂlard›r. Büyük Gnostiklerden Valentinus bu
gruplar› ﬂöyle s›ralar: Birinci grup olan Ruhanîler, zaten Tanr› ateﬂi ile
dolu olup kurtuluﬂlar› için sadece Gnosis'in8 aç›klanmas›na ihtiyaç
duyanlard›r. ‹kinci grup olan Psiﬂikler ise ruhlar›nda az da olsa Tanr›sal öz bulunur ancak kurtuluﬂlar› kesin de¤ildir; kurtuluﬂ için iyi iﬂler
yapmalar› gereklidir. Üçüncü grup olan Maddîler, içlerinde hiç Tanr›
k›v›lc›m› olmayan kiﬂilerdir ve kaç›n›lmaz olarak geldikleri toza geri
dönecekler.
Alevi kültüründe icra edilen cem törenindeki mum, yola girecek
kiﬂinin inanarak ayd›nlanmas›n› temsil etmektedir. Bir anlamda o kiﬂinin gönlünde bir kandil yak›lmas› anlam›ndad›r. Zahiren uyand›rma,
3
4

5
6
7

8

Cengiz Han’›n da do¤uya veya güneﬂe dönerek ibadet etti¤ine dair rivayetler vard›r.
Japon krallar› bunun en bilinen örne¤idir. Ayr›ca Japon bayra¤›ndaki k›rm›z› yuvarlak da güneﬂtir.
Wakan-Tanka: “Ulu Ruh”, “Yüce S›r”.
Joseph Epes Brown, The Secred Pipe, London, 1971, s. 23.
V. I. Verbitskiy, Altayskie Inoroday Sbornik Etnograf Icerskich Statey I Izsledovaniy,
Moskow, 1893, s. 113-114.
Gnosis: “Bilgi, Tanr› bilgisi”.
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ayd›nlanma ve ayd›nlatma gibi anlamlar› simgeleyen bu mum ateﬂi,
bat›ni olarak Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin ayn› kandilde bir s›r olmalar›n› ve Cenab-› Allah’›n kandildeki nuru yak›p ayd›nlatmas›n›
temsil eder.
Bu yak›ﬂt›rma, kayna¤›n› Kur’an-› Kerim’den almakta ve burada
Peygamber kandile benzetilmektedir: “Ey Peygamber! Biz seni bir ﬂahit,
bir müjdeleyici, bir uyar›c›; Allah’›n izniyle kendi yoluna ça¤›ran bir davetçi ve ayd›nlat›c› bir kandil olarak gönderdik.”9
Sadece Hz. Muhammed’i de¤il, Allah kendisini de ›ﬂ›k veren bir
kandile benzetir: “Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru, içinde
kandil bulunan bir oyuk(tan yay›lan ›ﬂ›¤a) benzer. O kandil ki s›rça fanus
içindedir; o fanus ki, inci (gibi par›ldayan) bir y›ld›zd›r sanki! Ve o kandilin
yak›t›, ne do¤uda ne de bat›da eﬂine rastlanmayan mübarek bir zeytin a¤ac›ndan al›nmaktad›r. Ve o a¤ac›n ya¤› (öyle ar›-duru, öyle parlak ki) neredeyse ateﬂ de¤meden de ›ﬂ›k verecek: Nur üstüne nur! Allah, (eriﬂmek isteyeni) nuruna eriﬂtirir; iﬂte (bunun içindir ki) Allah insanlara örnekler vermektedir; çünkü her ﬂeyi bütün boyutlar›yla (yaln›zca) Allah bilir.”10
Ayr›ca Hz. Musa’n›n Allah’› ateﬂ suretinde alg›lad›¤›na dair Tevrat’ta ve Kur’an’da baz› ayetler vard›r:11 “Sina Da¤›'n›n her yan›ndan duman tütüyordu. Çünkü Rab, da¤›n üstüne ateﬂ içinde inmiﬂti. Da¤dan ocak
duman› gibi duman ç›k›yor, bütün da¤ ﬂiddetle sars›l›yordu.”12 “Rabb’in
görkemi ‹srailliler'e da¤›n doru¤unda yak›c› bir ateﬂ gibi görünüyordu.”13
“Yaklaﬂ›p da¤›n ete¤inde durdunuz. Da¤ göklere dek yükselen alevle tutuﬂmuﬂtu. Kara bulutlar ve koyu bir karanl›k vard›. Rab size ateﬂin içinden seslendi. Siz konuﬂulan› duydunuz, ama konuﬂan› görmediniz. Yaln›z bir ses
duydunuz.”14
9
10
11

12
13
14

Kur’an-› Kerim, 33 (Ahzap) /45-46.
Kur’an-› Kerim, 24 (Nur) /35.
Kur’an-› Kerim, 20 (Taha) /10-12; 27 (Neml) /7-9; 28 (Kasas) /29-30; Tevrat, M›s›r’dan Ç›k›ﬂ, Bölüm 3/1-6.
Tevrat, M›s›r’dan Ç›k›ﬂ, Bölüm 19/18.
Tevrat, M›s›r’dan Ç›k›ﬂ, Bölüm 24/17.
Tevrat, Tesniye, Bölüm 4/11-12.
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Ku’ran’da güneﬂ de kandile benzetilmektedir: “Üstünüze yedi sa¤lam gök bina ettik. Alev alev yanan ayd›nlat›c› ve ›s›t›c› bir kandil yaratt›k.”15
‹lk insanlar› so¤uk ve karanl›ktan kurtar›p vahﬂi hayvanlardan
koruyan ve dolay›s›yla insanlar›n hayatlar›n› sürdürmesini sa¤layan
ateﬂin, hayat› oluﬂturdu¤una inan›lan di¤er unsurlara göre üstün oluﬂu fikri denilebilir ki ilk yarat›l›ﬂtan beri mevcuttur: “Hani, meleklere,
‘Adem'in önünde yere kapan›n’ demiﬂtik ve bunun üzerine ‹blis'in d›ﬂ›nda
onlar›n hepsi yere kapanm›ﬂlard›. (‹blis): ‘Balç›ktan yaratt›¤›n (bu) yarat›¤›n m› önünde e¤ilece¤im?16 Ses veren bir balç›ktan, biçim verilmiﬂ özlü
bir çamurdan yaratt›¤›n ölümlü bir varl›¤›n önünde yere kapanmak bana
yak›ﬂmaz!17 Ben ondan daha üstünüm! Beni ateﬂten, onu ise balç›ktan yaratt›n’ diye cevap verdi.”18
Ateﬂe kurban sunma
Sözlü edebiyat›n verilerinde ve bilinen en eski yaz›l› kaynaklarda
tanr› veya tanr›sal say›lan ateﬂe kurban sunma törenlerine rastlan›lmaktad›r. Güneﬂ tanr›s›na ve dolay›s›yla onun yeryüzündeki temsilcisi
say›lan ateﬂe kanl› veya kans›z kurbanlar sunuldu¤u öteden beri bilinen bir gerçektir.
M›s›r, Hint, Yunan kültürlerinde; Kartacal›larda; Aztek, ‹nka,
Maya uygarl›klar›nda, Kuzey Amerika’n›n yerli halk› K›z›lderililerde;
eski Sami kavimlerinde; Zerdüﬂtîlerde, Mecusilerde, Mazdekilerde;
Manicilikte, Tao felsefesinde; Yahudilerde, Hristiyanlarda, Gnostik tarikatlarda; Alevi inan›ﬂ›nda; Mo¤ollarda, Çinlilerde, Türklerde; hemen her toplum ve ça¤da bunun örneklerine rastlamak mümkündür.
Ateﬂte yak›lan bu kurbanlar›n bazen bir tütsü, bir mum; bazen yiyecek
veya içecek, bazen de bir hayvan hatta insan bile olabilece¤ine daha
önce de¤inilmiﬂti.

15
16
17
18

Kur’an-› Kerim, 80 (Nebe) /12-13.
Kur’an-› Kerim, 50 (‹sra) /61.
Kur’an-› Kerim, 15 (Hicr) /33.
Kur’an-› Kerim, 88 (Sad) /76.
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“‹nan›ﬂa göre, canl› bir ö¤e içeren yiyecek sunular›n›n sunak ateﬂinde
yak›lmas›, sununun tütsü yoluyla Tanr›'ya ulaﬂmas›n› sa¤lamaktayd›.”19
Sümer destan› G›lgam›ﬂ’ta Kraliçe Ninsun, o¤lu G›lgam›ﬂ’›n ejderha Humbaba’y› yok etmek için harekete geçmesi üzerine yakmal›k
kurbanlardan say›lan tütsüyü kullanarak Güneﬂ tanr›s›na dua eder:
“Kurban yerine20 ç›karak tütsü yap›p ﬁamaﬂ’›n21 önüne koydu. Tütsüsünü
yak›p ﬁamaﬂ’›n huzurunda kollar›n› kald›rd›. (Burada dua ediyor. A.K.)
O, tütsüyü söndürüp kötü ruhlar› da¤›tma duas›n› okudu.22
Ayn› destan›n bir baﬂka yerinde ise tap›naklarda tanr›lara kurban
olarak ya¤ sunuldu¤unu anl›yoruz. G›lgam›ﬂ ve arkadaﬂ› Enkidu, Göksel Bo¤a’y› öldürdükten sonra onun boynuzlar›n› ustalara iﬂletip ya¤
konulmak üzere tap›na¤a ba¤›ﬂl›yorlar: “Bu boynuzlar›n kabu¤u iki parmak kal›nl›¤›ndayd›. Her ikisinin içi yedi kova ya¤ al›yordu. G›lgam›ﬂ, bunlar› ya¤ koymas› için, tanr›s› Lugalbanda’ya arma¤an etti. Bunlar› içeri götürdü. Tanr› saray›n›n içindeki kutsal yere ast›.”23 “G›lgameﬂ, silah yapan
ustalar› ça¤›rtarak bo¤an›n boynuzunu ölçtürdü. Her biri mavi taﬂtand› ve
15'er kilo geliyordu. Kal›nl›¤› da 50 cm. ‹çleri 6 gür (1 gür=120 litre) ya¤
al›yordu. O boynuzlari kendi tanr›s› olan Lugalbanda'ya sunmak üzere saray›n kraliyet salonuna ast›lar.”24
Tevrat’›n birçok bölümünde25 -özel olarak Levililer bölümündeyak›lan hayvan kurbanlar ve onlar›n kurban ediliﬂ ﬂekilleri anlat›l›r:
“Kurbanlar›n›z›n say›s› çokmuﬂ, Bana ne, diyor Rab. Yakmal›k koç sunu19

20

21
22

23
24
25

Ahmet Akyol, “Tarihte Kurban ve Kurban Bayram›”, (www.yalovamiz.com/article.php?id=1737, Eriﬂim: 17.06.2014).
“Tap›na¤›n tepesine…” (Muazzez ‹lmiye Ç›¤, G›lgameﬂ, Kaynak Yay›nlar›, 2000, s.
14).
ﬁamaﬂ: "Güneﬂ tanr›s›".
Muzaffer Ramazano¤lu, G›lgam›ﬂ Destan›, s. 18. (http://ebitik.azerblog.com/anbar/28.pdf, Eriﬂim: 17.06.2014)
Muzaffer Ramazano¤lu, age., s. 25.
Muazzez ‹lmiye Ç›¤, age., s. 21.
Tevrat, 1.Samuel, Bölüm 2/16; 2.Krallar, Bölüm 5/17; Yeﬂaya, Bölüm 1/11; Yeremya, Bölüm 6/20; Levililer, Bölüm 7/22; …
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lar›na, besili hayvanlar›n ya¤›na doydum. Bo¤a, kuzu, teke kan› de¤il istedi¤im.”26 “Neden bana Saba'dan günlük, uzak bir ülkeden27 güzel kokulu
kam›ﬂ getiriliyor? Yakmal›k sunular›n›z› kabul etmiyorum, kurbanlar›n›zdan
hoﬂnut de¤ilim.”28
Ayr›ca insanlar taraf›ndan yenilmesi veya ticaretinin yap›lmas›
yasaklanan kurban ya¤lar›n›n -özellikle iç ya¤›n›n- tanr›ya ait oldu¤undan bahsedilir.29 Bunun kayna¤› ise yine Tevrat’ta anlat›lan bir
k›ssaya dayan›r: “Adem kar›s› Havva ile yatt›. Havva hamile kald› ve Kayin'i do¤urdu. ‘Rab'bin yard›m›yla bir o¤ul dünyaya getirdim’ dedi. Daha
sonra Kayin'in kardeﬂi Habil'i do¤urdu. Habil çoban oldu, Kayin ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayin topra¤›n ürünlerinden Rab'be sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk do¤an hayvanlardan baz›lar›n›, özellikle de ya¤lar›n› getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayin'le sunusunu ise
reddetti.”30
Ayn› k›ssa Kur’an-› Kerim’de de geçmektedir: “Ve onlara gerçe¤i
göstermek için Adem’in iki o¤lunun k›ssas›n›; nas›l ikisinin birer kurban
sunduklar›n› ve birinden kabul edildi¤i halde di¤erinden kabul edilmedi¤ini
anlat.Onlardan biri, (Kabil) "Seni mutlaka öldürece¤im!" demiﬂti.(Kardeﬂi Habil) cevap vermiﬂti: "Unutma ki Allah, yaln›z Ona karﬂ› sorumluluk
bilinci duyanlar›n (kurban›)n› kabul eder.”31
Eski Türklerde
W. Radloff taraf›ndan derlenen “Altaylardaki Yerin Yarat›l›ﬂ›” ile
ilgili efsanede görüldü¤ü gibi Türklerde de ›ﬂ›k ve ›ﬂ›kl› nesneler kut26
27
28
29

30
31

Tevrat, Yeﬂaya, Bölüm 1/11.
Saba yak›n say›ld›¤›na göre bu uzak ülke Çin veya Hindistan olmal›d›r.
Tevrat, Yeremya, Bölüm 6/20.
Bu yasa¤a Kur’an-› Kerim’de de de¤inilir: “Biz (yaln›zca) Yahudi itikad›n› benimseyenlere bütün t›rnakl› hayvanlar› yasaklad›k ve onlara koyun ve ine¤in iç ya¤lar›n› da yasaklad›k, (hayvanlar›n) s›rt taraf›ndaki veya ba¤›rsaklar›ndaki ya¤lar ile kemi¤in içindekiler
hariç.” Kur’an-› Kerim, 6 (Enam) /146.
Tevrat, Yarat›l›ﬂ, Bölüm 4/1-5.
Kur’an-› Kerim, 5 (Maide) /27.

Ahmet Koçak • 219

sall›¤›n bir göstergesi say›lmaktayd›: “Sonra Kuday ‘kiﬂi’ye dönerek,
‘ﬁimdi sen günah iﬂlemiﬂ say›l›rs›n. Bana karﬂ› fenal›k yapmak istedin. Bundan sonra sana inanan insanlar›n düﬂünceleri de seninki gibi hay›rs›z olacak.
Bana inanan insanlar›n düﬂünceleri berrak ve temiz olacak ve onlar ›ﬂ›¤›,
ayd›nl›¤› ve güneﬂi görecekler.’dedi”32
Ayr›ca di¤er toplumlar›n destanlar›nda oldu¤u gibi Türk destanlar›nda da ›ﬂ›¤›n hayat› ve iyili¤i, karanl›¤›n ise ölümü ve kötülü¤ü
simgeledi¤i s›kl›kla görülür. O¤uz Ka¤an ›ﬂ›klar içindeki bir kad›ndan
o¤ul sahibi olur. Türeyiﬂ destan›nda çad›r›n tepesinden süzülen ›ﬂ›ktan
sürünerek gelen bir kurt kad›n› hamile b›rak›r. Altay Destan› Maaday
Kara’da ise bat› yönü, yani ›ﬂ›¤›n azalmas› ve bitmesi, ölümle özdeﬂleﬂtirilir: “Alt›n yaprakl› bereketli kavak bat› yönüne e¤ilir. Bu durum yaﬂl›
Maaday Kara ile kar›s›n›n yak›nda ölece¤ine yorumlan›r. Çok geçmeden
yaﬂl› çift ölür.”33 Manas Destan›’nda Buuday Bek “kardan ak eti”34 diye
yüceltilirken, Almambet’in çad›r›ndaki k›z “götü kök gibi kara”35 denilerek kötülenir.
Iﬂ›¤›n ak, karanl›¤›n kara olmas›ndan yola ç›k›larak yap›lan iyi –
kötü özdeﬂliklerini, günümüzde birçok deyim, atasözü veya mecazl› anlat›mda da görmemiz mümkündür. Buradan da anl›yoruz ki insanlar eskiden beri ›ﬂ›k veren nesneleri kutsal saym›ﬂ veya kutsala lay›k bulmuﬂtur. Bu sebeple de tanr›lara adaklar›ndan baz›lar›, nesnelerin yak›lmas› biçiminde olmuﬂtur.
Nitekim Türklerin bir dönem kabul etti¤i inan›ﬂlardan olan Tao
felsefesinde gö¤ün ›ﬂ›kl› tanr›lar›na -güneﬂ, ay, y›ld›z- ateﬂte piﬂirilen
veya yak›lan kurbanlar sunulurdu.
Türklerin komﬂular›ndan olan “Mo¤ollarda kurban edilen hayvan,
ikiye bölünerek iki ayr› ateﬂin üstüne konurdu. Duman› dik bir ﬂekilde gö¤e
32
33

34

35

W. Radloff, Proben, I., s. 159-166.
Emine Gürsoy-Naskali, Altay Destan› Maaday Kara, Yap› Kredi Yay›nlar›, ‹stanbul,
1999, s. 21.
Wilhelm Radlof, (ed. Emine Gürsoy-Naskali), Manas Destan›, Türksoy Yay›nlar›,
Ankara, 1995, s. 30.
Wilhelm Radlof, (ed. Emine Gürsoy-Naskali), age., s. 88.
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do¤ru ç›kan bölüm kül oluncaya kadar ateﬂin üstünde b›rak›l›rd›. Çünkü o
parçan›n kokusunun Tengri’nin hoﬂuna gitti¤ine inan›l›rd›.”36
Türklerde insan kurban› konusunda çok az örnek vard›r. Genellikle ölen ka¤ana öteki dünyada yard›mc› olmas› amac›yla ka¤an›n eﬂinin ve/veya hizmetlilerinin öldürülerek ka¤anla gömülmesi biçiminde
görülen bu davran›ﬂ bir tür insan kurban say›labilir.
‹nsanlar›n ateﬂte yak›lmas› biçimindeki kurbana hemen hemen
hiç rastlan›lmazsa da Baﬂkurt Türklerinin destan› olan Ural-Bat›r’da
böyle bir örnek mevcuttur. Bu destanda bir kral her y›l do¤um gününde, k›z› ve yak›n adamlar›yla insan kurban etmektedir. Kurban edilecek k›zlar› kral›n kendisi, erkekleri de kral›n k›z› seçmektedir. K›zlar
suda bo¤ularak, erkekler ise ateﬂte yak›larak kurban edilmektedir.37
Abdülkâdir ‹nan'a göre Türklerde kans›z kurbanlar ﬂöyle gruplanabilir: “Saç› (libation), yalma (a¤açlara ve ﬂaman davuluna ba¤lanan paçavralar), tösleri (ongon) yedirme (a¤›zlar›n› ya¤lama), ateﬂe ya¤ atma ve
ﬂarap serpme gibi.”38
Türkiye’de dü¤ünlerde saç›lan hububat, baklagiller, kuru yemiﬂ,
bozuk para ile hasat zaman› tabiata terk edilen ve “kurdun kuﬂun pay›” denilen ürünler ve dilek için a¤açlara veya yat›rlara ba¤lanan çaputlar bu tür kurbanlar›n günümüzdeki kal›nt›lar› say›lmaktad›r. ‹slam’a girdikten sonra töslerin, ongunlar›n ve ateﬂin kutsall›¤›n› yitirerek bunlar›n ﬂirk say›lmas› sebebiyle ya¤ ile ilgili kurbanlar terk edilmiﬂtir.
Ancak ‹slam d›ﬂ› inan›ﬂlar›na devam eden Türk boylar› içerisinde
bu gelenek k›smen devam etmektedir.
36

37

38

Ahmet Koçak, "Hayat›n Ölümden Sonra Uçuﬂa Tebdili", Kültürümüzde Tebdil-i
K›yafet, Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, editörler: Emine Gürsoy
Naskali - Hilal Oytun Altun, Temmuz 2012, Y›l IV, Say› 2-1, s. 90.
Gülhan Atnur, Ural Bat›r Destan› Üzerine Bir Araﬂt›rma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›ﬂ Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 1996, s. 114115,118.
W. Eberhard, (çev. Nimet Ulu¤türk), Çin'in ﬁimal Komﬂular›, TTK Yay›nlar›, 2. Bask›, Ankara, 1996, s. 69-80.
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“Tuvan›n baﬂkenti K›z›l yak›nlar›ndaki Kayrakan Da¤›. Bu ad, ayn›
zamanda büyük Tanr› Ülgen’in de ad›. Da¤›n eteklerinde kutsal ateﬂ yak›lm›ﬂ. Ateﬂin bir ruhu oldu¤una, her ﬂeyi temizleyip kötü ruhlar› kovdu¤una
inan›l›yor. Eskiden ateﬂin ruhuna kurban sunulurdu. Bu törende Tuval›lar
yiyecek ve içecek sunuyorlar. Ateﬂin ruhunu besliyorlar. Ayin ve sunular
daha sonra Kayrakan Da¤›’n›n ruhuna yönelecek.”39
Altaylar’da yaﬂayan Türk boylar› aras›nda ﬂöyle bir inan›ﬂ vard›r:
“Yiyecek türünden hediye getirildi¤inde ‘Hediye getiren kimse, sana hediyeyi verirken kendisine bir parça ay›rmaks›z›n mertçe hepsini sana verirken,
sen neden egoistlik yap›p ateﬂten, ona ait olan k›sm› esirgiyorsun?’ diye düﬂünülür. ‹nsana getirilen yenilecek hediyenin bir k›sm› tabiata, ateﬂe verilir
ise tabiat kiﬂiye daha çok verir, inanc› vard›r. Ateﬂe her yiyecek verilmez.
Etin ve çorban›n ya¤l› k›sm› makbuldur. Ateﬂe yeme¤in ya¤l› k›sm›ndan verilmeli. Altay yurdu ve onun yollar› da¤l›kt›r. Ateﬂe/Od’a a¤›z, kursak; damak yemek verilince da¤lara ve yollara sayg› gösterilmiﬂ olunur.”40
Türk boylar›ndan olan “K›rg›zlarda kurban edilen hayvan›n kemiklerin ateﬂte yak›lmas›na ya da yere gömülmesine özen gösterilir.”41
Bilinen en eski yaz›l› destan olan G›lgam›ﬂ’ta Tufan’dan sonra bir
kurban kesildi¤inden ve ard›ndan tütsü haz›rland›¤›ndan bahsediliyor:
“Bundan sonra dört rüzgar yönüne her ﬂeyi d›ﬂar› sal›verip bir kurban
kestim. Da¤›n tepesinde bir tütsü sungu haz›rlad›m. Art›k yedi ve nice yedi sungu küpleri yerleﬂtirdim. Bu küplerin taslar›na güzel kokulu kam›ﬂ,
katran sak›z›, ve mersin kokusu (myrte) döktüm. Tanr›lar bu güzel kokuyu ald›lar. Tanr›lar, kurban verenin tepesinin üstünde sinekler gibi topland›lar.”42
39

40

41

42

Sinan Anadol, “ﬁaman Türkler Tuva ve Hakasya”, Atlas, Ocak 2000, Say› 82, s. 3052.
Yaﬂar Kalafat, Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm (Baﬂlang›çtan Günümüze TengricilikGöktengri ‹nanç Sistemi), s. 63, (http://www.yasarkalafat.info/dosyalar/kalafat2010183611.pdf, Eriﬂim: 17.06.2014)
Durmuﬂ Ar›k, "K›rg›zlar'da Kurban Fenomeni", Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, XLVI 2005, Say› I, s. 157-174.
Muzaffer Ramazano¤lu, age., s. 41.

222 • Mum Kitab›

Burada kesilen kurban›n ne ﬂekilde tanr›ya sunuldu¤u aç›kça belirtilmese de önceki bölümde G›lgam›ﬂ’›n, öldürdükleri Göksel Bo¤a’n›n boynuzlar›n› ya¤ suna¤› yapt›r›p tap›na¤a ba¤›ﬂlamas›ndan yola
ç›karak sunu küplerinin ya¤ için kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bu sebeple, kesilen kurban›n ya¤› ile kar›ﬂt›r›lan kokulu bitkiler bu kaplarda yak›larak tütsü halinde tanr›ya eriﬂtirilmiﬂ olmal›d›r.
Orhun Yaz›tlar›’nda geçen “yog y›par›g”›n ne oldu¤u konusunda
tart›ﬂmalar olsa da genel kan› bunun “cenaze töreni mumu”43 oldu¤udur.
Bilge Ka¤an, Güney Cephesi, 11. sat›r: “... kah› Lisün Tay-Sehün
baﬂad[u] biﬂ yüz eren kelti. Kok›l›k ö[...] altun kümüﬂ kergeksiz kelürti. Yog
y›par›g kelürüp tike berti. Ç›ntan ›gaç kelürüp öz yar[…].” “babas› (?) Lisün Tay-Sengün kumandas›nda beﬂ yüz kiﬂi geldi. Kokuluk … alt›n (ve) gümüﬂ bol miktarda getirdi. Cenaze mumlar› getirip dikiverdiler. Sandal a¤ac›
getirip ...”44
“Tengri Ka¤an 12. sat›rda, daha çok hediye olarak getirilen hayvanlar› ve do¤al olarak onlar›n derisini yani kürklerini, 11. sat›rda ise getirilen de¤erli eﬂyalar› saym›ﬂt›. Bunlar, kokulu ..., alt›n, gümüﬂ, tören mumlar›
(büyük bir olas›l›kla misk kokulu) ve nihayet sandal a¤ac›d›r.”45
“BK G 11’deki cümle dikkatlice incelendi¤inde kok›l›k ‘kokulu’ sözcü¤ünden sonra gelen ve ö/ü harfleriyle baﬂlayan ancak tahribat nedeniyle
okunamayan hediyenin ne oldu¤u anlaﬂ›lsayd› belki ayn› sat›rda bulunan
yog y›par ‘cenaze töreni mumlar›’ sözcük grubunun ne oldu¤u daha kolay
anlaﬂ›labilecek, dolay›s›yla ç›ntan ›gaç’›n da kullan›m alan› ortaya ç›kacakt›.”46

43

44

45

46

S. Gerard Clauson, An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish,
Oxford University Press, Oxford, 1972.
Talat Tekin, Orhon Yaz›tlar›: Kül Tigin, Bilge Ka¤an, Tunyukuk, Simurg Yay›nlar›, ‹stanbul, 1995, s. 78-79.
Erhan Ayd›n, "Eski Türk Yaz›tlar›ndaki Ç›ntan Igaç ‘Sandal A¤ac›’ Üzerine", Bilig,
K›ﬂ 2011, Say› 56, s. 27.
Erhan Ayd›n, agm., s. 28.
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Ana vatan› Hindistan olarak kabul edilen sandal a¤ac›n›n, tütsü amaçl› Çin ve Hindistan’da dinî törenlerde kullan›ld›¤›n› biliyoruz. Ancak yukar›da bahsi geçen kok›l›k kelimesinden sonraki ilk harfi ö olan kelime hakk›nda biraz düﬂünmemiz konuya aç›kl›k getirecektir.
Etimolojik veriler
Ateﬂ (yakmak), kurban (cenaze), ya¤ (mum), koku (tütsü) anlamlar›n› karﬂ›layan kelimelerin yak›n seslerle hatta bazen ayn› seslerle
ifade edilmesi birçok dilde görülür.
Örne¤in “cenaze, cenaze töreni” anlamlar›na gelen ‹ngilizce funeral kelimesi Türkçedeki fenerin de kökü olan Latince “meﬂale” anlam›na gelen funus kökünden gelir. Buradan da anlaﬂ›l›yor ki bir zamanlar
cenaze törenleri fener alaylar› biçiminde yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca Arapçadan dilimize geçen “lamba, fener” anlam›ndaki fn‚s kelimesi de buradan gelir.47 Eski Yunanca “görüntü, hayal, düﬂ” anlamlar›ndaki fantezi (phantasía) ve “hayalet” anlam›na gelen fantom (Fr. fantôme /
‹ng. phantom) kelimeleri de yine “cenaze” ve “meﬂale” anlamlar›na
gelen kelimelerle ayn› kökten gelmektedir.
Ayr›ca Arapçada “bal mumu, mum” anlamlar›na gelen ﬂem‘ ve
“güneﬂ” anlam›na gelen ﬂems (Aramice ﬂimﬂ,48 Akadca ﬂamﬂu, ‹branice ﬂamaﬂ) ile “koklamak” anlam›ndaki ﬂem49 kelimeleri de birbirine yak›n seslerdedir.

47

48
49

Niﬂanyan bu kelimenin eski Yunanca phanós’tan (rauÒw) geldi¤ini ve kökünün de
yine eski Yunanca phaín¨, phan-(ra¤uv, ra-): “ayd›nlanmak, ayd›nlatmak” fiili oldu¤unu söyleyerek bunu da Hintavrupa Anadilinde yaz›l› örne¤i bulunmayan *bh-:
"parlamak, ›ﬂ›mak, ayd›nlanmak” köküne ba¤lar. (http://www.nisanyansozluk.
com/?k=fanus&lnk=1, Eriﬂim: 17.06.2014) (http://www.nisanyansozluk.com/?k
=fantezi&lnk=1, Eriﬂim: 17.06.2014) Günümüz Türkçesindeki *pa-r+la- ve *fa-r
kelimesi de ayn› köke dayan›yor gibi görünüyor.
ﬂimﬂek<ﬂimﬂâ+k: “Güneﬂ'e benzer, ›ﬂ›kl›” anlam›nda olmal›.
Ruh kelimesi de rayiha ve reyhan›n kökü olan “koku” anlam›na da gelen rîhle akrabad›r.
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Divan-› Lügat’it-Türk’te geçen kün kelimesinin hem “gün, güneﬂ,
gündüz”50 anlamlar›na hem de “misk göbe¤i, y›par”51 anlamlar›na geliﬂi dikkat çeker.52
Farsçada “bal mumu, mum maddesi” anlam›ndaki m‚m53 veya m¨m kelimesi ile “tahnit edilmiﬂ ceset” anlam›na gelen m‚miy54
ayn› köke dayan›r.
Bütün bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda Orhun Yaz›tlar›’nda geçen “yog y›par”
kelime grubunu inceleyelim:
Burada geçen yog veya yug kelimesinin “cenaze töreni” anlam›
tart›ﬂ›lmayacak kadar bilinen bir gerçektir. Daha çok y›par sözcü¤ünde
yo¤unlaﬂan tart›ﬂmalarda bu sözcü¤ün “cenazede kullan›lan bir tür
mum” oldu¤u sonucu bask›n ç›kmaktad›r.55 Zira Derleme Sözlü¤ü incelendi¤inde bu fikri do¤rulayacak örnekler bulunur. ›p›lak: ›ﬂ›lak (›ﬂ›lak: parlak); ›p›lamak: parlamak, par›ldamak; ›p›ldak: parlakl›k veren
ﬂey; ›p›ldamak: hafif ›ﬂ›k titreyerek par›ldamak; ›p›l›k: hafif ateﬂ; ›p›l ›p›l:
p›r›l p›r›l anlam›na gelen sözcükler ile (y)›par sözcü¤ü ayn› kökten türemiﬂ görünmektedir. Bu durumda yog (y)›p-ar+›g tam olarak “cenaze
›ﬂ›lda¤›” biçiminde anlaﬂ›lmal›d›r.
Bir önceki bölümde bahsetti¤imiz Bilge Ka¤an, Güney Cephesi,
11. sat›rdaki ö veya ü ile baﬂlayan ancak okunamayan sözcü¤e gelelim:
“... kah› Lisün Tay-Sehün baﬂad[u] biﬂ yüz eren kelti. Kok›l›k ö[...] altun

50

51
52

53
54
55

DLT-I, 69, 70, 72, 82, 100 124, 165, 202, 245, 288, 320, 331, 340, 423, 515; II, 5,
9, 14, 97, 125, 128, 140, 143, 157, 163, 170, 172, 232, 293, 303, 304, 311, 313, 335;
III, 52, 63, 77, 83, 86, 128, 167, 169, 182, 190, 247, 258, 267, 333.
DLT-I, 340.
“Tütsü için kullan›lan bir çeﬂit a¤aç sak›z›” anlam›ndaki günlük de bu kökten gelir.
kurban+l›k (koç): “kurban için (koç)”, kuﬂ+luk (vakit): “kuﬂ için (vakit)” oldu¤u gibi gün+lük (tütsü): “güneﬂ için (tütsü)” olmal›. Buradan hareketle yak› kurban› olan
tütsünün ilk dönemlerde güneﬂ için yak›ld›¤›n› anl›yoruz.
(http://www.nisanyansozluk.com/?k=mum&x=0&y=0, Eriﬂim: 17.06.2014)
(http://www.nisanyansozluk.com/?k=mumya&lnk=1, Eriﬂim: 17.06.2014)
y›par sözcü¤ünün ayn› zamanda “güzel koku” anlam›na gelmesi bu mumlar›n kokulu oldu¤unu gösterir.
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kümüﬂ kergeksiz kelürti. Yog y›par›g kelürüp tike berti.56 Ç›ntan ›gaç kelürüp öz yar[…].”
Bu kelime “ya¤” anlam›na gelen öz olmal›d›r. Zira iki cümle sonra “Ç›ntan ›gaç kelürüp öz yar[…].”57 denilmektedir. Sandal a¤ac›n›n
koku veren ve tütsü için kullan›lan bir a¤aç oldu¤unu söylemiﬂtik.
Sandal a¤ac›n›n yine hem güzel koku amaçl› hem de baz› hastal›klara
ilaç olarak ya¤›n›n ç›kar›ld›¤› da biliniyor: “Kimi a¤r›l› hastal›klar›n iyileﬂtirilmesi ile cinsel güç art›r›m›nda kullan›lan bu bitkinin veya bitkiden ç›kar›lan ya¤›n hediye olarak getirilmesinin nedeni büyük bir olas›l›kla cenaze
töreninde tütsü olarak kullan›lacak olmas›d›r.”58 Bu durumda kok›l›k öz
tamlamas› “kokulu ya¤, kokulu mum” olmal›d›r.
DLT’de öz sözcü¤ü “kendi, nefs; can, ruh, gönül”59 gibi anlamlar›n
yan›nda “yürek ve karn›n içindeki nesne”60 ve “ya¤”61 anlamlar›na da
gelmektedir. Hatta özlüg kelimesi “ya¤l›”62 anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Yukar›daki öz kelimesinde gördü¤ümüz gibi hayat› sa¤layan nesnenin -kandilin içindeki ya¤ misali- yüre¤in içindeki ya¤ oldu¤u fikri
baﬂka kelimelerde de göze çarpmaktad›r. Hatta bu fikir günümüzde
56

57

58
59

60
61
62

“Cenaze mumu getirip dikiverdi.” denildi¤ine göre bu mumun büyükçe ve dikilmesi
zor bir mum olmas› gerekir. Çinlilerin o dönemlerden yaklaﬂ›k iki as›r önce bile seneyi ölçmek için üretti¤i bir sene yanabilen mumlar yapt›¤› düﬂünülürse bu mum,
zaman ölçmede kullan›lan mumlardan olmal›d›r. Zira Türklerde ölünün k›rk›n›n
ç›kmas› çok önemlidir. Çünkü inan›ﬂa göre ruh bedeni k›rk›nc› günde terk eder. Bu
süre zarf›nda ölü yak›nlar› çeﬂitli etkinliklerden uzak dururlar. Bu sebeple Çinliler
taraf›ndan Türklere tam k›rk gün yanacak, kokulu ve sütun ﬂeklinde büyük bir mum
yap›ld›¤› akla yak›n geliyor.
“Sandal a¤ac› getirip ya¤ yar[att›]” veya “yar[utt›]” olmal›. yaratmak: “oranlamak, oranlay›p yapmak” (DLT-I, 330; II, 315), yarutmak: “ayd›nlatmak” (DLT-III, 52).
Erhan Ayd›n, agm., s. 29.
DLT-I, 45, 46, 63, 154, 201, 202, 203, 206.210, 243, 251, 254, 296, 298, 300, 309,
384, 433. 464, 504,513; II,141,145,146,147, 149,150,151, 155,157, 159, 238, 240,
241, 244, 245, 248, 249,252, 254, 313, 315; III, 5, 14, 33, 43.
DLT-I, 46.
DLT-I, 36, 45.
DLT-I, 36, 45.
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kulland›¤›m›z baz› deyim veya atasözlerine de sinmiﬂtir. Bunlar› bir
sonraki bölümde ele alaca¤›z.
Yine DLT’de sag kelimesi hem “ya¤, sade ya¤”63 anlamlar›na gelirken hem de “sa¤, sa¤lam, sa¤l›k, esenlik”64 anlamlar›nda kullan›l›r.
Bahsi geçen öz ve sag örneklerinde görüldü¤ü gibi eski Türklere
göre hayat›n devam›n› sa¤layan öz, yüre¤in içinde bulundu¤una inan›lan ya¤d›r.
Eski Türklerde ceset (kurban),65 tütsü veya ya¤ yakarak tanr›lara
yaklaﬂma düﬂüncesi oldu¤unu biliyoruz.66 Bunu do¤rulayan kelimeler
yine DLT’de mevcuttur. Yag›ﬂ:67 putlara kesilen kurban;68 yagumak:
yaklaﬂmak;69 yaguﬂmak: birbirine yaklaﬂmak;70 yagutgan: daima yaklaﬂt›ran;71 yagutmak: yaklaﬂt›rmak;72 yag ügüri: susam;73 yakmak: yaklaﬂmak, dokunmak; yakmak;74 yakr›: ya¤, iç ya¤›, ya¤l›;75 yakr›kan: f›nd›k
büyüklü¤ünde k›rm›z› meyvesi olan bir bitki;76 yag›z: ya¤›z, k›z›l ile kara aras› renk.77
63
64
65

66

67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

DLT-III, 154, 159.
DLT-I, 89; III, 154.
Arapça kurban kelimesi de aslen k-r-b: “yaklaﬂmak“ kökünden gelir. Türkçedeki
“kurban“ anlaml› yag›ﬂ da hem “yakmak“ hem de “yaklaﬂmak“ anlam›na gelen yakfiilinden veya onunla do¤rudan ba¤lant›l›, tanr›lar için yak›lan ya¤ isminden geliyor olmal›.
yan- fiilinin bir anlam› da “dön-” oldu¤una ve Kök Türkler “Tengri teg” diyerek Tanr›’dan geldiklerini ima ettiklerine göre ceset veya kurban, yak›lmakla yükseltilerek
tanr› say›lan gö¤e döndürülüyor olmal›. Bu inan›ﬂ ve davran›ﬂ›n ‹slam’daki “O’ndan
geldik O’na dönece¤iz.” inan›ﬂ›yla paralel oluﬂu dikkat çeker.
ya¤›ﬂl›¤ orun: “Kurban yeri”; A. Von Gabain, Eski Türkçenin Grameri, (çev. Mehmet
Akal›n), TDK Yay›nlar›, Ankara, 2007, s. 114.
DLT-III, 10.
DLT-II, 148; III, 89.
DLT-III, 73.
DLT-III, 52.
DLT-II, 316.
DLT-I, 54. Tam karﬂ›l›¤› “ya¤ dar›s›”.
DLT-I, 456; II, 69; III, 22, 62, 63.
DLT-II,105; III, 31, 32, 204; 306.
DLT-III, 56. Kokulu bir bitki olmal›.
DLT-III, 10. Yanan nesneler de k›z›l ve siyah rengi al›r.
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Görüldü¤ü üzere “kurban”, “tütsü”, “ya¤”, “yakmak” gibi anlamlar› içeren kelimelerin benzer seslerde oluﬂu Türkçede de görülür.
Deyim ve atasözlerinde
Günümüzde ölmüﬂ birisi için “Nur içinde yats›n.” duas›nda bulunulurken ›ﬂ›¤›n tanr›sal yönü vurgulanmaktad›r. Yine insanlar genellikle çocuklar›ndan ﬂikayet için “Bana bir faydas› m› var!” anlam›nda
“Sanki ahiretime ç›ra m› (›ﬂ›k m›) yakacak (tutacak)!” diye yak›n›rlar.
Iﬂ›¤›n ve ›ﬂ›k saçan nesnelerin tanr› veya tanr›dan bir parça oldu¤u fikriyle tanr›lara yaklaﬂma, yak›nlaﬂma, dilekleri iletme amac›yla
kurban› ve özellikle kurban›n ya¤›n› yakma gelene¤inin izi günümüzde bile ‹slamî kurbanlar için söylenen “Kurban›n›z ya¤l› olsun.” dile¤inde gizlidir. Çünkü kurban ya¤l› olursa tanr›lar için daha çok ya¤ yak›lacakt›r.
“Birisini gere¤inden fazla övmek, dalkavukluk etme” anlam›ndaki ya¤ yakma deyimi de tanr›lara ya¤ yakarak onlar› yüceltme gelene¤inin izlerini saklar.
Önceleri ç›ra, sonralar› ya¤ ve daha sonraki dönemlerde mum
yakma ritüeli olarak uygulan›p günümüze kadar ulaﬂan bu gelene¤in izlerini taﬂ›yan deyim ve atasözleri, dilimizde hâlâ kullan›mdad›r.
Allah çam (ç›ra) isteyene çam (ç›ra), mum isteyene mum verir: Tanr› bol harcayana bol, az harcayana az verir.
Allah bal mumu yakana bal mumu, ya¤ mumu yakana ya¤ mumu verir: Tanr› bol harcayana bol, az harcayana az verir.
Mum yakmak: Kutsal say›lan bir yere giderek adak adad›¤›nda
mum yak›p koymak.
Bir mum al da derdine yan: “Baﬂkalar›yla u¤raﬂaca¤›na kendi durumunu düﬂün, kendin için dua et” anlam›ndaki bu söz, mum yakarak
dua etme gelene¤ini yans›t›r.
Kurban ya¤›n›n yenilmemesi ve tanr›lara ait oldu¤u düﬂüncesi ilk
zamanlar tap›naklar›n ayd›nlat›lmas› amac›yla oluﬂturulmuﬂ olabilir.
Ancak sonralar› kutsal mekanlarda yak›lan mumlar›n yaln›zca ayd›n-

228 • Mum Kitab›

latma için olmad›¤›; dua, istek, korunma, yüceltme gibi amaçlar› da gözetti¤i biliniyor.
Mum h›rs›z›: 1. papaz; 2. türbe bekçisi.
Caminin (mescidin)78 mumunu yiyen kedinin gözü kör olur:
Kendisini yetiﬂtiren kimsenin mal›na h›yanet eden, el uzatan kimse
cezas›n› bulur.
Daha önce bahsetti¤imiz üzere ya¤›n›n tükenip kandilin sönmesine benzer ﬂekilde, kalpte oldu¤una inan›lan ya¤›n bitmesi sonucu insandaki tanr›sal ateﬂin kayboldu¤u ve böylece ölümün gerçekleﬂti¤i
düﬂüncesi insanlarda mevcuttu. Bu inan›ﬂ›n izlerini edebiyat›m›zda da
görebiliyoruz:
“Bir ﬂûlesi var ki ﬂem-i cân›n / Fânûsuna s›¤maz âsumân›n” (ﬁeyh
Gâlib)
ﬁeyh Galib’in bu dizelerinde can bir muma benzetiliyor ve ondaki alevin -ilahî oldu¤u için- göklerin fanusuna s›¤mayaca¤› söyleniyor.
Günümüzde kullan›lan kimi deyimlerde de kalbin içindeki ya¤›n
tükenmesi ile ölümün gerçekleﬂti¤i fikri belirgin biçimde görülmektedir.
kandilin ya¤› tükenmek: hayat sona ermek, ölmek.
Aﬂa¤›daki iki örnekte ise insan›n içindeki ya¤›n erimesi “ölmek” anlam›ndayken mecazi olarak “ölecek derecede üzülmek veya korkmak”
anlamlar›na bürünmüﬂtür.
yüre¤inin ya¤› (ya¤lar›) erimek: (ölecek kadar) 1. çok üzülmek;
2. çok korkmak.
içinin ya¤› erimek: telaﬂ veya kayg› ile (ölecek kadar) üzülmek.
Mumun tarihsel geliﬂimi
Kaz›lardan elde edilen verilere göre ilk ayd›nlatma araçlar› özellikle reçinelileri olmak üzere a¤aç dallar›d›r. Daha sonralar› ateﬂte pi78

“Kilisenin…” biçimi de vard›r.
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ﬂirilen hayvanlar›n ya¤l› k›s›mlar›n›n alev alarak yan›yor oluﬂunu gözlemleyen insanlar›n ilk mumlar›n› meﬂale biçiminde bu ya¤lardan yapt›¤›n› söyleyebiliriz.
‹lk dönemlerde hemen bütün toplumlarda hayvanlar›n iç ya¤lar›ndan yap›lm›ﬂ olan mumlar -kötü kokmas› bir tarafa- k›sa sürede yan›p bitiyordu. Çünkü bu mumlar günümüzdeki biçimlerinden çok
farkl›, bir tür yan›c› ya¤ y›¤›n›yd›.
Zamanla hayvansal ya¤lar› iﬂlevsel olarak kullanmaya baﬂlayan
insano¤lu bunlar› daha düzenli kullanmay› sa¤layan çeﬂitli teknikler
geliﬂtirmiﬂtir. Önceleri hayvansal ya¤lar›n aras›na pamuk, yün vs. sokup veya çaputlar› iç ya¤›na bulay›p bunu yakarak kullanan insanlar
zamanla fitil sistemiyle daha kontrollü ayd›nlatma biçimine ulaﬂm›ﬂlard›r. Fitil sistemiyle elde edilen mumlar 20. yy. baﬂlar›na kadar en
önemli ›ﬂ›k kayna¤› olarak kullan›l›yordu.
Elbette tarihte mumlar›n tek kullan›l›ﬂ amac› ayd›nlatmayd› denilemez. Mumlar tarihsel süreç boyunca baﬂta dinî olmak üzere çeﬂitli
törenlerde de kullan›l›yordu. Hatta günümüzde dahi do¤um günü pastalar›nda, k›na gecelerinde, mezarl›klarda veya süsleme amaçl› hâlâ
kullan›lmaktad›r. Tarihte ve günümüzde çeﬂitli törenler için kullan›lan
bu mumlara koku verici maddeler kat›ld›¤› da görülmektedir.
Bilinen ilk mum günümüzden 3000 y›l kadar önce Eski M›s›r’da
kullan›lm›ﬂt›r.
En eski Çin ve Japon mumlar›nda ham madde olarak yine eritilmiﬂ iç ya¤› kullan›l›yordu. ‹ç ya¤› önce eritiliyor ve içine güzel koku
veren çeﬂitli bitki özleri, parçac›klar› veya tohumlar› kat›l›yordu. Elde
edilen bu eriyik, pirinç saplar›ndan yap›lma ka¤›tlardan haz›rlanan rulolara dökülüyor ve donmadan önce içine, yine pirinç saplar›ndan yap›lm›ﬂ ka¤›d›n ince uzun hâle getirilmesiyle oluﬂturulmuﬂ bir fitil ekleniyordu.
Romal›lar da benzer yöntemlerle mum yap›yordu ancak fitil olarak keten, kenevir ve pamuk lifleri kullan›yorlard›.
Kuzey Amerika’n›n yerli halk› olan K›z›lderililer de hemen her
toplum gibi mumlar›n› çeﬂitli hayvanlar›n ya¤lar›ndan yap›yorlard›.
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En çok tercih edilenleri ise so¤uk iklimlere dayan›kl› vücutlar›nda aﬂ›r› ya¤ tabakas›na sahip olan ay› ve geyikti.
Elbette dini inan›ﬂlar, iklim ve bitki örtüsüne göre baz› toplumlarda hayvansal ya¤ yerine bitkisel ya¤ tercih edilmiﬂtir. Baz› toplumlar›n
inan›ﬂlar›nda hayvan öldürmek günah say›ld›¤› için mumlar güzel kokulu reçinelere sahip a¤açlar›n kaynat›lmas›yla yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca s›cak iklimlerde ve ormanl›k bitki örtüsüne sahip bölgelerde hayvansal
ya¤›n yerine bitkisel ya¤lar›n tercih edilmiﬂ olmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir.
Orta Ça¤’da ar›c›l›¤›n geliﬂmesi üzerine iç ya¤›ndan üretilen
mumlardan baﬂka bal mumundan üretilen mumlar da görülmeye baﬂlan›yordu. Ancak bal mumu üretimi, iç ya¤› üretiminden zahmetli oldu¤undan o dönemlerde bal mumu pahal› bir üründü.79 Bu sebeple s›rf
bal mumundan yap›lma mumlar› sadece zenginler tercih ediyordu. Ayr›ca bu dönemde bal mumu ve iç ya¤› kar›ﬂt›r›larak yap›lan mumlar da
vard›. ‹ç ya¤›ndan yap›lan mumlara göre uzun süreli yanmas›na ve de
güzel kokmas›na ra¤men pahal› olduklar› için sadece bal mumundan
yap›lan mumlar iç ya¤›ndan yap›lanlar kadar yayg›nlaﬂamam›ﬂt›r.
1700’lü y›llarda denizcili¤in geliﬂmesiyle okyanus aç›klar›nda balina avlanmaya baﬂlanm›ﬂt› ama önceleri bunlar sadece etleri için avlan›yordu. Daha sonra balinalar›n, özellikle de ispermeçet balinalar›n›n, baﬂ k›s›mlar›ndaki yo¤un ya¤lar mum yap›m›nda kullan›lmaya
baﬂland›. Çünkü bu mumlar daha iyi kokuyor ve iç ya¤›ndan yap›lanlara göre daha iyi kal›ba sokuluyordu. Ancak balina ya¤›n›n özelli¤inden dolay› bu ya¤dan yap›lan mumlar yaz aylar›nda s›caktan eriyordu.
Bu durum, bu tür mumlar›n kullan›m alan›n› so¤uk iklimlerin hakim
oldu¤u Kuzey ülkeleri olarak s›n›rlam›ﬂ, di¤er bölgelerde yayg›nlaﬂmas›n› engellemiﬂtir. Zaten 1900’lü y›llarda balina türlerinin yok olmaya
baﬂlamas›yla balina av› birçok Kuzey ülkesinde yasakland›¤› için balina ya¤›ndan yap›lma mumlar da hemen hemen kullan›mdan kalkm›ﬂ
oldu.

79

“Allah bal mumu yakana bal mumu, ya¤ mumu yakana ya¤ mumu verir.” atasözü de bu
fark› göstermektedir.
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19. yüzy›lda kimya bilimindeki geliﬂmeler sayesinde iç ya¤›n›n incelenmesi, mum yap›m›nda kullan›lan ya¤›n niteli¤ini de¤iﬂtirmiﬂtir.
Frans›z kimyac› Michel Eugene Chevreul hayvansal ya¤daki stearin
asidini keﬂfedince günümüzdeki mumlara da baﬂlang›ç yap›lm›ﬂ oldu.
Çünkü stearin kullan›m›yla daha yavaﬂ yanmaya baﬂlayan mumlar
hem daha uzun kullan›m süresine sahip oldu hem de bu madde sayesinde kolayl›kla ﬂekil ald›. Bu arada eskiden düz liflerden yap›lan fitiller yine bu dönemde pamuk ipliklerden örülerek kullan›lm›ﬂ, fitil kalitesi de art›r›lm›ﬂt›.
Ayn› yüzy›l›n ortalar›nda, 1850 y›l›nda ‹skoçya'da James Young
adl› kimyager taraf›ndan petrolden elde edilen parafin, di¤er malzemelere göre kokusuz, temiz ve ayn› zamanda daha parlak yanmas› sebebiyle daha fazla tercih edilir oldu.
Günümüzde ise genellikle parafin ve stearin kar›ﬂ›m›ndan, yüksek
derecelerde bile erimeyen ve her türlü ﬂekle sokulabilen mumlar yap›lmaktad›r.
Eski toplumlarda ve baz› inan›ﬂlarda mum yakma gelene¤i
‹lahlar›n, ilahî tasvirlerin, cenazenin veya mezar›n yan›nda ateﬂ
ve özellikle de mum yakma gelene¤i hemen her toplumda görülür. En
eski kültlerden ateﬂle ilgili oldu¤u düﬂünülen bu gelene¤in günümüze
kadar de¤iﬂip dönüﬂerek geldi¤ini söylemek yanl›ﬂ olmaz.
‹slam öncesi Arap toplumunda putlar›n önünde ateﬂ yakma gelene¤i vard›. Kutsal yerlerde mum yakman›n Sünnî ‹slam gelene¤inde
ﬂiddetle yasaklanm›ﬂ olmas›n›n bir sebebi de budur.
Eski dönemlerde sadece kutsal say›lanlar›n önünde de¤il mezarlarda veya cesedin yan›nda ateﬂ veya mum yakmak bir çeﬂit kurban say›l›yordu. “Türbelerde kandil (mum) yakmak âdeti, Fenikelilerden intikal
etmiﬂ bir an'anedir. Fenikeliler Sur ﬂehrinin koruyucusu ve tanr›s› olan Melkâres'in heykeli önünde devaml› kandil (mum) yakarlard›.”80
80

M. ﬁemsettin Günaltay, Hurâfâttan Hakikate, Tevsi-i T›baat Matbaas›, ‹stanbul,
1916 (1332), s. 298.
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Eski Yunan ve Romal›larda mezar taﬂlar› üzerinde meﬂaleler yak›ld›¤› bilinmektedir. Hatta bu gelenek bir baﬂka sebebe büründürülerek
Hristiyanl›ktan sonra da devam ettirilmiﬂtir. Mum yakma ritüeli, ilk
kiliselerin gizli ve karanl›k ma¤aralarda olmas› sebebiyle o dönemlerden kalma bir hat›ra gibi alg›lansa da paganist kültürün Hristiyanlara
bir arma¤an›d›r. Günümüzde özellikle Ortodokslarda olmak üzere
ayinlerde uygulanan mum yakma gelene¤i Rusya, Yunanistan, Ermenistan ve Fransa’da yayg›n olarak devam ettirilmektedir.
Her ne kadar Türklerin bu gelene¤i Hristiyanlardan veya Mecusilerden ald›¤› genel bir kan› olsa da bu konuda kesin hüküm vermemizi zorlaﬂt›ran ve bu gelene¤i Hristiyanlar›n eski Türklerden ald›¤›na
dair veriler de mevcuttur.
“Türkler Müslüman olduktan sonra ateﬂ kültü eski önemini yitirmiﬂ,
ateﬂe kurban sunma veya ateﬂ yoluyla tanr›ya ulaﬂma törenleri neredeyse
yok olmuﬂtur. Ancak bu inan›ﬂlar›n küçük kal›nt›lar› günümüze ulaﬂabilmiﬂtir.”81
Özellikle Alevi inan›ﬂ›nda güçlü bir ﬂekilde devam eden bu gelene¤i sadece Tunceli Alevilerine indirgemek ve bunu da Luvilere veya
Ermeni etkileﬂimine ba¤lamak do¤ru de¤ildir. Çünkü Anadolu’daki
hemen bütün Aleviler aras›nda mum yakmak bir çeﬂit adak kurban say›lmaktad›r.
“Günümüzde Adana’da otuz ziyaret dört ayr› iﬂlevli otuz dört ocakta
çeﬂitli adaklar adanmaktad›r. Dile¤i yerine gelenler adad›klar›n› yerine getirmektedirler. Adaklar aras›nda mum yakmak da vard›r.”82
Yine Adana’da yaln›zca Recep ve ﬁaban aylar›nda kad›nlar aras›nda yap›lan “Zekeriya Sofras› Ada¤›”nda ça¤r›lan hoca han›m Kur’an
okur. “Kuran okumas› bittikten sonra ev sahibi ve misafir kad›nlar ellerinde
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Hatice Derya Can - Yalç›n Kayal›, “Hint ve Türk Mitolojisinde Ateﬂ Kültü”, Batman Üniversitesi, Yaﬂam Bilimleri Dergisi, 2012, Cilt 1, Say› 1, s. 575.
Zekiye Ça¤›mlar, Adana Yat›r, Ziyaret, Ocaklar ve Bunlara Ba¤l› Anlat›lan Efsaneler,
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yay›mlanmam›ﬂ Doktora Tezi,
Adana, 1994, s. 180.
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mumlarla s›ra halinde ‘Zekeriya Sofras›’n›n etraf›nda hoca han›m›n okudu¤u dualara amin diyerek yedi defa dönerler. Herkes haz›rlanan k›rk çeﬂit yiyecekten yer ve içinden bir dilek diler. Herkes elindeki mumu söndürdükten
sonra kendi mumunu saklar. Ada¤› yerine gelen kad›n evinde ‘Zekeriya Sofras›’ düzenler, adak adad›¤› mumunu yakar di¤er kad›nlar da, adaklar› yerine gelsin diye bu mumdan adak mumlar›n› yakarlar.”83
Kimi Alevi gruplar›nda -özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi Alevilerinde- eski dönemlerdeki mabede kurban›n ya¤›n› verme, mabette
mum yakma inan›ﬂ›n›n kal›nt›lar› devam etmektedir. “Ç›ral›x ‘ç›ra hakk›’ veya ‘›ﬂ›k hakk›’ manas›na tekabül eder. Ç›ral›x, talibin sahip oldu¤u
mallar›n›n muayyen bir miktar›n›, gönül r›zas› ile ba¤l› bulundu¤u ocak pirine verdi¤i Hakk lokmas›d›r. Her yol talibi ç›ral›x ödemekle mükellef oldu¤u gibi, pirler hizmetlerine karﬂ›, taliblerinden toplad›¤› senelik ç›ral›x›n bir
k›sm›yla ocak giderlerini temin ederler.”84
“Xeylas gecesi, dualar›n kabul ve muradlar›n has›l oldu¤u mukaddes
bir gecedir. Bu mukaddes geceyi ibadetle geçirenlere, H›z›r hanelerine u¤ramakla beraber s›hat, mutluluk ve r›z›k da¤›tt›¤› bir gecedir. Xeylas gecesi
Rayver,85 ibadethanede hizmet alan kiﬂileri tespit etmekle birlikte, görevlendirir. On iki hizmette görev alan kiﬂiler, ibadethanenin temizlik, ayd›nlatma
ve su ihtiyac› gibi hizmetleri temin ettikten sonra ibadethanede ulu divan kurulur. Ulu divandan maksat, evvela yere keçe serilir, keçenin üzerine döﬂek
serilir, döﬂe¤in üzerine de da¤ keçisinin postu serilir. Rayver bizzat ç›ra (ç›ra: kurban ya¤› ve fitil konularak yak›lan ayd›nlatma kab›) yakar ve postun
baﬂ ucuna b›rak›r.
Xeylas gününde mezarl›klar ziyaret edilir, Hakk'a yürüyen canlar, hay›r dualar ve hay›r nimetler ile yad edilir. Hakk'a yürüyen kimsenin ruhu
83
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Erman Artun, “Adana’da, Törenlere, Adaklara, Özel Günlere Ait ‹nançlar, Pratikler ve Bunlara Ba¤l› Mutfak Kültürü”, Milli Folklor, Bahar 2001, Cilt 7, Y›l 13, Say›
49, s. 34.
(http://www.gencalevilerharekati.de/inanclar/Alevi_yolu.htm, Eriﬂim: 20.06.2014)
“Rayver, talib yolunun ruhani temsilcisinin unvan›d›r. Rayver, talib toplumunu ocak'ta
(Uca¤) veya oca¤a ba¤l› bir mekanda e¤itip yetiﬂtiren ilim sahibi bir ö¤retici olmakla birlikte görevi talib toplumunu iyiye teﬂvik etmek ve kötüden uzak tutmakt›r.”
(http://www.gencalevilerharekati.de/inanclar/Alevi_yolu.htm, Eriﬂim: 20.06.2014)
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için mezar› baﬂ›nda mum yakman›n ve dualar okuman›n gelenek oldu¤unu
iﬂaret etmek yerinde olur.
Her talibin gönlünde tarifsiz bir yeri ve anlam› olan mukaddes Xeylas
gecesi, inanç gere¤i akﬂama do¤ru hane bireyleri mutlaka evde ç›ra yahut bal
mumu yakar ve evi nurland›r›r.
On iki hizmet, Ayin-i Cem (C›vat) esnas›nda görevli on iki kiﬂinin yerine getirdi¤i hizmetin ad›d›r. On iki hizmette görev alan kiﬂiler yapt›klar› iﬂe
göre de ad al›rlar. Bunlardan alt›nc›s› olan Ç›rac› hizmeti, hem ibadethanenin ayd›nlatma iﬂinden hem de ç›ra ya¤›n› tedarik etme iﬂinden sorumludur.
Ç›ra, alemi ayd›nlatan Hakk'›n ›ﬂ›¤›, nuru olarak temsilen yak›l›r. Ayin-i
Cem süresince pirler dahil hiçkimse s›rt›n› ›ﬂ›¤a çeviremez.”86
Cem ayininde, türbelerde veya mezarlarda mum yakman›n kutsal
oluﬂunun zahiri manas› Hz. Ali ve Ehl-i Beyt'in ›ﬂ›¤›n›n hem bu dünyada hem de ötekinde hiç sönmeyece¤i ve sonsuza dek var olaca¤›d›r.
Anadolu Alevilerinde oldu¤u gibi ‹ran Karakoyunlu Türkmenleri de Ehl-i Beyt ile ilgili kimi törenlerde mum yakar. Yaﬂar Kalafat,
kendilerini Ehl-i hak olarak adland›ran bu Türkmenlerin mum yakmalar›yla ilgili ﬂu bilgileri aktarmaktad›r:
“Burada ﬁebek / Benzer Meydan›nda ya¤mur duas› yap›l›r. Bu meydanda Hz. ‹mam Hüseyin’in olay› Aﬂure Günü canland›r›l›r. Meydan›n
merkezinde üç metre uzunlu¤undaki bayrak ‹mam Hüseyin Elemi olarak bilinir. Elemin etraf›nda bir ocak vard›r. Orada mum yak›lmas› ﬂeklinde daimî bir uygulama yap›l›r.
Tekke Caddesi üzerinde kutsal kabul edilen tarihî bir dut a¤ac› vard›r.
Bu a¤ac›n etraf›nda mum yak›l›r.
Nebi Bayram›’nda87 (H›d›r Bayram›), Ehl-i hak inançl› Karakoyunlu
Türklerinin kad›nlar›, akﬂama do¤ru mumlar yakarak çocuklar› ile birlikte
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Sitede bu bilgilere kaynak olarak “Varto'ya tabi Taﬂç› köyünden kain, Pir Bozi oca¤›nda bulunan elle yaz›lm›ﬂ risale 1'den al›nm›ﬂt›r.” ﬂeklinde bir ibare vard›r.
(http://www.gencalevilerharekati.de/inanclar/Alevi_yolu.htm, Eriﬂim: 20.06.2014)
Gregoryan-Ermeniler, “Sume Sergis” ad› ile bu bayram› kutlamaktad›rlar.
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ﬁah Ç›rah’dan baﬂlayarak, beﬂ-alt› kiﬂilik gruplar hâlinde hergün ziyaretlere
giderler. Bu gece herkes od ve mum yakmak zorundad›r.
Ehl-i hak inançl› Müslüman Karakoyunlu Türklerinde halk inançlar›
genel Türk halk inançlar›ndan fazla farkl›l›k yans›tmazlar. Yas merasimi üç
gün sürer. Birinci günün akﬂam› helva ile mezarl›¤a gidilir, mum yak›l›r ve
Fatiha okunur.
Ehl-i hak Türklerinde, di¤er Türk boylar›nda oldu¤u gibi mezarlar kutsald›r. Ziyaretgâhlar› say›ya gelmez, çokturlar. Dut a¤ac› ve alem ziyaretlerinin mumlar› hiç söndürülmezler. Sonsuz (çocu¤u olmayan) kad›nlar ziyaretlere daha çok giderler. Ziyaretlerde sanduka tavaf edilir, mum yak›l›r. Akﬂam gün batmadan kad›nlar ellerinde ekmek ve mumla ziyarete gider, mumlar› ziyarette yakarlar.
Ehl-i hak Türkmenlerinde mezar›n yan›nda mum yakmak için bir ocak
vard›r. Mumsuz mezarl›¤a gidilmez. Anadolu’da mum yakmak için ocak
bulunan mezarlar daha ziyade Alevî, Bektaﬂî ve ﬁiî, Caferî mezarl›klar›nda
görülmektedir. Bu kesimin ulu kabirlerinin de belirli bir yerinde mum yakmak üzere ocaklar› vard›r. Mum gelene¤i daha ziyade türbe ziyaretlerinde
görülmektedir.”88
Anadolu Alevilerinde de benzer uygulamalar vard›r. “Bir can
Hakk’a yürüdü¤ünde üzerinden elbiseleri (yaln›zca iç çamaﬂ›rlar› üzerinde
b›rak›larak) ç›kar›l›r. Yere uzat›l›r ve elleri gö¤sünde birleﬂtirilir ya da elleri
yanlar›na uzat›l›r. Sonra bir çarﬂafa sar›l›p Rahat Döﬂe¤e / Hak Döﬂe¤ine b›rak›l›r, yani yere indirilir. Bu iﬂlemlerden sonra ölenin üzeri boylu boyunca
bir örtülür. Baﬂucunda üç adet mum yak›l›r. Ölen kiﬂinin yan›nda güzel kokulu (esans, kolonya, gülsuyu vb) maddeler bulundurulur. Ölenin içinde
bulundu¤u odan›n pencereleri aç›larak içerisi havaland›r›l›r. Böylece ölüm
kokusunun / kötü havan›n ç›kt›¤›na inan›l›r. Ayr›ca ölünün bulundu¤u oda
(›ﬂ›k, mum, lamba vb.) ayd›nlat›l›r. Bu ayd›nlatma kimi Alevi topluluklar›nda üç gün, kiminde ise k›rk gün boyunca sürer.”89
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Yaﬂar Kalafat, “‹ran Karakoyunlu Türklerinde Karﬂ›laﬂt›rmal› Halk ‹nançlar›”, (http:/
/www.yasarkalafat.info/index.php?ll=newsdetails&w=1&yid=128, Eriﬂim: 20.06.2014)
Mehmet Eröz, Türkiye’de Alevilik ve Beﬂtaﬂilik, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara,
1990, s. 152.
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“Tahtac› köylerinde ölüm (Hakk’a göçüﬂ) oldu¤unda hemen defin haz›rl›¤› baﬂlar. Ölüm akﬂama yak›n bir zamanda olmuﬂ ise defin iﬂlemi hemen
yap›lmaz. Çünkü Tahtac›lar cenazelerini, güneﬂ batt›ktan sonra topra¤a
vermezler. O yüzden akﬂama do¤ru vefat eden kiﬂinin cenazesi ertesi gün
defnedilir. Bu gibi hallerde cenaze kendi evinde sabah› bekler. Tahtac›lar bu
bekletme iﬂlemine ‘Ölümün90 gecelemesi’ ad›n› verirler. Böyle hallerde ölü
kendi evinde bir odaya konur, baﬂ›nda sabaha dek a¤›tlar yak›l›r ve köyde zâkir bulunuyorsa, zâkir veya zâkirler ölü evinde sabahlarlar ve saz eﬂli¤inde
beyitler yani deyiﬂler okurlar. Beyaz bir tülbent içinde ceviz büyüklü¤ünde
biraz tuz konur, tülbentin ucu üçlü fitil yap›l›r. Bu fitil bir tabak içinde bulunan zeytinya¤›n›n içine konur, zeytin ya¤› ile ya¤lanan fitil mutlaka meﬂe
kömürü ile tutuﬂturulur. Bu ﬂekilde haz›rlan›p yak›lan kandilin baﬂ›nda insanlar sabaha dek nöbet tutup onun sönmemesine çal›ﬂ›rlar. Fitili bekleyen
kiﬂi fitili söndürürse günahkâr say›l›r. Fitil tutuﬂturulurken ‘Hül cemaat
(topluluk) ﬁah-› Merdan’› uyand›r›yorum’ diye üç kez ba¤r›l›r.”91
Baz› Alevi gruplar›nda ise ölü genelde evin d›ﬂ kap›s› önünde y›kan›r. Ölünün y›kand›¤› bu yerde üç gün boyunca akﬂamlar› ateﬂ yak›l›r. Ancak günümüzde evin önünde ateﬂ yak›lamad›¤› için ﬂehirlerde
bu gelenek balkonda mum yakma biçiminde devam etmektedir. ‹nanca göre bu ateﬂ, kiﬂiyi ahirette ayd›nlatmak amac›yla yak›l›r.92
Sünnî ‹slâm inan›ﬂ›nda ayd›nlatma d›ﬂ›nda mum yakmak bat›l bir
inançt›r ve kesinlikle ﬂirk say›l›r. Bu gelene¤in Türklere Hristiyanlardan geçti¤i düﬂünülür. Buna ra¤men ülkemizin birçok yerinde ço¤unlukla ölü ertesi gün defnedilecekse cesedin geceledi¤i oda baﬂta olmak
üzere tüm odalar›n lambalar› sabaha kadar yanar. Kasabam›z Zengen’de (Konya-Ere¤li) bu gelenek yak›n zamana kadar devam ettirilmekteydi.
90
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Ölünün?
(http://www.alevibektasi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=658:alevilerde-oeluemle-lgili-ritueeller&catid=38:aratrmalar-kategori&Itemid=54, Eriﬂim: 20.06.2014)
“Bana bir faydas› m› var!” anlam›nda “Sanki ahiretime ç›ra m› (›ﬂ›k m›) yakacak (tutacak)!” sözü bu inan›ﬂ›n bir yans›mas›d›r.
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Günümüzde mum yakma uygulamalar›n›n amaçlar›
Günümüzde daha çok türbelerde, yat›rlarda mum yakma biçiminde devam eden bu gelene¤in temel amac› kutsal oldu¤u düﬂünülen kiﬂilerin arac›l›¤›yla Allah’tan dilekte bulunmad›r. Bunlar kimi zaman iﬂ,
eﬂ, çocuk gibi istekler olabilirken kimi zaman da hastal›k gibi olumsuz
bir durumdan kurtulma da olabilmektedir. Fuzûlî’nin ﬂu dizesinde
mum yak›p dilek dileme gelene¤inin izi görünmektedir:
“Felekler yand› âh›mdan murâd›m ﬂem'i yanmaz m›” (Fuzûlî)
“Kutsal mekânlarda mum yakma gelene¤i, hay›r s›n›f›na giren kurban
içeri¤indedir. Mum yakan, bir adakta bulunsun veya bulunmas›n, kutsal
mekân› ayd›nlatarak o mekân›n sahibi olandan do¤aüstü ile kendisi aras›nda arac›l›k yapmas›n› umar. Mum yakma ritüeli, Ankara’da özellikle Çubuk’ta yaﬂayan Aleviler aras›nda yayg›nd›r.”93
Dilek için mum yak›ld›¤› gibi dile¤in gerçekleﬂmesi üzerine ayn›
adak yerine veya türbeye dönüp o ulu kiﬂiye teﬂekkür anlam›nda mum
yakma da vard›r.
Mum yakman›n tek sebebi dilek dilemek de¤ildir. ‹nsana zarar verebilecek kötü ruhlar› kovma amac› da taﬂ›r. Mezar baﬂ›nda mum yakma, kötü ruhlar›n, cinlerin veya hortlaklar›n yeni ölene zarar vermemesi için de yap›l›r. Bu tür kötü görünmezlerin ateﬂten korktu¤u için
yeni ölenin mezar›nda mum yak›ld›¤› söylenir.
Ölünün odas›nda yak›lan mumlar›n amac› ise bir anlamda ölünün
ruhuna yol göstermektir. Bu yol gösterme kendi evine gelen ruhun karanl›kta kalmamas›, odas›n› çabuk bulabilmesidir. ‹lk dönemlerde k›rk
gün uygulanan bu gelenek sonralar› üç güne düﬂmüﬂtür.
Mesela Ahlat yöresinde “Hastan›n öldü¤ü odada üç gün ›ﬂ›k yanar,
bir kap içerisinde su b›rak›l›r. Evin di¤er taraflar›n›n lambas› da yak›l›r. Bu
93

Semra Erol, “Mum Yakma Gelene¤i”, Derleme Yeri ve Tarihi: Ankara, 2004,
“Türkiye’de 2004 Y›l›nda Yaﬂayan Halk ‹nan›ﬂlar› (Nesneler ve Uygulamalar )”, Yay›na Haz›rlayanlar: M. Öcal O¤uz, Zeliha Oral, Gazi Üniversitesi THBMER Yay›nlar›, Ankara, s. 25. (thbmer.gazi.edu.tr/posts/download?id=12318, Eriﬂim: 20.
06.2014)
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uygulaman›n nedenini yöre halk› ‘Ruh evde olurmuﬂ, dermiﬂ ki: - Bakal›m
lambalar yan›yor mu, sönmüﬂ mü?’ diye anlat›r.”94
Günümüzde ise akﬂam oldu¤u için gömülemeyen ölünün sabahlad›¤› odada veya cenaze evinin tamam›nda olmak üzere sadece bir gece
biçiminde uygulanmas› yayg›nd›r.
Mezarda yak›lan mum da temelde ayn› amaca hizmet eder. “Sanki ahiretime ç›ra m› tutacak!” sözünde görüldü¤ü gibi ölen kiﬂinin, karanl›k olarak tasavvur edilen öteki dünyada yolunu kolayca bulmas›
amaçlan›r. Öte yandan mezar›n yan›nda mum yakarak bir anlamda
ölen kiﬂi ile bütünleﬂme, onunla ruhsal birlik kurma amac› da güdülür.
‹lk dönemlerde ateﬂin tanr› veya tanr›sal oldu¤una inanan topluluklarca ateﬂe verilen kurban ya da ölüyle bütünleﬂme amac›yla tap›naklarda kullan›lan mumlar, günümüzde özellikle Hristiyan mabetlerinde olmak üzere günahlardan ar›nmak amac›yla da yak›lmaktad›r.
Bu uygulamada, mumun yan›p bitmesiyle günahlar›n da eriyip gidece¤ine inan›lmaktad›r.
Sonuç
Mum yakma gelene¤i ufak farkl›l›klar bir yana b›rak›l›rsa hemen
bütün toplumlarda tarih boyunca görülmüﬂtür. Bu toplumlardan biri
de “Türkiye Türkleri”dir. Günümüze de¤iﬂip dönüﬂerek ulaﬂan mum
yakma gelene¤i ‹slam öncesi Türk inan›ﬂ›n›n izlerini taﬂ›r.
Bu gelene¤in Hristiyanlarda yo¤un olarak kullan›lmas› gelene¤in
onlardan al›nd›¤›n› söylemeye yetmez. Zira birçok konuda ‹slam öncesi Türk inan›ﬂlar›n›n izlerini koruyan Alevilerde de bu gelenek çok
güçlü bir ﬂekilde devam ettirilmektedir.
Her ne kadar ‹slami inan›ﬂta ateﬂ, ﬂeytan›n ve cehennemin simgesi olarak görülse de mum yakma gelene¤i günümüz Türkiye’sinde
sürdürülmektedir.
94

T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, e-Kitap, Kültürel Miras, Yaﬂayan Kültür: Ahlat;
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Özdemir Asaf’›n
Mum ﬁiirinin Psikanalitik Çözümlemesi
Mümtaz Sar›çiçek*

Giriﬂ
Metin tahlili/çözümlemesi edebiyat biliminin önemli çal›ﬂma
alanlar›ndand›r. Edebiyat tarihi, edebî tenkit ve karﬂ›laﬂt›rmal› edebiyat alan›nda yap›lacak tüm çal›ﬂmalar do¤rudan ya da dolayl› olarak
metin tahlili ile iliﬂkilidir ve ona ba¤l›d›r. Sanatl› edebî metinler; yani, ﬂiir, roman, hikâye, destan, masal, mesnevi, kaside ve benzerleri
üzerine yap›lacak bu tür incelemelerin aslî görevi kendi baﬂ›na sanat
de¤eri taﬂ›mayan bir içeri¤i sanata dönüﬂtüren estetik de¤erleri ortaya
ç›karmakt›r. Bu ba¤lamda, hiçbir konunun/teman›n/motifin kendisi
oldu¤u için “estetik haz” yaratmayaca¤›; söz gelimi “yaln›zl›k”, “aﬂk”,
“ölüm”, “savaﬂ”, “kimlik inﬂas›”, “hürriyet mücadelesi” gibi tematik
ögelerin zevk unsuru olmad›¤› aﬂikârd›r. Ancak, bunlar›n herhangi bir
edebî biçime (ﬂiir, roman, öykü, tiyatro vb.) dökülerek ritim, heyecan,
ﬂaﬂk›nl›k, yenilik gibi estetik haz yarat›c› duygu halleri uyand›rmas› o
içeri¤i “sanatl›” hâle getirir. Bu duygu hâllerinin anlaﬂ›lmas›nda psikoloji biliminin veri ve yöntemlerinden yararlanmak edebiyat bilimine
* Doç. Dr. Mümtaz Sar›çiçek, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
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yeni ufuklar açan “edebiyat psikolojisi” dal›n›n do¤mas›na vesile olmuﬂtur. “Psikanalitik edebiyat kuram› ve eleﬂtirisi”, edebî metinleri bilinçalt› psikolojisi ile iliﬂkilendirerek izah etmeye çal›ﬂan bir aland›r.
Psikanaliz/bilinçalt› psikolojisi çal›ﬂmalar› Sigmund Freud ve ça¤daﬂlar› ile baﬂlam›ﬂ; Carl Gustav Jung ve takipçileri taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Freud’un ö¤retileri ile yola ç›kan Jung’un, Freud’dan ayr›lan
en dikkate de¤er yönü “kolektif bilinçd›ﬂ›” ve “arketip kuram›”n› geliﬂtirmesi olmuﬂtur. Freud’un bireyle s›n›rland›rd›¤› “bilinçalt›”n›, “bireysel ve ortak bilinçd›ﬂ›” olarak ikiye ay›ran Jung, ortak bilinçd›ﬂ›n›n
ögelerini Eski Yunancadan ödünçledi¤i “ilk model; ilk örnek; ilk imge” anlamlar›na gelen “arketip” sözcü¤ü ile karﬂ›lam›ﬂt›r. Jung’a göre,
arketipler insanl›¤›n ortak bilinçd›ﬂ›nda yaﬂayan, insana özgü davran›ﬂ
kal›plar›; kökenleri türün oluﬂumuna uzanan semboller/imgelerdir.1
Örne¤in, “›ﬂ›k” ve “karanl›k”; “Tanr›”y› ve “ﬁeytan”› temsil eden birer
arketiptir. Bunlar›n dinî ö¤retilerde yer bulmas› bu gerçe¤i tekzip etmez; bilakis güçlendirir. Zira bütün dinlerin bu iki öge üzerine inﬂa
edilmesi var oluﬂsal gerçekli¤in kaç›n›lmaz sonucudur. Eflatun’un
“idea”lar›ndan ‹bn-i Arabî’nin “âyân-› sâbite”sine ve oradan da
Jung’un “arketip”ine uzanan felsefi çizgi aralar›ndaki nüanslara ra¤men
varl›¤›n/eylemin metafizik bir “öz”ü temsil etti¤i esas›nda birleﬂir.
“Tanr›’ya kurban sunma”; “ölümsüzlük suyunu arama” gibi aslî eylemlerle bunlar›n gerçekleﬂmesi sürecinde ortaya ç›kan H›z›r, ejderha/y›lan/dev, balina, kuyu, da¤, yeralt› ülkesi ve benzerleri bu özlere eriﬂme
çabalar›n›n etraf›nda örgütlenmiﬂ arketiplerdir.
Arketiplerle mitoloji aras›nda s›k› bir iliﬂki vard›r ve arketipler en
çok mitolojik metinlerde ortaya ç›kar. Çünkü insan do¤as›n› en bariz
biçimde mitolojik devir diyebilece¤imiz ilk ça¤lar›n yaﬂant›s› yans›t›r.
Bununla birlikte modern metinlerde de bilinçli bir tercihin veya bilinçd›ﬂ›ndan yans›man›n ürünleri olarak s›k s›k mitolojik/arketipsel
imge ve sembollere yer verildi¤i görülür. Zira kültürlenme ne kadar
1

C. G. Jung, Analitik Psikolojinin Temel ‹lkeleri -Konferanslar-, Türkçesi: Kâmuran ﬁipal, Cem Yay›nevi, ‹stanbul 1992; Dört Arketip, çev. Zehra Aksu Y›lmazer, Metis Y.,
‹stanbul 2005.
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artsa da, insan, do¤as›n› korumaktad›r; do¤al e¤ilimlerin edebî metne
yans›mas› kaç›n›lmazd›r. Bilinçli tercih derken kastedilense, psikanaliz
bilgisi taﬂ›yan yazarlar›n estetik de¤er yaratma ve evrensel insana ulaﬂma amac›yla bariz bir biçimde arketiplerden yararlanmalar›d›r. Ayn›
zamanda bir romanc› olan psikiyatrist Üstün Dökmen’in Kelebekler ve
‹nsanlar roman›nda arketipsel ögeleri bilinçli bir biçimde kullanmas›
bu hususu aç›klay›c› bir örnek olabilir.
Metin tahlilinde kullan›lan di¤er birçok yöntem kadar geçerlili¤i
olan psikanalitik inceleme yöntemi de metnin içerik ve biçim çözümlemesinde yeni okumalara ve estetik hazlara imkân sunar. Modern ﬂiirin tan›nm›ﬂ isimlerinden Özdemir Asaf’›n Mum baﬂl›kl› metninin
psikanalitik çözümlemesinin yap›laca¤› bu çal›ﬂma bu imkânlar›n araﬂt›rmas› olacakt›r.
Mum
Mum yan›yor, zaman yan›yordu…
Bir taraf›ndakiler gülüyor,
Bir taraf›ndakiler a¤l›yordu.
Biri vard› aralar›nda.
Düﬂünüyor, hayata bak›yordu.
Mum yan›yor, zaman yan›yordu
Erzurum’un köylerinde.
Akﬂam›n ve sabah›n erken oldu¤u
Ali Baba da¤›n›n eteklerinde
Geniﬂ vakitler yaﬂan›yordu.
Mum yan›yor, zaman yan›yordu
Hasankale ovas›nda.
Geceye karﬂ›yd› karl› Palandökenler.
Bir adam vard› hayallerin ortas›nda…
Kar kadar beyazd› ümitler.
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Bu adam üç bin on beﬂte
Yunan medeniyetini okuyordu.
Kald›r›p baﬂ›n› kitaplardan
Kervanlaﬂm›ﬂ da¤lara bak›yordu…
Bak›nca akﬂam oluyordu.
Hasankale ovas›nda, Kurudere’de
Kilometreler santimleﬂiyor,
Santimler as›rlaﬂ›yordu…
Güneﬂe ve geceye karﬂ›yd› karl› Palandökenler.
O adam hayata bak›yordu.
Bir tarafta a¤layanlar, bir tarafta gülenler…
Bir tarafta bunlar için ölenler…
Mum yan›yor, zaman yan›yordu.
Mumun alevi titriyor,
Umudun alevi titremiyordu.
Mum ﬂiirinin tahlili
‹nsan hayat›n› kolaylaﬂt›ran do¤al ve yapay araç gereçler, “araçsal” iﬂlevlerinin yan›nda “mistik” ve “estetik” iﬂlevler kazanabilirler.
Keﬂfedilmiﬂ en önemli araçlardan biri olan ve binlerce y›ld›r “ayd›nlatma” aslî iﬂleviyle kullan›lan “mum” zamanla birçok kültürde hem kutsiyet at›flar›n›n muhatab› olmuﬂ hem de ﬂiir, mimari, musiki, resim gibi güzel sanatlarda motif/mazmun/imge/sembol olarak kullan›lagelmiﬂtir. Dinî, mitolojik ve edebî metinlerde muma yüklenen simgesel iﬂlevler modern ça¤larda da sürmekte; hâlâ türbelerde, kiliselerde, çeﬂitli
dinî merasimlerde mum yak›lmaktad›r. Türk edebiyat›n›n en uzun soluklu ve üretken evrelerinden olan Divan ﬂiirinin ana motifi, Filiz K›l›ç’›n da anlatt›¤› üzere mumdur2; “ﬂem ü pervaneyi” ç›kar›rsak Divan
2

Filiz K›l›ç, Klasik ﬁiirimizde Gülen Mum, Milli Folklor, C: 9, S: 66, Yaz 2005, s. 6171.
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ﬂirinden geriye çok az ﬂey kal›r. Modern edebiyat›m›zda da mum simgesine/imgesine/motifine s›kça rastlan›r. Ça¤daﬂ Türk ﬂiirinin usta bir
kalemi olan Özdemir Asaf da bu imgeyi/motifi birden çok ﬂiirinde kullanm›ﬂt›r; Mum baﬂl›kl› metin de bunlardan biridir.
Biçim
Mum ﬂiiri “serbest naz›m” biçiminde olmakla birlikte baz› yönlerden kal›plaﬂma temayülleri gösteren bir metinbiçimine sahiptir. ﬁiirimizin yenileﬂmesi sürecinde ortaya ç›kan “serbest naz›m” baz› yanl›ﬂ
yorumlamalar›n aksine ﬂiirin biçim esteti¤inden soyutlanmas› anlam›na gelmez; aksine kal›p biçimlerin yerine özgün biçimler oluﬂturmay›
amaçlar. Bu özgün biçimler büyük oranda sadece o ﬂiire özgü oldu¤undan ilk bak›ﬂta okuyucuya yabanc› gelebilir; ancak ayn› metin birkaç
kez okunduktan sonra bu yabanc›l›k hissi ortadan kalkar; biçim esteti¤i ile ilgili hususlar da bir anda de¤il muayyen bir süreçte kavran›r. Yenileﬂme döneminde ﬂairlerimizin biçim esteti¤ini de¤iﬂtirmeyi zamana
yaymas› bu hususla iliﬂkili olup geleneksel ögelerin bugün bile bütünüyle terk edilmemesi bu tutumla ba¤lant›l›d›r. Bu çerçevede de¤erlendirildi¤inde, herhangi bir geleneksel naz›m biçiminin tekrar› olmayan Mum ﬂiirinin, beﬂer dizelik bentleri; düzenliye yak›n kafiye örgüsü
ve nakarat› ça¤r›ﬂt›ran m›sra tekrarlar› ile gelenekten yararlanma e¤iliminde oldu¤u; Divan ﬂiirinin “muhammes-i müzdeviç”ine benzedi¤i
söylenebilir.
ﬁiirde biçim esteti¤i; naz›m biçimi ve birimi, m›sra, vezin ve ses
ahengi unsurlar›ndan oluﬂur. Metnin bütününün kompozisyonu anlam›na gelen naz›m biçimi gelenekte, kal›p/sabit (gazel, kaside, koﬂma
vb) bir düzenden oluﬂtu¤undan metin tahlilinde genellikle biçime özgü genel bilgiler verilerek geçilir. Buna karﬂ›l›k “serbest naz›m”›n tahlilinde de benzer bir ﬂekilde “serbest” hükmü verilerek geçiﬂtirmek yayg›n bir tutumdur. Oysa biçim nas›l olursa olsun yeni bulgulara ulaﬂma
imkânlar›n› araﬂt›rmak zaruridir. Bu imkânlar aras›nda arketipsel eleﬂtirinin önemli isimlerinden Northrop Frye’›n “mit sistemati¤i” verimlili¤i yüksek bir yöntem sunmaktad›r. Arketipi, insan›n edebî deneyiminin bir parças›; edebiyatta hemen tan›nabilecek kadar s›k tekrarla-

248 • Mum Kitab›

nan bir sembol veya genellikle bir imge olarak aç›klayan Frye’›n sistemati¤i ﬂöyle özetlenebilir: Dört edebî tür miti vard›r: Komedya, romans, tragedya ve taﬂlama. Bu türler, mevsimlerle iliﬂkili olup s›ras›yla
ilkbahar, yaz, sonbahar ve k›ﬂ ile eﬂde¤erdir. Bu türlerin ve mevsimlerin içeri¤i ise yine s›ras›yla do¤um/yeniden do¤uﬂ; kutsal evlilik ve cennete giriﬂ; günbat›m› ve ölüm; kaos ve yenilgi temalar›d›r.3 Bu teorinin
Mum ﬂiirinin kompozisyonunun oluﬂumundaki rolü aﬂa¤›da tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Mum ﬂiirinin naz›m biçimi tragedyay›; içeri¤i ise sonbahar› ça¤r›ﬂt›r›r. Tragedyan›n biçim özelliklerinden biri olan metnin üç bölüme
ayr›lmas› Mum ﬂiirinde de gözlemlenir. Bilindi¤i gibi antik Yunan ça¤›ndan beri bilinen klasik tragedyan›n koro ﬂark›lar› d›ﬂ›ndaki dramatik k›sm› üç ana bölümden (prolog: baﬂlang›ç; epeisodion: geliﬂmedü¤üm; eksodos: bitiﬂ-son deyiﬂ) oluﬂur. Mum’un kompozisyon düzeninde de benzer bir tutumla karﬂ›laﬂ›l›r. Alt› bentlik metnin, kabaca
üç bölüme ayr›ld›¤›; birinci bentle onun k›smen tekrar› olan son bendin ortadaki dört bentten farkl› oldu¤u; fark›n içerikten kaynakland›¤› gözlemlenir; ‹lk ve son bentte ﬂairin bak›ﬂlar› bireye ve onun iç
dünyas›na; odas›nda kitap okuyup düﬂünen, “hayat›n d›ﬂ›ndaki” yaln›z adama dönüktür. Buna karﬂ›l›k di¤er dört bentte, Palandöken’den
Hasankale’ye geniﬂ bir co¤rafyada yaﬂanan; kar›ﬂamad›¤› “hayata bakan” o adam›n gördü¤ü mekân öne ç›kar›l›r. Böylece metin, tragedyadaki gibi prolog (serim/baﬂlang›ç), epeisodion (geliﬂme/dü¤üm) ve eksodos (sonuç/çözüm) düzenine benzer; içeri¤in biçimi belirledi¤i bir
düzene kavuﬂur.
Frye’›n sistemati¤inde tragedyan›n/sonbahar›n “günbat›m›”,
“ölüm” ve “yaln›zl›k” temleri, Mum’da da iﬂlenen temalardand›r. ﬁiirde Kervanlaﬂm›ﬂ da¤lara bak›yordu../Bak›nca akﬂam oluyordu m›sralar›nda ifadesini bulan bir gün bat›m› ile onu takip eden akﬂam ve gece vakitleri söz konusudur. Keza Bir tarafta a¤layanlar, bir tarafta gülenler../Bir
tarafta bunlar için ölenler… dizelerinde de ölüm temi aç›kça gözlemle3

Northrop Frye, Anatomy of Criticism, Princeton UniversityPress, third edition, Princeton, New Jersey, USA 1973.
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nir. Kalabal›klar içinde fakat tek baﬂ›na duran; kitaplardan baﬂ›n› kald›r›p “hayata bakan” ve “hayaller kuran” adam da tragedya kahraman›
gibi yaln›zd›r. Buna karﬂ›l›k ﬂiirde somut olarak sonbahar› vurgulayan
bir zaman ögesine rastlanmaz. Ancak, Palandökenlerin karl› olmas›n›n
erken bir k›ﬂ›n habercisi olarak sonbahar› ça¤r›ﬂt›rd›¤› düﬂünülebilir.
Mum ﬂiirinde naz›m birimi “beﬂlik”tir. Ayn› say›daki/hacimdeki/boyuttaki herhangi bir ögenin tekrar› “ritim” oluﬂturur ve tüm sanatlarda ça¤lar boyunca bu duygu hâlinden yararlan›lm›ﬂt›r. Bu metinde de beﬂ m›sral›k bentlerin alt› kez tekrar› ile bir ritim oluﬂturulmuﬂtur. Bu tutum, yukar›da ifade edildi¤i gibi “muhammes” ça¤r›ﬂ›m› bir
yana, “beﬂ”in mitolojik ve arketipsel de¤erinden de kaynaklan›r. “Beﬂ”
say›s›n›n birçok eski kültürde ve mitolojide simgesel anlamlar içerdi¤i
bilinmektedir. Türk ve birçok uzak do¤u mitolojisinde varl›¤›n özünü
oluﬂturdu¤u kabul edilen “beﬂ unsur” vard›r: su, hava, ateﬂ, toprak ve
a¤aç/rüzgâr/demir/maden.
“Emel Esin, “Türk Kozmolojisine Giriﬂ” adl› eserinde Çin kozmolojik metinlerinde “‹lk neden” olarak ezeli Tao (yol, yöntem)’nun bulundu¤unu belirtir. Tao’dan adem (yokluk), ademden ise ilk monad
(tek varl›k) belirmiﬂtir. ﬁekil, nefes, madde olanaklar› bulunan T’aichi denen ilk monad harekete geçince yin (karar›g) ve yang (yaruk) ilkeleri oluﬂmuﬂtur. Karar›g ve Yaruk ilkelerinin ana ve ataya benzetilen
nefesleri, sekiz yönden esen rüzgârlarla taﬂ›narak birleﬂmiﬂ ve beﬂ unsur olarak adland›r›lan su, ateﬂ, a¤aç, maden ve toprak do¤muﬂtur.”4
‹slâm kültüründe de beﬂ özel bir say›d›r. “Erzurumlu ‹brahim Hakk›, varl›¤›n› devam ettirirken de¤iﬂmeyen ﬂeyin cevher olarak adland›r›ld›¤›n› ve cevherlerin “huyula”, “cismin sureti”, “tabiî cisim”, “nefis”,
“ak›l” olmak üzere beﬂe ayr›ld›¤›n› belirtir.”5
H›ristiyanl›kta da beﬂ element; su, ateﬂ, toprak, hava ve ›ﬂ›k
(ruh) inanc› vard›r. Çarm›ha gerili ‹sa figürü beﬂ uçlu y›ld›z› temsil et4

5

Birsel Ça¤lar, Türk Mitolojisinde Dört Unsur ve Simgeleri Üzerine Bir ‹nceleme, Kocaeli Üniversitesi, SBE, 2008, s. 77.
Ça¤lar, age., s. 72.
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ti¤i gibi ‹sa’n›n çarm›hta ald›¤› beﬂ yara da beﬂ say›s›n›n kutsiyetine
iﬂaret eder. Ayr›ca Eski M›s›r, Yunan ve Çin kültüründe de beﬂ uçlu
y›ld›z ve onun dairesel biçimi olan pentagram kutsal anlamlar içerirdi. Bunlar gibi daha birçok inanç ve kültürde beﬂin kutsiyetine at›fta
bulunulmas› bu say›n›n mitolojik/arketipsel bir de¤erinin oldu¤unu
gösterir. Metin tahlili yapanlar›n s›k karﬂ›laﬂt›¤›, “ﬁair, meseleyi böyle mi düﬂünmüﬂ?” biçimindeki ﬂüphe içeren bir sorunun en az›ndan
psikanalitik eleﬂtiri aç›s›ndan yersizli¤ini; ﬂüphe duyulan e¤ilimin zaten ﬂairin bilinçalt›ndan/bilinçd›ﬂ›ndan geldi¤ini hat›rlayarak Özdemir Asaf’›n “beﬂlik” naz›m birimi tercihinin arketipsel bir yan›n›n
olabilece¤i belirtilmelidir. Keza metin tahlilinin ﬂairin ne dedi¤ini anlamaya çal›ﬂman›n ötesinde bir yeniden okuma oldu¤u da hat›rlanmal›d›r. Beﬂ say›s›n›n arketipsel de¤eri ile ilgili bir baﬂka tespit de ﬂöyledir:
“Beﬂ, dört ve birin birleﬂmesinden do¤ar. Temel olarak bütün karelik hali bir orta noktaya do¤ru çabalar. Çünkü Dört nihai tamamlanmas›na Bir’in meydana ç›kmas›nda ulaﬂ›r. Bu “Bir,” dörtlü¤ün bir özeti olarak, birikimini say›s›z imge ve konuﬂma figürüne b›rak›r… Yayg›n
bir arketipsel motiftir. Ayn› zamanda dörtte temsil edilen bütün güçlerin özü veya bir tür sentezini ifade eden quinta essentia olarak bilinir.
Plutarch gibi bir erken dönem yazar› bile ﬂöyle demiﬂtir: “çünkü bütün
say›lar›n baﬂlang›c› birdir ve ilk kare dörttür ve bunlardan, mükemmel
ﬂekil ve maddedenmiﬂ gibi, beﬂ do¤ar.”6
Mum’da da bu 4+1 alg›s›n› uyand›racak bir tutum gözlemlenir.
ﬁöyle ki, her bendin beﬂinci dizesi nakarat› ça¤r›ﬂt›racak tarzda benzer
bir içeri¤in/kipin tekrar› olman›n yan›nda her bentteki ilk dört dizenin toplam›n›n özeti gibidir.

6

Ayﬂe Arzu Korucu, Rider Haggard’›n Romanlar›na Arketipsel Bir Yaklaﬂ›m: She, Ayesha: The Return of She, Wisdom’s Daughter ve She and Allan, Atatürk Üniversitesi,
SBE, 2006, s. 166.
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Muhteva
Mum, “trajik” ve “komik”in çerçeveledi¤i hayat içinde kendine
yer bulmaya çal›ﬂan adam›n/ﬂairin ruh hâlini anlatan bir “yaln›zl›k” ﬂiiridir. ﬁair, kendisini, Erzurum’un mitolojik ça¤r›ﬂ›mlarla dolu Hasankale ovas›na ve Palandöken ile Alibaba da¤lar›n›n eteklerine kurulmuﬂ köylerdeki hayat› gözlemleyecek biçimde konumland›rm›ﬂ; d›ﬂ›nda kald›¤›; seyircisi oldu¤u hayat› düﬂünmekte; yanan bir mum onun
yaln›zl›¤›na eﬂlik etmektedir. Bu ruh hâli ve ifade biçimi yüzy›llar öncesinde Ne yanar kimse bana âteﬂ-i dilden özge/Ne açar kimse kap›m bâd› sâbâdan gayr› diyen Fuzûlî’de görülür; burada âteﬂ-i dil’in yerini mum
alm›ﬂt›r. Bachelard, mum karﬂ›s›nda duran adam› ﬂöyle anlat›r: “Alev,
tek baﬂ›na olan insan için bir dünyad›r. Bu durumda, alevin hayaline
dalan kiﬂi alevle konuﬂursa, kendisiyle konuﬂur; ﬂair budur iﬂte!”7 Böylece mum bir ayd›nlatma arac› olmaktan ç›k›p hayat› temsil eden bir
simgeye dönüﬂür. Yaln›z adam; unutulmaktan, yok olmaktan yani
ölümden, okuyucunun zihninde zengin ça¤r›ﬂ›mlar uyand›rma gücü
olan bu simgelerden biri ile kurtulur. Dilsel ögelerin/simgelerin “gösteren”lerin temsil ettikleri “gösterilen”lerden daha fazla oluﬂunu “Bir
alevin karﬂ›s›nda hülyalara dal›nd›¤›nda, duyularla alg›lanan ﬂey, hayal
edilenin yan›nda bir hiçtir.”8 sözleriyle ifade eden Bachelard, dilin imkânlar›na, dönüﬂtürücü gücüne de iﬂaret etmiﬂ olur ki, burada gösterilen; yanan bir mumun karﬂ›s›nda oturan yaln›z adamd›r; gösteren ise
ﬂairin yaln›zl›¤›na ac›yarak onun için yanan; gözyaﬂ› dökerek kendini
tüketen; ﬂaire gülerek onu güldürmeye, onun gözünü ve gönlünü ayd›nlatmaya çal›ﬂan mumdur.
Mumun a¤layan ve gülen olarak tavsif edilmesi bu ﬂiire özgü de¤ildir; gelenekte de karﬂ›laﬂ›lan bir tutumdur. Filiz K›l›ç’›n bir makalesinde9 anlat›ld›¤› üzere gülen ve a¤layan mum mazmununa Divan ﬂi-

7

8
9

Gaston Bachelard, Mumun Alevi, çev. Ali Iﬂ›k Ergüden, ‹thaki yay›nlar›, ‹stanbul
2008, s. 25.
Bachelard, age., s. 23.
K›l›ç, agm.
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irinde s›kça rastlanmaktad›r. ﬁevke gelmiﬂdür Ziyâî gibi âﬂ›kdur me¤er/Meclisünde ﬂem-i bezm-ârâgeh a¤largeh güler10 dizleri ve benzeri birçok örnekte oldu¤u gibi mum âﬂ›klar meclisinde kimi zaman gözyaﬂ›
döker; kimi zaman da gülüﬂüyle meclisi ﬂenlendirir. Mumun a¤lamas›,
yanarken eriyip gözyaﬂ› gibi akmas›; gülüﬂü ise alevinin dalgalanmas›d›r. Klasik ﬂiirimizdeki bu benzetmeci tutuma karﬂ›l›k Özdemir Asaf,
Mum’da aç›k bir benzetme yoluna gitmez; onun yerine Mum yan›yor,
zaman yan›yordu/Bir taraf›ndakiler gülüyor/Bir taraf›ndakiler a¤l›yordu diyerek dolayl› bir anlat›ma baﬂvurur. Burada mum yerine çevresindeki
insanlar›n gülüp a¤lad›¤› söylenir ki, bu durum gülen ve a¤layan mumun insanlar› da kendisine benzetti¤i anlam›na gelir.
ﬁairin mumu böyle vas›fland›rmas›nda gelenekten yararlanma bilincinin yan›nda Yunan mitolojisine ait Eros ile Psyche anlat›s›n›n rolünün oldu¤u da düﬂünülebilir. Metnin dördüncü bendindeki Bu adam
üç bin on beﬂte/Yunan medeniyetini okuyordu. dizelerinde, ﬂairin Yunan
kültürüne duydu¤u ilginin aç›kça ifade edilmesi bu kanaati pekiﬂtirmektedir. Söz konusu anlat›da, aﬂk› temsil eden Eros ile ruhu temsil
eden Psyche aras›nda yaﬂanan gönül iliﬂkisi öykülenir. Afrodit güzelli¤inden dolay› kendisine benzetilen Psyche’ye k›zarak o¤lu Eros’u onu
uyurken okla vurmas› için görevlendirir. Böylece o güne kadar hiçbir
erke¤e yüz vermeyen kibirli Psyche uyand›¤›nda karﬂ›s›na ç›kacak ilk
varl›¤a âﬂ›k olacakt›r. Afrodit’in plan›na göre bu varl›k dünyan›n en
çirkin insan› veya bir canavar ya da eﬂek olacakt›r. Ancak olaylar onun
planlad›¤› gibi geliﬂmez ve Psyche’ye Eros âﬂ›k olur. Psyche’yi sihirli saray›na götüren Eros, hiçbir zaman Psyche’ye kendisini göstermez; gündüzleri kaybolur, geceleri ayd›nlat›lmas›n› yasaklad›¤› saraya gelerek
onunla birlikte olur. Psyche, kardeﬂlerinin de körükledi¤i merak› yüzünden Eros’u görmek için bir plan yapar. Bir gece, önceden yak›p gizledi¤i bir mumla uyumakta olan Eros’a yaklaﬂan Psyche onun dünya
güzeli bir erkek oldu¤unu görür ve büyük bir ﬂaﬂk›nl›k yaﬂar. Bu esnada yanan mumdan bir damla Eros’un omzuna düﬂerek yakar. Ac› ile
uyan›p sevdi¤i kad›n›n kendisine itaat etmedi¤ini gören Eros hayal k›-

10

K›l›ç, agm., s. 63.
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r›kl›¤› içinde Psyche’yi terk eder. Bu ayr›l›k her ikisinin de büyük ac›lar çekmelerine, birçok s›k›nt›ya gö¤üs germelerine yol açsa da Zeus’un
merhametiyle tanr›lar kat›na çekilen Psyche ile Eros birleﬂerek mutlu
bir hayat sürerler.
Bu hikâyede mumun iﬂlevi dikkat çekicidir; hatta olay örgüsü
mumdan önce ve sonra olmak üzere iki büyük evreye ayr›labilir. Mumdan önce, Afrodit’in k›skançl›¤›, Psyche’nin kibri, Eros’un ihtiras›
olaylara yön verirken mumun devreye girmesinden sonra aﬂk, çile ve
irade temalar› öne ç›kar. Muma hem yak›c› hem de ayd›nlat›c› bir iﬂlev yüklenir. Bunlar aﬂk›n ve ›ﬂ›¤›n kayna¤›, bütün arketiplerin öncesindeki ilk arketip, “ilk ›ﬂ›k”11 olan Tanr›’ya ve karanl›¤›n, gölgenin
kayna¤› ﬂeytana yönelik simgelemelerdir. Mutlak irade, aﬂk ve çile
Tanr›ya ulaﬂma yolunun; k›skançl›k, ihtiras ve kibir ﬂeytan yolunun
vas›flar›d›r. Mum ﬂiirinde, karanl›¤›n de¤il ayd›nl›¤›n; ﬂeytan›n de¤il
Tanr›n›n yolu seçilmiﬂtir. Mum, ﬂairin ruhunu ve onun d›ﬂ›ndaki hayat› ayd›nlatan, umudu diri tutan bir öge olarak kullan›lm›ﬂt›r. Yaln›z
adam, gecenin ﬂeytanî karanl›¤›na ra¤men yanan mumun ›ﬂ›¤›nda tanr›sal bir iradeyle hayata tutunmakta; gelece¤e ümitle bakmakta; yaﬂama sevincini muhafaza etmektedir.
Mum, baﬂka bir mitolojik anlat›da daha ortaya ç›kar: ‹karos’un hikâyesi. Yine bir Eski Yunan anlat›s› olan bu hikâyede, mum yan›c›, ayd›nlat›c› özelli¤i ile de¤il mezcedici k›vam›yla; yap›ﬂt›r›c›, birleﬂtirici
yönüyle görülür. Girit kral› Minos’un labirente hapsetti¤i Daidalos ve
o¤lu ‹karos kaz tüylerini bal mumu ile yap›ﬂt›rarak yapt›klar› kanatlarla uçup mahpusluktan kurtulsalar da, ‹karos, gö¤e yükseldiklerinde uçman›n ﬂehvetine kap›l›p babas›n›n uyar›s›n› dikkate almadan güneﬂe
yaklaﬂ›nca kanatlar› eriyerek denize düﬂer. Anlat›, mumun hayatiyeti
sürdürmedeki rolüne iﬂaret eder. ‹nceleme konusu ﬂiirde de mum etraf›nda canl› bir yaﬂant›n›n gözlemlenmesi bu alg›yla örtüﬂür. Ancak bu
alg›n›n kültürelden ziyade arketipsel bir olgunun yans›mas› oldu¤u düﬂünülmektedir.
11

Carl Gustav Jung, Dört Arketip, Metis yay›nlar›, çev. Zehra Aksu Y›lmazer, ‹stanbul
2005, s. 17.
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Mum ﬂiirinde s›k geçen bir baﬂka imge de “da¤”d›r. Metnin ilk ve
sonuncu hariç bütün bentlerinde Alibaba da¤›, Palandökenler, kervanlaﬂm›ﬂ da¤lar biçiminde bu imge ile karﬂ›laﬂ›l›r. Psikanalitik aç›dan da¤
kendili¤in simgesidir12. Kendilik, kiﬂili¤in bütününü kapsayan; bilinci
ve bilinçd›ﬂ›n› da içeren bir ruhsal yap›d›r ve tüm insanî edimlerin
amac› kendili¤in gerçekleﬂtirilmesine yöneliktir. Bunun için de bilinç
ve bilinçd›ﬂ›n›n dengeli bir biçimde kullan›lmas›; bireyin bask›ya maruz kalmamas› gerekir. Mum karﬂ›s›nda oturan adam›n dikkatini da¤a
yöneltmesi dengeli kiﬂili¤e iﬂaret eder. Dikkat edilirse adam yaln›z ve
hayat›n d›ﬂ›nda olmas›na ra¤men rahat, huzurlu, ümitvar ve ergin bir
kiﬂili¤in ruh hâlini taﬂ›maktad›r.
Sonuç
Mum ﬂiiri estetik haz yaratma baﬂar›s›n› büyük ölçüde psikanalitik/arketipsel ögeleri kullanmas›na borçludur. ﬁairane söyleyiﬂlerden
ve çarp›c› benzetmelerden uzak durulan metnin okuyucu ile bilinçd›ﬂ›ndan gelen ögelerle kurdu¤u ba¤›n s›radan okumalarla izah› güçtür.
Bu bak›mdan bu ﬂiir, örne¤in Üçüncü ﬁahs›n ﬁiiri, Sessiz Gemi, Bayrak
gibi çok bilinen ve ezberlenen ﬂiirlere göre az bilinen bir metindir. Buna karﬂ›l›k, içerikteki arketipsel ögelerin insanî öze iliﬂkin olmas› her
kültür düzeyindeki okuyucunun ﬂiirle özdeﬂlik kurabilmesine imkân
verir. Özdeﬂlik kurma, okuru metne ba¤layan en önemli estetik haz yarat›c› duygu hâllerindendir.
ﬁiirin bütününe teﬂmil edilmiﬂ masals› iklim; da¤lar, akﬂam/gece
vakitleri, engin ovalar, köyler, mum ›ﬂ›¤›nda oturan bir yaln›z adam gibi ögeler ruhun derinliklerinde; bilincin ayd›nl›¤› ile bilinçd›ﬂ›n›n karanl›¤›n›n buluﬂtu¤u düzlemdeki ça¤r›ﬂ›mlarla zengin hayaller uyand›r›r. Okuyucu hayal dünyas›n› zenginleﬂtiren metinleri sever. Hele de
bu hayaller ilk ça¤lar›n; yarat›l›ﬂtan hemen sonraki yaﬂant›n›n izlerini
taﬂ›yan egzotik iklimler olursa hoﬂlanman›n düzeyi yükselir; sanat çabas› amac›na ulaﬂ›r.

12

Jung, age., s. 89.
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Modern Türk ﬁiirinde Mum
Mümtaz Sar›çiçek* - Merve Leblebici**

Mum bir ayd›nlatma arac› olarak icat edilmiﬂtir. Çok eski ça¤lardan beri, balmumu ve benzeri yan›c› maddelerden yap›l›rken modern
teknoloji ile birlikte parafin a¤›rl›kl› kar›ﬂ›mlardan üretilir olmuﬂtur.
Eskiye k›yasla ola¤an üstü ayd›nlatma yöntemlerinin geliﬂti¤i modern
dönemde de, ilginç bir biçimde, mum ayd›nlatma iﬂlevini sürdürmektedir. Zira teknolojinin hala yeterince ulaﬂamad›¤› mekânlarda, yoksul
memleketlerin da¤ köylerinde ve hatta zaruret hâllerinde büyük ﬂehirlerde bile mum ›ﬂ›¤› ile ayd›nlatmaya ihtiyaç duyuldu¤u zamanlar olmaktad›r. Di¤er yandan, her türlü teknolojik imkânlarla üretilmiﬂ ve
donat›lm›ﬂ günümüzün mekânlar›nda estetik gerekçeler ve eskiye özlemli duygularla mumlar yak›lmakta; ayd›nlatma ihtiyac› bütünüyle ya
da k›smen mumla karﬂ›lanmaktad›r.
ﬁiir, sembolleﬂtirmenin uç noktalara uzand›¤› bir sanat dal›d›r.
Susman›n eﬂi¤i olan ﬂiir sanat› “sembol”ün tekil bir öge ile ço¤ul bir
içerik anlatma biçimindeki do¤as›ndan beslenerek, en az sözle en zengin hayaller uyand›rma idealini kovalar. Sözcüklerin duyum (ﬂey), fi* Doç. Dr. Mümtaz Sar›çiçek, Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
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kir (nedir), duygu (de¤eri nedir) ve sezgi (geçmiﬂi ve gelece¤i nedir)
de¤erlerinden ayn› anda yararlanma, ﬂiir sanat›na özgü bir tasarruf olup
bu imkân ancak sembolik bir anlat›mda gerçekleﬂebilir. Her türden
imgesel, alegorik ifadeler, mazmunlar, remizler, rumuzlar bu türden
sembollerdir.
Mum, ﬂiir sanat›nda hem gerçek hem de sembolik anlamlar›yla s›k
kullan›lan bir nesnedir. Mum; görme, iﬂitme, dokunma, tat ve koku alma duyular›m›z›n hepsine birden hitap eder. Yanan bir mumun kendi
görüntüsünün yan›nda çevreyi görünür k›lmas›; sessiz bir ortamda duyulan ince ç›t›rt›s›; ateﬂinin yak›c›l›¤›; isinin dilimizde b›rakt›¤› tat ve
nihayetinde kokusu ile bütün duyular›m›z› harekete geçirmesi ona insan bedenine oldu¤u kadar ruhuna da nüfuz etme gücü verir. Nihayetinde o ateﬂ-›ﬂ›k arketipinin bir yans›mas› olarak ruhun derinliklerinde gizlenmiﬂ yarat›l›ﬂ sürecinin hat›ralar›n› taﬂ›yan bir imgedir. Divan
ve halk ﬂiiri geleneklerinde oldu¤u gibi modern Türk ﬂiirinde de mum
hem aslî hem de sembolik iﬂlevleriyle yayg›n biçimde kullan›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada modern Türk ﬂairlerinden, Ahmet Haﬂim, Yahya Kemal,
Ahmet Hamdi Tanp›nar, Orhan Veli Kan›k, Sabahattin Ali, Attila ‹lhan, Behçet Necatigil, Arif Nihat Asya, Özdemir Asaf ve Sezai Karakoç’un ﬂiirlerinde mum ögesinin kullan›l›ﬂ biçimleri tahlil edilmiﬂtir.
1. Ayd›nlatma arac› olarak mum
Cumhuriyet devri Türk ﬂiirinin öncü isimlerinden Attila ‹lhan
mum ve mumla iliﬂkili ifadeleri en çok kullanan ﬂairlerdendir. Onun
raviyân-› ahbar baﬂl›kl› ﬂiirinde mumu ça¤r›ﬂt›ran “ﬂamdan” sözcü¤ü
kullan›l›r: “sevdal› sar›ﬂ›nlar›n / kollar›na girip boy aynalar›na götürdü¤üm / içinde ﬂamdanlar›n kristal yand›¤› / bir büyük salonda” (Elde Var
Hüzün: 79). ﬁiirin bütününe bak›ld›¤›nda al›nt›lanan dizelerde sözü
edilen “büyük salon”un imparatorluk ça¤›n›n son demlerini yaﬂayan
1905 Viyana’s›n›n görkemli saraylar›ndan birinin salonu oldu¤u anlaﬂ›l›r. Göstermeci bir üslupla anlat›lan bu mekânda göz al›c› ﬂamdanlar
içinde yanan mumlar›n ›ﬂ›¤› büyük boy aynalar›ndan yans›makta; sevdal› sar›ﬂ›n kad›nlar ortal›kta dolaﬂmaktad›r. ‹mparatorlu¤un bütün ﬂaﬂaas›n› canland›ran sar› rengin cümbüﬂü içindeki bu mekân›n aslî un-
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suru mumdur; çünkü kristal aynalara akseden alevinin rengi ile beraber sar›ﬂ›n kad›nlar› ve imgelenen alt›n eﬂyay› görünür k›lan da odur.
Bu metnin devam› olan ﬂöyle rivayet ederler ki baﬂl›kl› ﬂiirde mekân, ‹stanbul “kanl›ca’da / kad›zade eﬂrefin yal›s›”d›r. Büyük bir e¤lence akﬂam›d›r; ﬂarap ve ﬂehvet kokular›na bulanm›ﬂ meclisi “adam boyunda ayakl› ﬂamdanlar” (Elde Var Hüzün: 91) ayd›nlatmaktad›r. ﬁair,
burada da mekân› görünür k›lan objeye; yani ﬂamdanlara ve dolay›s›yla mumlara at›fta bulunur. ﬁamdanlar›n ortam›n ﬂatafat›na uygun görkemli bir biçimde imlenmesi de dikkatlerden kaçmaz. Attila ‹lhan’›n
sûz-i dil-âra’ baﬂl›kl› ﬂiirinde de “yak›n yak›n mumlar› büyüsün divanhaneler” (Korkunun Krall›¤›: 78) dizesinde ifade edildi¤i gibi yine tarihî bir mekân›n mum ile ayd›nlat›lmas› söz konusudur.
Arif Nihat Asya, ﬁamdan baﬂl›kl› ﬂiirinde “Gün batt› m› parlar bir
elin, akﬂamdan / Sessiz uzan›p yakt›¤› alt›n ﬂamdan;” (K›br›s Rubaileri: 12) dizelerinde yukar›daki gibi görkemli bir ayd›nlatma arac›n› anlat›r. Keza benzer bir tutumu Meﬂ’aleler ﬂiirinde de görürüz: “Yatm›ﬂ,
uyumuﬂ cariyeler, sultanlar… / Lâkin, bak›n ey meﬂ’aleler, ﬂamdanlar.”
(K›br›s Rubaileri: 42) Asya’n›n hayal dünyas›nda ﬂamdan›n yeri yukar›da anlat›lan Attila ‹lhan’›n dizelerindeki kimi tarihî bir dekor içindedir.
ﬁairli¤i de olan, romanc›, hikâyeci Sabahattin Ali, Mesnevi baﬂl›kl› ﬂiirinde Divan ﬂiirinin muhabbet meclisini anlat›l›r. Bu coﬂkulu içki ve musiki sohbetinde vazgeçilmez unsur mum olmal›d›r. ﬁair de,
“Bin ﬂem’a yakard› neﬂveden cev / Âteﬂ gibi baﬂlay›nca peﬂrev” (Peﬂrev baﬂlay›nca gökyüzü sevincinden binlerce mum yakard›) (Bütün ﬁiirleri, 145) dizelerinde, tevriye yoluyla hem meclisi ayd›nlatan mumlar› hem de gökteki y›ld›zlar› ifade ederek bu beklentiye cevap vermiﬂ
olur.
ﬁiirlerinde mum unsuruna s›k rastlanan sanatç›lardan biri de Behçet Necatigil’dir. Onun Eli Kalem Tutmak baﬂl›kl› ﬂiirinde yanan bir
mumdan ﬂöyle söz edilir: “Uzar gelir Çin setlerinden yaz› / ‹sli ç›ra,
mumlar, gölgesi titrek / Birleﬂtirir, ay›r›r / Eli kalem tutmak” (ﬁiirler:
170) Burada ç›ra ve mumun titrek ayd›nl›¤›nda yaz›lan yaz›lar tasvir
edilir. ﬁairin Gölge Oyunu’nun “Söner göstermelikte mum / Çekilir ha-
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yalî” (ﬁiirler: 247) dizelerinde ise mumun bir gölge oyunu sahnesinde
oynad›¤› role iﬂaret edilirken asl›nda mumun yanmas› hayatiyeti; sönmesi ise ölümü iﬂaret eder; gölge oyunu ise bizatihi hayatt›r. Necatigil’in K›saltmalar ﬂiirindeki “Mumlar böyle ötelerde yand›kça / A¤›r yavaﬂ yeﬂerirdi özlemim.” (ﬁiirler: 210) dizelerinde ise mum ›ﬂ›¤› özlem
duygular› ile birleﬂir. ﬁair, Giz ﬂiirinde de yaln›z ve çaresiz insanlar› yanan “Titrek mumlar dibinde birikmiﬂ gölgeler” (ﬁiirler: 237) gibi tavsif eder.
Özdemir Asaf, mumu ﬂiirlerinde yayg›n kullanan bir baﬂka ﬂairimizdir. Bu ﬂiirlerinden ikisinin baﬂl›¤› mum ifadesini içerir. Bu metinler
Mum ve Mum Aleviyle Oynayan Kedinin Öyküsü’dür. Bu ﬂiirlerin ikisinde de mum ayd›nlatma iﬂlevleriyle öne ç›kar. Mum ﬂiirinde Erzurum’un
da¤ köylerinden birinde akﬂam vakitlerini yaﬂayan yaln›z adam›n evindeki hayat “Mum yan›yor, zaman yan›yordu” (Yaln›zl›k Paylaﬂ›lmaz) dizelerinin tekrarlar› ile anlat›l›r. ‹kinci ﬂiirde ise, “Bir mum yan›yordu bir
evin bir odas›nda / O evde bir de kedi vard›. / Geceler indi¤inde kendi
havas›nda / Mum yanar, kedi de oynard›.” (Yaln›zl›k Paylaﬂ›lmaz) dizelerinde oldu¤u gibi kedinin mum alevi ile oynamas› anlat›l›r.
Arif Nihat Asya, Mum baﬂl›kl› ﬂiirindeki “Ay, onbeﬂti… Karar
verdim çocuklar› / Bu gece ay ›ﬂ›¤›nda yat›rmaya; / Fakat, mumu k›yamad›m kendisine / Çok yak›ﬂan alevinden ay›rmaya!” (Kökler ve Dallar: 192) dizeleriyle mum ›ﬂ›¤› ile kurdu¤u duygusal ba¤› dile getirir. ﬁair, Muradiye baﬂl›kl› ﬂiirinde ise “Nerdedir ﬂamdanlar›n› / Eliyle yakan
akﬂamlar?” (Dualar ve Aminler: 11) akﬂam ve mum aras›nda do¤al bir
iliﬂki kurar. Asya’n›n, Da¤lar baﬂl›kl› ﬂiirinde ise “Lâkin ufuklar› görünce yoksul / Da¤ yerine kubbe yapm›ﬂ ‹stanbul; / Kurﬂun ﬂamdanlarda
mumlar fildiﬂi… / Ki p›r›lt›lar› sularda pul pul.” (Bir Bayrak Rüzgâr
Bekliyor: 75) ‹stanbul akﬂamlar›nda görkemli camilerin kubbelerini
ayd›nlatan ﬂatafatl› ﬂamdanlara ve mumlara iﬂaret eder.
Mum ifadesini nadir kullanan Ahmet Hamdi Tanp›nar, Leylâ’da
“Bu akﬂam rüyamda Leylâ’y› gördüm / Derdini a¤larken yanan bir muma” (Bütün ﬁiirleri: 114) dizeleriyle bir yandan Divan ﬂiirindeki a¤layan mum imgesini düﬂündürürken di¤er yandan Leyla ile Mecnûn
mesnevisinin zengin hayal dünyas›n› canland›r›r.
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2. Mum mecazlar›
Modern Türk ﬂiirinde, çeﬂitli benzetme yollar› ve yönleri ile muma sembolik anlamlar yüklenmesi de s›kça karﬂ›laﬂ›lan bir durumudur.
Bunlar› ﬂöyle grupland›rmak mümkündür:
2.1. Renk mecazlar›
Mumlar günümüzde çok farkl› renklerde üretilse de eski ça¤larda
balmumundan üretildi¤i için zihinlerde yer eden mum rengi sar›d›r. Bu
sebeple bilhassa hasta ve korku içindeki insanlar›n yüzleri “mum rengi” ile tavsif edilir. “Benzi / yüzü mum gibi olmak / solmak” deyimi de
bu durumu anlatmak için kullan›l›r.
Bu tutumu yans›tan ﬂiirlerden biri Attila ‹lhan’›n, üçüncü ﬂahs›n
ﬂiiri’dir. Bu metinde ﬂair taraf›ndan sevildi¤inden habersiz mâﬂu¤un,
baﬂka bir âﬂ›¤›na giderken yüzünün ald›¤› görüntü “benzin mum gibi
giderdin” (Ya¤mur Kaça¤›: 25) dizesiyle anlat›l›r. ﬁair, kendisini sevmeyen fakat “rakip” “üçüncü ﬂah›s”a meyleden sevgilinin geceleri sararm›ﬂ bir yüzle, hüzünle ona gidip sabaha kadar onda kal›ﬂ›n› üzüntü
ile seyretmektedir. Buna karﬂ›l›k sevgilinin sebebi aç›klanmam›ﬂ bir
hüzün içinde gösterilmesi Divan ﬂiirinde mumun gülen ve a¤layan biçimindeki tavsifini düﬂündüren ilgi çekici bir tutumdur.
Attila ‹lhan, bu tür bir benzetmeyi istanbul ﬂehri a¤l›yor ﬂiirinde de
yapar. ﬁiirin toplumcu gerçekçi bak›ﬂ aç›s›yla çizilmiﬂ genel tablosuna
uygun olarak yoksul “mum gibi veremliler” (Sisler Bulvar›: 106), ölüler gibi sokaklarda dolaﬂmaktad›r. ﬁairin, aﬂk ve ihtiras duygular›n› gizli iliﬂkiler ba¤lam›nda iﬂledi¤i sal› gecesi ﬂiirinde geçen “yanl›ﬂl›¤›n gül
ﬂamdanlar›nda yanan yeﬂil mumlar” (Tutuklunun Günlü¤ü: 102) ise
ihtiras›n simgesi olur.
Tanp›nar, Sabaha Karﬂ› ﬂiirindeki “Yüzler as›l› dallarda / Küçük,
s›ska, kandil yüzler (Bütün ﬁiirleri: 27) dizelerinde mumun rengi ile
insanlar›n yüzü aras›ndaki benzetmeyi sürdürür.
Necatigil de, Güz Kahvesi ﬂiirinde önce mum ile mumya aras›nda
bir iliﬂki kurar; sonra da mumya gibi cans›z insanlar› ﬂöyle anlat›r:
“Onlar hangi evlerde aks›r›k öksürükler / Geçerek ya¤murlar› balgam
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ve kötürüm / Ellerinde kahvalt› gelirler / Kuytu müzelerde mumyalar
ve mum” (ﬁiirler: 224)
2.2. Boyut mecazlar›
Mumun ebatlar›n›n; yani, boyunun, büyüklük / küçüklük yönünün de ﬂiirlerde benzetme unsuru olarak kullan›ld›¤› tespit edilmiﬂtir.
Bu benzetmeyi yapan ﬂairlerden biri olan Attila ‹lhan, umumi ›st›rap
ﬂark›s›’nda mumun görünüﬂünü, idam edilmiﬂ ve ipte as›l› duran insana benzetir: çilek rengi bir sabah / dizi dizi bembeyaz mumlar gibi as›ld›k (Duvar: 86) Bu türden az say›daki örnekten biri Sabahattin
Ali’nin Safo baﬂl›kl› ﬂiiridir. Bu eserde geçen, “Bir abanoz ﬂamdan› and›r›rken zeytinler” (Bütün ﬁiirleri: 90) dizesinde ﬂamdan›n görüntüsü
ile zeytin a¤açlar› aras›nda paralellik kurulur.
2.3. Iﬂ›k-karanl›k mecazlar›
Mum ›ﬂ›¤› / karanl›¤› baz› ﬂairlerce mecazl› kullan›lm›ﬂt›r. Bunlardan biri olan Attila ‹lhan, zincirleme rubailer’de “gönüllerde akﬂam olur
mum biter sulan›r kan” (Tutuklunun Günlü¤ü: 62) dizelerinde mum
ayd›nl›¤›n›n yok oluﬂuyla ortaya ç›kan karanl›¤› ruh karamsarl›¤›yla
özdeﬂleﬂtirir. Keza, bu benzetme, onun osmanl› kasidesi’nde “gönül kandili sönmüﬂ olanlar” (Yasak Seviﬂmek: 70) dizesiyle devam ettirilir. ﬁair, yorgun serüvenci ﬂiirinde de “gözlerimi mumlar gibi söndürüyorum”
(Ben Sana Mecburum: 16) diyerek mumun yan›ﬂ› / sönüﬂü ile gözler
aras›nda ba¤lant› kurdu¤u gözlemlenir.
Sezai Karakoç, Monna Rosa ﬂiirinde “Bir mumun ard›nda bekleyen rüzgâr / Iﬂ›ks›z ruhumu sallar da durur” dizelerinde mum ›ﬂ›¤›n›n
karanl›k bölgesi ile kendi ruhu aras›nda bir benzerlik kurar. ﬁair Ateﬂ
Dans› ﬂiirinde ise dans eden kad›n ile ›ﬂ›¤› tükenmek üzere olan mum
aras›nda ﬂöyle bir benzerlik kurar: “Parlay›p parlay›p sönüyordu tükenen bir mum gibi” (Ateﬂ Dans›: 7).
Arif Nihat Asya, Sefiller ﬂiirinde “Böyleleri için mi burçtad›r, kubbededir / gölgesiyle bayraklar, ›ﬂ›¤›yle kandiller?” (Dualar ve Aminler:
182) dizlerinde mum ›ﬂ›¤›n› mecazen refah, zenginlik anlam›nda kullan›r.
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2.4. K›vam mecazlar›
Mumun k›vam›, erimesi, tükenmesi de modern ﬂiirde mecazl› olarak s›k s›k kullan›lmaktad›ur. Bu türden tasarrufta bulunan ﬂairlerden
biri olan Behçet Necatigil’in Gidiﬂ Dönüﬂ Bir Bilet’inde mum ile iliﬂkili ﬂu dizeler bulunmaktad›r: “Titrek mum / Daha yeni yand› / Hain par›lt›… / Çeker bir el kendini / Elinizin üstünden / Gitti¤i anlaﬂ›l›r.”
(ﬁiirler: 417) Bu dizeler ilk bak›ﬂta mum ›ﬂ›¤› / ateﬂi gibi bir izlenim b›raksa da dokunma beﬂinci dizede dokunma duyusuyla iliﬂkilendirildi¤i;
elin k›vam›; yumuﬂak, narin dokunuﬂu ile mumun k›vam› aras›nda bir
paralellik kuruldu¤u anlaﬂ›l›r.
Sabahattin Ali’nin ‹stek baﬂl›kl› ﬂiirinde “ﬁamdanda yanan mum
gibi / Sabah› görmeden bitsem…” (Bütün ﬁiirleri: 33) dizlerini okuruz.
Burada mumun ›ﬂ›¤›na at›fta da bulunulsa da as›l vurgulanan›n tükenme duygusu oldu¤u; ﬂairin dikkatinin mumun eriyip tükenmesi üzerinde oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ali’nin “Sahipsiz bir mum gibi gençli¤imi
erittim…” (Bütün ﬁiirleri: 91) dizesi de aç›k bir benzetme ile mumun
eriyiﬂi ve insan ömrü aras›nda ba¤lant› kurar.
Cahit S›tk› Taranc› da, Sabahattin Ali gibi insan ömrünü, hayat›, muma benzetir. Onun Yaln›zl›k ﬂiirinde mumun tek baﬂ›na yan›p tükeniﬂi ile kendisi aras›nda bir benzerlik kurdu¤u “Bir ayna parças›ndan
baﬂka beni kim anlar / Bir mum gibi erirken bu bitmeyen dü¤ünde?”
(Otuz beﬂ Yaﬂ: 47) dizelerinde ifade edilir.
Behçet Necatigil’in, Kurﬂun ﬂiirinin bir dörtlü¤ünde Divan ﬂiirinin a¤layan mum unsurunu da hat›rlatacak biçimde mumun k›vam›na
at›fta bulunuldu¤u gözlemlenmektedir: “Sat›rlarda soldu yüzün / Kalabal›k evlerde e¤reti / Üzgünüm, üzgünsün / Mumlar eridi” (ﬁiirler: 89).
Necatigil Fosfor baﬂl›kl› gelecekçilik kokan ﬂiirinde ise ﬂöyle seslenir: “Çok uzakta fosfordan bir par›lt› varsa / Belli bile olmaz mumlar›n eridi¤i” (ﬁiirler: 159) Burada fosfor gibi modern bir ayd›nlat›c›n›n
mumun de¤erini düﬂüren yönü ifade edilir. Necatigil, Zaman Denen Bir
Tren baﬂl›kl› ﬂiirinde bilinçalt›ndan d›ﬂa vuran bir yans›ma ile aﬂa¤›daki dizeleri kaleme al›r: “Yoktur da damlayan mühür mumlar›nda / Görkemli kâ¤›tlara ç›ra alevlerinden; / Ya¤murlar›n y›kad›¤› durakta / Gö-
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rür dalg›n bak›n›rken” (ﬁiirler: 206) Burada erimiﬂ mumlardan yap›lan
mühürlere gönderme yap›l›r.
Tanp›nar Sabaha Karﬂ› ﬂiirinde parmaklarla mum aras›nda ba¤lant› kuran ﬂu dizeleri söyler: “Eriyen parmaklar›mda / Mumyalan›yor ayd›nl›k (Bütün ﬁiirleri: 27) Mumun boyutunun da dikkate al›nd›¤› bu
dizelerde aslolan erime hâlidir.
Arif Nihat Asya, Marilin baﬂl›kl› ﬂiirinde “Kap›ya, aynayla sedir, /
Derler.. “Marilin’i getir!” / ﬁamdanda erimektedir / Mumlar, Marilin
Marilin!” (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: 106) dizelerini kullan›r. Burada eriyen mumlar›n zaman› ve ömrü tüketti¤i vurgalan›r.
Sezai Karakoç, “Yaz›n meyve mumu sonbahar / Yerleﬂmiﬂ serin sular›n gölgesinde” (Bal, ﬁiirler VII: Ateﬂ Dans›: 16) dizelerinde baz›
meyvelerin üstünü kaplayan do¤al mum tabakas› ile yaz›n alt›na saklanm›ﬂ sonbahar mevsimini benzeﬂtirir. Burada sözü edilen tabaka k›vam›ndan dolay› mum olarak an›lmaktad›r.
2.6. Koku mecazlar›
Modern Türk ﬂiirinde mumun koku mecaz›yla an›lmas›na da nadir örneklerde rastlanmaktad›r. Bunlardan biri, Necatigil’in Kemik baﬂl›kl› ﬂiiridir. Bu metinde geçen “Ve siner tavanlara bir iç ya¤› kokusu /
Sessizce söndürülen mumlardan” (ﬁiirler: 212) dizelerinde ﬂair mumu
kokusuyla alg›lad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
2.7. ﬁem ü pervane / aﬂk
Mum tematik bir öge olarak aﬂk duygusunu en çok yans›tan simgelerdendir. Divan ﬂiirinin temel hayal sistemi olan “ﬂem ü pervane”
bütün bir medeniyetin hayat görüﬂünü temsil eder. “Saray istiaresi”
olarak da bilinen bu benzetme, mumun ateﬂi ile pervane aras›ndaki
iliﬂkiye at›fta bulunur. Pervane kelebe¤inin ›ﬂ›k etraf›nda yan›ncaya
kadar dönmesi eyleminden yola ç›kan sanatç›lar buna bir anlam yüklemiﬂ; aﬂk ateﬂinde yanma fikrine ulaﬂm›ﬂt›r. Do¤u dünyas› hayat› bir
saraya benzetmiﬂ; saray›n merkezine bir padiﬂah koymuﬂ; tebaay› da
onun lütfuna mazhar olmak için birbiriyle yar›ﬂan kullar gibi görmüﬂtür. Bu çok katmanl› bir anlamland›rmad›r. Birinci tabakada siyasi bir
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tutum; ikinci tabakada dünyevi bir aﬂk; üçüncü tabakada ilahi aﬂk vard›r. Divan ﬂiirinin temel hayal sistemi olan saray istiaresi; bilhassa
dünyevi aﬂk›n simgesi olarak modern ﬂiirimizde de yayg›n bir biçimde
kullan›lmaktad›r.
Attila ‹lhan gözlüklü hamdinin notlar› ﬂiirinde “ﬂem ü pervane”yi
klasik ﬂiirimizdeki gibi kullan›r. “hangi tutkudur bu döner pervanelerle / a¤›r mumlar›n derviﬂ ayd›nl›¤›nda” (Böyle Bir Sevmek: 90) dizelerinde bu iliﬂki aç›kça aﬂk›n sembolü olarak ifade edilir. ‹lhan’›n mumu
aﬂkla iiliﬂkilendirdi¤i bir baﬂka ﬂiiri de fabrika dura¤›’d›r. “üfledik birer
birer ›ﬂ›klar›n› söndürdük / haziran gecesi içindeki aﬂk›m›z›n” dizelerinde aﬂk ateﬂi mum ›ﬂ›¤›na benzetilmekte; onun sönmesi ile de “karanl›kta kald›k yaln›zl›kta kald›k” (Ya¤mur Kaça¤›, Fabrika Dura¤›: 41)
dizesinde söylendi¤i karanl›k ve yaln›zl›¤›n hüküm sürdü¤ü ifade edilmektedir. “Sanki birdenbire ›ﬂ›klar yanacakt› / Oysa ben içimdeki kandili söndürecektim (Ya¤mur Kaça¤›, büyük istifham üzerinde: 15) dizelerinde de kandil aﬂk›n sembolüdür. “ﬁamdanlar› donan›nca eski zaman sevdalar›n›n / Baﬂlar ay do¤arken saltanat› sultan-› yegâh›n” (Tutuklunun Günlü¤ü, sultaniyegâh: 86) dizelerinde de aﬂk duygusu esas
temdir.
Behçet Necatigil bir ﬂiirinde, “Ne yapar pervaneler / Yand› mum
söndü tükendi / Herkese kendi derdi” (ﬁiirler, Derdi: 408) aﬂk ateﬂinin
sönmesi ile kendi baﬂ›na kalan pervanenin; yani âﬂ›¤›n yaln›zl›¤› ve çaresizli¤i anlat›l›r. ﬁair, bir baﬂka ﬂiirinde de, “Fuzuli gibi / Mum olmal›yd› da / Mum yakmal›yd›m / Gam gecesinde” (ﬁiirler, ﬁeb-i Gam, 31)
diyen ﬂair do¤rudan gelene¤e at›fta bulunur. Sanatç›n›n “Mumda yand› pervane… öldü” (Aﬂk Gelmiﬂ Cihana, ﬁiirler: 101) dizesi de bu tutumun aç›k bir ifadesidir. Necatigil’in aﬂa¤›daki dizelerinde ise mum-pervane iliﬂkisi gelene¤e ait ça¤r›ﬂ›m dünyas›na ra¤men farkl› bir alg› yaratacak tarzda kullan›l›r: “Yand› sokak lâmbalar› mum alevi pervane /
ﬁeytanca s›r›t›r fosforlu camlar / Gördüm zifir sar›s›n› dükkân vitrinlerinde / Belliydi biliyordu bezgindi / Evimize gidelim.” (ﬁiirler, D›ﬂarda:
125) “Ateﬂ denizlerinde mumdan kay›klarla / Sa¤lam m› tekneler aﬂklar› geçmeye / Güç. (ﬁiirler, Ölü: 207) dizeleri de, mesnevilerin dünyas›ndan gelen bir aﬂk hikâyesinin yans›mas›d›r. “Biri de var gecede /
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Saçlar›ndan her gece k›r a¤lar örüyor / Ötede mum yan›yor bir ﬂeyler
dönüyor / Pervaneler ard arda ne de çabuk ölüyor / Güç.” (ﬁiirler, Ölü:
207) dizeleri yine aç›k bir benzetme yoluyla seven-sevilen iliﬂkisini hat›rlat›r.
Yahya Kemal’in Bâkî’nin Gazelini Taﬂtir ﬂiirindeki “Pervâne-vâr
ﬂem’i mükâfâte yanmaz›z” (Eski ﬁiirin Rüzgâr›yla: 113) beyti de aç›k
bir “ﬂem ü pervane” atf›d›r.
Sezai Karakoç, “Bir gece Mecnun’un yakt›¤› / Bir mumun etraf›nda / Dönüyordu / Zavall› incecik bir pervane” dizeleriyle baﬂlayan Mecnun, Mum ve Pervane (Taha’n›n Kitab› / Gül Muﬂtusu: ) baﬂl›kl› ﬂiirinde “ﬂem ü pervane” ile “Leyla vü Mecnun” mesnevisinin zengin hayal
dünyas›n› birlikte sunar.
Arif Nihat Asya, Sefer baﬂl›kl› ﬂiirinde “ﬁem’u fânûsa da olsun ki
salâ / Der ü dergâh bile elvâha, sefer!” (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor:
304) göklere sefer eyleyen ölünün mumun ateﬂinde yanan pervaneye
benzedi¤ini hat›rlat›r.
Ahmet Haﬂim de, Karanfil ﬂiirinde “Düﬂtükçe vurulmuﬂ gibi yer
yer / K›zg›n kokusundan kelebekler / Gönlüm ona pervane kesildi.”
(Bütün ﬁiirleri: ) diyerek “ﬂem ü pervane”yi ça¤r›ﬂt›r›r.
3. Ça¤r›ﬂ›m yoluyla mum
Mum sözcü¤ü kullan›lmadan, ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündürmek de ﬂiirlerde gözlemlenen bir tutumdur. Bu ﬂiirlerden biri Orhan
Veli’nin, Zeval baﬂl›kl› metnidir. Buradaki “Devri tamam oldu pervanenin” (Bütün ﬁiirleri: 159) dizesinde “pervane” ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündürür.
Tanp›nar, Musul Akﬂamlar› ﬂiirinde “meﬂale” ifadesini kullan›r ki
bu ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündüren bir tutumdur. “Meﬂaleler yanar
ﬂimdi damlarda, / Na’t sesi gelir “Beni ‹dris”den… / ﬁimdi meﬂaleler yanan damlarda / Sütunlar yükselir ziya ve isden…” (Bütün ﬁiirleri: 100).
Yahya Kemâl, Abdülhak Hâmid’e Gazel’de “Demdir yanar remâd
olamaz ﬂeb-ç›ra¤-› dil / Demdir ki ayﬂ ü nûﬂ ile ifnâ-y› tendeyiz” (Eski
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ﬁiirin Rüzgâr›yla: 98) beytinde ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündüren ﬂairlerden biri olur.
Arif Nihat Asya’n›n, E baﬂl›kl› ﬂiirindeki “ﬁamdan alt›n, yaz› k›vrak, ney ﬂûh; / Hal›lar nâdîde” (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: 246) dizelerinde geçen ﬂamdan ifadesi dekoratif bir unsur olarak mumu ça¤r›ﬂt›r›r. ﬁair Niyaz Penceresi baﬂl›kl› ﬂiirinin “Köﬂesinden ateﬂ böceklerine /
El açan bir zavall› ﬂamdan var!” (Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor: 301) dizelerinde de ayn› tutumu gösterir. Asya’n›n Billur ﬂiirinin iki dizesinde
de ﬂamdan ifadesi benzer biçimde mumu ça¤r›ﬂt›r›larak kullan›l›r:
“Tepsiler süsle ve ﬂamdanlar yak” ve “Siniler süsle ve ﬂamdanlar yak”
Attila ‹lhan’›n claude diye bir ülke ﬂiirindeki “Balmumu bir heykelin baﬂ›nda uzamas›” (Belâ Çiçe¤i: 44) dizesi de ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündürür.
‹kinci Yeni ﬂairlerinden Edip Cansever Umutsuzlar Park› ﬂiirinin
de¤iﬂik dizelerinde üç kez “ﬂamdan” ifadesini kullan›r ki bunlar ça¤r›ﬂ›m yoluyla mumu düﬂündürür. “Ve düﬂündüm diyelim yan›nda bizim
ﬂamdanlar›n” “Öyle ya, ha dibinde ölmek gümüﬂ ﬂamdanlar›n” “Gümüﬂ ﬂamdanlar, sabah ›ﬂ›¤›, ve saire” (Umutsuzlar Park›: 56). Bu dizelerde mumu ça¤r›ﬂt›ran ﬂamdan sadece mekân› süsleyen dekoratif bir
unsurdur.
Modern Türk ﬂairlerinden seçilmiﬂ baz› metinler üzerinde yap›lan
bu çal›ﬂmada mum unsurunun yayg›n bir biçimde kullan›ld›¤›; hem geleneksel de¤erlere yaslanarak hem de yeni sembolizasyonlarla zengin
bir ça¤r›ﬂ›m dünyas› oluﬂturuldu¤u görülür. Bir metnin estetik haz yaratmas› okuyucusunda uyand›raca¤› zengin hayal dünyas› ile do¤rudan
iliﬂkilidir. Mum böyle bir iﬂleve sahiptir.
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Mustafa Necati Sepetçio¤lu’nun
Karanl›kta Mum Iﬂ›¤› Roman›nda Mum ‹mgesi
ﬁamil Yeﬂilyurt*

Mustafa Necati Sepetçio¤lu’nun ‹nönü döneminden Demokrat
Parti y›llar›na kadarki sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik meseleleri
anlatt›¤› Bugünki Türkiye üçlemesi, Cevahir ile Sad›k Çavuﬂ’un Bu¤day
Kamyonu (1977), Karanl›kta Mum Iﬂ›¤› (1978) ve Güneﬂin Dört Köﬂesi
(1983) adl› romanlardan oluﬂmaktad›r. Mustafa Necati Sepetçio¤lu,
fetiﬂ unsurlara yükledi¤i anlamlar ile imgesel bir dünyan›n kap›lar›n›
okurlar›na aralar. Bu do¤rultuda Karanl›kta Mum Iﬂ›¤›, baﬂtan sona kadar mum ve ça¤r›ﬂ›mlar› üzerine kurulmuﬂ, nesne ile kiﬂi ve nesne ile
zaman/devir aras›ndaki ba¤›n sa¤lam biçimde iﬂlendi¤i bir romand›r.
Eser, “Mum, isterse gecenin ikisinde sönsün, isterse o saatte kar f›rt›na
birbirine girmiﬂ olsun, kan uykusundaysa bile kalk›p yeniden yakmak
görevi Hac› Arif Bey’e verilmiﬂti.”1 ifadesiyle baﬂlar; “Altta mumlar,
eriye eriye s›cak ›ﬂ›klarla yanarlar, bütün gece, sabahlaraca.”2 ifadesiyle biter. Baﬂtan sona kadar roman›n hâkim simgesi mumdur. Onun im-
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gesel yans›malar› dönem ﬂartlar›yla iliﬂkilendirilerek kurgusal düzlemde ele al›nm›ﬂt›r.
Bachelard, düﬂ imgelerinin hep baﬂka bir ﬂeye iﬂaret etti¤ini söylerken asl›nda alevin ve mumun farkl› düﬂsel pencereleri aralad›¤›n›
belirtir. Böylece edebî eserlerde kullan›lan mum simgesinin farkl› imgesel biçimleri, metnin altyap›s›nda gizli kalmaktad›r. Bu gizli dünyan›n kap›lar›n› aralamak ayn› zamanda o imgenin psikanalitik yans›malar›n› tespit etmek ad›na da önem kazanmaktad›r.
“Psikanalist, düﬂ imgelerini animus olarak inceler. Ona göre imge
ikizdir, her zaman için kendinden baﬂka ﬂeye iﬂaret eder. Ruhsal bir karikatürdür imge. Karikatürün alt›ndaki gerçek varl›¤› bulmak için çabalamak gerekir. Çabalamak, düﬂünmek, hep düﬂünmek, imgelerden
yararlanmak için, kendileri olarak imgeleri sevmek için, kuﬂkusuz her
bilginin k›y›s›ndaki biri olan psikanalistin ﬂiirsel bir e¤itim almas› gerekir. Dolay›s›yla, daha az animus düﬂ, daha çok anima hülya.”3
Roman boyunca mum ve onun ba¤l› bulundu¤u Temir Hoca Vakf› birlikte ele al›nm›ﬂ, maziden aktüel zamana ve oradan gelece¤e uzanan bir düzlemde eleﬂtirel bak›ﬂ aç›s›n›n oda¤›n› mum oluﬂturmuﬂtur.
Yaklaﬂ›k yüz elli sene önce kurulmuﬂ bu vak›f, nesiller boyunca dimdik
ayakta kalm›ﬂ; etraf›na toplad›¤› insanlara hizmet etmeyi gaye edinmiﬂ
bir kuruluﬂtur. Vakf›n kurucusu Temir Hoca, vakf›n görevlerini 1796
tarihli Temir Hoca Vak›f kâ¤›d›nda belirtmiﬂ ve bunlar›n mutlaka yerine getirilmesini istemiﬂtir. Vakf›n öncelikli görevi öksüz k›zlara çeyiz
düzülmesidir. ‹kinci olarak özellikle köylük yerlerde bar›nan yaﬂl›lara
elbise verilmesi ﬂart koﬂulmuﬂtur. Bunlar›n ard›ndan ise borçlar›n› ödeyemedikleri için hapsedilenlerin borçlar›n›n karﬂ›l›ks›z olarak ödenmesi, iﬂyeri açacak olana; ba¤, bahçe, meyvelik yapacak kimselerden
isteyenlere faiz al›nmadan borç para verilmesi, s›k›nt›ya düﬂenlere faizsiz yard›m edilmesi, meyve yetiﬂmez da¤ baﬂ› köylüklerinde yaﬂayan
köylülere bol meyve yedirilmesi, köylü kentli ay›rt edilmeden bütün
3
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çocuklar›n aç›k havada gezdirilmesi, bunlara hoﬂ koruluklar çiçekli
bahçeler kurulmas›, köylere çamaﬂ›r y›kamak, temizlenmek için yunaklar yap›lmas› s›ralanm›ﬂt›r. Her ihtiyac›n› kendisi karﬂ›lamak üzere
faaliyet yürüten Temir Hoca Vakf›; devletin yetiﬂemedi¤i noktalarda
devlete destek olarak vatandaﬂla bütünleﬂmiﬂ, bir ticarethanenin aksine insana fayda sa¤lamak esas›na göre faaliyet yürüten bir kuruluﬂtur.
Orta hâllisinden zenginine ölen her iman ehli, varl›¤›n›n dörtte birini
muhakkak vakfa ba¤›ﬂlard›. Böylece vak›f, bölgede hiçbir kuruluﬂun
sahip olamayaca¤› bir zenginli¤e ulaﬂm›ﬂt›. Onun en bilinen sembolü
mum; yöneticilerinin en önemli görevlerinden biri, vakf›n mumunun
sönmemesini sa¤lamakt›; aksi hâlde çok büyük bir lanete u¤rayacaklar›na inan›rlard›. Bu durum onlar› kimi zaman zora sokmuﬂ olsa da, yüz
elli senedir o mum hiç sönmemiﬂti.
“Vaktin saati ay›rt edilmeden, ya¤murun, çamurun, kar boran›n›n
zorlamas› düﬂünülmeden sönen muma koﬂulacakt›. Her ﬂeyden önce
mum! Sanki dünya onunla varl›¤›n› sürdürecekti; mum sönerse dünya
da yok... Bir kat› karanl›k, sonra ölüm! Say ki ölüm kol gezmeye baﬂlayacakt› mum söndü¤ünde. Vak›f kâ¤›d› öyle yazm›yordu ama o korkunç lanete bak›l›rsa mumun sönmesi böyle bir ölüm kol gezmesinin
korkusunu ba¤›r›yordu. Mum sönmemeliydi; yanmal›yd›; illa ki yanmal›yd›. Yoksa lanet! Hemi de nas›l bir lanet? San›rs›n yüz elli y›l›n
ötesinden höykürüyor: ‘Benim bu vakf›m›n temeli olan iﬂbu mum Temir Hoca Vakf› Soka¤›n›n çatal ç›kmazlara sapt›¤› sapak baﬂ›ndaki
evin ç›k›nt›s›nda yap›lan has yerinde, gece karanl›¤›nda gelenlere ›ﬂ›k
olsun diye konulmuﬂtur. Bunu bir kere daha belirtirim. Akﬂam karanl›¤›ndan sabah gün a¤ar›ncaya de¤in bir saniye dahi sönmeyecektir.
Vakf›m›n ﬂimdiki yöneticisi ve ondan sonra onun soyundan gelecek
yöneticiler, torunlar›m›n torunlar› ta k›yametedek bu mumu her dem
yanar tutmak, hiç söndürmemek için bu göreve getirilmiﬂlerdir. Hangi sebepten olursa olsun, e¤er mum gecenin bir vaktinde sönerse ve dahi o günkü Vak›f yöneticisi mumu söner sönmez canland›r›p yakmazsa, ümmet-i Muhammed veya Tanr› kullar›ndan bir kimse karanl›k yüzünden düﬂer ve kolunu, baca¤›n› bu yüzden k›rarsa günah›, vebali
Vakf›m›n yöneticisine olacakt›r; ahiret günü, Vak›f yöneticisi ayr›ca
bu günah›n da hesab›n› verecektir. Görevini yerine getirmeyen, Vak-
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f›m›n korunmas›n› sa¤layamayan Vak›f yöneticisinin üzerine Tanr›n›n
bütün lâneti yüklensin Ayr›ca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’n›n bütün laneti o Vak›f yöneticisinin üzerine ya¤s›n. Ve
dahi yetmesin az gelsin bütün Velilerin, evliyalar›n, ermiﬂ ve erenlerin
laneti o vak›f yöneticisini yesin bitirsin. Ve dahi bu da yetmesin az gelsin; o yönetici görevini yapmaz ise Ulu Tanr›n›n kullar›n›n yedisinden
yetmiﬂine, k›z›ndan k›zan›na, çolu¤undan çocu¤una bütün insanlar›n
lanetinde bo¤ulsun. Mumun, gece her dem yanar tutulmas› Vakf›m›n
birinci ﬂart›d›r. Öteki ﬂartlar›n yerine getirilmesinden de k›l pay› ﬂaﬂ›lmayacakt›r. E¤er bin y›l sonra da, bin y›ldan sonraki bin y›llarda da
Vakf›m›n yöneticilerinden her kim bu ﬂartlar› yerine getirmezse Ulu
Tanr›n›n lâneti...’”4
Roman boyunca mum ile tükeniﬂ aras›nda çok yak›n bir iliﬂkinin
varl›¤› görülür. Mum hem eriyerek etraf›n› ayd›nlatmakta; ayn› zamanda Hac› Arif Bey ömrünü mum misali bu u¤urda tüketmekte hem de
mum devri elektrik ile birlikte son bulmakta; de¤erler, ﬂartlar ve dönem de¤iﬂmektedir. Her durumda mum, bir devrin bitiﬂini, yeni bir
baﬂlang›c›, de¤iﬂimi, bireyin yaln›zl›¤›n›, ötekileﬂmeyi, özünden yitirerek sistemin devaml›l›¤›n› sa¤lamay› temsil etmektedir.
Roman›n üst yap›s›nda bireyin nesneye yükledi¤i anlam ekseninde iç çat›ﬂmalar yaﬂan›rken asl›nda nesnenin bireyselli¤i gizledi¤i görülmektedir. Bu sebeple Hac› Arif Bey’in dünyas› t›pk› kendisinden
önceki vak›f yöneticileri gibi ﬂeyleﬂmiﬂ; ben duygusu ortadan kalkm›ﬂ;
bireyin varl›k sebebi, tamamen toplumsal fayda ile özdeﬂleﬂmiﬂtir. Alt
yap›da ise nesnenin bireyi ad›m ad›m benli¤ini korumaya do¤ru yönlendirdi¤i; vakf›n kurucusu Temir Hoca’n›n beddualar›ndan kurtulmak için mumun sürekli yanmas›n›n sa¤land›¤› gerçe¤i vard›r. Bu yönüyle Hac› Arif Bey’in yaﬂad›¤› bireysel endiﬂe ile toplumsal fayda aras›ndaki iç çat›ﬂma, roman›n da temel dinami¤ini oluﬂturur. Bu iç çat›ﬂma, mum ile paralel ilerler. Öyle ki mum alevinin özünü oluﬂturan,
hem bir uyum hem de çat›ﬂma içinde olan renkler, ayn› zamanda fark-

4
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l› de¤erleri temsil etme gücüne sahip paradoksal bir mesajla özdeﬂlik
sa¤lar.
“‹kiz bir alev vard›r, daha güçlü olan› di¤erini yiyip yutar. Bu alevi görmek isteyen varsa, yanan bir alevden ya da bir gaz lambas› veya
meﬂaleden do¤up yükselen alevi seyretsin, çünkü bu, bozulabilir herhangi bir töze kat›ﬂmadan ve havayla birleﬂmeden asla yükselmez.
Ama yükselen bu alev iki alevdir; biri beyazd›r ve ›ﬂ›y›p ayd›nlat›r, mavi kökü tepededir; k›rm›z› olan di¤eriyse oduna ve yakt›¤› fitilin ucuna ba¤l›d›r. Beyaz olan› do¤rudan do¤ruya yukar› ç›kar ve k›rm›z› olan›ysa ötekinin neyi alazlayaca¤›n› ve ›ﬂ›ldataca¤›na idare eden maddeden ayr›lmadan aﬂa¤›da kal›r.
Pasif ile aktifin, hareket edenle hareket ettirenin, yanan ile yakan›n diyalekti¤i…”5
Hac› Arif Bey’in bütün bireysel s›k›nt›lar› ve mumun sönmemesi
aras›ndaki paradoks, içinde bulundu¤u çevre ile olan münasebetine
ba¤lanm›ﬂ; bunlar›n temsil gücü de muma yüklenmiﬂtir. Dolay›s›yla birey ve nesne; çevre ve nesne aras›nda dinamik ve dönüﬂümlü gizli bir
iletiﬂimin varl›¤› sezilmektedir. “Öznenin eylemini yöneten yap›lar öncelikle öznenin düﬂünsel kategorileri ve de¤erleri do¤al ve toplumsal
dünyan›n tarihsel evriminin ürünüdürler, bu ürün ilk bak›ﬂta eylemin
yöneldi¤i nesneyi kuran tek ﬂey gibidir. Böylece tarihsel kavray›ﬂ çabucak her eylemin nesnesi içinde öznenin varl›¤›n› ya da karﬂ›t olarak öznenin içinde nesnenin varl›¤›n› bulmaya yönelmiﬂ bir insan davran›ﬂ›n›n gerçek yap›s› öylesine karmaﬂ›kt›r ki, kendisini dolays›z verilerin
soyut düzeyinde göstermez.”6 Bu ba¤lamda mumu iki boyutuyla düﬂünmek mümkündür: birey ve toplum. Sepetçio¤lu’nun roman boyunca
vurgulad›¤› mumu, onun ait oldu¤u toplumsal ve kültürel çevre ile Hac› Arif Bey’in bireyselli¤i ekseninde ele almak gerekecektir. Çünkü
mum, büyük oranda insan etkinliklerinin sembolüdür. ‹nsan›n varl›kyokluk, beden-ruh, dünya-ahiret ekseninde yaﬂad›¤› çat›ﬂma, roman

5
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boyunca mum ile anlat›lm›ﬂ ve bu yap›ya ba¤lam da eklenerek zamannesne-toplum üçgeninde mesajlar verilmiﬂtir.
“Ayd›nlanma gerçek bir fetihtir. Vigenere, gerçekten de bize kaba
alevin beyaz alev olmak için, beyazl›k denen bu baﬂat de¤eri elde etmek için nas›l çaba sarf etti¤ini hissettirir. Bu beyaz alev, ‘her zaman
ayn›d›r; kâh kararan, ard›ndan da k›rm›z›, sar›, çivit rengi, tirﬂe rengi,
gök mavisi olan ötekinin yapt›¤› gibi ne de¤iﬂir ne de çeﬂitlenir.’
Bu durumda sar›mt›rak alev, beyaz alevin karﬂ›-de¤eri (anti valeur) olacakt›r. Mumun alevi, de¤er ile karﬂ›-de¤erin mücadelesi için kapal› bir aland›r. Beyaz alevin, kendisini besleyen kalabal›klar›n ‘kökünü kaz›mas› ve yok etmesi’ gerekir. Dolay›s›yla, bilim-öncesi bir yazar
için alevin dünya ekonomisinde olumlu bir rolü vard›r. ‹yileﬂtirilmiﬂ
bir kozmos için bir araçt›r.”7
Yaklaﬂ›k 150 senedir nesilden nesile zorunlu bir miras gibi devreden vak›f yöneticili¤i, 1906 y›l›n›n kar›ﬂ›k günlerinde, Hac› Arif
Bey’in omuzlar›na çökmüﬂtü. Bu tarih, roman›n geliﬂimi aç›s›ndan bir
dönüm noktas›d›r. Vak›f ve mum ile ilgili geliﬂmeler bu tarihten itibaren Hac› Arif Bey ekseninde anlat›l›r. Hac› Arif Bey’in babas›n›n vefat ederken “Hay›rl›s›yla bitti… Laneti hak etmedim, aln›m pâk gidiyorum… Allah yard›mc›n olsun Arif!”8 diyerek kurtuldu¤unu söylemesi, vak›f yöneticili¤inin gönüllülük esas›ndan çok zorunlu bir görev
olarak alg›land›¤›n› düﬂündürür. Yine benzer ifadeleri Hac› Arif Bey’in
kar›s› da ölüm döﬂe¤inde söylemiﬂ ve a¤›r yükten kurtuldu¤unu ifade
etmiﬂtir. Çünkü benlik, mumun sönmemesi u¤runa bir mum gibi eriyip
tükenmektedir. Hac› Arif Bey, o¤luna nasihatte bulunurken ›srarla bu
sosyal fayday› sembolik bir de¤er olarak mum üzerinde toplam›ﬂt›r.
“Her bitiﬂ bir yenilenme, her yenilenme bir diriliﬂ. Düﬂününce anl›yorsun ki ben de sen de o mumuz, mumun eﬂiyiz. Köyler, köylüler
Vakf›n koﬂup gitmemizi istedi¤i yerler için yan›p eriyece¤iz; ben bitince sen yanacaks›n, sen bitince senden sonraki... Biz sönersek bir daha
7
8
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yanmazsak sonsuz, kal›n, koyu, uyuyan bir karanl›k çullanacak. Yüz
otuz köy ve çevresi?..”9
Hac› Arif Bey’in bir o¤lunu bo¤macadan kaybetmesi üzerine di¤er
o¤lu Temir Hoca ve torunu Yasin’e vak›f yöneticili¤ini devretmesi konusunda -onlar da hasta olur ve onlar› da kaybederim düﬂüncesiyledaha ›l›ml› yaklaﬂm›ﬂt›r. Ancak Hac› Arif Bey, Lokantac› Ali’ye vakf›
anlat›rken “Ben de babam›n sa¤l›¤›nda onun gibiydim. Mumun sönmemesi sorumlulu¤u o¤lumun omuzlar›na binince bende gördü¤ünü
onda göreceksin. Bizi biz yapan o mumdur.”10 diyerek bu konudaki
beklentisini ifade eder.
Toplumdaki cehaleti, ahlaks›zl›¤›, h›rs›zl›¤› k›saca pek çok kötü ﬂeyi ortadan kald›rmada önemli bir görev üstlenen vak›f, bu karanl›¤›
mumun alevi ile yok etmeye çal›ﬂmakta ve direnmektedir. Direnç gösterdi¤i en büyük rakibi ise elektriktir. Hac› Arif Bey, emniyet amiriyle,
ﬂehrin ileri gelenleriyle, kaymakamla, belediye reisiyle tek tek konuﬂur.
Elektri¤in ﬂehre gelmemesi gerekti¤ini anlat›r. Bu s›rada ‹smet Paﬂa yönetiminin tavr› da eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›yla tasvir edilir. Elektri¤in
gelmesi, mumun sönmesi demektir. Mum sönerse vakf›n bir anlam›
kalmayacak, vakfa umut ba¤layan binlerce insan manevi bir karanl›¤a
ve çaresizli¤e itilecektir. Elektri¤in gelmesi gerekti¤ini savunan kiﬂilere bak›ld›¤›nda bunlar genellikle olumsuz özellikleri ile anlat›lan, halk› ezip kand›ran, kaçakç›l›k yapan ya da bunlara göz yuman kamu idarecileri ve onlar›n dalkavuklar›d›r. Bununla birlikte Hac› Arif Bey’in
o¤lu Temir Hoca da mum nöbetlerinden hoﬂnut de¤ildir; elektri¤in
gelmesini ister; fakat babas›n› k›rmamak için bu iste¤ini dillendirmez.
Dolay›s›yla mum ile elektri¤in mücadelesi roman›n baﬂlar›nda bir anlamda iyi ile kötünün, ayd›nl›k ile karanl›¤›n, adalet ile adaletsizli¤in,
eski ile yeninin çat›ﬂmas› olarak görülür. Elektri¤i basit bir cam, tel, sar› teneke gibi s›fatlarla niteleyen Hac› Arif Bey, onu mum gibi erimedi¤i, kendinden bir ﬂey vererek, özünü yakarak tükenmedi¤i için eleﬂtirir. Ayr›ca kendi kontrolünde olmad›¤› bir ﬂeye güvenemeyece¤ini
9
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“…kendin yakabiliyorsan ›ﬂ›k ﬂenindir.”11 sözleriyle ifade eder. Bachelard da benzer düﬂüncelerle “Elektrik ampulü, bize ya¤la ›ﬂ›k veren o
canl› lamban›n hülyalar›n› asla vermez. Iﬂ›¤›n yönetildi¤i ça¤a girdik.
Tek rolümüz elektrik dü¤mesini çevirmek. Mekanik bir hareketin mekanik öznesinden baﬂka bir ﬂey de¤iliz. ‘Yakmak’ fiilinin öznesi olarak
hakl› bir gururla kendimizi var k›lmak için bu edimden yararlanamay›z.”12 der. Vakf›n yöneticilerinden istedi¤i ﬂey; mekanikleﬂmeye, modern ça¤›n kat› kuralc› dayatmalar›na karﬂ› durup benli¤i, bireyi merkeze koymas›; yeri gelince de mum u¤runa benli¤inden s›yr›lmalar› ve
yan›p tükenmeleridir. ‹nsan vücudu bir mum gibidir. Fitili kemikler,
yak›t› ise ya¤lard›r. Ruh, mumun alevi gibi gökyüzüne yükselmek isterken beden, mumun ya¤› gibi eriyip topra¤a kar›ﬂmaktad›r. Dolay›s›yla
romanda bu ba¤lamdaki imgelerin dayana¤› hep mum sembolüdür.
Yöneticilerin en çok zorland›klar› ﬂey, nesne-kiﬂi birlikteli¤i ekseninde bedduaya u¤ramamak için benlikten vazgeçmeleri ve vak›f
için, mumun sönmemesi için yaﬂamak zorunda kalmalar›d›r. Hatta
Hac› Arif Bey ölse, soyundan kimse kalmasa dahi Hükûmet Kona¤›’nda, Kaymakam›n Tahrirat Kâtibi Murtaza’n›n bile vakf›n iﬂlerini
aksatmadan yürütebilece¤i; ancak geceler boyu karanl›kta durmadan
yanan o mumun hiç sönmemesi görevine kolay kolay kimsenin dayanamayaca¤› söylenir. Çünkü bu görev, mekanikleﬂmeye karﬂ› benli¤i
korumak oldu¤u kadar yeri gelince toplum için benlikten vazgeçmekle
eﬂde¤erdir.
Bachelard, “...alevin seyri, ilk hülyay› sürdürür. Bizi dünyadan kopar›r ve hayalperestin dünyas›n› büyütür. Alev tek baﬂ›na büyük bir
mevcudiyettir, ama alevin yan›nda, uzak, çok uzak hayallere dal›n›r:
‘Hülyalar içinde yok olunur.’ Alev oradad›r, incecik, de¤ersiz ve silik;
varl›¤›n› sürdürmek için mücadele eder, düﬂçü ise hayal kurmak için
baﬂka yere gider, kendi varl›¤›n› yitirerek, büyük, çok büyük hayallere
dalar. - dünyay› hayal eder.”13 der. Hac› Arif Bey de muma ne zaman
11
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baksa hayaller dünyas›na dalar, ondan bir çözüm bekler; bulamad›¤›nda ise ona babas›n›n mezar› bir çözüm yeri gibi gelir. Hac› Arif Bey d›ﬂ›nda halk›n uykusuz kald›¤› gecelerde durmadan yanan muma baka
baka hülyalara dald›¤› ifade edilir. “Bir hülyan›n ﬂiirsel yan› bizi, bilinci uyan›k tutan bu k›pk›z›l ruh hâline ulaﬂt›r›r. Mum karﬂ›s›ndaki hülyalar kendilerini tablolar hâlinde kuracakt›r. Alev, uyan›k kalmam›z›
sa¤layan bu hülya bilinci içinde tutacakt›r bizi. Ateﬂin karﬂ›s›nda uyunur. Bir mum alevi karﬂ›s›nda uyunmaz.”14 Bu sebeple mum, ruhu ve
hayalleri uyar›c›, harekete sevk edici bir iﬂleve sahiptir.
Mum, halk taraf›ndan da bir çözüm yeri olarak görülür ve ona
kutsall›k atfedilir. Öyle ki halk›n ihtiyaç duydu¤u anlarda bir evliyaya
mum yakt›¤›, bir çal› ç›rp›ya bez ba¤lad›¤›, Temir Hoca Vakf›’n›n yanan mumuna adakta bulundu¤u ve hülyalar›n›n gerçekleﬂmesini istedi¤i gibi olaylar olmakla birlikte Hac› Arif Bey’in halk› dinî anlamda
da bilgilendirerek hurafeleri engelledi¤i bilinir.
“Muma, bir vakitler, kendini bilmez bir cahil kad›n eli de olsa yeﬂil bezler, al çaputlar ba¤larken, kaç kereler kopar›p att›¤› halde Hac›
Arif Bey o bezlerin o çaputlar›n arkas›n› alamam›ﬂken bir gerçe¤i sezinlemiﬂti: Mumun, sokaktakilerin gözünde, gide gide ilçede yaﬂayanlar›n da gözünde bir dokunulmazl›k, bir kutsall›k kazand›¤› gerçe¤ini.
Kaymakam buna ‘gericilik’ diyordu. ‘Gericilik hortlamas›’, damgas›n›
vuruyordu. Bu gülünç, kolay, ucuz insanlar›n damgas›yd›; Tanr›n›n
özene bezene yaratt›klar›n› döndüren çark›n yap›s›n› bilecek güce varamam›ﬂ insan ucuzlu¤u, daha çok içinde bocalad›¤› ucuzlu¤u saklamak için ellerindeki damgay› vuruyorlard› rastgele... Uysun uymas›n,
hak etsin etmesin gerçe¤i göstersin göstermesin. Damgalar›n›n, kendi
ucuzluklar›n›n koruyucu bir sur oldu¤unu biliyorlar m›yd› acaba?
Bilsinler bilmesinler onun oras› Hac› Arif Bey’i ilgilendirmiyordu.
Bir zamandan beri sezinler oldu¤u, sonra sonra iyice inand›¤› muma
ba¤lanan kutsall›k onu da sarm›ﬂt›.”15
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Halk›n dinî de¤erlerine önem vermekle birlikte devlete karﬂ› sorumlulu¤unu da aksatmayan vak›f, ilk mektepten orta mektebe kadar
ilçenin bütün okullar›n› yapt›rm›ﬂ; okuma seferberli¤inin, mektep açma seferberli¤inin, ilçedeki öncüsü olmuﬂ; Mustafa Kemal’in en yaln›z
zamanlar›nda var›n› yo¤unu Kurtuluﬂ Savaﬂ› için ortaya dökmüﬂtür.
Bütün bunlar, vakf›n laik bir yap› içinde tamamen sosyal fayda amaçl›
faaliyet yürüttü¤ünü göstermektedir.
Bachelard, mumun alevini kastederek “Alev, hayalperestin yaln›zl›¤›na ›ﬂ›k tutar; onun düﬂünceli aln›n› ayd›nlat›r. Mum, beyaz sayfan›n y›ld›z›d›r. Bu yaln›zl›¤› yorumlamak için, ﬂairlerden ödünç al›nm›ﬂ birkaç metni bir araya getirece¤iz. Bu metinleri kiﬂisel olarak pek
rahat benimsedi¤imizden, okur taraf›ndan da ayn› rahatl›kla kabul edileceklerine, benimseneceklerine güvenimiz var. Böylece, imgelere
inanc›m›z› itiraf etmiﬂ oluyoruz. Bir mum alevinin, hayalperestlerin
ço¤u için bir yaln›zl›k imgesi oldu¤unu sanmaktay›z.”16 der ve mum
alevi ile yaln›zl›¤› özdeﬂleﬂtirir. Hac› Arif Bey, tek baﬂ›na kendisinin
ayd›nlataca¤› bir dünyadad›r; ama tam bir kendisinin olma durumu da
yoktur. Mum söndü¤ü zaman Hac› Arif Bey’in de o tükenmiﬂli¤i yaﬂamas›, her taraf›ndan sar› bir suyun bu¤uland›¤›n› hissetmesi, etraf›
örümcek a¤lar›yla sar›lm›ﬂ gibi hareketsiz kalmas›; mumu yeniden yakt›¤›nda ise ölümcül hastal›klardan bin zorlukla gözünü açm›ﬂ bir hasta
gibi canlanmas› bu özdeﬂli¤i iﬂaret eder. Marx’›n “fantazmagorik illüzyon”, Goldmann’›n önce “mal fetiﬂizmi” sonra “ﬂeyleﬂme” ad›n› verdi¤i nesneye de¤er yükleme süreci, bireyin iç dünyas›nda oldu¤u kadar
bireyler aras› iletiﬂimde de bütün de¤erleri belirleyici bir güce eriﬂir.
“Bir alev düﬂçüsü için lamba, onun ruh hâlleriyle birleﬂmiﬂ bir yoldaﬂt›r. Alevin titremesi, tüm oday› altüst edecek bir endiﬂe sezdi¤i içindir. Alev k›rp›ﬂt›¤›nda ise, düﬂçünün yüre¤indeki kan k›rp›ﬂ›r. Alevin
yüre¤i daral›rsa, düﬂçünün solu¤u bo¤az›nda dü¤ümlenir. Nesnelerin
yaﬂam›yla fiziksel olarak o denli birleﬂmiﬂ olan hayalperest, önemsiz
olan› dramatikleﬂtirir. Nesneler karﬂ›s›nda hayale kap›lan böyle biri
16
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için, onun ince eleyip s›k dokuyan düﬂçülü¤ünde, her ﬂeyin insani bir
anlam› vard›r. Yumuﬂac›k ›ﬂ›¤›n hissetti¤i karmaﬂ›k iç s›k›nt›s› üzerine
çok say›da belge kolayl›kla bir araya getirilebilir. Mumun alevi, kehanetleri aç›¤a ç›kar›r.”17 T›pk› her ﬂeyini mumun yanmas›na ba¤lam›ﬂ
olan Hac› Arif Bey’in durumu gibi. Mum yand›¤› sürece kehanetlerden
uzak huzurlu bir hayat›n kap›lar› aralan›r.
Karanl›k dünyay› ayd›nlatmaya, ayd›nl›k tutmaya Hac› Arif Bey’i
zorlayan bir baﬂkas› vard›r. Dip dedeleri Temir Hoca’n›n mumun sönmesi durumunda yöneticiye etti¤i lanetler, o¤lu ve torunlar›n›n kendisinden farkl› düﬂünmesi, Hac› Arif Bey’in kendisini bir zorunluluk
içinde görmesi… Bütün bunlar Hac› Arif Bey’in yaln›zl›¤›n› derinleﬂtirir. Bu psikoloji içinde s›¤›nd›¤› tek liman, mumdur. Yaln›zl›k ile özdeﬂleﬂtirilen mum ve onun bir neferi konumundaki Hac› Arif Bey; karanl›k düﬂüncelere karﬂ› mücadele eder. Mum ayn› zamanda huzuru
sembolize eder ki Hac› Arif Bey’in ondan baﬂka bir huzur kayna¤› yoktur. Ümidi, hayalleri, geçmiﬂten ald›¤› de¤erleri mumda gizlidir. Y›llarca her gece, sabaha kadar mumun baﬂ›nda onun sönmemesi için bekleyen, mumun alevine bakarken bütün bir geçmiﬂi, çocuklar›n› ve torunlar›n›, yard›m elini uzatt›¤› muhtaçlar› düﬂünen Hac› Arif Bey için
mum, basit bir nesneden öte, manevi âleme uzanan ruhsal yolculu¤un
baﬂlang›ç noktas›d›r.
“Geçmiﬂte, düﬂlerin bile unuttu¤u bir geçmiﬂ zamanda, bilgeler
mumun alevine bak›p düﬂünürlerdi. Alev münzevi filozofu binlerce
hayale gark ederdi. Filozofun masas› üzerinde, biçimleri içinde hapsedilmiﬂ nesnelerin yan›nda, yavaﬂ yavaﬂ bilgilendiren kitaplar›n yan›nda, mum alevi say›s›z düﬂünceleri ça¤›r›yor, s›n›rs›z imgeler uyand›r›yordu. O zamanlar alev, dünyalar hayal eden biri için, dünyan›n bir fenomeniydi.”18
Mumun sönmesi, Hac› Arif Bey’in de ümitlerinin gitmesi, benli¤ini yitirmesi demektir. Mumun ilk defa sönmesi, onun görevi ald›¤›
17
18

age., s. 61.
age., s. 39.
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tarihten tam k›rk y›l sonra 1946 y›l›n›n Temmuzundayd›.19 Bu tarih, bir
dönüm noktas›d›r. O gece, sönmez söndürülemez san›lan mum, üç kere söndü. Hac› Arif Bey’in kendili¤inden söndü¤ünü sand›¤› mumu, torunu Ertu¤rul, Çakmakç› Sabri Usta isimli kasabaya sonradan gelip
yerleﬂen ve usulsüz iﬂlerle u¤raﬂan bir kiﬂinin kand›rmas›yla söndürdü.
Ertu¤rul için mumu söndürmek, güneﬂi söndürmek gibiydi; dünya zindana dönecek; ekinler sararmayacak; üzümler koru¤a bile dönmeyecek;
sular ça¤layamayacakt›. Çünkü içinde bulundu¤u gelenek muma böyle
bir de¤er yüklemiﬂ; mensuplar›na da bunu aﬂ›lam›ﬂt›. Ertu¤rul’u Çakmakç› Sabri, müzik ve resim hocas›n›n söyledi¤i yalanlardan uyand›ran
ve ayd›nlatan kiﬂi, bir köyde tan›d›¤› seksenlik Hak âﬂ›¤› olmuﬂtur.
Onun söylediklerini dinler ve gerçekleri görmeye baﬂlar. Asl›nda Ertu¤rul’un gerçekleri görmesi demek, onun nezdinde Türk gençli¤inin
gerçekleri görmesi demektir. Gençlik ve millet üzerinde oynanan
oyunlar›n fark›na varan sadece o olmamal›d›r. Bu anlamda Ertu¤rul ve
onu ayd›nlatan Hak âﬂ›¤› birer semboldür. Ertu¤rul Türk gençli¤ini
temsil ederken Hak âﬂ›¤› ise gençli¤i karanl›k zamanlar›nda ayd›nlat›p
yol gösteren yaﬂl› bilge arketipini sembolize etmektedir. Mustafa Necati Sepetçio¤lu’nun da eserleri vas›tas›yla yapmaya çal›ﬂt›¤› ﬂey, kurgusal
yap› içindeki Hak âﬂ›¤›n›n ayd›nlat›c› fonksiyonuyla benzerlik gösterir.
Gelene¤i temsil eden mumun sönmesi, Çakmakç› Sabri Usta gibi
düﬂünenler için o yap›ya vurulan bir darbe olacakt›. Böylece tarihe
baﬂtan beri karﬂ› oldu¤unu söyleyen Sabri Usta, hâl ile geçmiﬂ aras›ndaki ba¤› sorgulatacak; gelene¤i temsil eden mum, gelece¤i temsil
eden elektrik karﬂ›s›nda bitirilerek geçmiﬂle olan manevi köprüler de
tamamen at›lacakt›. Bu bak›ﬂ aç›s› asl›nda Sabri Usta’n›n de¤il bütün
bir ‹smet Paﬂa yönetiminin meselelere bak›ﬂ aç›s› olarak sunulur ve
eleﬂtirilir. Mumun sönmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci defa
çok partili döneme geçece¤i –Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Demokrat Parti’nin de seçimlere kat›laca¤›- zamana denk gelmesi mani19

Roman›n 19. sayfas›nda bu tarih, 1944 olarak verilmiﬂ; bundan sonraki k›s›mlarda
1946 olarak ifade edilmiﬂtir. Bu durum, 1944 olarak yaz›lan y›l›n gözden kaçan bir
hata oldu¤unu göstermektedir.
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dard›r. Goldmann, roman ile sosyal hayat ba¤›n› kurarken “...roman
sosyolojisinin cevab›n› aramas› gereken as›l sorun, roman›n yap›s› ile
bu yap›n›n içinde geliﬂti¤i sosyal yap› aras›ndaki iliﬂki; yani edebî bir
tür olarak roman ile modern bireyci toplum aras›ndaki iliﬂki olmal›d›r.”20 der. Sepetçio¤lu’nun roman anlay›ﬂ›n›n da temel direklerinden
olan bu yaklaﬂ›m, Karanl›kta Mum Iﬂ›¤›’nda semboller arkas›nda anlat›lm›ﬂt›r. Bu sembollerden en çok vurgulanan› ise mumdur. Romanda
CHP yönetimi ve ‹smet Paﬂa icraatlar› eleﬂtirilirken bu karanl›k dönemi ayd›nlatan mum, bundan sonra yerini DP döneminde elektri¤e b›rakacak, bir anlamda iﬂlevini zorunlu de¤il, gönüllü olarak tamamlam›ﬂ olacakt›r.
‹smet Paﬂa dönemini karanl›k yapan unsurlar›n baﬂ›nda dine bak›ﬂ gelmektedir. Çal›ﬂma saatleri içinde camiye gitmeyi yasaklayan
Kaymakam, Polis Salih Efendi’nin k›l›k de¤iﬂtirerek camiye gitti¤ini
ö¤renir ve buna ceza vermek ister. Bu s›k›nt›dan dolay› Polis Salih
Efendi, ‹smet Paﬂa yönetiminin son bulmas›n› arzular. Bununla birlikte ilçeye komünist oldu¤u için sürgün gelen resim hocas›n›n varl›¤›;
kumarc›, esrarc› diye Lokantac› Ali’nin ilçeye sürgün gönderilmesi
halk aras›nda hükûmetin ileri gelenlerinin bu tür afyon ya¤› üreten ilçelerin kumarla, esrarla, komünistlikle bozulmas›n› istedi¤i düﬂüncesini uyand›r›r. Yöneticilerin kaçakç›lara destek vermesi bu düﬂünceyi
do¤rulamaktad›r. Kaymakam›n Osmanl› Devleti’ni “çabulcu talanc›”21
olarak görmesi ise bir baﬂka eleﬂtirel noktad›r. Bütün bunlar dönemin
karanl›k oluﬂunu vurgulamak, vakf›n önemini göstermek ve ba¤lam
hakk›nda bilgi vermek için kurgusal dünyada yer almaktad›r.
“Hele iﬂin içine gericilik mericilik gibi bir ﬂey kar›ﬂt›r›ld›ysa ne
yaps›n? Hac› Arif Bey, ‹smet Paﬂan›n gericilik dendi mi ödünün koptu¤unu bilecek kadar anlam›ﬂt› art›k. Lâiklik de lâiklik! ‹ster misin bu
lâiklik dönüp dolaﬂ›p gelsin bizim mumu üflesin?”22
20

21
22

Lucien Goldmann, Roman Sosyolojisi, der/çev. Ayberk Erkay, Birleﬂik Yay›nevi, Ankara, 2005, s. 24.
Sepetçio¤lu, age., s. 116.
age., s. 216.
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Sepetçio¤lu’nun di¤er romanlar›nda oldu¤u gibi burada da geçmiﬂ
ile hâl aras›nda kurulmaya çal›ﬂ›lan bir köprünün varl›¤› görülür. Bunu
sembolize eden unsurlardan biri de Taﬂ Han’d›r. Taﬂ Han, Hac› Arif
Bey’in dip dedesi Temir Hoca eliyle yapt›r›lm›ﬂ, sonraki kuﬂaklar taraf›ndan da korunarak zamana ulaﬂm›ﬂ bir yap›d›r. Buray› turistik merkez
yapmak isteyen kaymakam, oran›n bir Osmanl› yap›s› olmad›¤›n›, Yunan eseri oldu¤unu ve asl› gibi Yunanîleﬂmesini ister. Hac› Arif Bey ise
buna karﬂ› ç›kar. Kasaban›n geçmiﬂini, vakf›n faaliyetlerini, bürokratik
iﬂleyiﬂi çok iyi bilen tahrirat kâtibi, kaymakam›n nezdinde ‹smet Paﬂa
yönetimini ﬂu ﬂekilde eleﬂtirir: “A babam iﬂe bak sen… ﬁimdi bu laf›
Mustafa Kemal Paﬂa hazretleri için söylemekteyim: Sen de¤il misin
kardaﬂ›m Yunan’› denize döken, sensin... Ee, bu ‹smet Paﬂa kim? Senin
denize döktü¤ün Yunan’› bu niye diriltiyor bu niye? Hem de tee buralarda, Anadolu’nun orta göbe¤i bir ilçede. Sana göre de enteresan de¤il midir? Bu senin Kaymakam.”23
Kap›lardaki eski harfli yaz›lar›n devrimlere ayk›r› oldu¤u için kald›r›lmas›, yerlerine ‹ngilizce veya Frans›zca yazman›n medenileﬂmek
olarak kabul görmesi, kiﬂilerin k›l›k k›yafetlerine müdahalede bulunulmas›, geçmiﬂe ve özellikle de Osmanl›’ya karﬂ› olumsuz bir tav›r tak›n›lmas›, tarihin gereksiz oldu¤unun dillendirilmesi, seçimlerde hile ile
iktidar olunmas›, millet iradesinin yok say›lmas› dönemin en fazla eleﬂtirilen taraflar›d›r. Kaymakam›n seçim üzerine söyledikleri bu bozulmuﬂlu¤un son halkas›n› ifade eder:
“Olur mu öyle ﬂey ö¤retmen bey, sen de mi? Yahu aç›k oy, gizli say›m ne demek? Sen gel sand›k baﬂ›na Adnan Menderes’i isterim de; o
desin beriki desin... dedi¤i yaz›ls›n; yazs›n at›ls›n sand›¤a, eee? Kim sayacak bunu? Ben! ‹smet Paﬂa ç›kacak arkadaﬂ sand›ktan! demeyecek
miyim sanki?”24
Bu düzen içinde Temir Hoca Vakf› da nasibini al›r; o, yerel yöneticilerin gericilik merkezi olarak gördü¤ü, insanlar› tam anlam›yla kan23
24
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d›rmalar› önünde bir engel kabul ettikleri ve yok etmek istedikleri, bir
odak olarak alg›lan›r. Oysa bütün bu karanl›k dönem içinde tek ümit
kayna¤› olan mumun yanmas›, gelece¤e dair beklentileri yeﬂertmektedir. Roman boyunca mumun yüklendi¤i as›l fonksiyon budur.
“Allah’tan mum temiz p›r›l p›r›l karanl›¤a karﬂ› eriye eriye yan›yordu; varsa bile c›z›rt›s›n› duyurmadan, yan›ﬂ›ndaki ac›y› sezdirmeden, akl›¤›n› döke döke yan›yordu. Sönmemiﬂti. Mumun yan›ﬂ›na bakt›kça bir parçac›k da olsa kirinden pas›ndan ar›n›yor; ömrünün en kötü günlerini yakt›¤›n› dert dolu bir karanl›¤a yand›¤›n› sezmenin dinlendirici serinli¤ini duyuyordu. Kötüler, kötülükler, s›k›nt› veren olaylar mum ›ﬂ›¤›nda karanl›¤›n kuytusuna siniyor, yerini az da olsa hoﬂluklara b›rak›yordu, hoﬂluk haberlerini canland›r›yordu.”25
Hac› Arif Bey, dönemin bozulmuﬂ ve kokuﬂmuﬂlu¤u içinde tek s›¤›nak noktas› olarak evini görür; çünkü oras› kendisi için bir ev olman›n ötesinde en önemli destek buldu¤u, mumun sürekli yanmas›n›n sa¤land›¤› mekând›r. Tahkiyeli eserlerde genellikle mekânlar ile oradaki fetiﬂ unsurlar›n birlikte ele al›nd›¤› bilinen bir gerçektir. Bu durum, hem
yaﬂam alan›n› bir mekâna dönüﬂtürerek onun kiﬂi ile olan aidiyetini
kuvvetlendirir hem de fetiﬂ unsurun eserde üstlendi¤i iﬂlevi vurgular. Bu
romanda da Hac› Arif Bey, onun evi ve mum aras›ndaki üçlü ba¤lant›,
eserin temel fikrini de taﬂ›maktad›r. ‹smet Paﬂa yönetiminden rahats›z
olan Hac› Arif Bey, evine s›¤›n›r; ümitlerini, atalar›ndan miras kalan
vazifenin kutsall›¤›n› taﬂ›yan mum ile özdeﬂleﬂir; âdeta boyut de¤iﬂtirerek ‹smet Paﬂa yönetimini, mumun sembolik dünyas› içinde yads›r.
“Evine, evine evine gitmeliydi. Belki hamama. Soyunmak, üstünde ne varsa atmal›, derisini y›rtt›rmacas›na keseletmeli, sonra arabalar
dolusu sabunlarda küpler dolusu kaynar sularla haﬂlanmal›yd›. Belki o
zaman dünkü Hac› Arif’i bulurdu gönlü... Hamam camiden beﬂ alt› yüz
ad›m ötedeydi. Sapan ad›mlar› hamam›n önüne geldi¤inde de durmad›.
Tek s›¤›nak eviydi, odas›yd›; tek s›¤›nak Hac› Arifli¤iydi ki o ev
de o oda da dünkü b›rakt›¤› yerde duruyorsa e¤er.”26
25
26
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Sonuç olarak Hac› Arif Bey, ömrü boyunca vakf›n mumumun yanmas›n› sa¤lam›ﬂ, atalar›ndan ald›¤› görevi lay›k›yla tamamlam›ﬂt›r.
Mum, karanl›k ile mücadele hâlindeyken Hac› Arif Bey de kendi benli¤i ve gelenekle mücadele etmiﬂtir. Nas›l ki mum, çevresine bir ﬂeyler
verebilmek için, karanl›¤› y›rtmak için var›n› yo¤unu yakm›ﬂ, tükenip
gitmiﬂse Hac› Arif Bey de seksen y›ll›k ömrünü bu u¤urda verdi¤i mücadele ile tüketmiﬂ, bir yandan nefsine di¤er yandan bozuk ve karanl›k
zihniyete karﬂ› savaﬂm›ﬂt›r. Dolay›s›yla roman boyunca kiﬂi, nesne, zaman ve mekân aras›nda çok yak›n bir iliﬂki kurulmuﬂtur. Karanl›k olarak nitelenen ‹smet Paﬂa döneminin eleﬂtirisi, sembollere yüklenen de¤erlerle ifade edilir. Seçimlerin olmas› ile birlikte bir yandan gelece¤in
ve ayd›nl›¤›n sembolü olan elektrik, sokaklar› ayd›nlat›rken di¤er yandan vak›f mumlu¤unda da, bütün gece eriyinceye kadar bir mum yanar;
mumun çevresinde rengarenk çaputlar sallan›r. Kandillerde, bayramlarda, Ramazan gecelerinde vak›f mumlu¤undaki tek mumun yan›na onlarcas› s›ralan›r; bir anlamda gelenek sürdürülürken karanl›¤a da sessizce meydan okunur. Sepetçio¤lu, mumun farkl› imgesel yans›malar›n›n
görüldü¤ü romanda onu temelde ayd›nlanmac›, düzene meydan okuyan, aleviyle ümit veren, benli¤i hem yok eden hem de koruyan, gelene¤i temsil eden, insanla özdeﬂ bir imge olarak kullanm›ﬂt›r.
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Mum’lu ‹simler

1321 Y›l› (Miladi 1905) Son Osmanl› Nüfus Say›m›nda
Torbal› Nahiyesi Karacaa¤aç ve Çengele Karyesinde
(Köyünde) "Mumcu" Ailesine Ait ‹ki Kay›t Örne¤i
Necat Çetin*

Bugünkü nüfus belgelerimize dayanakl›k eden son Osmanl› Nüfus
say›m› 1316 y›l›nda (Miladi 1900) ç›kar›lan “Sicil-i Nüfus Nizamnamesi”ne göre 1320 y›l›nda baﬂlam›ﬂ ve 1323 y›l›nda tüm ülke topraklar›nda
bitirilmiﬂtir. Torbal› say›m›n yani nüfus tahririnin yap›ld›¤› tarihte ‹zmir
merkeze ba¤l› bir nahiye statüsündedir. Torbal› nahiyesine ba¤l› olan
köylerde nüfus tahriri 1321 y›l›nda yani miladi 1905 y›l›nda baﬂlay›p bitirilmiﬂtir. Bu defterler bugün Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivindedir.
Bu say›m Torbal› Bölgesi için en son yersel/yerel nüfus say›m olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r. Ancak di¤erlerinden farkl› olarak, her idari birimin nüfusu geniﬂli¤ine göre defterlere yaz›ld›¤›, devletin s›n›rlar› içindeki tüm bireylerin kayda al›nd›¤›, say›m› yap›lan her vatandaﬂa
nüfus tezkeresi haz›rland›¤›, her idari birimdeki her haneye ayr› hane
numaras› verildi¤i, en esasl› say›md›r.1 Ancak etnik az›nl›k olanlar,
* Necat Çetin, Yöre araﬂt›rmac›s›, Torbal›, ‹zmir. cetin.necat@gmail.com
1

Bu konuda bak›n›z Kemal Karpat, Osmanl› Nüfusu (1830-1914), ‹stanbul, 2003; Osmanl› devletindeki nüfus say›mlar› hakk›nda bak›n›z. Nejdet Bilgi, “Osmanl› Dönemi Nüfus Say›m› Hakk›nda”, Türk Yurdu, C. 19-20, (Aral›k 1999 Ocak), s. 117-124.
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(örne¤in Rum, Ermeni gibi) Osmanl› tebaas›n› kabul etmeyenler bu
say›mda deftere yaz›lmam›ﬂt›r. Bölgemizde de bu say›m R.1320 (1904)
y›l›nda baﬂlanm›ﬂ2 ve R.1321 (1905) y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. Say›mda
bir deftere idari birimdeki nüfus hanesine göre iki-üç veya dört köyün
say›m› yap›lm›ﬂt›r.3 Say›m›n yap›ld›¤› tarihte Torbal› Nahiyesi merkezde (bugünkü Torbal› Mahallesi) idari birim olarak üç mahalle (Orta,
Aﬂa¤›/‹stasyon ya da Rum ve Yukar› Mahalle), 43 köy ve bu köylere
ba¤l› üç mahalle (Tepe/Ertu¤rul, Sepetçiler/Mecidiye, Meﬂhet/Bulgar)
olmak üzere toplam 46 idari birim bulunmaktad›r. Tüm Torbal›’da
2.577 nüfus hanesinde toplam 11.648 kiﬂinin say›m› yap›lm›ﬂt›r.4
1320/1 Tarihli Osmanl› Nüfus Yaz›m (Tahrir) Defterleri: Esas nüfus defterinin sayfas›n›n sa¤ yüzünde haneye daha önceki say›mda verilmiﬂ olan hane numaras› “der kenar” olarak, ayn› s›raya 1321 say›m›nda verilen hane numaras›, sonra hane reisinin lakab›, ﬂöhreti ve
ad› yaz›lm›ﬂt›r. Hane reisinin yapt›¤› iﬂ (s›fat ve sanat›), anne ve baba
ad›, do¤um yeri ve y›l› gibi bu gün bilinen klasik bilgiler yaz›lm›ﬂt›r.
Sayfan›n di¤er yüzünde ise bireye ilgili malumat (aç›klamalar) bulunmaktad›r. O kiﬂinin ölüm, evlenme, nakil bilgileri, birey yetiﬂkin ve
erkek ise boy, ten rengi ve göz rengi belirtilmiﬂtir. E¤er gözle görünen
bir sakatl›¤› ve iﬂareti (Alamet-i farika) varsa ayr›ca belirtilmiﬂtir. Evli olanlara “zevcesi vard›r”, dul olanlara ise “zevcesi yoktur” ibaresi dü2

3

4

1320 say›m›na ait tek defter Meﬂhet köyüne (ﬁehitler) aittir. Say›m tarihi 19-20
Aral›k 1320.
Birkaç örnek, Cilt no: 1, Torbal› Nahiyesi (merkez), sayfa: 1-102 aras›, hane: 1-105,
yaz›m tarihi: 16.17.18 ﬁubat 1321. Cilt no: 2, Tepe Karyesi Ertu¤rul Mahallesi, sayfa: 1-65 aras›, hane: 1-63, yaz›m tarihi: 1-2 May›s 1321. Yaln›z Arslanlar Karyesi sayfa: 117-222, hane: 1-110, yaz›m tarihi: 19-20-21 Nisan 1321. Cilt no: 3, Yo¤urtçular
Karyesi, sayfa: 5-15 aras›, hane: 5-29, yaz›m tarihi: 29 May›s 1321, Çapak Karyesi
sayfa: 22-85 Hane: 1-106 , yaz›m: 23.24.25.26 Temmuz 1321, Çorlu Karyesi sayfa: 99108, hane: 1-14,yaz›m: 27/28 May›s 1321. Kayas Karyesi sayfa: 116 hane: 1, yaz›m:
28 May›s 1321. Tiryanda Karyesi sayfa: 125 hane: 1, yaz›m: 20 May›s 1321… gibi.
Ayn› y›lda Ayd›n vilayetinde toplam yay›nlam›ﬂ nüfus 1.313.011 düzeltilmiﬂ nüfus
595.308 idi. Bak›n›z: Justin McCarthy, Müslüman ve Az›nl›klar, (çev. Bilge Umar),
‹stanbul, 1998, s. 12 (Tablo 2.3). Ancak di¤er bir tabloda (Tablo 2.7) Ayd›n vilayeti nüfusunu 1 597 710 olarak vermektedir. Arada 2.402 fark vard›r. (s. 17). Ekteki
tablolara bak›n›z.
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ﬂülmüﬂtür. Hane reisinden sonra genellikle erkek kardeﬂ, önce erkek
çocuklar, sonra k›z çocuklar, takiben eﬂ veya eﬂler, en sona ise varsa anne, yoksa eﬂler yaz›lm›ﬂt›r. Say›m› yap›lan her kiﬂiye defterdeki ayn›
bilgilerin yaz›ld›¤› say›m memuru taraf›ndan bu say›mda da bir nüfus
tezkeresi (kâ¤›d›) verilmiﬂtir.
Defterler genellikle 50x75 cm. boyutlar›ndad›r. Sayfa yapraklar›
baya¤› y›pranm›ﬂ haldedir. Birçok sayfas› da¤›lm›ﬂ veya y›rt›lm›ﬂ durumdad›r. Kay›tlar çok düzgün, rika ile yaz›lm›ﬂt›r. Defterlerin ilk sayfas›nda “‹ﬂbu defter 298 sayfadan ibaret oldu¤u tasdik olunur. Fi 10
Mart 1290” ibaresi vard›r. Söz konusu 1321 yaz›m defteri 1978 y›l›nda
yenileme yap›lmas›na kadar kullan›lm›ﬂt›r. 1978 y›l›nda yap›lan defter
yenilenmesinde hane bilgileri, yeni defterlere Latin harfleri ile aktar›m› yap›lm›ﬂt›r. Ancak 1321 yaz›m›nda her haneye verilen hane numaralar› baz› aile kay›tlar›n›n yenilenmemesi üzerine de¤iﬂmiﬂtir.
Say›mda bulunan idari birimler:
Ahmetli,5 Arapç›,6 Ar›taﬂ,7 Arslanlar,8 Ayranc›lar,9 Belenbaﬂ›,10
5

6

7

8

9

10

Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 7, say›m tarihi:
16-17-18 ﬁubat 1321, nüfus hane say›s›: 37, toplam nüfus say›s›: 159, hane nüfus ortalamas›: 4,29.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 7, say›m tarihi:
11 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 39, toplam nüfus say›s›: 160, hane nüfus ortalamas›: 4,10. Bugünkü ad›: Pamukyaz›. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi: 24 Nisan 1321, nüfus hane say›s›: 14, toplam nüfus say›s›: 73, hane nüfus ortalamas›: 5,21. ‹dari birim olarak bugün ortadan kalkm›ﬂt›r. Kay›tlar Çakallar (Çaml›ca) Köyü nüfus esas defterine eklenmiﬂtir. (Hane: 48-64).
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 2, say›m tarihi:
19-20-21 Nisan 1321, nüfus hane say›s›: 110, toplam nüfus say›s›: 404, hane nüfus
ortalamas›: 3,67.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 9, say›m tarihi:
24 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 19, toplam nüfus say›s›: 121, hane nüfus ortalamas›: 6,36. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 13, say›m tarihi:
25 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 330, toplam nüfus say›s›: 312, hane nüfus ortalamas›: 10,4, hane 2, toplam 32 kiﬂi. En kalabal›k hanedir. 1937 y›l›nda idari birim olarak
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Bozköy,11 Cumal›,12 Çakallar,13 Çak›rbeyli,14 Çapak,15 Çaybaﬂ›,16 Sepetçiler,17 Sepetçiler Mecidiye Mahallesi,18 Çorlu,19 Da¤k›z›lca,20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Buca ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: Baﬂbakanl›k Cumhuriyet Arﬂivi (bundan sonra
sadece BCA), tarih: 05.05.1937, say›: 12976, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 112.11.7.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi: 17 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 30, toplam nüfus say›s›: 168, hane nüfus ortalamas›: 5,6.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 16, say›m tarihi: 7-8 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 49, toplam nüfus say›s›: 268, hane nüfus ortalamas›: 5,46. 1933 y›l›nda idari birim olarak Kemalpaﬂa ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: BCA, tarih: 30.5.1933, say›: 9603, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 78.16.17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi:
23 Nisan 1321, nüfus hane say›s›: 36, toplam nüfus say›s›: 183, hane nüfus ortalamas›: 5,08. Bugünkü ad› Çaml›ca Köyü’dür. ‹dari birim olarak ortadan kalkan Ar›taﬂ Köyü nüfus esas defteri Çakallar köy nüfus esas defterine eklenmiﬂtir. (Hane: 48-64).
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 8, say›m tarihi:
22-23 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 63, toplam nüfus say›s›: 346, hane nüfus ortalamas›: 5,49.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 3, say›m tarihi:
23-24-25-26 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 106, toplam nüfus say›s›: 603, hane
nüfus ortalamas›: 5.68. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 5, say›m tarihi: 45-6 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 103, toplam nüfus say›s›: 431, hane nüfus ortalamas›: 4,18. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r. ‹dari birim olarak ortadan
kalkan ve tek idari birimde birleﬂtirilen Sepetçiler Köyü (Hane: 309-349) ve Sepetçiler Mecidiye Mahallesi (Hane: 270-349) köy esas nüfus defterine eklenmiﬂtir.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 5, say›m tarihi:
8 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 27, toplam nüfus say›s›: 146, hane nüfus ortalamas›: 5,4. ‹dari birim olarak ortadan kald›r›larak Çaybaﬂ› esas nüfus defterine (Hane:
309-351) eklenmiﬂtir. En son kay›t y›l›: 1933.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 5, say›m tarihi:
7 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 26, toplam nüfus say›s›: 101, hane nüfus ortalamas›: 4,18. ‹dari birim olarak ortadan kald›r›larak Çaybaﬂ› esas nüfus defterine (Hane:
270-349) eklenmiﬂtir. En son kay›t y›l›: 1934.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 3, say›m tarihi:
27-28 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 14, toplam nüfus say›s›: 114, hane nüfus ortalamas›: 8,35. ‹dari birim olarak ortadan kald›r›larak Hortuna (Yaz›baﬂ›) esas nüfus
defterine (Hane: 273-286) eklenmiﬂtir. En son kay›t y›l›: 1321. Yunan iﬂgali s›ras›nda Yunan askerinin köye bask›n› sonras› halk etraftaki çeﬂitli köylere da¤›lm›ﬂt›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 12, say›m tari-
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Da¤tekke,21 Demirci,22 Dere,23 Dirmil,24 Do¤anc›lar,25 Dö¤erlik,26
Eyerci,27 Fetrek,28 Gökyaka Teke,29 Helvac›,30 Karacaa¤aç,31 K›r›k-

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

hi: 24 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 102, toplam nüfus say›s›: 550, hane nüfus ortalamas›: 5.39. Torbal› ilçesinin tek nahiyesidir.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 14, say›m tarihi: 25-26 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 26, toplam nüfus say›s›: 161, hane nüfus
ortalamas›: 6.19.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 17, say›m tarihi: 30-31 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 67, toplam nüfus say›s›: 338, hane nüfus ortalamas›: 5.04.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 12, say›m tarihi:
4-5-6-7 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 68, toplam nüfus say›s›: 362, hane nüfus ortalamas›: 5,32. 1933 y›l›nda idari birim olarak Kemalpaﬂa ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: BCA, tarih: 30/5/1933, say›: 9603, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 78.16.17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi: 17-18-19 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 65, toplam nüfus say›s›: 349, hane nüfus ortalamas›: 5.36. Bu günkü ad›: Korucuk. Köyle ilgili bir araﬂt›rma. Necat Çetin,
“Tarihi Demokrasi ve Kitabeleri ‹le Korucuk (Dirmil) Köyü Araﬂt›rmas›”, Büyük
Torbal› Gazetesi, 14-15 Temmuz 2006.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 13, say›m tarihi: 19-20 Eylül 1321, nüfus hane say›s›: 36, toplam nüfus say›s›: 189, hane nüfus ortalamas›: 5,25. Bu gün idari birim olarak Buca ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi: 22 Nisan 1321, nüfus hane say›s›: 23, toplam nüfus say›s›: 119, hane nüfus ortalamas›: 5,17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 7, say›m tarihi:
10 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 54, toplam nüfus say›s›: 242, hane nüfus ortalamas›: 4.48. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 12, say›m tarihi:
21-22-23 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 93, toplam nüfus say›s›: 461, hane nüfus
ortalamas›: 4.94. 1933 y›l›nda idari birim olarak Kemalpaﬂa ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: BCA, tarih: 30/5/1933, say›: 9603, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 78.16.17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 12, say›m tarihi: 6-7 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 39, toplam nüfus say›s›: 227, hane nüfus ortalamas›: 5,82. 1933 y›l›nda idari birim olarak Kemalpaﬂa ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: BCA, tarih: 30/5/1933, say›: 9603, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 78.16.17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 4, say›m tarihi:
15-16 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 46, toplam nüfus say›s›: 270, hane nüfus ortalamas›: 5.87.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 17, say›m tari-
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lar,32 Karak›zlar,33 Karakuyu,34 Kayas,35 Karaot,36 Kuﬂçuburnu,37 Çengele,38 Hamidiye,39 Saibler,40 Senek/Sinek,41 Meﬂhet,42 Meﬂhet Bulgar

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

hi: 3-4-5-6 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 48, toplam nüfus say›s›: 216, hane nüfus ortalamas›: 4,5. 1954 y›l›nda idari birim olarak Buca ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z. BCA, tarih: 28/12/1954, say›: 27394, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 248.42.1.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 13, say›m tarihi: 12 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 46, toplam nüfus say›s›: 226, hane nüfus ortalamas›: 4.91. 1937 y›l›nda idari birim olarak Buca ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z:
BCA, tarih: 05.05.1937, say›: 12976, fon kodu: 30.11.1.0, yer no: 112.11.7.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 16, say›m tarihi: 11-12 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 84, toplam nüfus say›s›: 431, hane nüfus
ortalamas›: 5.13.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 8, say›m tarihi:
19-20-21-22 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 103, toplam nüfus say›s›: 614, hane
nüfus ortalamas›: 5,96. Bugün merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 9, say›m tarihi:
28 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 1 toplam nüfus say›s›: 1, hane nüfus ortalamas›: 1.
Bu günkü ad›: Pancar. Merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 15, say›m tarihi: 9-10 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 39, toplam nüfus say›s›: 210, hane nüfus
ortalamas›: 5.38.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 9, say›m tarihi:
24 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 17, toplam nüfus say›s›: 88, hane nüfus ortalamas›: 5,86. Bugünkü ad›: Kuﬂcuburun. Merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 16, say›m tarihi: 13-14 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 44, toplam nüfus say›s›: 236, hane nüfus
ortalamas›: 5.36. Bu günkü ad›: Ormanköy.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 7, say›m tarihi:
15-16 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 52, toplam nüfus say›s›: 214, hane nüfus ortalamas›: 5.09. Bu günkü ad›: Özbey. Merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 11, say›m tarihi: 21 Haziran 1321, nüfus hane say›s›: 14, toplam nüfus say›s›: 117, hane nüfus ortalamas›: 8.35.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 12, say›m tarihi: 8-9 Temmuz 1321, nüfus hane say›s›: 43, toplam nüfus say›s›: 219, hane nüfus ortalamas›: 5,09. Bu günkü ad›: Yeﬂilköy. 1933 y›l›nda idari birim olarak Kemalpaﬂa ilçesine ba¤lanm›ﬂt›r. Bak›n›z: BCA, tarih: 30.5.1933, say›: 9603, fon kodu:
30.11.1.0, yer no: 78.16.17.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 6, say›m tarihi:
19-20 Aral›k 1320, nüfus hane say›s›: 46, toplam nüfus say›s›: 164, hane nüfus ortalamas›: 3,56. Bu günkü ad›: ﬁehitler. Merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
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Mahallesi,43 Tepe,44 Tepe Ertu¤rul Mahallesi,45 Torbal› Nahiye Merkezi,46 Tiryanda,47 Hortuna,48 Yeni,49 Yo¤urtçular’d›r.50
Mumcular lakapl› aileler: Lakaplar ilgili ailenin soyad› kullan›lmaya baﬂlamadan önce ve halen devam eden “sosyal tan›mlanma biçimi”dir. Ayn› co¤rafi saha içersinde ayn› lakab› farkl› idari birimlerde
görebilmekteyiz. 1934 y›l›nda ç›kar›lan soyad› kanunundan sonra baz›
aileler lakaplar›n› soyad› olarak alm›ﬂlard›r. Ancak zaman içersinde kiﬂinin tan›mlanmas› veya tan›nmas› olan lakaplar›n yerine soyad›n›n
kullan›lmas› ön plana ç›km›ﬂt›r. Yapt›¤›m›z taramada Mumcular lakapl› ve sonrada soyad›n› “Mumcu” olarak alan iki aile tespit edilmiﬂtir.
Bu ailelerin birisi ﬂuan Buca ilçesine idari olarak ba¤l› olan Karacaa¤aç
43

44

45

46

47

48

49

50

Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 6, nüfus hane
say›s›: 21, toplam nüfus say›s›: 94, hane nüfus ortalamas›: 3.85. Bu gün idari birim
olarak ortadan kalkm›ﬂt›r. En son kay›t tarihi: 1332. Toplam hane say›s›: 28. Meﬂhet (ﬁehitler) Köyü nüfus esas defteri içersindedir. Yenilemeye al›nmam›ﬂt›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 1, say›m tarihi:
27-28-29 Nisan 321, nüfus hane say›s›: 63, toplam nüfus say›s›: 208, hane nüfus ortalamas›: 4.44. Bu gün merkez mahalle konumundad›r
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 2, say›m tarihi:
1-2 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 59, toplam nüfus say›s›: 250, hane nüfus ortalamas›: 4.23. 1329 y›l›ndan itibaren ba¤›ms›z mahalle idari birimdir. Bu gün merkez
mahalle konumundad›r
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 1, say›m tarihi:
16-17-18 ﬁubat 1321, nüfus hane say›s›: 105, toplam nüfus say›s›: 444, hane nüfus
ortalamas›: 4,22.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 3, say›m tarihi:
20 May›s 1320, nüfus hane say›s›: 1, toplam nüfus say›s›: 1, hane nüfus ortalamas›:
1. ‹dari birim olarak ortadan kalkm›ﬂt›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 4, say›m tarihi:
20-21-22-23 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 102, toplam nüfus say›s›: 517, hane nüfus ortalamas›: 5.06. Bu günkü ad›: Yaz›baﬂ›. Merkeze ba¤l› mahalle konumundad›r.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 8, say›m tarihi:
14 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 28, toplam nüfus say›s›130, hane nüfus ortalamas›: 4,64.
Torbal› Nüfus Müdürlü¤ü arﬂivi atik nüfus esas defteri arﬂiv cilt no: 3, say›m tarihi:
29 May›s 1321, nüfus hane say›s›: 29, toplam nüfus say›s›: 144, hane nüfus ortalamas›: 4,96.
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Köyün ve eski ad› “Çengele”51 olan ancak bugün ad› de¤iﬂtirilen köylerden olan Ormanköy Köyündedir.
Kay›t örnekleri:
Karacaa¤aç Köyü kayd›: Ailenin kayd› aç›k olup aile bireyleri Buca Karacaa¤aç köyündedirler. Hane reisi Hac› hasan o¤lu Halil 43 yaﬂ›ndad›r. Tahrirde aile 5 kiﬂidir. 2 kiﬂi evli, 3 kiﬂi bekard›r.
Tiryanda Nahiyesi Karacaa¤aç Karyesi52

Say›mdaki yeri

Do¤um tarihi

Do¤um yeri

Annesi

Babas›

Sanat ve s›fat›

‹sim ve ﬂöhreti

S›ra No

Hane No: 3253

1 Hac› Hasan o¤lu Halil

Hac› Hasan Hatice Karacaa¤aç 1278 43

2 O¤lu Osman

Halil

Elif

Karacaa¤aç 1309 12

3 Di¤eri Hayri

Halil

Elif

Karacaa¤aç 1314 7

4 Di¤eri ﬁükrü

Halil

Elif

Karacaa¤aç 1318 3

5 Zevcesi Elif

Hasan

Hatice Karacaa¤aç 1296 25

Ormanköy kayd›: Aile muhtemelen ar›c›l›¤›n o vakitler yo¤un oldu¤u köyde balmumundan mum imal etti¤i için “Mumcular” lakab›n›
alm›ﬂ. Aile 1321 tahririnde köydedir. Ancak aile 1925-1926 y›l›nda
51

52

53

Bak›n›z: Necat Çetin, “Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesinde (Torbal›, Ormanköy) 1321 (Miladi 1905) Y›l› Osmanl› Nüfus Say›m›”, ÇTTAD, XII/24, (2012/Bahar), s. 47-85.
Eski cilt numaras›: 17, Tahrir köyde 3-4-5-6 Haziran 1321tarihinde yap›lm›ﬂt›r. Toplam hane say›s›: 48. Hane baﬂ›na ortalama nüfus kiﬂi say›s›: 4,5. Sayfa 1 ile 48 aras›
köyün tahriri vard›r. Ayn› defterde 45-74 aras› Demirci, 84-100 aras› Fetrek Köyü
nüfus tahriri vard›r.
Soyadlar›: Mumcu, lakaplar› “Mumcular”. 1976 y›l› kay›t yenilemede hane numaras› (Aile S›ra Numaras›): 24 olmuﬂtur.
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Torbal› ilçesinin merkezindeki Tepeköy Mahallesine taﬂ›nm›ﬂ ve 1966
y›l›nda nüfus kayd›n› ayn› mahalleye ald›rm›ﬂt›r. 1321 y›l› tahririnde
hanede 8 kiﬂi bulunmaktad›r. Hane reisi olan Kocao¤lan o¤lu Mustafa
say›mda 58 yaﬂ›ndad›r. Hanede 4 kiﬂi evlidir. Di¤er iki o¤lu ve bir k›z›
bekârd›r. O¤lu Osman Çanakkale Harbinde ﬂehit düﬂmüﬂtür.
Tiryanda Nahiyesi Çengele Karyesi54

Say›mdaki yeri

Do¤um tarihi

Do¤um yeri

Annesi

Babas›

Sanat ve s›fat›

‹sim ve ﬂöhreti

S›ra No

Hane No: 3255

1 Kocao¤lan o¤lu Rençber Müteveffa Müteveffiyye Çengele 1263 58
Mustafa
Ali
Zeynep
2 O¤lu ‹smail

Mustafa

Ayﬂe

Çengele 1286 35

3 Di¤eri Osman56

Mustafa

Ayﬂe

Çengele 1298 23

4 Di¤eri Veysel

Mustafa

Ayﬂe

Çengele 1305 16

5 Di¤eri ﬁakir

Mustafa

Ayﬂe

Çengele 1311 10

6 Zevcesi Ayﬂe

Müteveffa Müteveffiyye Cumal› 1271 50
Veysi
Rukiye

7 O¤lu ‹smail
zevcesi Rukiye

Mustafa

Server

Çengele 1296 25

8 Kerimesi Nesibe

Mustafa

Ayﬂe

Çengele 1311 10

54

55

56

Eski cilt numaras›: 16, 1978 y›l› yenilemede cilt numaras›: 26. Tahrirde hane 1 ile
21 aras› 13 Temmuz 1321, hane 22 ile 44 aras› 14 Temmuz 1321 tarihinde say›m›
yap›lm›ﬂt›r. Defter sayfa no: 205 ile 245 aras› kay›tl›d›r. Toplam hane say›s›: 44. Hane baﬂ›na ortalama nüfus kiﬂi say›s›: 5,3. Ayn› ciltte Cumal› ve Karak›zlar Köylerinin de nüfus tahriri vard›r.
Soyadlar›: Mumcu, lakaplar›” Mumcular”. Aile ferdinden rahmetli Hasan Mumcu
Tepeköy Mahallesinde “‹¤neci Hasan” diye tan›n›rd›. S›hh›yecilik ve Perﬂembe günü kurulan Tepeköy pazar›nda pazar yerinde haftada bir gün dana ciger kavurmas›
yaparak geçimini sa¤lard›.
15/04/1331 “Çanakkale harbinde”.
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Bu gün Ormanköy Köyünde Mumcular ailesine ait eski bir ev yerinin yerine 1933 y›l›nda okul yap›lm›ﬂ57 ve okulun aç›l›ﬂ›n› Atatürk’ün yak›n silah arkadaﬂ› olan ‹zmir Valisi Kaz›m Dirik bizzat yapm›ﬂ,58 Mumcular›n ev yeri ad› kalm›ﬂt›r.

Karacaa¤aç Köyü Nüfus Esas defteri Mumcu aile kayd›
(Karacaa¤aç Köyü Muhtarl›k Arﬂivi)

57

58

Mumcular›n ev yerine yap›lan ve köy halk› aras›nda “eskiokul” olarak adland›r›lan
bina 1970 y›l›na kadar kullan›lm›ﬂ, yeni okulun yap›lmas›yla bina kaderine terk
edilmiﬂtir.
O günleri anlatan rahmetli babaannem Ayﬂe Dudu Çetin 11 yaﬂ›nda okulun ilk ö¤rencilerindendir. Kaynak: Ayﬂe Dudu Çetin, 1938 (1922) do¤umlu Hamza ali k›z›.
Vefat 2003 y›l›.

