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Mum Selami

“Aaa, elektrik mi gitti ?”

“Anne, elektrik gitti !”

“Okan, elektrik gitti !”

“Anladık... elektrik gitti. Önümüzü göremiyorsak, 

gitmiştir.”

“Püüüf, dizinin tam da heyecanlı yeriydi !”

“Mum bulup yakarsan seyretmeye devam edersin.”

“Aman ne komik !”

“Elektriğin gittiği konusunda fikir birliğine vardıysak, 

biriniz mum bulabilir mi bir yerlerden ?”

“Aslı kızım, en son sen mi kaldırmıştın bir yere ?”

“Hayır, ben bu evde hiç mum görmedim  

bugüne kadar.”
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Oturma odasındaki çekmecenin derinliklerinde, bu panik 

havasına kulak kabartan Mum Selami kendi kendine söylendi: 

“Bu evde hiç mum görmemişmiş... Görmezsin tabii, şu okul 
kokulu kalem kutusunu, sapları gökyüzüne bakan gözlüğü, 
oyuncak fareyi, bitmiş mi bitmemiş mi bilinmeyen pilleri 
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üstüme yığarsanız, ben bile kendimi göremem. Burası bildiğin 
kara delik ! İçeri giren, bir daha gün yüzüne çıkamıyor. Sonsuz 
karanlık...”

“Anne, orada mısın ? Elimi tut... Korkuyorum.”

“Korkma Poyraz oğlum, birazdan gözün alışacak karanlığa.”

Mum Selami duyduklarına içerleyerek söylendi yine: “Aylardır 
benim bu karanlıkta neler çektiğimi biliyor musunuz siz ? 
Kimsenin beni düşündüğü yok. Bir tıkırtı duysam yüreğim 
hopluyor. Her yeni gelen işe yaramaz eşya, gözüme canavar 
gibi gözükmeye başladı. Belki şuradaki, oyuncak değil gerçek 
faredir... Ayyy ay, korkudan fitil fitil oldum !”
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Birden çekmece açıldı. Bir el, gözlüğü, kalem kutusunu, pilleri 

ve diğer tüm unutulmuşları aşarak Mum Selami’ye uzandı.

“Anne, buldum mumu... Benim çekmecemdeymiş.”

Mum Selami’yi, babaannelerinin hatırası küçük mumluğa 

yerleştirerek, kibriti çat diye çakıp yaktılar. Etraf biraz olsun 

aydınlandı, birbirlerini görmeye başladılar.
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Mum Selami’nin mutluluğu yüzünden okunuyordu. Her 

zamankinden parlak bir ışık yaydığı gibi, bıraksalar etrafta 

alevlerini savura savura dolaşacaktı. Tam on üç aydır o kara 

delikteydi. Sıkıntıdan ve korkudan yaşama küsmek üzereyken 

elektrik kesintisi imdadına yetişmişti işte.

Daha sık kesilse olmuyor muydu şu elektrik ? O kadar 

istemiyordu ki tekrar karanlığa dönmek... Ama eriyip yere 

yapışmak da en son arzusuydu doğrusu.

Mum Selami, oturma odasını aydınlatmaya devam 

ederken, içinden sürekli aynı cümleleri tekrarlıyordu. Hiç 

durmadan, tekerleme gibi: “Sonsuza kadar yanmak 
istiyorum. Ama eriyip yok olmak istemiyorum. Sonsuza 
kadar yanmak istiyorum. Ama eriyip yok olmak 
istemiyorum. Sonsuza kadar yanmak...”



8

Yaklaşık yarım saat sonra elektrikler geldi. Elektrik kesildiğinde 

açık olan tüm lambalar pat diye yandı.

“Bak görüyor musunuz, tüm odaların ışığı açık. İsraf bu !” diye 

söylendi Okan Bey.

Mum Selami, “Hem israf hem şımarıklık... Ne gerek var, 
kapatın tüm lambaları ! Ben ne güne duruyorum ? Ahhh, 
herkesin mum ışığında oturduğu çok çok çok eski zamanlar 
kim bilir ne güzeldi ! Edison çıkıp ampulü icat etmeseydi, mutlu 
mesut yanacaktım. Yoksa o, Tesla denen mucit miydi ?” diye 

düşüncelerinin akışına kapılmışken, birden aklı başına geldi: 

Birazdan üflenip söndürülecekti !
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“Hayır, olamaz, ben sonsuza kadar yanmak istiyorum, 
eriyip yok olmak istemiyorum...” diye diye, korkusu 

büyüdükçe büyüdü. “Olamaz, işte o kız geliyor, eyvah ! 
Bırak beni, bırak... Ne zararım var size ?”


