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de) bulunduðu ve “analýk, çibun, sipsi” gi-
bi adlarla anýlan yan yana iki kamýþ yer
alýr. Navýn derinin iç kýsmýnda kalan tara-
fýnda bu kamýþlarýn içerisine yerleþtirilmiþ,
yine kamýþtan yapýlan “dillik”ler bulunur.
Havanýn dillikler üzerindeki kapaklara çarp-
masýndan oluþan titreþimlerle çalgýdan ses
elde edilir. Tulum dillikler vasýtasýyla akort
edilir. Navýn geniþ olan uç kýsmýna “kepçe”
denir. Geleneksel olarak sol (G), la (A) ve
si (B) tonlarýnda tulumlar görülmektedir.

Analýk üzerindeki deliklerin sayýsý ve bun-
larýn iþlevleri bakýmýndan farklý tulum ör-
neklerine rastlanýr. Meselâ Artvin’de iki tip
tulum vardýr. Bunlarýn ilkinde analýk üze-
rinde bir yanda deðiþmeyen beþ, diðer
yanda üç perde deliði bulunur. Ýkincisin-
de analýðýn bir yanýnda deðiþmeyen beþ,
diðer yanýnda tek delik vardýr, bu tek de-
lik yalnýzca dem sesi vermeye yarar. Hem-
þin’de çalýnan tulumlarda analýðýn her iki
tarafýnda beþer perde deliði bulunur. Her
perde deliðinin ezgi üretimine katkýsý göz
önüne alýnýrsa Hemþin’de varlýðýný sürdü-
ren tulum çeþidinin daha geniþ bir icra ka-
pasitesine sahip olduðunu söylemek müm-
kündür.

Tulum, yapýmý ve muhafazasý oldukça
güç bir çalgýdýr. Önü yarýlmadan bütün ha-
linde yüzülmüþ derinin tulum yapýlmak
üzere birtakým iþlemlerden geçirilmesi ge-
rekir. Bu iþlemler Doðu Karadeniz bölge-
sinde geleneksel usullere göre þöyle yapý-
lýr: Önce üzerinde kýllar bulunan derinin iç
tarafýna mýsýr unu ve sütten oluþan bir
karýþým sürülür. Hava sýcaklýðý ve nem du-
rumuna göre üç ile beþ gün arasýnda bu
þekilde bekletilen deri kýllarýný býrakmaya
baþlar. Bütün kýllar temizlendikten son-
ra “hasýl” adý verilen, derinin bozulmadan
uzun süre kalmasýný saðlayan terbiyele-
me iþlemine geçilir. Deri belirli miktarlar-
da su, mýsýr unu, tuz, þap ve yoðurttan

meydana gelen bir karýþýmýn içinde bir-
kaç gün bekletilir ve iþlemin tamamlan-
masýnýn ardýndan þiþirilerek asýlýr, kuru-
maya býrakýlýr. Kuruduktan sonra aðýzlýk
ve nav takýlarak çalmaya hazýr hale geti-
rilir. Çalgýnýn analýk ve gövde kýsýmlarýnýn
özelliðini yitirmeden uzun süre dayanabil-
mesi için nemden ve aþýrý sýcak ortamlar-
dan uzak tutulmasý gerekir. Uygun þart-
larda muhafaza edilen ve bakýmý yapýlan
bir tulumun kullaným ömrü on yýl kadar-
dýr. Tulum yapýmcýlarýnýn ve mahallî icra-
cýlarýnýn Karadeniz bölgesinde yoðunlaþ-
týðý görülür. Gür bir sesi olduðundan tu-
lum açýk havada çalmaya elveriþli bir mey-
dan çalgýsýdýr. Doðu Karadeniz bölümünde
horon havalarý, yol havalarý, divan havala-
rý gibi enstrümantal ya da vokal-enstrü-
mantal nitelikte yöresel ezgiler tulumla
icra edilir ve bu çalgýya mahsus bir reper-
tuvar oluþturur. Çift ayak, çinçiva, papilat,
Seydioðlu, Hemþin, Yüksek Hemþin, Ma-
mudoðlu, Bakoz, Rize, Samistal, Tumasoð-
lu, Çariþka, Kaçkar gibi horon havalarý tu-
lumla icra edilen ezgilerden birkaçýdýr.

Anadolu’nun bazý yörelerinde “tulum
zurna”, “tulum düdük”, “gayda”, “guda”
(Lazca), “chiboni” (Gürcüce [çiboni]) gibi
isimlerle anýlan tulumun farklý coðrafyalar-
da ve kültürlerde birbirinden farklý þekil ve
adlarla antik dönemden beri kullanýldýðý
bilinmektedir. Diðer ülkelerdeki tulum ben-
zeri çalgýlarýn en bilineni Ýskoçlar’ýn kul-
landýðý gaydadýr (bagpipe). Ayrýca Ýspan-
ya’da, Fransa ve Ýran’ýn bazý bölgelerinde,
Hindistan’da ve Kuzey Amerika’da örnek-
lerine rastlanýlýr. Macaristan’da “duda”,
Yunanistan’da “tsabouna”, Makedonya’-
da “gajde”, Bulgaristan’da “gaida”, Erme-
nistan’da “parakapzuk”, Gürcistan’da “gu-
dastviri” gibi adlarla anýlýr. Kuzey Anado-
lu’da icra edilen tulumun Trakya bölgesi,
Balkanlar ve Ýskoçya’da görülen gaydadan
en önemli farký pest sesleri kontrol ede-
bilme özelliðinin bulunmamasýdýr. Bu yö-
nüyle tulumun gaydaya göre daha az ge-
liþmiþ bir çalgý olduðu söylenebilir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

A. Adnan Saygýn (Saygun), Rize Artvin ve Kars
Havâlisi Türkü, Saz ve Oyunlarý Hakkýnda Bazý
Malumat, Ýstanbul 1937, s. 20-21, 45-46; Mah-
mut Ragýp Gazimihal, Musýki Sözlüðü, Ýstanbul
1961, s. 257; a.mlf., Türk Nefesli Çalgýlarý (Türk
Ötkü Çalgýlarý), Ankara 1975, s. 47-49; a.mlf.,
Türk Halk Oyunlarý Kataloðu (haz. Nail Tan –
Ahmet Çakýr), Ankara 1997, II, 76; Muzaffer Sarý-
sözen, Türk Halk Musýkýsi Usulleri, Ankara 1962,
s. 104; Halil Bedi Yönetken, Derleme Notlarý, Ýs-
tanbul 1966, I, 71; L. Picken, Folk Musical Instru-
ments of Turkey, London 1975, s. 528-552; Meh-
met Özbek v.dðr., Türk Halk Müziði Çalgýlarý Bil-
gisi, Ankara 1989, s. 29; Mehmet Özbek, Türk

te M. F. Bosch, Art, Liturgy and Legend in Re-
naissance Toledo, Pennsylvania 2000; J. Chabás –
B. R. Goldstenin, The Alfonsine Tables of Toledo,
The Netherland 2003; L. Martz, A Network of
Converso Families in Early Modern Toledo, Mic-
higan 2006; E. Tercs, “Le développement de la ci-
vilisation arabe a Tolède”, CT, XVIII (1970), s. 73-
86; Chr. Ewert, “Die Moschee am Bab al-Mar-
dum in Toledo”, Madrider Mitteilungen, XVIII,
Heidelberg 1977, s. 287-354; Mehmet Özdemir,
“Ýspanya Tarihinde Doðululaþma ve Batýlýlaþma
Tartýþmalarý: Tuleytula Örneði”, Ýslâmiyât, VII/3,
Ankara 2004, s. 11-30.

ÿMehmet Özdemir

– —
TULÛ-i ÝSLÂM HAREKETÝ

Hindistan’da Kur’âniyyûn ekolünün
Muhammed Eslem Cerâcpûrî

ve talebesi Gulâm Ahmed Pervîz
tarafýndan oluþturulan

en etkili kolu
(bk. KUR’ÂNÝYYÛN; PERVÎZ,

Gulâm Ahmed).
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Türk halk mûsikisinde
nefesli bir çalgý.

˜ ™

Genellikle Anadolu’nun kuzeydoðu kesi-
minde kullanýlan üflemeli bir halk çalgýsý-
dýr. Baþta Hemþin, Çamlýhemþin ve Pazar
olmak üzere Rize ve Artvin çevresi tulu-
mun Anadolu coðrafyasý üzerinde yaygýn
biçimde görüldüðü yerlerdir. Ayrýca Trab-
zon, Erzurum (özellikle Ýspir ilçesi), Kars,
Ardahan, Bayburt ve Gümüþhane’de bu
çalgýya rastlanmaktadýr. Tulumun Trakya’-
da da varlýðý bilinir ve burada “gayda” is-
miyle anýlýr. Tulum yapýmýnda daha çok oð-
lak, koyun, süt kuzusu gibi hayvanlarýn de-
risi tercih edilir ve hayvanýn büyüklüðüne
göre çeþitli ebatlarda tuluma rastlanýlýr.
Tulum gövde (guda), aðýzlýk ve nav adý veri-
len üç kýsýmdan meydana gelir. Gövde de-
rilerin zedelenmeden bütün olarak çýka-
rýlmasýyla elde edilir ve bu kýsým çalgýdan
ses çýkmasýný saðlayan havanýn depolan-
masýna yarar. Aðýzlýk tulumu þiþirmek için
kullanýlan, genelde þimþir aðacýndan bir
parçadýr. Bazý yörelerde “dudula, bobiþ,
lülük” adlarýyla da bilinir. Aðýzlýðýn gövde-
nin iç kýsmýna gelen tarafýnda havanýn ay-
ný yoldan dýþarý çýkmasýný engelleyen bir
supap sistemi bulunur. Gövde içerisinde
depolanan hava bu supaptan dolayý tek
yönlü olarak yalnýzca nav istikametinde
yol alýr. Nav, tulumdan ses çýkmasýný sað-
layan ve genelde aðýzlýkla ayný aðaçtan
olan parçadýr. Þekli “L” harfini andýran na-
výn içerisinde, üstünde ses deliklerinin (per-
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te ihtida eden ve Fransýz asýllý bir mühen-
dis olan Gerçek Dâvud (David) tarafýndan
1132’de (1720) gerçekleþtirildi. Temmuz
1718’deki Tüfenghâne ve ardýndan Top-
hane yangýnlarýnda tulumba ile yangýna
müdahale eden ve hizmeti büyük takdir
toplayan Gerçek Dâvud Aða’yý Sadrazam
Nevþehirli Damad Ýbrâhim Paþa 1720’de
Tulumbacý Ocaðý’ný (Dergâh-ý Âlî Yeniçe-
rileri Tulumbacý Ocaðý) teþkil etmekle
görevlendirdi. Dâvud Aða ölümüne kadar
(1733) tulumbacýbaþýlýk vazifesini yürüt-
tü. Þehzadebaþý semtinde Acemi Oðlan-
larý Kýþlasý’na yerleþtirilen Tulumbacý Oca-
ðý baþlangýçta sadece altý zabit ve elli ne-
ferden müteþekkildi. Bu sebeple tamirat
ve teknik iþler cebehâne, tophâne ve tü-
fenghâne tarafýndan yapýlýyordu. Daha
sonra kýþlalarda tulumbalar için kuyular
açýldýðý gibi hortum ve makinelerin tami-
ri için birtakým alet ve edevat alýnarak bir
“kârhâne” (imalâthane / tamirhane) oluþturul-
du. Önceleri ocak mevcudunun yetersizliði
sebebiyle yangýna müdahale ve su tedari-
kinde sakalardan, yeniçeri ve cebecilerden
yararlanýldý. Ardýndan “mütefennin ame-
le” adýyla nitelikli iþçiler / ustalar istihdam
edildi.

Tulumbacýlar acemi oðlanlarýn saðlam
ve çevik (“ayaðý koþarlý, uçarlý”) olanlarýndan
seçilirdi. Yangýna müdahale esnasýnda baþ-
larýna üzerinde kendilerine ait numara bu-
lunan çorba tasýna benzer bakýrdan bir
miðfer (yangýn tasý) giyerlerdi. Yangýn dý-
þýnda günlük kýyafetleri sarýk, “kartal ka-
nat” denilen kýrmýzý kaput ve ayakta kýr-
mýzý bir yemeniydi, baldýrlarý ise çýplaktý
(baldýrý çýplak). Yangýna müdahale sýrasýn-
da yaralananlara tazminat ödenir, çalýþa-
mayacak derecede zarar görenler ise emek-
li edilirdi. Tulumbacýlýk hizmeti baþlangýç-
ta sadece Yeniçeri Ocaðý’na baðlý bir aske-
rî birlik tarafýndan görülürken zamanla
Topkapý Sarayý’nda ve Tersane’de bostan-
cýbaþýya baðlý birer tulumbacý ocaðý ku-
ruldu. 1724’te ocaktaki nefer sayýsý arta-

rak 150’ye, 1755’te 461’e ulaþtý. XVIII. yüz-
yýl sonlarýnda bütün devlet kurumlarýnda
birer tulumbacý takýmý teþkil edilince 1804
yýlý itibariyle merkezdeki toplam sayýlarý
531’e yükseldi.

Bir Fransýz / Frenk tarafýndan imal edil-
diði için “didon” olarak adlandýrýlan ilk tu-
lumbalar çok hantaldý ve 120 kilodan aðýr-
dý. Taþýma güçlüðü sebebiyle zamanla “di-
don bozmasý” denilen daha hafif emme-
basma tulumba modelleri geliþtirildi. Üs-
tü açýk, resimlerle süslenmiþ boyalý bir san-
dýk içine yerleþtirilen düzeneðin taþýnma-
sýný kolaylaþtýrmak amacýyla dört sýrýk ve
altýna yerle temasýný engellemek için dört
adet çýkýntýlý bölüm (týrnak) eklendi. Maki-
nenin çardak kýsmý ile tepelik ve deve boy-
nu denilen, hortum takýlan aðzý açýkta ve
su alýp veren haznesi sandýk içindeydi. Tek
hazneli ilk tulumbalar yetersiz kaldýðýn-
dan 1737’de Tulumbacýbaþý Ali Sâdýk Aða
tarafýndan iki hazneli (çifte kazganlý) tulum-
ba geliþtirildi (BA, Cevdet-Belediye, nr. 123/
6135). Bu icat, sadece çeþme bulunan yer-
lerde kullanýlabilmesi ve masraflý oluþu yü-
zünden yaygýnlaþmadý. 1754’te Bostancý
Ocaðý tulumbacýsý Mehmed Aða, uzun hor-
tumlarýyla bahçe kuyularýndan su çekip
pompalayabilen yeni bir tulumba yaptý.
Ancak bu da kuyulara baðýmlýlýk sebebiy-
le her yangýnda kullanýlamadýðýndan me-
kanik özellikleri ve boyut bakýmýndan fark-
lý türdeki geleneksel tulumbalarýn kullaný-
mý sürdü.

Ýstanbul’un çeþitli semtlerinde yangýna
müdahaleyi kolaylaþtýrmak amacýyla bos-
tancý ocaklarýndan sonra Temmuz 1798’-
de humbaracý ve laðýmcý ocaklarýnda da
itfaiye teþkilâtý kuruldu (BA, Cevdet-Aske-
riye, nr. 126/5601, 503/23623). Ayrýca kü-
çük yangýnlara süratle müdahale için þeh-
rin çeþitli semtlerine kolluklar konuþlan-
dýrýlýrken deniz aþýrý yangýnlara müdaha-
le için “ateþ kayýklarý” denen sandallara tu-
lumbalar monte edildi (BA, A. MKT. MHM,
nr. 134/70). Ýstanbul’da yangýn gözetle-
mek üzere ilki 1750’de inþa edilen ve Be-
yazýt, Galata, Vaniköy’ün arkasýnda Ýcadi-
ye’de olmak üzere üç yangýn kulesi bulun-
maktaydý. Yangýn / duman kulelerden gö-
rülmüþse gündüz bir kýrmýzý / sarý bayrak
veya iki yana sepet asýlýrdý. Yangýn gece
vuku bulursa kýrmýzý bir fener ve maytap
yakýlarak Ýcadiye Kulesi’ne bildirilir, oradan
top atýlarak bütün Ýstanbul’a duyurulur-
du. Bu amaçla kulelerden davul / kös ça-
lýndýðý dönemler de olmuþtur. Yangýn du-
yurulduktan sonra seraskerlik binasýnýn
avlusunda bulunan Harîk Köþkü’nde yan-
gýný gözetlemeye memur, “köþklü” (önce-
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Osmanlý Devleti’nde
asker veya sivil itfaiye neferi için

kullanýlan unvan.
˜ ™

Ýtalyanca “tromba” (boru, borazan) keli-
mesinden gelen tulumba bir tür basit yan-
gýn söndürme düzeneði iken zamanla onu
kullanan kimselerin unvaný olmuþtur. Su
pompalarýnýn XV. yüzyýlda Ýtalya’da ortaya
çýktýðý ve kýsa sürede Akdeniz havzasýnda
yaygýnlaþtýðý bilinmektedir. XVII. yüzyýlda
Osmanlýlar’da gemilere dolan suyu tahli-
ye eden bir tulumbacý esnafý mevcuttu.
Türkçe’ye bir denizcilik terimi olarak giren
tulumbacý, XVIII. yüzyýlda yangýn söndür-
mek için kurulan teþkilâtta suyu tahliye
eden deðil ateþi söndürmek üzere taþýyýp
pompalayan zümreyi niteleyen bir anlam
kaymasýna uðradý; XIX. yüzyýlda ise bu-
nun yaný sýra “külhanbeyi, býçkýn, serseri”
mânasýnda da kullanýldý.

Yangýnlara tulumbayla müdahale edil-
mesi XVI ve XVII. yüzyýllarda baþta Maca-
ristan ve Fransa olmak üzere Avrupa’da gi-
derek yaygýnlaþtý. Osmanlýlar’da ayný dö-
nemde evlerde çatýya kadar uzanan mer-
divenlerle su dolu fýçýlar bulundurulmasý
ve bunun yasakçýlar tarafýndan kontrolü
gibi birtakým önlemler alýnmakta, Ýstan-
bul’da meydana gelen yangýnlar yeniçeri
kolluklarýndaki neferler, sakalar, baltacýlar
ve halk tarafýndan söndürülmekteydi. Os-
manlý Devleti’nde yangýn söndürme teþ-
kilâtýnýn kurulmasý ve tulumbanýn kulla-
nýlmasý, XVIII. yüzyýl baþýnda donanmayla
katýldýðý Venedik seferinden (1715) dönüþ-
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XX. yüzyýlýn
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