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HAYATI   (Özgür ansiklopedi Vikipedi’den)  

Neyzen Tevfik  

Tevfik Kolaylı (24 Mart 1879(Hicrî 1296); 1879; Bodrum, Muğla - 28 Ocak 1953; 

İstanbu), ya da yaygın bilinen adıyla Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla tanınan Türk 

neyzen ve şairdir. Taşlama kitaplarının yanı sıra, çeşitli taksimler ve saz semailerinin 

bestecisi olarak da bilinir. Osmanlı döneminde istibdata karşı, Cumhuriyet yıllarında 

ise devrimlere karşı gelenlere karşı hicvini kullanmış; haksızlığa, yolsuzluğa ve 

yozlaşmışlığa karşı şiirler yazmıştır. Birçok defa tutuklanmış, ama kısa süre sonra 

serbest bırakılmıştır. Bektaşi tekkesine mensup olmuş, hayatının büyük bölümünü 

İstanbul'da çeşitli hanlarda geçirmiştir. Son dönemlerinde Bakırköy Akıl 

Hastanesi'nde kendine ayrılan 21. koğuşta kalmıştır. 1930'larda kısa süreyle kendine 

bağlanan aylık haricinde düzenli bir geliri olmamıştır ve hayatı boyunca epilepsi 

nöbetleri ile uğraşmıştır. Aynı zamanda rakı başta olmak üzere fazla içki içtiği 

bilinmektedir ("Ancak bir alkolik onun gönlünü çalabilmişti: Neyzen Tevfik!"). 

1879 yılının 24 Mart Pazartesi günü, kendi bir beyitinde belirtiğine göre Hicrî 1296 

yılında,[3] Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Emine Hanım ve Hasan Fehmi Bey'in ilk oğlu 

olarak doğdu. Ahmet Şefik adında bir de kardeşi vardır. 'Kolaylı' soyadı, Soyadı 

Kanunu'nun çıkmasından sonra, babası Hasan Fehmi Bey'in Samsun'un Bafra ilçesine 

bağlı Kolay beldesinden olduğu için aileye aldığı soyadıdır. Bodrum'daki çocukluk 

yıllarında babası ile birlikte genellikle, Tepecik Camii'nin yakınındaki kahvede vakit 

geçirirken kahveye gelen dervişlerin üflediği, sonradan ustası olacağı ney dikkatini 

çekti ve kendi de üflemek istedi. Babası eğitim hayatını olumsuz etkileyeceğini 

düşünerek o erken yaşlarda buna izin vermedi. Çocukluk arkadaşlarından Avram 

Galanti, Tevfik'in düdükler yapıp çalarak civardaki çocukları etrafında topladığını ve 

ilham kaynağının deniz olduğunu anlatır. Bir yandan şiire olan ilgisi de çevresinden 

duyduğu halk hikâyeleri vasıtasıyla bu erken yaşlarda başlamıştı. 1892'de, on üç 

yaşındayken babasının tayini ile birlikte Urla'ya taşındı ve bir süre burada okudu. Bu 

esnada, taşındıktan yaklaşık bir yıl sonra, 1893'te tanıştığı neyzen berber Kâzım'dan 

ney dersleri almaya başladı ve aynı yıl ilk sara nöbetini de geçirdi. Yedi yaşındayken, 

kent çarşısında Muğlalı Kel Mülâzım Ağa müfrezesinin yakaladığı eşkiyaların halka 

gösterdiği sırıkların ucundaki kesik başlarını gören Tevfik'in yaşadığı rahatsızlık ilk 

önce olağan dışı bir durgunluk, birkaç yıl sonra da, ilk defa 1893'te olmak üzere, sara 
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nöbetleri halinde kendini gösterdi. Okulu bırakmasına sebep olan ve ilk önce neyin 

sesi yüzünden olduğu sanılan hastalığın tedavisi için annesi birçok doktora ve hocaya 

danıştı fakat sonuç alamadı. En sonunda hastalığı kontrol altına almayı başaran, 

annesinin götürdüğü İstanbul'da Pepo adlı bir doktor oldu. Doktor "fazla üzerine 

gidilmemesi gerektiğini" ve "en çok hoşlandığı şeyleri yapmasına izin verilmesi" 

gerektiğini söylemiştir. Bu sayede hem hastalık bir nebze kontrol altında kalır, hem 

de bu ona 'Neyzen' lakabını kazandıracak olan neye devam etmesini sağlar. Bir süre 

sadece neyiyle ilgilenip gezdikten sonra hastalığının kontrol altına alınmasının 

ardından en azından eğitimini bitirmesi için babası tarafından yatılı olarak İzmir 

İdadisi'ne gönderildi fakat tekrar başlayan sara nöbetleri yüzünden eğitimi yeniden 

yarıda kaldı. İzmir Mevlevihanesi'ne giderek kendini neyine verdi. İzmir'in bu yıllarda 

istibdat yönetimi tarafından sürgün yeri olarak kullanılmasının neticesinde, kovulan 

aydınların uğrak yeri olan bu mevlevihanede Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Şair 

Eşref ve Ruhi Baba gibi ünlü kişilerle tanıştı. Türkçe, Arapça ve Farsça dersleri aldığı 

bu kişilerden Şair Eşref aynı zamanda ona hicvi öğretti. Bu sayede 13 Mart 1898'de 

Muktebes dergisinde ilk şiirini yayımlattı. On dokuz yaşında babası onu eğitim için bu 

sefer İstanbul'a, Fethiye Medresesi'ne gönderdi. Burada zamanının çoğunu Galata ve 

Yenikapı mevlevihanelerinde geçiren Tevfik Mehmet Âkif Ersoy'la ve onun yardımıyla 

dönemin seçkin sanatçılarıyla da tanıştı; ondan Fransızca, Arapça ve Farsça dersleri 

aldı, aynı zamanda ona ney öğretti. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Uşakizade Halit 

Ziya, Ahmet Rasim, Tevfik Fikret, Tanburi Cemil, Yunus Nadi, Udi Nevres ve Hacı Arif 

Bey gibi isimlerin arasında kendini geliştirme fırsatı bulan Tevfik, 1900'de bir plak 

doldurma girişiminde de bulundu. Gülistan Plak Mağazası'nın sahibi Hafız Aşir Bey'le 

beraber yaptıkları denemelerde çok içkili olduğu için plaklar zar zor doldurulsa da 

yine de basılıp piyasaya verildiler. Bu plakların sayısı çok sonradan Azâb-ı Mukaddes 

(1949) kitabının önsözünde belirttiğine göre yüze yakındır. Bu zamanlarda, saray 

çevresinde bile davet edilen, köşk, yalı ve konaklara çağrılan meşhur bir neyzen 

olmuştu. Mehmet Âkif Ersoy'un verdiği setre pantolonu cüppe ve şalvar yerine 

giymesi, akşamları medrese dışında kalması rahatsızlık yaratınca 1901'de 

medreseden ayrıldı. Babasının tanıdığı ve sonradan Şeyhülislam olacak olan Musa 

Kazım Efendi onu derslerine kabul ederek bu sayede Şair Şeyh Vasfi, Ahmet Mithat 

Efendi, Muallim Naci gibi yazar ve şairlerle tanışmasına önayak oldu. Bu süreçte bir 

süre Fatih'teki Şekerci Hanı'nda, daha sonra da Çukurçeşme'de bulunan Ali Bey 
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Hanı'nda kaldı; Sirkeci'de, İstasyon Gazinosu ve Güneş Kıraathanesi'nde baskı 

rejiminin karşıtı gençlerle ülkenin sorunlarıyla ilgili ve istibdata karşı konuşmalar 

yaptı. Bu konuşmalar yüzünden bir gün Ziya Şakir tarafından jurnallenerek gözaltına 

alındı ve daha önce otuz beş kere jurnallendiğini de öğrendiği sıkı bir sorgulamadan 

geçirildi, on beş gün sonra salındı. Yine de, jurnallenmiş biri olarak, peşinde gezen 

hafiyeler yüzünden hem kendi hem arkadaşlarının iyiliği için onlardan uzaklaşarak 

zamanını Beyoğlu meyhanelerinde geçirmeye başladı. 

Bektaşilik ve Mısır yılları: 

İstanbul'da baskının iyice artmasının sonucunda Şair Eşref ile beraber 13 Ocak 1902 

Perşembe günü "Mesajeri" vapuru ile Mısır'a gitti. Bir arkadaşı ile bir Neyzenler 

Kahvehanesi açarak işletmeye başladı, geçimini neyi ve şiirleriyle sağlamaya devam 

etti, Özbekiye Saz Bahçesi'nde plaklar doldurdu. Alkolün etkisiyle bir buluşma 

esnasında tabancasını ateşlemesi ve duruşma esnasında da yargıca "haksızlık 

yapıyorsunuz" demesi yüzünden altı ay hapse mahkûm oldu ama itiraz ederek bir 

buçuk ay sonra özgürlüğüne kavuşup iki ay kadar Feride adında Lübnanlı bir kadınla 

yaşadı. Bu sıralarda, ilk önce İstanbul Kıraathanesi'nde okuduğu Abdülhamid’in 

Ağzından Bir Nutk-ı Hümâyun hicvi yüzünden tutuklanmak istense de çevresi 

sayesinde kurtulmayı başardı; fakat daha sonra Türk Aydınlarının Mısır Hidivi 

Hakkındaki Düşünceleridir başlıklı yazısı gazetelerde yayımlanınca kesinlikle 

tutuklanması hakkında karar verildi. Bu yüzden sığındığı Bektaşi "Kaygusuz Sultan" 

tekkesinde bir süre kaldıktan sonra meşrutiyetin tekrar ilanıyla beraber İzmir'e 

döndü. 8 Ağustos 1908'de İzmir'den İstanbul'a geçerek Fatih Çemberlitaş'ta bir hana 

yerleşti. Meşrutiyet'ten beklediğini alamaması uzun sürmedi. Ferah Tiyatrosu'nda 

Sabah-ı Hürriyet adlı oyunu izlemeye gittiğinde oyunun İttihat ve Terakki Cemiyeti 

tarafından yasaklandığını öğrendi ve bunun üzerine yaptığı konuşma yüzünden kısa 

bir süre sonra serbest bırakılmak üzere tutuklandı. 1910 yılında annesinin ısrarları ile 

babası ve kardeşinin karşı çıkmasına rağmen Cemile Hanım ile evlendi fakat evlilikleri 

yürümedi. Kayınbabası eşini ve Leman adını verdiği kızını da alıp götürdü. I.Dünya 

Savaşı'nda Muhtar Paşa'nın emrinde mehterbaşı olarak görev yapmaya başladı. 

Düzenli askerlik hayatını pek benimseyemeyen Tevfik sık sık Muhtar Paşa ile tartışsa 

ve çekip gitse de dönemin İstanbul Merkez Komutanı Albay Cevat Bey sayesinde 

tekrar tekrar geri döndü. Üstelik bazı kaynaklara göre dönemin Harbiye nazırı Enver 
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Paşa'nın yalısında verdiği konseri izleyen Alman bir komutanın davetlisi olarak 

Romanya'da piyano eşliğinde konser verdi. Cumhuriyetin ilanı sıralarında kardeşinin 

yanına Ankara'ya gitti ve 1926 yılında tanışacağı Mustafa Kemal'i ve Türk Kurtuluş 

Savaşı'nı yücelten şiirler yazdı. Bu dönemde yazdığı şiirlerden cumhuriyeti ve 

getirdiklerini benimsediği, ona karşı olan unsurlara da savaş açtığı görülebilir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Hasan Sâit Çelebi’nin yardımıyla Azâb-ı Mukaddes adı 

altında bazı kitap yayımlama girişimleri olsa da başarılı olamadı. Geçirdiği sara 

nöbetleri ve yüksek alkol tüketimi nedeniyle bundan sonra da sıklıkla gideceği 

Toptaşı Tımarhanesi ve Zeynep Kamil Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bir süre 

sonra eski arkadaşı Mehmet Âkif Ersoy'u ziyaret için Mısır'a geçti ve bir yıla yakın bir 

süre kaldıktan sonra geri döndü.  

1930'larda İstanbul Valisi Muhittin Üstündağ'ın yardımıyla parasal anlamda destek 

olması için konservatuvarda görevlendirilerek kendine bir aylık bağlandı. 1940'larda 

ise yine valinin oluru ve aynı zamanda doktoru olan bazı dostlarının (Mazhar Osman 

ve Rahmi Duman) yardımı ile Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 21 no'lu koğuşa tam 

anlamıyla yerleşti. Otel odası gibi kullandığı bu koğuşta ve hastanede çevresine yine 

şiir ve felsefe ile ilgili bilgiler sundu. 9 Mart 1946'da basın yararına bir konser verdi. 

İhsan Ada, sonunda 1949 yılında, onun gözetimi altında, eserlerini Azâb-ı Mukaddes 

adı altında kitaplaştırdı. 1950'de Onu Affettim ve sonra Ağlayan Şarkı adındaki 2 

filmde rol aldı. Arkadaşlarının ısrarı üzerine, ölümünden önce son yıl olan 1952'de 

Şehir Komedi Tiyatrosu'nda jübilesini yaptı. Neyzen Tevfik'in düzenli bir geliri 

olmadığı sanılmaktadır. Genellikle, neyi ve şiirleriyle para kazanmaya çalışmış, sadece 

1930'lu yıllarda kendisine devlet tarafından bir aylık bağlanmıştı. Kuralları pek 

umursamadan sürdürdüğü yaşamında özellikle rakı başta olmak üzere içkinin çok 

büyük etkisi vardır. Yozlaşan toplum, dini istismar ve Atatürk'ün devrimlerine karşı 

çıkılmasına karşı bir duruş sergiledi. Özellikle hazırcevaplığıyla tanınırdı, bu sayede 

birçok fıkranın konusu olmuş, aynı zamanda hicivde de başarılı olmuştur. 28 Ocak 

1953'teki ölümünün ardından Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde cenaze namazı 

kılındı. Civardaki cadde ve sokakları dolduran profesörler, memurlar ve bazı ileri 

gelenlerin yanında kendilerine çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar ve sokak 

serserilerinden oluşan[1] büyük bir kalabalığın eşliğinde Barbaros Bulvarı'ndan 

geçerek defnedildiği yere ulaştırıldı. Mezarı bugün Kartal Merkez Mezarlığı'ndadır. 

Çocukluğunu geçirdiği Bodrum'da beraber olduğu ailesi ile ilgili çok sınırlı kaynakta 
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belli başlı bilgiler bulunmaktadır. Annesi hakkında herhangi bir bilgi olmamasına 

rağmen babası ve kardeşi ile ilgili aşağıdakiler söylenebilir. Soyadı Kanunu çıkınca 

aslen Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Kolay beldesinden olduğu için ailesine "Kolaylı" 

soyadını alan Hasan Fehmi Bey, Neyzen'in ifadesi ile annesi ile birlikte "yüzünde 

riyasız, masum bir insanlık ifadesi" bulunan kültürlü, sanatsever ve Tevfik gibi nükteci 

bir Rüştiye öğretmeniydi. Tevfik'e, anılarına ve eserlerine sahip çıkan, büyük önem 

veren ve ansiklopedilerde adının yer almasında büyük pay sahibi olan Şefik Bey sığır 

vebası, tavuk kolerası aşısı, antraktsa teşhis çiçek aşısı ve Anadolu keçilerinin plöro-

pnömonisi konularında çalışmalar yapmış bir bakteriyologdu. İstiklal Savaşı'ndan 

sonra atandığı Pendik Bakteriyolojihanesi'nde 1939 yılına kadar müdürlük, 1939-1945 

yılları arasında Tarım Bakanlığı teftiş heyeti üyeliği ve bundan sonra 1951'e kadar da 

Tarım Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmıştır. Neyzenlikteki ustalığıyla beraber, 

hiciv sanatını kullanarak şiirlerinde toplumdaki eşitsizliğe, haksızlığa ve zulme, siyaset 

ve dini baskı ve çıkarcılığa değindi. Neredeyse tüm hayatı boyunca baskı ve zulme 

karşı çıkan Tevfik'in şiirlerindeki yergi ve taşlamaları onu bu türde Nef'i ve Eşref'ten 

sonra en önemli üçüncü edebiyatçı konumuna getirmiştir. Şiirlerinde sık sık, 1900'de 

yazdığı Sahne-i Ömrümden Nefs-i Emmareye Hitabım şiirinin ilk kıtasındaki gibi 

müstehcen sözlere ve bu yolla yapılan taşlamalara rastlanır: “ Alemin bağ-zârını 

sikeyim! Sümbül ü verd ü nârını sikeyim! Andelib-i nizârını sikeyim! Hâsılı nev-

baharını sikeyim! „ Bu isyan tarzı ve Osmanlı döneminde yazdığı eserler defalarca 

jurnallenmesine ve tutuklanmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet döneminde ise yine 

mevcut rejime ve Atatürk'ün devrimlerine, ilkelerine karşı çıkanlara göndermelerde 

bulunmuş, Atatürk'ün ölümünden sonra 1938'de aşağıdaki O ölmedi adlı şiiri kaleme 

almıştır: 

 “ Tanrı ölmez, O dilerse görünür bir müddet, Kaybolunca O’nu kalbinde bulur her 

millet. Biliyormuş kaderin cilvesini evvelce, Bütün ecrâm-ı semâ yasla büründü o 

gece. Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, Ay tutuldu diyemem gökyüzü mâtem 

tuttu. Ata geçtin ebedin mevki-i müstahkemine „ Bir direktif veriyor arza, beşer 

âlemine! Bize ilhâm ile isâl ediyor her haberi, Ki O’nun kudret-i külliye, emirber 

neferi. Bağladı dâr-ı fenânın ebede telsizini, Güdelim açtığı yollardan mübârek izini. 

Atatürk’ün beşere sunduğu peymânı budur: Atatürk’e inananlar er olur, sulhu korur!” 
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Neyzen Tevfik deyince çoğumuzun aklına onun küfürlü 
taşlamaları gelse de o bir söz cambazı. Neyinin nağmeleri ne 
kadar büyülüyse, hicivleri de diğer şiirleri de öylesine 
büyüleyici. 

Tevfik Kolaylı (1879 – 1953 İstanbul) ya da yaygın bilinen 
adıyla Neyzen Tevfik, taşlamalarıyla tanınan Türk neyzen ve 
şairidir. Taşlama kitaplarının yanı sıra, çeşitli taksimler ve saz 
semâilerinin bestecisi olarak da bilinir. 

Osmanlı döneminde istibdat yönetimine, Cumhuriyet 
yıllarında ise devrimlere karşı çıkanlara hicivleriyle cevap 
vermiş; haksızlığa, yolsuzluğa ve yozlaşmışlığa karşı şiirler 
yazmıştır. 

Birçok defa tutuklanmış, ama kısa süre sonra serbest 
bırakılmıştır. Yaşamı boyunca sara hastalığı ve yoksullukla 
mücadele etmiş, 28 Ocak 1953’te İstanbul’da ölmüştür… 

Huzurlarınızda efsane Neyzen Tevfik yazıtları. 

Dudağında yangın varmış 

 
Dudağında yangın varmış dediler, 
Tâ ezelden yayan koşarak geldim. 
Alev yanaklara sarmış dediler, 
Sevda seli oldum, taşarak geldim. 
Kapılmışım aşk oduna bir kere, 
Katlanırım her bir cefâya, cevre 
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Uğraya uğraya devirden devre 
Bütün kâinatı aşarak geldim. 

Yapmak, yıkmak senin bu gamlı ömrü, 
Ben gönlümü sana verdim götürü. 
Sana meftûn olduğumdan ötürü 
Sarhoş oldum Neyzen, coşarak geldim. 

İsmet Hulusi anlatıyor: “Bir gece Pendik’te deniz kenarındaki 
bir kaya üzerinde oturmuş; mavi siyah suda yakamozların 
oynaştığını seyrediyordum. Gayet hafif bir ney sesi duydum. 
Hafif ney sesi andan ana coştu. Gökten mi iniyordu, denizin 
altından mı geliyordu… Gök kadar berrak, deniz kadar 
coşkundu. Bir alet sesi olamazdı bu, insan sesinde bu derece 
güzellik tasavvur edilemezdi. Ney sesi perde perde alçaldı ve 
sustu. ‘O gece ne kadar güzeldi kâinat…’ Sonradan öğrendim 
ki o gece ney çalan rahmetli Neyzen Tevfik imiş. 
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Koşma 
 

Ruhuma sunduğun mukaddes günâh, 
Kanımda âteşten bir şarâb oldu 
Sevdânın şimşeği çakınca, gönlüm 
Nağmesi alevden bir rebâb oldu. 
Gökyüzü yıkıldı, yıldızlar söndü, 
Güneş hiç doğmadı, ay geri döndü. 
Kainat gayb oldu hîçe büründü, 
Aşkından başkası hep harâb oldu. 

O hırçın hayâlin ey sarhoş melek, 
Serencam besteler bana gülerek, 
Son gece verdiğin zehirli çiçek, 
Hicrânlar şerheden bir kitâb oldu. 

Vefâsız, talihim bir kara kaya, 
Yalvardım, söylettim bu sırrı nay’a, 
Varlığım yok oldu gün saya saya, 
İçinden çıkılmaz bir hesâb oldu. 

“Uzun derbederlik hayatımda, o kaldırımdan bu kaldırıma; o 
kapıdan bu kapıya; o diyardan bu diyara; ney’im ve mey’imle 
bir kuru yaprak gibi savruldum.” diye özetler yaşamını 
Neyzen Tevfik. 
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İkilik 
 

Kâbe’den maksadın varmaktır yâra, 
Kör gibi tapınma, kara duvara, 
Hızır’ı ararsan kendinde ara, 
Bulamadım gibi rezalet etme. 
 
Savaş vurguncularından birinin dedikodusu yapılmaktadır. 
“Tonla parası var… Herifin bir eli yağda, bir eli balda… 
Nereye gitse, hemen yol açıyorlar!” diye. Neyzen, 
“Gerçekten kenara çekiliyor mu herkes?” diye sorar, 
“Çekiliyor.” cevabını alınca; “Demek cebindeki pisliğe 
bulaşmak istemiyorlar…” diye yapıştırır cevabı. 

Para 
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Câh ü mevki-kârı çok oldu gözümden düşeli, 
Bunların hiçliğini ben bilerek öğrendim. 
Şimdi de kalmadı nakdin nazarımda kadri, 
Kirli ellerde görünce, paradan iğrendim. 
(câh ü mevki-kâr: yüksek mevki ve yerlerin değeri) 

Neyzen Tevfik, yüreği insan sevgisiyle dolu biriydi. Dünya 
malına hiç değer vermezdi. 1952 yılında Şehir Komedi 
Tiyatrosu’nda jübilesinin yapılacağı gün bir arkadaşına 
telefon açar, kendisine bir takım elbise göndermesini ister. 
Arkadaşı elbiseyi gönderir. Jübile bitince sahnenin arkasında 
o elbiseyi çıkartıp oradaki garsonlara verir, sonra eski elbi-
selerini giyer. Bana vereceğiniz parayı da yoksullara dağıtın, 
der. 

Fırka parti diye 
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Fırka, parti diye halkın boğazından sıkarak, 
Milletin on senedir olmuş idi mengenesi. 
Kazdığı câh-ı belâya yine kendi düştü. 
Örsünü, kıskacını s..tiğimin çingenesi 
(cah-ı belâ: bela yolu) 

Bir gün Neyzen’e sorarlar: “Neyzen, çalarken mi 
neşelenirsin, yoksa neşeli olduğun zaman mı çalarsın?” 
Maliye Bakanı hakkında yolsuzluk dedikodularının dolaştığı 
bir dönemdir. Neyzen: “Maliye Vekili değilim ki, çalarken 
zevk alayım” der. 

Sanma ciddiyet ile 
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Sanma ciddiyyet ile sarf ederim san’atımı, 
Ney elimde suyu durmuş kuru musluk gibidir. 
Bezm-i meyde süfehânın saza meftûn oluşu, 
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık gibidir! 
(bezm-i mey: içki meclisi, süfehâ: zevk ve eğlenceye düşkün 
kişiler, meftûn: gönül vermiş) 

Devrin ileri gelenlerinin de bulunduğu bir toplantıda neyini 
üflerken kendisini dinlemeyip konuşanları görünce çok 
öfkelenip söylemiştir bu sözlerini. 

 

Cafer 
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Fabrika yaptı Sümerbank bez için, 
Çok muazzam bir eser bu, lâf değil! 
Dil i şinde ehl-i dil tezden dedi, 
S…. Cafer, bez getirsin Başvekil. 
 
Başvekil İsmet İnönü’nün Sümerbank bez fabrikasını açtığı 
günlerde, Türk Dil Kurultayı’nda dil profesörü Ahmet 
Caferoğlu’nun konuşmasının yarattığı hoşnutsuzluk üzerine 
söylemiştir bu dörtlüğünü. (1932) 

Ben güzel sevmeye geldim 
 

Düşeli derd-i firâkın ile sevdâya mey’e 
Müptelâyım, deliyim, sinmişim esrâr-ı ney’e 
Feleğin kahpe başında paralansın parası, 
Ben güzel sevmeye geldim, değil ekmek yemeye. 
(derd-i firak: ayrılık acısı, müptelâ: tutkun, esrâr-ı ney: ney’in 
sırrı) 

Mazhar Osman, Neyzen Tevfik’e içki içmeyi yasaklamış. 
İçmeye devam ettiği takdirde hayati tehlike doğacağını 
söylemiş. İleri derecedeki samimiyetlerine dayanarak içki 
içmeyeceğine dair bir de and içirmiş Neyzen’e. Aradan 
zaman geçmiş, Mazhar Osman, Neyzen Tevfik’e bir yerde 
içki içerken rastlamış, hemen hatırlatmış: “Hani sen içki 
içmemek üzere and içmiştin?” Neyzen şöyle cevap vermiş: 
“Üstat, biz fakir adamız.. Bulunca içki içeriz, bulmayınca and 
içeriz…” 
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Gönlümün zâviyesinden 

 

 
Gönlümün zâviyesinden dedi bir pîr-i mugan, 
Gözünü yum, sağır ol, yut dilini, kes sesini! 
Bilenin ağzına önce s..ıyor kahpe felek, 
Sonra sille ile patlatıyor ensesini. 
(zâviye: tekke, pîr-i mugan: din büyüğü) 

Neyzen Tevfik bir kez evlenmiş ve ayrılmıştır. Ayrıldığı karı-
sına aşık olan Neyzen onu hiç unutamamıştır. İçkiyi çok içtiği 
için yine Bakırköy Akıl Hastanesi’ne kaldırıldığında, 
karısının ikinci kocası da orada yatıyormuş, tesadüfen onunla 
tanışmış, ahbaplık kurmuş. O’nu Dr. Mazhar Osman’a takdim 
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etmiş ve: “Bu adama iyi bakın, iyileşsin ki, benim şimdi 
küfrettiğim bir insanı mutlu etsin.” demiş. 

İhtiyarlık ile gençlik 

 
 

İhtiyarlık ile gençlik diyerek, 
Şu hayâtı ikiye böldürme! 
Ey büyükten de büyük Allâhım, 
Benden evvel s..imi öldürme 
Dr. Fahrettin Kerim Gökay ‘içkinin zararları’ konulu 
konferansını vermektedir. Bir ara: “Rakı’nın her kadehi, 
hayatımızı bir saat kısaltır” der. Dinleyiciler arasında olan 
Neyzen yerinden fırlayıp bağırır: “Eyvah, yandık!” Hayrola, 
diye sorarlar. “Hesap ettim, meğer ben öleli tam kırk yıl 
olmuş!!!” 
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Asrın yeni bir umdesi var 

 

 

Asrın yeni bir umdesi var, hak kapanındır. 
Söz haykıranın, mantık ise şarlatanındır. 
Geçmez ele bir pâye, kavuk sallamayınca, 
Kürsî-i liyâkat, pezevenk puşt olanındır! 
(umde: ilke, pâye: mevki, kürs-i liyâkat: mevki) 

Bir gün, Neyzen Tevfik Pendik’teki bir dostunda sabaha 
kadar devam eden âlemden sonra, biraz seher havası almak 
için çıkar ve deniz kıyısına gelerek bir çitlembik ağacının 
altındaki bir kayanın üstüne oturur. İnsana huzur veren derin 
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bir sessizlik vardır doğada. Üstat, bu romantik havayı kaçırır 
mı, hemen neyini çıkarır ve çalmaya başlar. Biraz ileride ise 
çamaşırlarını yıkayan birkaç askerin tokaç sesleri duyulur. 
Ney sesini duyan askerler biraz sonra yanına gelerek büyük 
bir huşu ile dinlemeye başlarlar Neyzen’i. Bir ara neyzen 
melodiye ara vererek, “Merhaba evlatlar, siz de benim gibi bu 
gece uykusuz kaldınız galiba!” diye takılır onlara. As-
kerlerden birisi kulağına eğilip, “Kurbanın olayım amca, 
sabah sabah bizi deli ettin, ama sözümü kötü görme, 
kopçaların çözülmüş, edep yerin gözüküyor…” deyince, 
Neyzen kalkıp askerin boynuna sarılır. “A benim aslanım, 
ben sana kurban olayım ki edebim olduğunu ilk defa senden 
işitiyorum!” diyerek nüktesini patlatır. Sonra, pantolunun 
düğmesini ilikler ve askerlere bir güzel ney ziyafeti çeker. 

Altmı şından sonra cânâ 
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Bir taraftan câm-ı aşkın, bir taraftan meyle ney 
Kör kütük, zil zurnayım; sâkî fitil ettin beni! 
Sarhoşum, kör kandilim, yandım o mavi gözlere, 
Altmışından sonra cânâ bob-stil ettin beni. 
(cam-ı aşk: aşk kadehi, sâkî: içki sunan, cânâ: sevgili, bob-
stil: züppece giyim tarzı) 

 

Halk adamlığı, ney çalışındaki ve yergi türündeki ustalığı ile 
Neyzen, “Türklerin Diyojen’i” sayılırdı. O, yüzyılların 
yetiştiremeyeceği büyük bir sanatçı, mevki ve şöhret 
sahiplerini amansız bir şekilde hicveden derbeder bir deha 
idi. 

Demokratik idare 
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Kim demiş bizde bir demokratik idare yoktur, 
Ne demek, olmasa elbet dışardan alırız! 
Sırredip karne usûlüyle o gümrük malını, 
Karaborsaya verir, biz bize benzer kalırız. 
 
İkinci Meşrutiyet döneminde nazırlığa getirilen bir zat, çok 
geçmeden yeğeninin vali olarak atanmasını sağlar. 
Karşılaştıklarında, Neyzen, “Maşallah, kardeşinizin oğlu tıpkı 
fasulyeye benziyor.” deyince adam, “Genç yasta vali oldu, 
neden fasulyeye benzesin?” diye sorar. Neyzen de verir 
cevabı: “İşte ben de onun için benzetiyorum ya, fasulye de 
sırığa sarılarak büyür.” 

Kime sordumsa seni 
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Kime sordumsa seni doğru cevap vermediler; 
Kimi alçak, kimi hırsız, kimi deyyus dediler. 
Künyeni almak için partiye ettim telefon, 
Bizdeki kayda göre, şimdi o meb’us dediler! 
Neyzen Tevfik, ileriyi gören bir şairdi. Bundan yıllarca önce 
yazdığı hicivleri bile sanki bugün yazılmış gibi güncelliğini 
korumaktadır. 

Öyle hürriyete âşık ki 

 

 
Öyle hürriyete âşık ki kadınlar, hattâ 
Hiçbir erkek olamaz onlara yol arkadaşı. 
Çıkar at çarşafı teklîfine karşı, nitekim 
Donu fırlattı g..ünden, açacak yerde başı. 
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Basın çevrelerinde tanınmış bir hanım bir gün Neyzen’le 
karşılaşınca, “Aşk olsun, benim için aşifte filan gibi sözler 
söylemişsiniz.” der, Neyzen elini sinek kovalar gibi sallar ve 
“Hanım, sen beni tanımıyorsun. Ben herkesin bildigi şeyleri 
söylemem.” diye cevap verir. 

Şâhâne cehâlet 
 

Hayliden hayli kalınlaştı yobazlık yeniden, 
Softalık zorlu anırtı ile aldı yürüdü. 
Kara bir kinle taassup pusudan çıktı yine, 
Yurdu şâhâne cehâlet yeni baştan bürüdü. 
 
 
Dini bütün geçinen bir dostu Neyzen’e sorar, “Beni tanırsın. 
Cennetin anahtarı sende olsa beni oraya almaz mıydın?” 
Neyzen, karşısındakini baştan ayağa şöyle bir süzdükten 
sonra gülümser, “Bende cennetin değil de cehennemin 
anahtarı olsaydı, senin için daha hayırlı olurdu. Belki seni 
oradan çıkarırdım!” diye cevap verir. 

Sertabip 
Sertabibin bilirim kudret-i ilmiyesini, 
Kimi hakkında şöyle, kimi böyle dedi 
Mîriden çalma, rüşvet olarak Pendik’ten 
Mazhar Osman tam beş araba gübre yedi. 
(sertabip: başhekim, kudret-i ilmiye: bilginin gücü, 
mîri:devlet) 
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Neyzen’in kardeşi Şefik Kolaylı anlatıyor: “Tevfik rakıdan 
kesilmiş, istirahat etmek üzere Pendik’e gelmişti. Tevfik, 
dedim, senin yüzünden bak neler oldu. “Dr. Mazhar Osman 
Bey beş araba koyun gübresi istemişti, gönderdim. İhbar 
etmişler, müfettiş geldi, uzatmayalım başımıza iş açtın.” 
dedim. Bir hayli güldü. Birkaç saat sonra işte bu kıta’yı yazıp 
elime verdi. 

Şefik Kolaylı’nın, Dr. Mazhar Osman’a parasız verdiği 
gübreler için hakkında soruşturma açıldığı anlaşılmaktadır. 
Bu soruşturma, cumhuriyetin ilk yıllarında devlet malının 
nasıl korunduğunun bir göstergesi değil mi? Bugün, devlet 
malının nasıl talan edildiğini gördükçe, “Nereden nereye 
geldik…” diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. 
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Atatürk’ün ölümünden sonra 

 

 
 

Tanrı ölmez, O dilerse görünür bir müddet, 
Kaybolunca O’nu kalbinde bulur her millet. 
Biliyormuş kaderin cilvesini evvelce, 
Bütün ecrâm-ı semâ yasla büründü o gece. 
Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, 
Ay tutuldu diyemem gökyüzü mâtem tuttu. 
Ata geçtin ebedin mevki-i müstahkemine 
Bir direktif veriyor arza, beşer âlemine! 
Bize ilhâm ile isâl ediyor her haberi, 
Ki O’nun kudret-i külliye, emirber neferi. 
Bağladı dâr-ı fenânın ebede telsizini, 
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Güdelim açtığı yollardan mübârek izini. 
Atatürk’ün beşere sunduğu peymânı budur: 
Atatürk’e inananlar er olur, sulhu korur! 
(ecrâm-ı semâ: gökteki yıldızlar, mevki-i müstahkem: 
makam, isâl: ulaştırma, kudret-i külliye: Allah yapısı, dâr-ı 
fenâ: hiçlik alemi, peyman: yemin, and) 

Neyzen’in sevmediği tek şey, otoriteydi. O yüzden devlet 
erkânı ile iyi geçinmezdi. Yalnız, Atatürk’e çok bağlıydı. 
Atatürk’ün ölümünden sonra günlerce evinden çıkmadığı 
söylenir. Yukarıdaki satırları Atatürk’ün ölümünün ardından 
1938’de yazmıştır. 
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NEYZEN TEVFİK
(1879-1953) 
Ney üflemedeki ustalığı yanında hicviyeleriyle de tanınan şair.

 
Müellif: 

HASAN AKSOY 

24 Mart 1879’da Bodrum’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik olup soyadı 

kanunundan sonra Kolaylı soyadını almıştır. Hayatının belli bir dönemi hakkında en 

doğru bilgiler 1917’de yazdığı “Tercüme

Dedesi Samsun Bafra’da C

babası İstanbul Dârülmuallimîn

Mektebi kurucu öğretmeni Hâfız Hasan Fehmi Efendi, annesi Bolu’nun 

Müstahkimler nahiyesinde Hatipoğulları sülâlesinden Emine 

Bodrum’da okudu. Babasının tayini üzerine Urla’ya göç ettiler (1892). Ömür boyu 

kurtulamayacağı sara nöbetleri şeklinde gelen bir hastalığa burada yakalandı. Berber 

Kâzım Efendi’den ilk ney derslerini Urla’da aldı. Sağlığına zarar vere

ailesi ona neyi yasaklamışsa da daha sonra doktorunun tavsiyesiyle tekrar üflemeye 

başladı. İzmir İdâdîsi’ne yatılı olarak girdi, ancak hastalığı yüzünden okulu bırakmak 

zorunda kaldı. Kâzım Efendi’nin tavsiyesi üzerine İzmir Mevlevîhânesi

ederken Şeyh Nûreddin Dede’nin kardeşi Cemal Bey’den ney öğrenmeye başladı 

(1894). Mevlevîhâne müdavimleri arasında Şair Eşref, Tokadîzâde Şekib Bey, Tevfik 

Nevzad, Abdülhalim Memduh, Bıçakçızâde Hakkı gibi çoğu sürgün dolayısıyla 

İzmir’de bulunan edebiyat ve mûsiki dünyasının sanatkârlarıyla tanıştı. Türkçe, 

Arapça ve Farsça dersleri aldı. Ney üflemedeki şöhreti yayıldıkça gidilen yemekli 

toplantılarda içkiye de başladı. Muktebes dergisinin 30 Nisan 1314 (12 Mayıs 1898) 
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tarihli sayısında ilk şiiri yayımlandı. 

 

1898’de İstanbul’a gitti ve babasının arkadaşı Mûsâ Kâzım Efendi’nin o sıralarda 

müderris bulunduğu Fethiye Medresesi’ne girdi. Tanıştığı Mehmed Âkif’ten (Ersoy) 

Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı, o da Âkif’e ney dersleri verdi. Kendi 

ifadesine göre her bakımdan hocası ve mürşidi olan Mehmed Âkif aracılığıyla 

Hersekli Ârif Hikmet, İbnülemin Mahmud Kemal, şair Halil Edib gibi şahısların 

sohbetlerine katıldı. Zamanının mûsiki üstatlarından Kanûnî Hacı Ârif Bey, Tanbûrî 

Cemil, Kemençeci Vasil ve Ûdî Nevres’le tanışma fırsatı buldu. Bu arada Yenikapı ve 

Galata mevlevîhânelerine gidip medresenin katı atmosferinden kurtulmaya çalıştı. 

Medrese kıyafetini giymemesi gibi sebeplerden dolayı medreseden ayrılıp Fatih’te 

Şekerci Hanı’nda tuttuğu bir odada ikamet etmek zorunda kaldı. Bu şekilde bir hayat 

tarzı onun içkiye olan iptilâsını arttırdı. Bu arada bazı kaynaklarda belirtildiğine göre 

namaz kılmadığı gerekçesiyle Yenikapı Mevlevîhânesi’nden de uzaklaştırıldı. 

 

Şehzadebaşı ve Sirkeci meyhânelerindeki toplantılarda II. Abdülhamid idaresine 

karşı pervasızca sözler sarfetmesi neticesinde takibata uğradı ve bu yüzden çevresini 

kaybederek yalnız kaldı. İzbe meyhânelere dadanarak sefil bir hayat yaşamaya 

başladı. Mehmed Âkif’in ısrarlarına rağmen içkiyi bırakamadı. Bu arada Bektaşî 

muhitlerinde bulundu. 1903 yılında Mısır’a giderek İskenderiye ve Kahire’de yaşadı. 

Kaygusuz Sultan Bektaşî Tekkesi’ne sığındı. II. Meşrutiyet’in ilânı üzerine (1908) 

İstanbul’a dönüşünde tekrar Âkif’in yanına geldi. 1910’da Cemile Hanım’la evlendi, 

ancak kızı Leman üç aylıkken ondan ayrıldı. Herhangi bir işte çalışmadı. Âkif’i görmek 

için ikinci defa Mısır’a gitti (1929). 

 

Dönüşünde İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda görevlendirildi (1930). Bu arada 

hastalığı ve içkiye olan düşkünlüğü sebebiyle birkaç defa akıl hastahanesinde tedavi 

gördü. 1951’de çevrilen bir filmde oynadığı önemli rolüyle epeyce başarılı bulundu. 

Yakalandığı bronşitten kurtulamayarak 29 Ocak 1953’te vefat etti. Hem Mevlevî 

hem Bektaşî merasimi yapılarak Kartal Mezarlığı’na defnedildi. Daha önce dostluk 

kurduğu Kurt Strigler’in Neyzen için bestelediği bir parça Dresden Radyosu’nda 
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çalındı (Usta, s. 34). Remzi Dede, “Remzi târîhin yazarken çekti bir âh-ı hazîn / Gitti 

Neyzen elde ney kevser şarâbı içmeye” mısralarıyla vefatına tarih düşürmüştür. 

 

Mala mülke değer vermeyen, etrafındaki haksızlıkları alaya alan dervişmeşrep bir 

kişiliğe sahip olan Neyzen Tevfik neyini yalnızca kendi zevki için üflemiş, onu maddî 

kazanca alet etmemiş, sadece gönül adamı kişiliğiyle öne çıkmıştır. “Aksedince 

gönlüme şems-i hakîkat pertevi / Meyde Bektâşî göründüm neyde oldum Mevlevî” 

mısraları onun yaşayış tarzı ve düşünceleri hakkında fikir vermektedir. Hayatında 

kendisine maddî imkânlar sağlayacak kişilere iltifat etmemiş, bildiği ve inandığı gibi 

yaşamıştır. “Felsefemde yok ötem, ben çünki sırr-ı vâhidim / Cem‘-i kesrette 

yekûnen sıfr-ı mutlak olmuşum / Yokluğumla âşikârım, Ehl-i beyt’e âidim / Secdemin 

şeklindeki ism-i Muhammed şâhidim” mısraları ve ölümüne çok yakın bir zamanda 

kendisini ziyarete gelen Cemalettin Server’e söylediği, “Şahit ol Server, ben şuurlu 

bir müminim” sözü onun dinî inancı hakkında bir kanaat verir. 

 

Şiirlerinde Bodrum’da dinlediği halk şairlerinin, Şair Eşref’in ve Mehmed Âkif’in 

etkileri görülmektedir. Hiciv şiirlerinde yer alan kaba saba ve açık saçık sözleri 

umursamaz hayat tarzına bağlamak gerekir. Mizahla düşünceyi birleştiren ince, 

alaylı şiirleri de çoktur. Bu yönleriyle eski tarz şiirle yeni şiir arasında kalmış, fakat 

daha çok eskiyi hatırlatacak ifadelere yer vermiştir. Yer yer hece ve daha çok aruz 

veznini kullanmıştır. Medrese kültürünün ve tekke muhitinin tesiriyle şiir dili oldukça 

eskidir. Nükteleriyle birlikte kalendermeşrepliği, alaycılığı, haktan ve halktan yana 

oluşu onun halk tarafından sevilip tanınmasını sağlamıştır. 

 

Küçük yaşlarından itibaren üflemeye başladığı neydeki ustalığı hayatının ileriki 

safhalarında mûsiki otoriteleri tarafından kabul edilmiş ve mûsiki meclislerinin 

aranan kişisi olmuştur. Şiirlerinden altısı çeşitli bestekârlar tarafından bestelenmiştir 

(a.g.e., s. 64-65). Çeşitli makamlarda ney taksimlerinden oluşan birçok plak 

doldurmuşsa da bunlardan pek azı muhafaza edilebilmiştir (Akdoğu, s. 65; mevcut 

plaklardan faydalanılarak on altı ney taksimi 2001’de bir CD’de toplanmıştır). 

Şehnaz-bûselik ve nihâvend makamlarında iki saz semâisi bulunmaktadır (notaları 
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için bk. a.g.e., s. 67-72). Ayrıca ondan derlenmiş bir de zeybek havası vardır (a.g.e., s. 

74). Ney üflemede son derece mahir olan Neyzen’in üslûbu klasik ney üfleme 

tarzından oldukça farklıdır. 

 

Neyzen Tevfik’in yayımlanmış Hiç (İstanbul 1335 r.) ve Azâb-ı Mukaddes (İstanbul 

1340 r.) adlarında iki şiir kitabı bulunmaktadır. Hayatı, şairliği, hicivleri, nükteleri ve 

mûsiki yönüyle ilgili olarak çok sayıda eser telif edilmiştir (şiirleri ve nükteleri 

hakkında yazılanlar Halikarnaslı Bohemi Neyzen Tevfik Külliyatı adı altında Şevki 

Koca ve Murat Açış tarafından yayımlanmıştır [İstanbul 2000]; ayrıca bk. bibl.). 
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