KEMÂLÎ BABA VE SOFUZADE'NİN
O N U N BİR MISRA'INI TERBÎ'İ
Doç. Dr. Abdulkerim ABDULKADİROĞLU
Torbî, dörtlem e demektir. Bir gazelin
her beytine aynı vezinde ve üstüne geldiği
m ısra’/ile aynı kafiyede, ikişer m ısra’/ilâve etm ek suretiyle yapılır ki âdeta m urab
b a ’ şekline getirilm iş olur. Sonradan ekle
nen bu m ısra’lara zam îm e denir. Divan
şairlerince terb î’e fazlaca rağbet edilmeyip
az kullanılm ış olm ası ele geçen eserleri da
ha da kıym etlendirm ektedir. Bu makale
vesilesiyle metni verilen terb î’, m atla’-ı
m usarra’ olan veya olm ayan bir manzûmcnin, bir k ıt’anm te rb î’i değil, alışılmışın
d ışın d a. b ir m ısra’ın terbî’idir yani zamîmpdeki m ısra’ların sayısı iki değil, üçtür.
Y azım ızın başlığından da anlaşılacağı
üzere Saz Şâiri K em âlî Baba’nm b ir m ısra’ı,
Sofuzâde M . Tevfîk Efendi (M. Tevfik
Safoğlu, d. K astam onu, 1873 - 81. aynı
yer, 20.4.1960) (*) tarafından terb î’ edil
miştir. B u m ısra’ «Dil-i dîvânem i zülfün
teline bağladı aşk»’dır.
T erb î’ edilen m ısra’ın şâiri K em âlî Ba
ba, K astam onu’lu Âşık K em âlî’dir (2). 18211892 yılları arası yaşamıştır. X IX. Yüzyıl
da A nadolu’da yetişen ve şöhret kazanan
saz şâirlerinden biridir. K astam o n u lu olup
adı M ustafa, m ahlası K em âlî’dir. îlin Ceb
rail M ahallesi’nden M antaroğlu İbrahim ’in
oğludur. Babası b ir süre şehirdeki kale si
pahilerinden bulunduğundan M ustafa, k a 
ledeki evlerden birinde (o zam anlar kale
içinde yirm i civarında ev varmış) doğdu.
D aha sonra sipâhîlik görevinin kaldırıl
ması ile aile Cebrail M ahallesi’ndeki evle
rine taşındı ve küçük M ustafa, âdet oldu
ğu üzere dört yaşında dört aylık eğitime
başladı. C um huriyet (eski adı Yarabcı)
M ektebi’nde ve M erdiyye M edresesi’nde,
Hacı A hm ed E fendi’den okudu. Tahsilini
fazla devam ettirem edi.
Babasının esas
mesleği bakırcılık olduğundan onun yanın
da baba mesleğini öğrendi. F ak at saza ve
söze olan sevgisi, sanatına galebe çaldı ve
öm rünün sonuna k ad ar âşık olarak kaldı.
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Güzel sesinden dolayı çevre âşıkların dik
katlerini çektiği için onlarla gezilere çık
tı. Çankırı, K onya, Samsun, K ırşehir, İz 
m ir ve İstanbul’a seyahatleri oldu. K ırşe
h ir’e gittiğinde m üntesibi bulunduğu Sa’dî
T arik atı’nı bırakarak Bektaşî oldu; nefea
ve koşm alar yazdı. İstanbul’da, Sultan Abdiilaziz’in sünnet düğününe katılan üç yüz
âşık içinden, seçilen bir kaç değerli şâir
arasına girdi. O, hep fakîr fakat mütevekkil
bir hayat sürdü. Riyayı hiç sevmemiş, her
zam an doğru özlü ve sözlü olm uştur. H alîm, selîm, sâkin ve kâmil b ir insandı.
K em âlî Baba, aruzla da şiirler söyle
mişse de hece ile söylediklerinde, bilhas
sa koşm alarında daha başarılı
olmuştur.
Çöğür denen on iki telli b ir saz çalardı,
D avudî sesi vardı. E m rah, D erdli, Fuzûlî
ve N edim ’in tesirinde kaldı. Bir defa ev
lendi, b ir kızı ve b ir oğlu oldu. Son zam an
larda gözlerini kaybetti.
K em âlî, 1892 yılında vefatı ile K as
tam onu’n u n doğusunda bulunan A hm et D e
de K abristanı’na defnedildi. K itâbesini, ta 
lebesinden aynı zam anda dostu Fevzî yaz
dı. Ser-levhası şudur : «Beldemiz çöğür şâ
irlerinden âşık-ı hoş-gû ICemilî Baba’m n
seng-i m ezârm a...»
Bizim K em âlî’den başka K em âl’ler de
bulunduğundan birbirleriyle karıştırılm a
ması lâzımdır. Bu yazıya kaynak olarak a l
dığımız Â şık K em alî’nin bu m ezar kitâbesi dışında, hiç bir yerinde K em âlî Baba
tabîri geçmemektedir. Sofuzâde’nin, m u h 
tem elen b ir ziyâretinde veya bir cenaze ve
silesiyle tesâdüfen
gözüne
iliştiği bu
m ezar kitâbesi, te rb î’inin başlığında ilham
kaynağı olmuş olabilir. Bundan daha önemlisi ise 1873 doğumlu olan Sofuzâde,
Âşık K em âlî’nin vefatında 19 yaşındadır.
Bu yaş, kendisini bizzat ve yakînen ta n ı
mış olm ası için yeterlidir. H atta Bektâşîmeşreb olan Âşık K em âli’ye, bilhassa yaş-
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Iılık döneminde halk da Kemâli Baba de
miş olabilir.
T erbî’ edilen m ısra’, anılan eserin otuz
üçüncü sayfasında bulunan, dokuz num a
ralı kalenderî’nin ikinci bendinin dördün
cü m ısra’ıdır. K alenderî aruzla yazılan
halk şiiri nazım birim lerindendir. Âşık Kem âli’nin bu kalenderîsi
müseddes biçi
mindedir.
(1) Sofuzâde M. T evfik E fendi’n in gayr-ı
m atbû dokuz adet şiir defteri üzerin
de
çalışm alarım ızı
sürdürmekteyiz.
Bunlar belirli başlıklar altında pey
derpey ve ilk defa olm ak üzere ya
yınlanacaktır. Şimdiye kadar çıkan m a
kalelerimiz şunlardır :
a) «Divan Şiirinde A ktüalite ve Sofuzâde’nin On İki M anzûmesi» Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi,
Yıl 15, Sayı 169, Ocak 1992,
s. 14-17.
b) «Divan Şiirinde A ktiialite/M em uriyet-Ticaret»,
Sosyal Bilimlerde
Araştırma, Ş ubat 1992, Sayı 4,
s. 6-7.
c) «Sofuzâde M. Tevfîk E fen d i’nin
Bilinmeyen Beş Ramazaniyyesi»,
Elif, Sayı 2, Ş ubat 1992, s. 32-33.
H enüz çıkmamış olup yayın kurulla
rına teslim edilen m akalelerim iz ise
şunlardır :
a) «Sofuzâde’nin İstanbul İçin Bir
M üsebba’ı»,
b) «Sofuzâde M. Tevfik E fendi’nin Bi
linmeyen On Beş Koşması»,
c) «Nazîrecilik / Sofuzâde Mehmed
Tevfik Efendi ve On Ü ç Naziresi.»,
d) «Sofuzâde M ehm ed Tevfîk E fen
di’nin Yirmi İki N a ’tı»,
e) «Reis-i C um hûr’a Su-i K asd K onu
sunda Bilinmeyen Bir M anzûme»,
f) «M ensûr Şiir ve Sofuzâde’den Bir
Örnek»,
g) «Sofuzâde M. Tevfik E fendi’nin
Sekiz Müseddesi ve Bir Tesdîsi».
(2) Bu zat hakkında bilgi sahibi olduğu
muz şu esere bkz. T alat M üm taz Y a
man, Âşık Kemal î (Hayatı ve Eser
leri), K astam onu H alkevi Neşriyatı,
K astam onu Vilâyet M atbaası, 1935,
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62 sayfa. Bir nüshası için bkz Türk
T arih K urum u Ktb. A 11/3903.
Âşık K em âlî için ayrıca bkz. Türk
Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, D er
gâh Y ayınları, İstanbul, 1982, c. 5,
s. 273.
SAZ ŞÂİRİ KEMÂLÎ BABA N İN
BİR MISRA’INI TERBÎ
Göz yaşımmış gibi çeşmimde dolup çağladı
aşk
Ben değil sanki gözümden dökülüp ağladı
aşk
Neyleyim sûziş-i gamla ciğerim ('.ahladı aşk
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı aşk
Hasretin oldu bana ey giil-i ter dağ-ı
derûn
Gaın-ı hicranın ile oldu hayâlim
meşlıûn
Dar gelir seyrime her veçhile
sahrâ-yı cünûn
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı
aşk
Bir güzel sevgisi oldu bana dünyada hicâb
Vermedi hâtınma kayd-ı ta’alluk ahbâb
Eyledim kendimi vâdî-i tecerrüdde harâb
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı aşk
Güldü gülşende benim nâleıtıe
fcryâdııııa gül
Dil dil oldu gözümün yaşma gûyâ
sünbül
Sen de gel ey giil-i nâzende-edâ
hâlime gül
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı aşk
Senin ikbâline devrân fedâ kıldı beni
Cilve-i aşkına bağlı ebedâ kıldı beni
Tâli’im sûret-i zâhirde cüdâ kıldı beni
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı aşk
Bu meseldir dil-i şeydâ iki olmaz bir
olur
Dildeki sûret-i sevda iki olmaz bir
olur
Kıble-i aşk-i dilârâ iki olmaz bir olur
Dîî-i dîvânemi zülfün teline bağladı
aşk
Ey gülistân-ı ınelâhat semeni nârveni
Eyledin hüsnüne her veçhile dil-beste bcııi
Oku Tevfîk Kemâli Baba’nm mısra'ın:
Dil-i dîvânemi zülfün teline bağladı aşk
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Teşrîn-i sânî 1935
(Dördüncü Defter, s. 87-88)
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