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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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edilirdi. Kendilerine mahsus bir “haaayt”
ile baþlayan nâralar (meselâ Eyüp tulum-
bacýlarýnýn nârasý “hazret-i ziyaretli” idi) ve
manilerle yangýna gidiþ, dönüþte öndeki
sandýðý geçmek tulumbacýlar tarafýndan
büyük bir zafer sayýlýrdý. Bu rekabet sebe-
biyle kavgalar eksik olmaz, bazan ölümle
biten hesaplaþmalar yaþanýrdý. Beledî bir
hizmetin ifasý yanýnda bir gösteri de su-
nan tulumbacýlarýn yangýna gidiþleri ve dö-
nüþleri halk tarafýndan büyük ilgiyle izle-
nirdi. Mahalle tulumbacýlýðý gönüllü / fah-
rî yapýlan bir kamu hizmetiydi. Buna kar-
þýlýk devlet tulumbacýlara birtakým vergi
muafiyetleri saðlayarak bu hizmeti özen-
dirmiþtir. Ayrýca tulumbacýlar söndürdük-
leri yangýnlardan bahþiþ, elbise ve kurban-
lýk koyun alarak veya semtin belli yerlerin-
de iþportacýlýk yapma imtiyazýyla geçim-
lerini temin ederlerdi. Yine bayramlarda
klarnet ve darbuka eþliðinde bahþiþ top-
lar, elbise isterlerdi.

1846’da Zaptiye Müþirliði kurulunca tu-
lumbacýlýk teþkilâtý bu yeni birime bað-
landý. Yangýnlara süratle müdahale edile-
bilmesi için Ýstanbul’un belli yerlerine ha-
vuzlar inþa edildi (BA, Ý. MSM, nr. 25/673).
1855’te þehremâneti kurulmakla birlikte
belediye dairelerinin teþkili ve itfaiye hiz-
metlerinin bu yeni kuruma devri 1868’i
buldu. Ayrýca yangýnlara süratli ve etkin
müdahale amacýyla her mahalleye bir tu-
lumba tedarik etme þartý getirilmesiyle
mahalle tulumbacýlýðý daha da yaygýnlaþ-
tý. Bundan dolayý halk dilinde belediye tu-
lumba teþkilâtýna ocak / daire sandýðý, aha-
li tarafýndan oluþturulanlara ise mahalle
sandýðý denilmeye baþlandý. 1870’teki bü-

yük Beyoðlu yangýnýndan sonra mevcut
itfaiye sisteminin Avrupa standartlarýnda
yeniden teþkilâtlandýrýlmasý gündeme gel-
di. Araþtýrmalar neticesinde en mükem-
mel sistemin Budapeþte’de olduðuna ka-
rar verildi; Macaristan’dan Kont Ödön Szec-
henyi 1871’deki ilk ziyaretinin ardýndan
1874’te uzman sýfatýyla Ýstanbul’a davet
edildi. Szechenyi Paþa, ordu bünyesinde
ayrý bir tabur halinde eðitilen neferlerden
modern bir itfaiye bölüðü yetiþtirdi. Yan-
gýn yerine karga tulumba gitme usulü ter-
kedilerek iki yahut dört at koþulu tulum-
ba arabalarý kullanýlmaya baþlandý. Zaman-
la Deniz Ýtfaiye Birliði’nin (Bahriye Tabu-
ru) kurulmasýyla dört tabura ulaþan ve
kendilerine üniforma giydirilen itfaiye ala-
yý ve alýnan buharlý tulumbalar itfaiye teþ-
kilâtýnýn modernleþtirilmesinde önemli
adýmlar oldu. Bu çerçevede belediye tu-
lumba teþkilâtlarý yeniden yapýlandýrýlýrken
mahalle tulumbalarý da varlýðýný sürdürdü.
1885’te tulumbacýlarýn kýyafetinde yeni
bir düzenleme yapýldý. Sandýk kolu altýn-
daki gösteriþli kýyafetler sadeleþtirildi. Her
sandýk için bir yangýn rotasý, iþ baþý üni-
formasý, futbol kulüplerinin oyuncularýna
giydirdiði gibi bir forma belirlendi.

1889’da Tersane’de bahriye efradý ve
Bahriye Nezâreti’ne baðlý müstakil bir de-
niz itfaiye taburu teþkil edildi. Kara itfa-
iye teþkilâtýnýn dört taburunun serasker-
lik dairesiyle üç kýþlada (Kasýmpaþa Bah-
riye, Taksim ve Selimiye kýþlalarý) toplu
halde bulunmasý uzak semtlerde çýkan
yangýnlara müdahaleyi güçleþtirdiðinden
1908’de Meþrutiyet’in ilânýndan sonra ta-

leri dîdebân) adý verilen nöbetçi ulaklar du-
rumu mahalle bekçileri ve tulumbacýlara
haber verirdi.

Yeniçeri Ocaðý’nýn 1826’da kaldýrýlmasý-
nýn ardýndan Tulumbacý Ocaðý da kaldýrýl-
dý. Týphâne olarak kullanýlmasý kararlaþtý-
rýlan Tulumbacýbaþý Konaðý’nda (BA, HAT,
nr. 19308) ve ocakta bulunan tulumbalar
seraskerliðe nakledildi (BA, Cevdet-Beledi-
ye, nr. 37/1826; Kånunnâme-i Askerî Defte-
ri, I, 57). Kýsa süre sonra 2 Aðustos 1826’-
da büyük Hocapaþa yangýný çýkýnca tulum-
bacý ocaðýnýn ihyasý gündeme geldi. Bu se-
beple yeni kurulan Asâkir-i Mansûre’ye
baðlý yangýncý taburlarý teþkil edildi. Tu-
lumbacý kelimesinin yerine “yangýncý”nýn
tercih edilmesi ilkinin yeniçeriliði ve ön-
ceki dönemi hatýrlatmasýndandý. Ýtfaiye
hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi
amacýyla yangýncýlar bir müdüriyet þeklin-
de yeniden teþkilâtlandýrýldý (Eylül 1827).
Ayrýca dýþarýdan alýnan ustalar (hortumcu,
çilingir, kancacý, baltacý, borucu vb.) tulumba
kârhânesi müdürünün maiyetinde istih-
dam edildi. Hocapaþa yangýný tulumba teþ-
kilâtýnýn süratle ihyasýný ve nefer sayýsýnýn
arttýrýlmasýný zorunlu kýldýðýndan çýkarýlan
ferman gereði Ýstanbul halký her semte,
her mahalleye bir tulumba tedarik etti;
böylece sonralarý çok ün kazanacak olan
mahalle tulumbacýlýðý ortaya çýktý (1868).
Bu tulumbalar baþlangýçta müslüman ma-
hallelerinde mescidlere, hýristiyan mahal-
lelerinde kiliselere kondu.

Tulumba sandýðý sadece basit bir yan-
gýn düzeneði deðil mahallenin yiðitlik, þe-
ref ve namus sembolü telakki edilirdi. Bir
mahallenin tulumbacýlarý koðuþ adý veri-
len bir kahvehaneyi veya büyükçe bir oda-
yý merkez edinir, sandýk ve edevatýný bu-
raya koyar, duvarlarýna dizlik denilen pan-
tolonlarýný ve keçe külâhlarýný asarlardý. Be-
kâr tulumbacýlar genellikle toplu halde bu
koðuþlarda kalýrlardý. Mahalle ihtiyar he-
yeti tarafýndan seçilen ve alâmet-i fârika-
sý deri bir kýrbaç olan birinci reis âmir ko-
numundaydý. Birinci reis kabiliyetlerine gö-
re sandýðýn vasýfsýz neferleri sayýlan uþak-
lar arasýndan ikinci reis, fenerci (yol gös-
terici), borucu (su fýþkýrtma aksamýndan
sorumlu görevli) ve kökenci / künkçü (hor-
tumcu, borunun hortumdan çýkmamasýný
saðlamakla görevli) tayin ederdi.

Tulumbacý sandýklarý kenarlarýndaki sý-
rýklara omuz veren dört kiþi tarafýndan ta-
þýnýrdý; bu sebeple birbirlerine “omuzdaþ”
derlerdi. Sandýðý taþýyan dört uþak bir ta-
kým teþkil ederdi ve nöbetleþe taþýnan her
sandýðýn birkaç takýmlýk efradý bulunurdu.
Dört takýmlýk sandýklar büyük sandýk kabul

XVIII. yüzyýla ait bir kýyafet albümünde tulumbacý eri ile yangýn söndürmeye giden tulumbacýlarýn tasvirleri (T. Klaus, Tür-
kische Gewänder und Osmanische Gesellschaft im Achtzehnten Jarhhundert, Graz 1966, lv. 104-105)
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tanbul 1999) adlý romanlarýnýn kahraman-
larý yine tulumbacýlardýr.
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Ýhtiyaç sahiplerine
ve devlet görevlilerine

mülkiyeti devlete ait yerlerden ayrýlan
tahsisat.

˜ ™

Sözlükte “doymak” anlamýndaki ta‘m
(ta‘âm) kökünden türeyen tu‘me “yiyecek
nesne, lutuf, ikram ve ziyafet” gibi anlam-
lara gelir. Terim olarak Hz. Peygamber’in
hanýmlarýndan baþlamak suretiyle bazý ih-
tiyaç sahiplerine ve devlet görevlilerine dev-
lete ait yerlerden belli miktarda gýda tah-
sisi yapýlmasýný ifade eder. Ýbn Abbas’ýn ri-
vayet ettiði bir hadiste Resûl-i Ekrem’in fý-
týr sadakasýný oruç tutanlarýn gereksiz ve
çirkin sözlerinin bir kefâreti ve yoksullar
için bir tu‘me yaptýðý belirtilmektedir (Ebû
Dâvûd, “Zekât”, 18; Ýbn Mâce, “Zekât”,
21). Sahâbeden Ebû Katâde’nin hac yolun-
da iken avladýðý yabani eþek etinden o sý-
rada ihramlý olanlarýn yiyip yiyemeyeceði
hususu kendisine sorulduðunda Resûlul-
lah onun Allah’ýn kendilerine yedirdiði bir
tu‘me olduðunu söylemiþtir (Buhârî, “Ci-
hâd”, 88; Müslim, “Hac”, 57).

Terim anlamýyla tu‘menin ilk defa Hz.
Peygamber’in Hayber arazisindeki uygu-
lamasýnda ortaya çýktýðý söylenebilir. Bu-
rada Ketîbe denilen kale arazisinin beþte
birinden ve Fedek’in yarýsýndan Resûl-i Ek-
rem ve yakýnlarýnýn aldýðý paylara bazý kay-
naklarda tu‘me adý verilmiþtir (Ýbn Hiþâm,
III, 363-364; Ýbn Þebbe, I, 211). Ancak Ali
b. Muhammed el-Huzâî, Taberî’ye daya-
narak 4 (625) yýlýnda ele geçirilen Nadîro-
ðullarý yurduna deðinirken bu yerin Re-
sûlullah’a ve ailesine ihtiyaçlarý kadar yiye-
cek saðlamalarý amacýyla tu‘me þeklinde
verildiðini, onlarýn da bundan artaný müs-
lümanlarýn güçlenmesi için harcadýklarýný
kaydeder (TaÅrîc, s. 530, 803; ayrýca bk.
Semhûdî, II, 155).

Ganimet ve fey hukukuna uygun bi-
çimde gerek Hz. Peygamber’in þahsýna
kalan yerler gerekse hanýmlarýna ayrýlan
paylar hayatta kaldýklarý sürece kendileri-
ne ait olmuþ, onlardan sonra bu yerler ve
elde edilen gelirler bütün müslümanlar için
vakýf (sadaka) haline getirilmiþtir. Resûl-i
Ekrem bir hadisinde Allah’ýn peygambe-
re bir tu‘me vermesi durumunda bunun
ondan sonra idareyi ele alanýn emri altý-
na gireceðini diðer bir hadiste ise kendisi-
ni kastederek nebînin býraktýðý bütün mal-
larýn -ehline tu‘me þeklinde yedirdikleri
ve giydirdikleri hariç- sadaka kabul edildi-
ðini ve peygamberlere mirasçý olunama-

burlar bölüklere ayrýlarak semt karakol-
larýna daðýtýldý. 1911’de birkaç otomobil-
le motorlu tulumbalar satýn alýndý. Balkan
savaþlarý ve I. Dünya Savaþý’nda itfaiye bö-
lüklerinin de cepheye sevki zarureti orta-
ya çýktý. Bu sebeple askerî itfaiye devre dý-
þý kalýnca yangýn söndürme görevi beledi-
ye ve mahalle sandýklarýna kaldý. Bu du-
rum itfaiye hizmetlerinin askeriyeden be-
lediyeye devrini gündeme getirdi. Netice-
de itfaiye hizmetleri 1923’te Ýstanbul va-
lisi ve þehremini Haydar Bey zamanýnda
belediyeye devredildi. Mahalle tulumba-
cýlýðý Aðustos 1924’te yasaklandý, atlý ve
kýrbalý sakalarla birlikte tarihe karýþtý. Ýt-
faiyecileri çaðdaþ meslekî teknik ve pra-
tik bilgilerle donatmak için 1937’de Saraç-
hane’de bir itfaiye okulu açýldý.

Tulumbacýlýk, bir yangýn söndürme iþin-
den ziyade özellikle Ýstanbul’da gündelik
yaþamýn ve folklorun önemli unsurlarýn-
dan biriydi. Tulumba takýmlarýnýn isimleri
de ilginçti: Toygartepeliler, Çengelköy Türk-
leri, Hasköy Mûsevîleri, Kazlýçeþmeliler vb.
Ýstanbul gençleri ve özellikle ayak takýmýn-
dan gençler arasýnda tulumbacýlýk bir sev-
da halini alýnca pazý kuvveti, pençe ve ko-
þarlý ayak iddialarý baþladý ve bir mahalle-
nin tulumba sandýðý semt sakinlerinin yi-
ðitlik, þeref ve namusunun timsali oldu.
Sadece çevik ve gözü kara tipler olarak de-
ðil ayný zamanda semâi, mani ve destan
okumakla da ün salan tulumbacýlar XIX.
yüzyýl Ýstanbul hayatýnýn önemli tiplerin-
den biriydi. Çoðunluðu yetimhanelerden
ve bekâr odalarýndan yetiþen bu insanlar
kendilerinden esirgenmiþ hayatý elde et-
me ideali peþinde koþar, sonuçta kaybe-
den de kazanan da efsaneye dönüþürdü.
Tulumbacýlýk aslýnda bir tür þehir kabada-
yýlýðýydý. Mintanlarý, rütbe alâmetleri, kah-
vehane ve koðuþ muhabbetleri, keçe kü-
lâh, yalýn ayak ve dizlik fanila þahbazlýðý,
pýrpýrlýðý ile zamanýn gençlerini sarmýþ bir
heves halini almýþtý. Bazý tulumbacýlarýn
kanunsuz iþlere karýþtýklarý, gayri ahlâkî
bir hayat tarzý içinde olduklarý da belirtil-
miþtir. Aralarýnda kavganýn eksik olmadý-
ðý tulumbacýlar kendilerine has bir argo ile
konuþurlardý. Çoðu edep dýþý bu tür konuþ-
malar tulumbacý aðzý þeklinde anýlýrdý. Ge-
nelde tulumbacý tiplemesi, ayyaþ, serseri
ve küfürbaz þeklinde takdim edilirdi. Ta-
výrlarý ve kýyafetleriyle Ýstanbul’un en renkli
zümrelerinden biri olan tulumbacýlar, Ýtal-
yan ressamlarý Preziosi ve Fausto Zonaro
tarafýndan resmedilmiþtir. Edebiyatta ise
Nâbizâde Nâzým’ýn Zehra (Ýstanbul 1954)
ve Sermet Muhtar Alus’un Onikiler (Ýs-
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