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SOFUzAnE MEHMED TEVFİK EFENDi'NİN BİLİNMEYEN 

YAŞ VE İHTİY ARLIK KONULU ŞİİRLERİ 

Abdulkerinı ABDULKADİROGLU* 

Y azıma, en verimli dönemlerinde ve orta yaşlannda kaybettiğimiz iki 
önemli değerlerden olan merhum Mehmed Çavuşoğlu ve merhum Amil 
Çelebioğlu'nun, konumuzia ilgili, büyük bir boşluğu dolduran ve uzmanca 
kaleme alınmış olan "Türk Edebiyatında Yaşnameler" başlıklı (Bkz. Türklük 
Araştımzalan Dergisi, İstanbul , 1985, Sayı 1, s.l51-286) yazısından alıntılar 
yaparak başlıyoru~." 

Bir kaç cümle ile adlan geçen hocalanıruzın kişiliklerinden söz edecek 
olursak; her ikisi de birikimini çoK iyi kullanarak kendisini" asla unutturınayacak 
eserler bıraktı. Adlan geçenlet.iesmi ölçüler içinde benim hocam olmadı. Amil 
Çelebioğlu merhum ile aÜe görüşmeleJ1ne varan dostluğumuz oldu. Kesin olan 
şu ki, beş dakikalık en kısa oturumlar da bile sohbet konusu hep ilim: kültür, 
tabii ki klasik edebiyat olmuştur. Kendisinden çok faydalandım. Onun sadece 
bilim dalı içinde kalmayarak kültüre geniş pencereden bakıp bu ufkunu, eserler . 
vererek isbatlaması, nev-i şahsına ait yorulmak bilmeyen bir programla 
çalışması en belirgin özelliklerindendir. 

Merhum Mehroed Çavuşoğlu ile karşılaşmamız sayılıdır. Ancak lier de
fasında, Amiı Çelebioğlu'nda olduğu gibi, ondaki tevazu da dikkatten kaçmaya
cak derecede belirgin idi. Bu kişiliği ile, sabamızda çalışanlara ve ürettiklerine 
sevgi ve saygı duygulan ile bakabiliyordu; hatta teşvik için abartmalı ifadeler 
bile kullaniyordu. Şu hususu açıkça belirtriıeliyim ki, sayılan bir elin parmak
lan kadar da olsa, günümüzde mantar gibi bitiverip de kimseleri beğenmeme, 
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hatta dünkü hocasını bugün eleştirme hastalığına ve şu dağlan ben yarattım 
ga:fletine ve ucbuna (kibirden daha kötü) kapılanlar ile, böylesi kişillleli hocalar 
arasındaki en temelli fark bu idi. Kişilik olarak on ların doğruları peşinde 

gidenlerin ve öylelerini kendilerine rehber edinenierin sayılarını kesinlikle 
artınnalıyız. Yoksa sadece karlyer yaptırmakla iş bitmiyor. 

*** 
XI. yüzyıldan günümüze kadar edebi bir gelenek olarak devam edip 

çoğunlukla halk şiirinde rastlanılan ve Türk Edebiyatı Tarihi içinde müstakillen 
bir grup eser oluşturacak derecede zengin bir nazım türü de Yaşniimeler'dir. 
Genel anlamda baba sulbünun ana rahmine düşmesinden itibaren yaklaşık ola
rak yüz yaşına varıncaya kadar insan ömrü, hayat safhaları, yıllan içinde ka
rakterize edilerek anlatılan bu Çeşit eseriere Yaşname dendiği gibi Ömür Des
tanı, Yaş Destanı, Yaş Türküsü, Hayat Destam ve Vücudniime de denilmiştir. 
Bu konuda eser sahibi şairlerin sayısı yaklaşık olarak elliyi bulmaktadır ve en 
uzun metin 88 dörtlükle Ahmed Yesevl'ye aittir. 

Amil Çelebioğlu erkek veya kadın olsun insan ömrünü konu alan bu tür 
eserleri muhtevalarına göre üç, hatta dört gruba ayırmaktadır. Bunlar; 

1 . Genelde İnsan Ömrü ile İlgili Yaşnameler: İnsan ömrü, ana 
rahmine düşmeden veya doğumdan başlayarak ortalama yüz yaşına, 
başka bir ifade ile doğumdan ~lüme kadar ele alınır.Yaşlarla ve be
deni hususiyetlerle birlikte rO.ht tezahürlere de işaret edilir. Konu, 
doğrudan insan hayatıdır .. Kısmen devriye türünden olan ve tasav
vufi mahiyetteki yaşnarnelerin çoğu bu gruptandır. 

2. Kız ve Kadın Ömrü İle İlgili Yaşnllmeler: Güzelleri n, yani 
kız ve kadıniann hayatlan konu edinilir ki, bunlarda karakter tasvir
leri yapılır. 

3 . Şiirin Hayatıyla İlgili Yaşnameler: Şairin kendi hayatının 
anlatıldığı, bir çeşit onun otobiyografisini teşkil eden eserlerdir. 
Bunlar hususi hayatla aHikah tavs1f ve bilgileri ihtiva ederler. 

4 . Ömrtin Mevsimlere vesaireye Benzetilerek Tasnifi: Bun
larda ç<;>cuklu·k, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık ile ilkbahar, yaz, güz, 
kış veya'namaz vakitlerine göre sabah, öğle, ikindi, akşam gibi ben
zetmeler konu edinilir. Bu konuya, müstakil malzemelerden daha· 
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çok muhtelif eserlerin içinde tesadüf etmekteyiz. En fazla örnekler bu 
grupta çıkar. 

*** 
Yaşlarla ilgili bazı hususiyetler cümlesinden olarak, yıllann sıralanışı 

değişik şekillerdedir. Her bey it veya dörtlükte bir yaş belirtildiği gibi, daha çok 
her kıt' ada birden fazla yıllara işaret olunmuştur. Bu konuda, anılan makalede 
tafsilatlı bilgiler bulunmaktadır. Yaşnamelerdeki nasihatler içinde hayatın 
değişik yönleriyle ilgiler bulunsa da bunlar daha çok dini karakterlidir. 

Genelde insan ömrü ile ilgili yaşnamelerde ömrün; 

1. Alem-i tufilliyyet: Masftmluktan, beşikten dokuz yaşına kadar, 

2. Alem-i sabavet: Dokuz ila on beş yaş arası, 

3. Mertebe-i şeblibet On beş ila otuz yaş arası, 

4. Alem-i recO.liyyet: Otuz ila kırk beş yaş arası .... gibi dönemleri dik
kati çeker. 

*** 
Konumuz yaş olunca, doğrudan bu yazı ile bağlantılı olmasa da, genel 

kültür bakımından kaydında fayda görerek, bir çocugun sahip olduğu yaşların 
her kademesinde babası hakkında ne düşündüğünü açıklayan ve zaman zaman 
da süreli yayıniann bazı sayfalannda yer verilen (son olarak Zaman Gazetesi, 
15.6.2003 günlü nüshası, Ann Landers'den naklen) şu cümleleri de suası 
içinde aşağıda veriyoruz: 

4 yaş Babam her şeyi bilir. 

5 yaş Babam çok şeyi biliyor. 

6 yaş Benim babam, senin babandan daha çok şey biliyor. 

8 yaş Babam her şeyi bilmiyor olabilir. 

10 yaş Babamın gençliğinde her şey çok farklıymış. 

12 yaş Aslında, babarn bu konuda hiç bir şey bilmiyor. Çocuklu
ğunu anımsayamayacak kadar yaşlı. 

14 yaş Babama kulak asma. O artık çağ dışı kaldı. 
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21 yaş 

25 yaş 

30 yaş 

35 yaş 

40 yaş 

50yaş 

Abdulkeıiın ABDULKADİROÖLU 

Babam mı? Aman Allah'ım! O hiç bir işe yaramaz. 

Babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor. Ama o 
yaştaki insanın bu konuda bir şeyler bilmesi normal zaten. 

Bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. O kadar deneyimli 
ki!. 

Babama sormadan hiç bir şey yapmasam iyi olacak. 

Acaba babam bu konunun nasıl üstesinden gelirdi? Ne kadar 
akıllı ve deneyimli bir insandı. 

Babamın yanımda olması ve bu konu hakkında fikir verme
sini ne kadar çok isterdim. Onun ne kadar akıllı olduğunu 
hiç takdir etmemişi m. Ondan çok şey öğrenebilirdim. 

Görüldüğü üzere bir genç ancak alem-i reciiliyyet döneminde, yani elli 
yaşına yaklaştığında babasının gerçek değerini anlayabiliyor, fakat çoğu kez iş 
işten geçmiŞ, yani babası dünyasını değiştirmiş oluyor. 

*** 
Yukarıda temas edildiği üzere, bir grup yaşnameler, şfurin hayatıyla ilgili 

olup burada metinlerini ilk defa neşrettiğimii manzameler bunlardandır. 
Şairimiz manzfirnelerine bilinenierin dışında başlıklar veya notlar koymuştur ki, 
bilhassa notlar üzerinde.durmak istiyon:z. Bunlardan, "Bu gün 69 yaşım
dayım" notunun oulu~duğu 13.2.1940 tarihli manzfime ile "Bu şiiri >'azdığım 
zaman 60 yaşımda idim. Bu gün 15 sene daha sinnim fazladır. 30.8:1950" no
tunun bulunduğu 6 Mart 1940 tarihli manzume calib-i dikkattir. Bilhassa birin
cisinde, güçlü bir şair olduğunun ve hafızasından hiç bir şey kaybetmediğinin 
farkındadır. Bu durum, aynı zamanda döneminde hatırı sayılır bir alim olan 
Sofuzade merhumun, kültürüroüzde çoğu kez ilme bağlı olarak söylendiği 
üzere, "Ulemanın kocası kocadıkça koç olur.", hü~ünde isabet kaydedildiğini 
hatırlatmaktadır, O, bu şiirlerinde cinaslı kullandığı ·!htiyar kelimesine zengin 
anlam kazandırmasını da çok iyi bilmiştir. 

Sözün burasında şiir, dolayısıyla divan şiiri hiıklanda, bir kısım görüşle
rimi yazmak istiyorum. Şiirde her türlü zenginliğin divan şiirinde bulunduğu, 
iılkan mümkün olmayan bir gerçektir. Bu şiir türü aynı zamanda zihin jirnnas
tiği için fevkalade müsait bir ortam hazırlamaktadır. Kişi divan şiiriyle uğraştığı 
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nisbette ve ölçüde nlhi bunalımlanna çareler bulabilir ki, bu çare zihnin bir çeşit 
otokontrolüdür. Değişik beyitler ve şürler okundukça, nerede ise hayatın her 
safhasını içine alacak şekilde işlenınemiş hiç bir konunun kalmadığmı görmek
teyiz. Ezberinde 20 - 30 beyit olan her kes, içinde bulunduğu her toplumda söz 
sahibi olabilir ve sohbetin hakim kişisi olur ki, bilhasşa dil ve kültür erozyonu 
yaşandığı günümüzde bunun önemi daha da artar. Şu hususu oldukça iddialı 
bir şekilde söyleyebiliriz ki, divan şiiri yle, yazma boyutunda olmasa da, meşgul 
olan birinde çağıımzın ve özellikle son dönemlerin amansız hast~lığı olan 
Alzbmeir asla görülmez. 

*** 
Divan şiirinin öğretilmesi konusuna gelince, bunun için değişik kesimlere 

hitap edecek metodlar geliştiri lebilir. Milli bir meselemiz olan şürin sevdirilmesi 
ve öğretilmesi konusunun üzerinde yeterince durulmadığını, hatta öneminin 
tam olarak kavranılmadığını ve kavratılmadığını söyleyebiliriz. Bu senenin 
ortalann~a (Hürriyet Gazetesi, 6.6.2004 günlü nüshası) ülkemizi ziyaret eden 
ünlü John. Naisbitt'in ''Eğitimci olsaydım ve mümkün olsaydı ilk okullarda 
sınıflara bir de şair koyardım.", açıklamasına ilaveten,.şiir okumanın bilgisa
yar kullanmak kadar önemli olduğunu, keza kültürel gelişimin teknolojik geli
şim kadar önemsenmesi gerektiğini söylemesi çok çarpıcıdır ve adeta hisleri
mize tercüman olmaktadır. 

Her geçen gün kültür erozyonunun arttığı ve önlenemeyecek boyutu 
bulduğu günümüzde, telafisi için kullanacağımız en güzel vasıta şiir, ama mut
laka. divan şiiri çerçevesinde kaybedilenlerin yerlerine konulmasıdır. Her 
şeyd~n- önce bu şiirde hiÇ bir kelime rasgele ve uygunsuz kullanılrnaz. Eğitimsiz 
şairler de :}?ile hakim olunan şifabi kültür sayesinde netice sağlam çıkar. Orta 
öğretim dets_kitaplapnda çok değişik konulu beyitler müfredat programı içine 
alınabilir. Bir. şairdeq l;ıir ga.Zel akutmak yerine, güncel konuları da ihtiva eden 
beyitler etrafında kiır(llacak derslerin daha faydalı olacağını düşünüyorum. 
Üniversitelerde de, bunun l;>enzeri bir uygulama ile mesleklere göre seçilmiş be
yitler etrafında işlenecek dersler sayesinde, geçmişin geleceğin kültür bağla
nnın temelleri atılmış olur. Mesela mimarlık eğitimi verilen bir fakülte veya 
yüksek okulda, mimari unsurlann geçtiği; tıp eğitimi verilen bir kurumda tıp ve · 
sağlık terimlerinin geçtiği ... beyitleıj.o .ve mısra'lann Türk Dili derslerinde ~şlen- . 
mesi ve yUiyıllıı.ra göre derslerin bunlann etrafında yapılması neticesinde,::q. 
bölümün öğrencileri branşlanna göre kültür köprüsü,nü kurabilirler. Son derece-
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zengin olan divan şiirinin, bize intikal eden malzemesi içinde, üniversitelerin her 
bölümü için, hem de dört senelik eğitim öğretim boyunca kullanılacak malzeme 
fazlasıyla vardır. 

Bir husus da, musikinin güftesi ile bestesi arasında kurulacak münasebet
lerdir. Ders konularının bir kısmı bestelen miş, icra edilen güftelerden seçilerek, 
öğrencilere hayat boyu dinleyecekleri şarkıların anlamını bilme ve daha fazla 
zevk alma şansı verilebilir. Tabii ki, güfte yazan yanı sıra bestekannın biyog
rafisinin verilmesi de bu kültürü bütünleştinci unsur olacaktır. 

*** 
Yazımıza konuşairimiz Sofuzade Melımed Tevfik (Safoğlu) Efendi Kas

tamonu'da doğup aynı yerde dünyasını değiştirmiş ve 1873 (1290) -
20.4.1960 tarihleri arasında yaşamıştır. Doğduğu şehirde ilk ve rüşdiye tahsi
linden sonra döneminin meşhur alimlerinden B allıldızade Ahmed Mahir Efendi 
(1860-1925)'den 1895-96 (1313) yılında idizetini almıştır. Mablası Tevfik 
olan Sofuzade Mehmed Efendi, kısa bir süre mernuriyet hayatı içinde bu
lunmuşsa da, aslında tüccar bir alim ve ş3.irdir. Bir bakıma yolunu izlediği ve 
oldukça erken yaşında kaybettiği, tarihe ve edebiyata vakıf olan babası So
fuzô.de Hafiz Abdullah Sıdkı Efendi (öl. 1896/1313) de medres~ eğitimli ol
masına ve kısa süre memuriyette bulunmasına rağmen hayatı boyunca ticaretle 
uğraşmıştır. 

Sofuzade merhumu çocukluk ve gençlik yıllanmda yakmen tanı<İ;Ull ve 
sohbetlerinde bulundum. Bulunduğum cenazesinde hissedilen manevi havayı, 
ilk defa burada ifade etmek istiyorum. Kalabalık bir cemaatle kılınan namazın
dan sonra kabirdeki yerine tevdi edip şehir merkezine gelinirken sanki hava 
kararmış gibi idi ve herkeste anne babasını kaybetmiş h~ü hakim olmuştu. 

Sofuzade hakkında ilmi ölçüler içinde bir seri yayın yapmak nastb oldu. 
Onun kendi el yazısı tek nüshası emaneten yedimde bulunan dokuz adet şiir 
defterinin büyük bir kısmını değişik başlıklar altında neşrettim.Bu defterler ve 
bir kısım evrak-ı metrıikede bulunan şiirler, onun Kastamonu Vilay~t Mat
haasında 1329 (1911) yılında 240 sahife olarak neşredilen Hulviyyat adlı, di
vanım dediği şiir kitabındakilerle birlikte Bütün Şiirleri adı ile neşredilecektir. 
Onun hakkında şimdiye kadar çıkan yazılarımız için aşağıdaki kitaplarımızın 
ilgili sayfalarına bakılabilir: 
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Kültiirümiizden Esintiler, Ankara, 1997, s. 42-108, 319-322, 336-415. 

Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazılan, Ankara, 1997, s. 26-30,46-63. 

Güncel Yazılar, c.I, Ankara, 1997, s. 443-450. 

"Sofuzade'nin Bilinmeyen Hasb-ı HiU Konulu Şiirleri." Prof Dr. Ahmet 
Güzel Annağanı, Ankara, 2004, s. 81-93. 

"Sofuzade M. Tevfik Efendi'nin Ankara'da Yazdığı Şürleri ile Bayraınl
lik'in Kastarnonu Uzantısı ve Bilinmeyen Bazı Belgeler." Cumhuriyetin 
BO. Yılında Her Yönüyle Ankara, Sempozyum: Bildiriler, Ankara, 2004, s. 83-
106. 

*** 
İyi bir eğitim almış ve hayatı boyunca aralıksız ilim ve şiirle ömür 

tüketmiş biri olarak Sofuzade M. Tevfik Efendi, döneminde ve takip eden za
manlarda, erbabının şehadetlerine ilaveten burada yayımlanan manzOrnelerin
den .de anlaşılacağı üzere, güçlü bir şairdir. Çok sayıda şiiri vardır. Onun bir 
özelliği de, hemen her şiirinin altına tarih ve memleketi dışında yazılmışsa, 
bulunduğu yerin adım da koymasıdır. Henüz yayımlamadığımız şiirleri 

arasında bulunan siyasi olanları, onun toplumdan uzak ve kop.uk kalmadığının, 
aksine bu gün için belge niteliği taşıyan şiirleriyle belirli bir dönemin olayıarına 
açıklık kazandırdığının delili olacaktır. Sofuzade şiirlerini genelde aruz vezni 
ile yazmıştır. Ancak hece vezni ile de yazdığı çok başanlı şiirleri vardır. Bu
rada yayımlananlardan biri hece vezni, diğerleri aruz vezni ile yazılmıştır. 
İstanbul ağzına sahip olan ve başarılı bir şekilde kullanan şairimizin şiirlerinde 
bazı mahalli ağız hususiyetlerine de rastlanmaktadır. 

Başka şairlere ait örnekleri yanı sıra burada konu edinilen manzOrnelerin 
de, özellikle elli yaş ·sınınna ulaştidığında ve sonrasında, bazen ibretle, bazen 
hayıflanarak, ama birden fazla kere okuoacağına inanıyorum. Çünkü eski 
kültürde pfr-i fanf dendiğinde mutlaka beli ikiye bükülmüş, kucağına kadar sa
kallı ve sekseDin üzerinde kimseler değil; elli yaşını idrak etmişler kastedilir. 
Aslında yaşnamelerde de ifade edildiği üzere, bu sımrdan sonra ömür beşerli 
veya onar:lı rakamlarla ilerlemektedir. Şairimiz bu şiirleriyle her birimizin hisle
rine tercüman oluyor gibidir. 

Bu vesile ile, Sofuzade'nin yanı sıra adları geçen merhum Mehmet Ça
vuşoğlu ile merhUm Arnil Çelebioğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 
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İbtida ve İntihtı 

Ağlar güler gezerken 
Bir külçe sfm ü zerken 
Tutdu elimden erken 
Ostô.d vurdu damga 

Doğdum cihô.nı buldum 
Feryadını oldu peyda 
Beşikiere koyuldum 
Sallaıulı durdu dünya 

Bağlı idim açıldım 
Kapmacadan kaçıldım 
Gah yürüdüm s açıldım 
Toplandı gah her ca 

Gah süründüm siirtiindiim 
Ateş oldum tiitiindiim 
Her canibe diirtiindiim 
Yazdım ayakla imla 

Ayaklandım nihayet 
Gezer oldımı tenıamet 
Anlar oldımı Jıikfıyet 
Ağzımda tatlı Jıelva 

Bir mektebe tıkıldım 
Yavaş yavaş sıkıldını 

Dersinıle şfve kıldım 

Naz eyledim ser-a-pa 

Tekdfre layık oldımı 
Kalır u sitemle doldwn 
B enzim sarardı soldum 
Ezberlemiştim amma 

Elıliyyetim bilindi 
Kusurlanm silindi 
Hep pey1ıirinı dilindi 
İkranı olundu gtı.ya 

Yükseldi resnı-i nıekteb 
Dersim çoğaldı her şeb 
Fikrimde ders idi hep 
Oldımı 'aliyyü'l-a'la 

İknıal edip sunlifu 
Genişlendim vukufu 
Ma'na-yı her hımifu 

·· Fark eyledinı hemana 

Tahsfl-i ilme girdim 
Salıffeler çevirdim 
Aksa-yı eelıle erdim 
Hall olmadı mu'amma 

Dervfş olup sıvaştını 
Yüksek hayırlar aştım 
Her meclisi dolaştım 
Dil olmadı miicella 
Gösterdi yüzfelaket 
İkbalim oldu· alet 
Baran edip hıyanet 
Düştiim gaıfb (ii) tenha 

Dünyaya hep darıldım 
Öz nefsüne sanldmı 
Unıman olup yarıldını 
Geçti ciintıd-ı Musa 
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Fir'avnmı oldu der-pey 
Gark oldu oldu la-şey 
Galib gelip pey-a-pey 
Oldum o yerde be1pa 

Gördüm ki çarlı-ı gerdıln 
Her gün olur dlger-gun 
Gitmez bu fiilk-i meşhun 
Olmazsa bô.d- peyma 

Bir iş ki aslı nıiidmı 
Bekler vefa hevlidan 
Beyhfide inıtiliidan 
Akıl eder tehdşa 

Dünya ki sfm ii zerdir 
Ser-ta-kadem kederdir 
Ömrü günü Izederdir 
Eyler 'uknlu ş~yda 

Sular gibi sabô.vet 
Akdı döküldü kuvvet 
Nevbet geçirdi lıimmet 
Oldufiitur peyda 

Önırün bozuldu bağı 
Saçm çoğaldı ağı 
Arzu edip ferağı 
Nefsimle bitdi gav$d 

Ehl ü 'ayal yerişdi 
Hengam-ı şeyb erişdi 

Beyhılde bir duruşdu 
Bu sinn ü sô.l-i dünya 

Dil sevmez oldu karı 
İş oldu ıztırarf 
Geçdi dilin baharı 
Geldi şitası guya 

Hep saç sakal ağardı 
Pirlik vücudu sardı 
Her ctınibim karardı 
Ümmfdim oldu a 'ma 

Ömr ahil; oldu sandım 
Her şiveden usandım 
Bir köşeye yasondmı 
Sulh oldu sanki da 'va 

Tevfik olup hidaye 
Yüz tuttıım ol H u da 'ya 
lman ile rehtıya 
Amadeyim Huda'ya 
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1 Teşdn-i san11926 1 l. Defter, s.l30-131. 

Tek kalır insan geçince devr-i eyyanı-ı şebilb 
İhtiytır olmak demekdir çeşnıe-i bt-tıb ü tab ? 

istemez kimse görüşmek kalmamış yartın ana 
Benzer .ol bünytına olmuş kimsesizlikden harab 
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Htitıratı eskimiş endişesi kalmış geri 
Hep hata söyler lisan (ı) şekve-i hô.zır cevtib 

Her nefes eyler ifade şekl-i ma'kUsu hattı 
Defter-i idrakden aldıkça üslub-z sevab 

Her adımda gösteriı· evza'-ı acz (i) bl-karar 
Köhne bir endam ile şekl-i miicessem ıztırab 

Defter-i tinıiile uymaz masrafı ömr ii hayat 
Alıir (i)fikr ü te'emnıül kaydeder yanlış hesab 

Yalmızlık zevkzme uygun gelir Tevfik benim 
Galibô. ben ihtiyar oldum yıkıldı ô.siyab 

18 Kanfin-ı evvel 1939/8. Defter, s. 78 
Bugün 69 yaşımdayım 

İlıtiyarmı elde Jıô.la ihtiytirını var benim 
Şi'r u inşada mu'ayyen bir şi'anm var benim 

Bir tahayyiilden eder tab 'mı hernan cılş u hurüş 
Sanki bahrim ka' r-ı ilfamm kenfınm var benim 

Kiirreler ıeşkfl eder ıklfm-i ma'nadan bütün 
Bir 'aca'ib alemim kutbum medarını var benim 

Sür'aı-i fikrim eder bir demde bin vfıdf küştid 
Llı-nıekfın-ı ilnı ü lıikmetde diyarım var benim 

Hep benim enırinıdedir levlı ii kalenı.fikr ii hayal 
Bir nilıftl-i ltı-yezalim berg u barını var benim 

Hangi bir aczin bana te'sfri olmaz ktir-ger 
Ka 'intit iizre sipihr-i i/..'tidanm var benim 

Çiinki Tevfik aldığını ilm-i lediimıfdir hayat 
Lô.lezar-ı sfnede her dem bahiirun var benim 

13 Şubat 1940 /8. Defter, s.l03 
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Bu şi'ri yazdığım zaman 60 yaşımda idim. Bu gün 15 sene daha sinnim 
fazladır. 30 Ağustos 1950 

Genç idinı kendimden ayrılmış gibiydinı. bir zaman 
Gözlerim her baktığını yerde yapardı aşiytin 

Bin emel bin türlü iimmfdin olup cevlangehi 
Sanki bir alemdi endfşem olur rılhımı revan 

En dil-ara solıbete nurkum açardı nev-zenıfn 
Niikte-perdazfde efkarım olurdu asımıan 

Bezm-i aşk u 'işvede zevkını olurdulô-yezlıl 

Lafezar-ı şfvede şevkım olurdu ciividôn 

Şi 'rimin perviine-i liitfuydu erbab-ı heves 
Navmnım .meftim-ı te 'sfriydi nilı-ı dilheran 

Olduğum yerde idi iiheng le ta ' if piir-lıım?ş 
E/ıl-i meclis hep olurdu tzlti-i bülbiil-zebiin 

Caıılanırdı her ağızda nağme-i şevk u neşat 
Tab· -ı şur-engfz idi guyfi herif-i nükte-dôn 

Hatıra gelmezdi istikbfil derdi neş'eden 
Araya gimıezdi gam dervazesinden rfsman 

Eve arardı giilmeye giil-çelıre-i şekl-i sürf'ir 
Neşveden kaynardı dil peymanesi taşkmlisan 

Sfnelerdi lıiisne hep {tyfne-i 'arz-ı niyaz 
Dfdelerdi mest-i bi-perva-yı cem '-i 'aşıkan 

Giin-be-gün eksiidi yariin-ı meveddet-aşina 

Olmaz oldu öyle meclis öyle ruhiinf mekan 

Sanki ben kaldım seçil.tlinı cümle-i emsalden 
Kendime döndüm de oldum kendim ile yar-ı din 



34 Abdulkerim ABDULKADİROÖL.U 

Oldu mecbarf feragat arıfllardan bütün 
Uzlet etdinı kUşe-i endfşede ahir zaman 

İlıtiyanmla kenar-ı beyti etdim ihtiyar 
Gerçi rahat koymadı rıhlet sadası na-gehô.n 

Saç sakal rengi değişdi dişlerim seyrekledi 
Mi'denin hazınında güçlük başladı tenmi-tüvan 

Ağrılar Mf sebeble eylemek ister lıücum 

Galı verir belden omuzdan gah sadrımdan nişan 

Öksiirük gel geç m ii safirken oturdu sfneme 
Ses bozuldu bir initti başladı zalıir nihô.n 

Ya'ni biinyanz vücudun tirıza göstemıede 
Her cilıetden çtiresizlikdir lıartibfdir 'ayan 

Uyku nakzs yok tahammül oldu za'id ihtiytiç 
Na-mizô.ç oldu kadın ayrıldı zevk-i 'unfiivô.n 

Benden evvel öldü 'uzviyyet gibi rükn-i hayat 
Na-gehan bir şekle geldi suret-i tfr u kemôıı 

Zamıederdim ben am lıabl-i metfn-i izdivtiç 
Kopmadı amma yerinden neyleyim efsürde can 

Pfr olup gerçi çekildün gayriye ikbtllden 
Kendi halim kendime olmuşsa da ayfne-dan 

Neyleyim geçmez gönül eyler talıattur dtiima 
Defter-i mazfdeki kayd-ı hayatı an-be-tiıı 

İhtiyarlık zihnime szbyiinz henı-hal eyledi 
Tab'ım ammti tilem-i endfşede bir nev-civan 

Dunnayıp söyler kalem tahrfr eder giiftannı 
Türlü suret gösterir bir niikte-i silır-beyCin 
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Bende hala aş/an envar-ı tecellfzarı var 
Olmasa nerden olurdu böyle şi'1im raygthı 

Nefsüne karşı hitiibımdır benim Tevfik hep 
Siinihiitım tab' -ı pfriinemle etmiş iktiran 
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6 Mart 194018. Defter, s.l09-111. 

*** 
Sen de ey dil mübtela-yı ah uzar olmaktasın 
Hangi sevdiilarla bilmem bf-karar olmaktasın 

Ey emel ey arzu-yı m 'yet-i hiisn-i nigar 
Daima çeşm-i terimden Qşikfir olmaktasm 

Hep pen"şanlıkla seyretmektesin alenıde sen 
Neyleyim Qşiifte-i zülf-i nigar olmaktasm 

Eyledin cem'iyyet-i akl u şu'tırıt tiir ü mar 
Galiba hayret-karfni veeh-i yiir olmaktasın 

Ey sürur-ı sfne ey şadf-i lıatzr.nerdesin 

Sttziş-i aşkınıla zannım tar ü mar olmaktas m 

Ey sabahu '1-hayr-ı tali' ye' s,e etdin inkılttb 
Zulmet-efr.ii-yı sevad-ı rıizgar olnıaktasın 

İhtiyarınaldılar Tevfik elinden şüphesiz 
İhtiyar oldukça sen bf-ihtiyii1· olmaktas m 

22 Mart 194219. Defter, s.80 

*** 
İhtiytinm şimdi amma ihtiytimn kalmadı 
Neyleyim meclub-i dfdiirmı kararım kalmadı 

Artırır hüm ü haztinım her taraftan nizgar 

Bir harabe gülşenim bağ u bahiinm kalmadı 
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Varlığımla bcı§ladı ttifon-ı 'ışk u ibtila 
Viidi-i seyl-i lıunişanım. kenamn kalinadı 

Sen gibi her dilbere i'liin-ı aşk etsem nola 
Miiflis-i medyiln-ı sevdayını ki kônnı kalmadı 

Benliğimden ayrılıp çıktım nihayet bf-nasfb 

Öyle ma/w oldwn ki matlıibunı hasarım kalmadı 

Oldımı ol sevdii-ger-i hiisne bilô.-miiddet esfr 

Bir satılmış bende-i aşkını lııyôrım kalmadı 

Ateş-endaz olmada Tevfik gönliim neyleyim 
Yandı gitdi lıcmmanmı alı u zarım kalmadı 

23 Eylül 19421 9. Defter, s.l47 

*** 
İhtiyar eyler hayat iistiinde külfet ihtiyar 
İlıtiyanndan geçer kuvvetle elbet ihtiyar 

İhtiyarını var sanır aklıyla oynar n(z u şeb 
Fi 'le geldikde olur dilsir-i lı ayret ihtiyar 

İlıtiyô.rın za'j-ı ten cebr eyleyip almış tamanı 
Bekler olmuşdur lıelak üstünde nevbet ihtiyar 

İhtiyar olsun mu elde var iken emr-i zeval 
Unsur etmişdirfenfıya kabiliyyet ihtiyar 

İhtiyarıdır eğerçi suret-i sa 'y u • am el 

Herkesi bir hizmete etmiş o sfiret ihtiyar 

İhtiyar etdim demekle varfığ m isbtit eden 

Eylemişdir arzusu ile felaket ihtiyar 

İlıtiyiir etsin eger var ise Tevfik iktidar 

Safvet-i kalbi eden ruhmda devlet ihtiyar 

18 Teşri'n-i evvel 19341 3. Defter, s. 13. 
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İhtiyarlık 
Bf-tab kalır dfde-i ikbal lıeremdeıı 

'illet getirir za'ika zelırabe-i gamdan 

Son günleri pek müz'iç olur devr-i hayatm 

Dömnez dili söz söylemeye sekr-i elemden 

Gözlükle arar gömıek için veelı-i muradı 

Hatlar çekilir cebhesine sin.-i sitemden 

Ağyar kalır kendisine bir siirii adem 

Sevdikleri kendin çağırır milk-i 'adernden 

Emsal gidip şöyle otwmak tek ii tenhô. 
Renelde eder varlığım işte bu semden 

Çıkmaz yine kalbindeki anıtil ii emiilll 

Geçmez yine bu re-ı şerefe rekz-i 'alemden 

Rı?lıun ebedf ne ş' esi oldukça fiirz/ziin 

Vfriinede salı sayha gelir şfr-i hamfe/en (?) 

Oldukça bedenfakr u kuviidan mütedemıf . 
Dilnağme yapar beste-i 'Uşşiik u 'Acemden 

Tevfik sana peyrev olan kalmadı asla 

Aslıab-ı hiiner zümre-i erbab-ı kalemden 

37 

20 Şubat 193616. Defter, s. 61. 


