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NAİL TAN

T

DK Bilim Kurulu Üyesi (Üç
Dönem 1983-2001), Türk Dili
dergisi Yayın Kurulu/Yayın
Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Ü
DTCF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Meliha Ülker Anbarcıoğlu 3 Haziran
2012 Pazar günü Ankara’da hayata
gözlerini yumdu. Uzun zamandan
beri hastaydı. Ankara’daki bir
huzur-bakımevinde hem yaşamakta
hem
de
tedavi
görmekteydi.
Cenazesi, 5 Haziran 2012 Salı
günü DTCF’de düzenlenen tören
ve Ankara Kocatepe Camisi’nde
kılınan öğle ve cenaze namazlarının
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda,
2001 yılında ölen kocası M. Atâ
Anbarcıoğlu’nun mezarının yanında
toprağa verildi. Cenaze namazı,
Lice’de şehit düşen Kur. Bnb. Ercan
Kurt’un namazıyla birlikte devlet
erkânının
huzurunda
kılındı.
Asıl
adı
Meliha
Ülker
Tarıkâhya olan Anbarcıoğlu, 25
Şubat 1923 tarihinde Sivas’ta
doğdu. Babası Musa Kâzım Bey,
annesi ise Şahâdet Hanım’dır.
Meliha, Refi ve Seniha’dan sonra
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ailesinin dördüncü çocuğu olarak

Enstitüsü Müdürlüğü, Doğu Dilleri

sonra Yıldırım, Turgut ve Babür

(1983’ten

sonra),

bulundu.

Bu

dünyaya

gelmiştir.

Kendisinden

adlı erkek kardeşleri doğmuştur.
İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta

yaptı. Fevzi Paşa İlkokulu ile Sivas
Lisesinin orta ve lise bölümlerini
bitirdi. Ankara Ü DTCF’de yüksek
öğrenime

başladı.

1945

yılında

Fakültenin hem Klasik Şark/Doğu

ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı
DTCF

Dergisi

Yayın Kurulu Üyeliği görevlerinde
sıra

görevlerinin

Selçuk

yanı

Üniversitesinde

kuruluşundan (1975) itibaren 1979
yılına kadar öğretim, yönetim kurulu
ve senato üyesi olarak hizmet verdi.
DTCF

Dekan

Yardımcılığı

Dilleri hem de Türk Dili ve Edebiyatı

(1973-1974) ve iki dönem Ankara

çalışkan ve yetenekli bir öğrenciydi.

(1985-1988, 1988-1990) gibi önemli

Bölümünden

mezun

oldu.

Çok

“Enverî Divanı’nın Edisyon Kritiği”
konulu

doktora

teziyle

edebiyat

doktoru unvanını aldı (1949). Tahran
Üniversitesinin

bursuyla

iki

yıl

kadar İran’da kalıp incelemelerde
bulundu, Farsçasını geliştirdi (19491951).

Klasik

Yurda
Şark

dönüşünde

Dilleri

DTCF

Kürsüsüne

asistan atandı. Londra Ü Şark Dilleri
Okulu ile British Museumda bir

yıl kadar inceleme yaptı (1954).
“Çağdaş İran Edebiyatında Nazım”
konulu tezini başarıyla savunarak

1955 yılında doçent unvanını aldı.
Doçentliği sırasında Paris Sorbonne

Üniversitesinde Doğu Edebiyatları

üzerine araştırmalar yaptı (1959).
Aynı yıl, Société Asiatique adlı bilim

kuruluşuna üye seçildi. “Mevlânâ

ve Çevresi” konulu çalışmasıyla
profesörlüğe yükseldi (1962). Profesör
olduktan

sonra

DTCF’de

Klasik

Şark Dilleri Kürsüsü Başkanlığı,
Doğu

Dilleri

ve

Edebiyatları

Ü

İlahiyat

Fakültesi

Dekanlığı

yönetim görevlerini başarıyla yerine

getirdi. 7 Temmuz 1990 tarihinde

Ankara Ü DTCF öğretim üyeliğinden
emekliye

ayrıldığında

da

1995

yılına kadar fakültesinde lisans üstü
öğrencilerine derslerini sürdürdü.

Anbarcıoğlu, 1983-2001 yılları

arasında TDK’de üç dönem Bilim
Kurulu

hizmetler
ve

1998,

Üyesi

verdi.

Uygulama
Kaynak

Uygulama
Yayın

Çalışma
Dergisi

önemli

Sözlük

Bilimi

Kolunda

Eserler

Kolunda

1992-

Bilim

Komisyonunda,

Komisyonunda,
Kökenli

sıfatıyla

1994-1998,

Tercüme

Türkçede

Kelimeler

Grubunda,

Yayın-Yayın

ve

Batı

Sözlüğü

Türk

Dili

Danışma

Kurullarında görev alarak Kurum
çalışmalarına

katkıda

bulundu.

Bilimsel makaleleri Türk Tarih

Kurumu Belleten, DTCF Doğu Dilleri
Araştırmaları,
Tercüme

Erdem,

dergilerinde

İmage

ve

yayımlandı.
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İngilizce

yıllarda TDK’nin düzenlediği her

Frasçadan Türkçeye çevirdiği edebî

ihmal etmedi. Durağı cennet olsun.

ve

Arapça,

Fransızca

eserlerle

Farsça,

bilen

Anbarcıoğlu,

edebiyatımızda

önemli

sempozyuma, konferansa katılmayı

bir yer edinmeyi başardı. Sultan

Veled’in Maarif’i (1949-1985 arasında
altı baskı), Mevlânâ Celaleddin-i

Rumî’nin Fihi Mâfih’i (1955-1985
arasında yedi baskı), Nâsır Husrev’in
Saadetname
arasında
çeviri

üç

Mesnevîsi
baskı)

çalışmalarıdır

(1958-1985

en

önemli

denilebilir.

Türk ve İran Edebiyatlarında Mihr u
Mâh ve Mihr u Müşteri Mesnevîleri
(1983)

adlı

incelemesi

ünlüdür.

1961 yılında Köy İşleri Bakanlığı

				

Çukurova’nın 20. yüzyılın ikinci

yarısı ile 21. yüzyılın başlarında

kadar

yetiştirdiği güçlü âşıklardan TDK’nin

Anbarcıoğlu ile evlendi. Tarıkâhya

şairi İmâmî mahlaslı Âşık Ahmet

olmadı. 2001 yılında vefat eden eşinin

ne yazık ki 28 Şubat 2012 tarihinde

Taki (1995), Aligüdü (1995), Elekçi

hayatına son verdi. Cenazesi, ertesi

adlı altı romanı ile Gezi Anıları (1994)

köyünün

Müsteşar
468

Çukurovalı Âşık Ahmet İmâmî

Yardımcılığına

Atâ

Âşıklar Şölenlerinin değişmez halk

Çocukları

İmâmî, geçirdiği bir bunalım sonucu

Semih’in Defteri (1993), Menük (1994),

yaşadığı Adana’nın Sarıçam ilçesinde

Fadim (1996) ve Yaşar Kabali (1996)

gün, doğduğu Kozan’ın Bağtepe

adlı bir gezi kitabı bulunmaktadır.

verildi.

Kastamonulu

Ahmet İmâmî, TC Kimlik Belgesi’ne

yükselen
olan

romancı

soyadı

Mehmet

değişti.

Anbarcıoğlu’nun romancı eşinin
olması

dolayısıyla

evlerine zaman zaman gider, uzun
sohbetlerde

bulunurduk.

bana

uğrardı.

TDK’ye

hizmet için geldiğinde de rahmetli
sıkça

Eşiyle

çok

saygılı, örnek bir evliliği vardı.

Çok vefalıydı. Ablası Seniha Erfen
hastalanıp yatalak olduktan sonra

yıllarca onunla ilgilenip hastanede
yanında kaldı. Sağlığı yerinde olduğu

mezarlığında

toprağa

Asıl aile soyadı Bozdemir olan

göre

8

Haziran

1954

tarihinde

Kozan’ın Bağtepe köyünde dünyaya

geldi. Kendi ifadesine göre ise gerçek
doğum yılı 1955’tir. Soyadını, on-on

beş yıl önce mahkeme kararıyla Âşık
İmâmî yaptırmıştı. Yani öldüğünde
tam adı; Ahmet Âşık İmâmî idi
Âşık

İmâmî’nin

hayatı

ve

sanatıyla ilgili olarak Çukurova Ü
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Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Güreş Federasyonunda görev aldı.

Artun tarafından iki bitirme tezi

salavatnameleriyle takdir kazandı.

Edebiyatı Bölümünde Prof. Dr. Erman
yaptırılmıştır: 1. Hüseyin Yağmur;

Yağlı

ve

karakucak

güreşlerdeki

Âşık İmâmî, asıl mesleğinin âşıklık

“Âşık İmâmî-Hayatı Şiirleri”, Adana

olduğunu söylerdi. Yaklaşık yirmi

“Âşık İmâmî’nin Ağıtları”, Adana

sağlamaktaydı.

1999, 114 s. 2. Makbule Geçioğlu;
2010, 112 s. Bu iki tezde verilen, ayrıca

ustaları Âşık Feymanî ve Âşık Hacı

Karakılçık’tan aldığım tamamlayıcı
bilgilere

soyundan

göre

ailesi

gelmektedir.

Dadaloğlu
Babası

Kuyucu lakaplı Duran Bozdemir,
Tufanbeyli Avşar oymağına, annesi

beş yıldır geçimini âşıklık yaparak
İlk

ustası

annesi

ağıtçı Koca Anşa’dır. Koca Anşa’nın
yetiştirmesi Âşık Avşar Musa ikinci
etkilendiği kişidir, ustasıdır denebilir.
Âşıklığa başlayışını, tez çalışması
sırasında

Çukurova

Üniversitesi

öğrencisi Makbule Geçioğlu şu şekilde

belirlemiştir: “On yaşlarında çobanlık

Ayşe Hanım (Koca Anşa) ise Kozan

yaparken, bir gün karnı acıkınca eve gelir.

mensuptur. Ünlü Sarıkamış Ağıtı’nın

ve ekmek koyar. O sırada yaşlı bir adam

Bağtepe köyünden Varsak oymağına
kaynak

kişisi

Kara

Zala,

Âşık

İmâmî’nin babaannesidir. Yöresinde

“Koca Anşa” diye bilinen Ayşe

Bozdemir de Çukurova’nın ünlü
ağıtçılarındandır.
Ahmet

Bozdemir,

ilkokulu

bitirdikten sonra hafızlık kursuna

devam edip hafız oldu. 1974-1976
yılları

arasında

olarak

yerine

Zonguldak

vatan

Devrek’te

getirdi.

görevini

jandarma

Askerlik

sonrası on bir yıl kadar Kur’an
kursu öğretmenliği ve imamlık yaptı.
Bu sırada, İmam Hatip Lisesi orta
kısmını da bitirdi. Sigorta primlerini
yatırarak emekliliğe hak kazandı.
Dinî

görevlerinin

yanı

sıra

güreşlere de çıktı. Karakucak güreş

ile minder güreşinde başarılı oldu.
Yaşlanınca

cazgırlığa

başladı,

Annesi Koca Anşa önüne bir tabak yoğurt
gelir ve Koca Anşa’dan yemek ister. Koca

Anşa, evde yemek olmadığını söyleyince
çocuğun tabağındaki yoğurttan yemek
için yanaşır. Annesi izin vermese de yaşlı

adam, Ahmet’in tabağındaki yoğurttan
bir kaşık yer, bir kaşık yoğurdu da Ahmet’e

yedirir ve ortadan kaybolur. Bu olaydan
sonra, Ahmet’in dili tutulur, konuşamaz.
Geceleri sabaha kadar çığlık atar. Her gece
rüyasına, o yaşlı adam girer. Adamın

elinde nuranî bir ip yumağı vardır.
Ahmet, o yumağın peşinden gider ve
sonunda yumağı eline alır. Ertesi gün, dili

çözülür, şiir söylemeye başlar” (Geçioğlu
2010: 7-8). Feyzi Halıcı’ya ise 15-16

yaşlarında iken bir kıza âşık olup
ilk şiirlerini söylediğini anlatmıştır
(Halıcı

1992:

245).

Çukurova

yöresi âşıklarından Feymanî, Hacı

Karakılçık, Kul Mustafa ve Deli
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Hazım (Demirci)’ı ustası kabul eder.

Geçioğlu’nun tezinde ise kendisinden

Halil Karabulut ile Erzurumlu Âşık

önemli bir halk edebiyatı birikimidir.

Yine Çukurova halk şairlerinden
Reyhanî’den

çok

yararlandığını

belirtir. Saz çalmayı askerlikten sonra

kendi kendine öğrenmiştir. İmâmî
mahlasını, Bağtepe köyündeki bir

Diğer tezi hazırlayan Hüseyin Yağmur

ise 96 şiirini incelemiştir. Bu sayı da
önemlidir.

Halil Atılgan, Çukurova Türküleri

düğün sırasında, mesleğini dikkate

I, adlı kitabında, Âşık İmâmî’den

vermiştir.

ve sözlerini vermiştir. Bu türkülerden

alarak ustalarından Hacı Karakılçık

İrticalen şiir söyleyebilen İmâmî,

atışma dâhil âşıklık sanatının birçok
dalında kendisini kabul ettirmiş, sazı

sözü güçlü bir halk şairiydi. 1990
yılından itibaren başta Konya Âşıklar
Bayramı olmak üzere yurdun dört bir

yanında düzenlenen âşıklar bayramı470

derlenmiş 64 ağıt yer almaktadır ki,

derlediği dört halk türküsünün nota

ilk üçünün sözleri de İmâmî’ye aittir:
Oturup da Bir Muhabbet Etmeden /
Keziban, Erciyes Dağı, Duydunuz mu

Gedikli / Avşar Ali’nin Ağıdı, Kozan

Köprüsü’nde Bir Güzel Gördüm
(Atılgan 1998: 209, 224, 321, 360).
Şiirlerini

henüz

bir

kitapta

şöleni vb. etkinliklere katılıp birçok

toplayıp yayımlamamıştı. Çünkü,

Feyzi Halıcı tarafından 1990 yılında

Mevlânâ, Silifke, Anayurt dergileri

ödül kazandı. “Âşıkların Babası”
Konya Âşıklar Bayramı’nda “usta
âşık” ilan edildi. “TBMM’nin 75.
Kuruluş Yıl Dönümü” dolayısıyla
düzenlenen

yarışmada

kazandığı

birincilik ödülü (1995), çok önemlidir.

Kendisiyle ilgili bir yayında 31 ses
kasetinin çıktığı belirtilmiştir (TuranSüzer-Gökçe-Bal 2008: 6). Şiirlerinden

daha çok gençti. Çağrı, Yeni Ses,
başta olmak üzere pek çok dergi ve
gazetede şiirleri yer almıştır. Birçok
radyo ve TV programına katılan

Âşık İmâmî son olarak Adana’da
yayım yapan Koza TV’de Aydost adlı
müzik eğlence programını hazırlayıp
sunmaktaydı.

Mezhebini, tarikatını, partisini

bir bölümü Musa Eroğlu, Bircan

soranlara şu cevabı vermekteydi:

türkü olarak yorumlanmıştır. TRT

vatan sevdası (Yağmur 1999: 6).”

Pullukçu ve Gönül Maraşlı tarafından
Repertuvarına kazandırdığı türküler

vardır. Ahmet Z. Özdemir’in ağıt
araştırmalarında-derlemelerinde

iki

ağıdına yer verilmiştir: Ali Coşkun’un
Ağıtı,

Meyrik’in

Ağıtı

(Özdemir

2001: 235-236, 335-336). Makbule

“Siyasetim millet sevgisi, tarikatım
Şiirlerinde Karaca Oğlan, Dadaloğlu
ve Yunus Emre’nin etkisi görülür.

İlahî aşk, maddi aşk, vatan sevgisi,
kahramanlık,

iyi

ahlak

öğütleri,

toplumsal bozuklukları taşlama en
sık işlediği konulardır. Âşık Şiirinde
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Taşlamalar kitabında iki taşlaması

Âşık,

çile

adamıdır.

Çile

değerlendirilmiştir (Çıblak 2008: 156,

çekmeyen, sıkıntı çekmeyen âşık,

ve

iyi

272). Şiirlerinde mahallî dili, atasözü
deyimleri

kullanmaya

vermiştir.

önem

Çırakları Âşık Güldiken, Âşık

Pala, Osmaniyeli Vuslatî, Abdullah
Âşikâr

Gazi’dir.

ve

kendi

oğlu

Ertuğrul

Hürriyet’in 29 Şubat 2012 tarihli

baskısında yer alan ölüm haberine

göre, dört kez evlenmiştir. Birinci
eşi

Bağtepe

Hanım’dan

köyünden

Mesude,

Pakize

Dolunay,

Âşina adlarında üç kızı ve Ertuğrul

Gazi adında bir oğlu ile üçüncü eşi

Seydişehirli Ayşe Hanım’dan oğlu

güzel şiirler söyleyemez, sazını da
çalamaz.

Âşık

edebiyatımız,

âşıkların çileli hayatlarının sonucu
ortaya çıkmıştır denebilir. Âşıkların
çileli hayatlarına, bazen de Ahmet

İmâmî örneğinde olduğu gibi facia
ölümlerine bir yandan üzülüyoruz

ama bir yandan da âşık sanatımızın
yaşaması bakımından seviniyoruz.

Hayat ve ölüm, sevinç ve keder.
Hayatın değişmez gerçekleri...
İmâmî’yi

güzel

bir

anıyoruz. Ruhu şad olsun!

şiiriyle

Öldürür Beni

Aydost bulunmaktadır.

Anadolu’muzun ana dilinden

Başkanlığının düzenlediği “Karaca

“Ah n’eyleyim gönül senin elinden”

Âşık İmâmî ile Tarsus Belediye

Bu türküler bir gün öldürür beni

Oğlan Şelale Şiir Akşamları Festivali”

Bu türküler bir gün öldürür beni

görüşüyor, sohbet ediyorduk. İTÜ Türk

Türkülerden bir gül harmanı dersem

Üyesi Süleyman Şenel’in 21 Mart 2008

“Ela gözlüm ben bu elden gidersem”

dolayısıyla

on

yıldır

Tarsus’ta

Musikisi

Konservatuvarı

tarihinde

İstanbul’da

“Türkiye

Âşıklar

Öğretim

düzenlediği
Kurultayı”

Dünyanın gözünün önüne sersem
Bu türküler bir gün öldürür beni

sırasında, parasızlıktan yakınmasını

Türkü seven elbet bir türkü dinler

deyimini defterime not etmiştim. Bir

“Sürmeli gözlerin sürmeyi n’eyler”

kibarca ifade eden şu Çukurova

Baraklı bozlaklı aman ah eyler

makalemde de kullandım. Yakında

Bu türküler bir gün öldürür beni

yayımlanacak: “Ev bağda, bağ dağda,

Çok ağlattı çok güldürdü kulları

yağda.” Dostlarından duyduğuma

“Kalktı göç eyledi Avşar elleri”

BAL-TAM Türklük Bilgisi dergisinde
pilav pişirsek ama tava delik, iş

Tatlı gelir Dadaloğlu dilleri

göre intiharının sebeplerinden biri de

Bu türküler bir gün öldürür beni

geçim sıkıntısıymış.
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Karalardan kara, aklardan aktır
Sararmış ayvadır, yeşil yapraktır
“Benim sadık yârim kara topraktır”
Bu türküler bir gün öldürür beni
Sazımı elime aldım alalı
Nerde güzel görsem başım belalı
“Emirdağ’ı birbirine ulalı”
Bu türküler bir gün öldürür beni
Türküyle kavruldum, türküyle yandım
Türkü çağırmayan dilden usandım
“Gide gide bir söğüde dayandım”
Bu türküler bir gün öldürür beni
Türkülere gözüm gönlüm aç benim
Söyledikçe kuvvet benim, güç benim
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“Hata benim, günah benim, suç benim”
Bu türküler bir gün öldürür beni
Kimi yiğit söyler, kimi gariban
“Erzurum dağları kar ile boran”
“Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban”
Bu türküler bir gün öldürür beni
Narman’da bir güzel gördüm Sümman’a
Ey Türk genci nasihatım bu sana
“Can sağ iken yurt vermeyiz düşmana”
Bu türküler bir gün öldürür beni
İmâmî, türküsüz geçmiyor günüm
Sevdadır mezhebim, sevgidir dinim
“Alevî de benim Sünnî de benim”
Bu türküler bir gün öldürür beni

(Konya, 1 Ağustos 2006)
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Adana Valiliği Yayını.
Metin Turan-Nazender Süzer-Gürsel
Gökçe-Dilek Bal, Yaşayan Halk Ozanları,
Ankara 2008, s. 6-9, Ürün Yayınları.
Ahmet

Z.

Özdemir,

Öyküleriyle

Ağıtlar II, Ankara 2001, s. 235-236, 335336, Kültür Bakanlığı Yayınları: 303.
Hüseyin Yağmur, Âşık İmâmî /
Hayatı Şiirleri, Çukurova Ü Fen-Edebiyat
Fakültesi TDEB Yayımlanmamış Lisans
Tezi, Adana 1999, 114 s.
Makbule Geçioğlu, Âşık İmâmî’nin
Ağıtları,

Çukurova

Ü

Fen-Edebiyat

Fakültesi TDEB Yayımlanmamış Lisans
Tezi, Adana 2010, 112 s.
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çiftçi Ümmet Efendi, annesi ise Fa-

dime Hanım’dır. Ünlü şair ve yazar
Bahaettin Karakoç’un kardeşi, şair ve
eğitimci Ertuğrul Karakoç’un da ağabeyiydi.

Ekinözü Köyü İlkokulunu bitir-

di (1944). Ortaokula gidemedi. Marangozluk öğrendi. Bir süre köyünde
Şair, Yazar Abdurrahim Karakoç
20-21. yüzyıl Türk edebiyatının

önde gelen şairlerinden Abdurrahim
Karakoç, 46 gündür akciğer enfeksiyonu tedavisi gördüğü Gazi Ü Tıp

Fakültesi Hastanesinde 7 Haziran
2012 Perşembe günü solunum yetmezliği sonucu son nefesini verdi,

Hakk’a yürüdü. Cenazesi, 8 Haziran
2012 Cuma günü Ankara Kocatepe

Camisi’nde kılınan Cuma ve cena-

ze namazlarının ardından Bağlum
Mezarlığı’nda

Şeyh

Abdülhakim

Arvâsi (1865-1943) Türbesi’nin yanında toprağa verildi. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Mehmet Görmez kıldırdı. Cumhur-

başkanı Sayın Abdullah Gül, TBMM
Başkanı Sayın Cemil Çiçek ve Baş-

bakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
şairin kaybı dolayısıyla Türk ulusuna

ve ailesine birer başsağlığı mesajı yayımladılar.

Karakoç, 7 Nisan 1932 tarihinde

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinin
Ekinözü (Cela) köyünde (1991’de

ilçe oldu) doğdu. Babası; halk şairi,

çiftçilik, marangozluk yaptı. 1958 yılında Ekinözü’nde belediye teşkilatı

kurulunca, muhasebeci olarak be-

lediyede memuriyete başladı. Mart

1981 ayında emekliye ayrılıncaya
kadar bu görevini sürdürdü. Emekli

olunca ailesiyle Ankara’ya yerleşip
Sincan’da sanat çalışmaları yaptı.

Gazetecilik, köşe yazarlığı, şairlikle
geçimini sağladı.

Dedesi ve babası da şairdi. Ayrı-

ca, Elbistan’da çok sayıda halk şairi
yaşamaktaydı. Bu sebeple, halk şiiri

ikliminde doğup büyüdü. Küçük yaş-

lardan itibaren şiir yazmaya başladı.
İlk şiirleri Elbistan’da yayımlanan

Engizek gazetesinde basıldı (1955).

1958 yılına kadar yazdığı şiirleri beğenmeyerek yok etti. 1958’den sonra

yazdıklarını Hasan’a Mektuplar adıy-

la 1964’te yayımlayınca ünü yayıldı.

Âşık tarzı şiir tekniğini benimsedi.
Hece ölçüsüyle mahallî söz dağarcığı

ve ağız özelliklerini ustalıkla kullan-

mayı bildi. Ancak, bağlama çalmayı
öğrenememişti. Mahlas almayı da dü-

şünmemişti. Çok az şiirinde Karakoç
mahlasına yer verdiği görülmüştür.
Az sayıda serbest vezinli şiiri de var-
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dır. Şiirlerinde aşk, vatan sevgisinin
yanı sıra toplumsal bozuklukları da
ele aldı. Mizah yüklü yergi, taşlama
şiirleri gençler arasında ezberlendi.
Siyasal, toplumsal bozuklukları eleştirdiği şiirleri dolayısıyla hakkında
otuza yakın dava açıldıysa da tamamından aklandı. Şiirleri; Fedai, Devlet,
Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk ile Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde
yayımlandı. Gündüz ve Yeni Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.
Yüze yakın şiiri, türkü ve şarkı biçiminde bestelendi ve ününe
ün kattı. Musa Eroğlu ve Zekeriya Bozdağ’ın bestelediği Mihriban,
Mahzunî Şerif’in bestelediği Tohdur
Beğ, Hâkim Beğ, Esat Kabaklı’nın
bestelediği Gel Gayrı, Bayram Bilge
Tokel’in bestelediği Dağ ile Sohbet,
İncinmesin, Uğur Işılak’ın bestelediği Suları Islatamadım ve Ekrem
Çelebi’nin bestelediği Sultanım gibi.
Dava şiirlerinden bir bölümü marş
hâline getirildi. Hak Yol İslam Yazacağız şiiri gibi.
Her biri defalarca basılan kitapları, ilk baskı yıllarına göre şunlardır:
Şiir: Hasan’a Mektuplar (1964),
Hatay Bülteni (Hasan’a Mektuplar’la,
1967), El Kulakta (1969), Haberler Bülteni (1969), Vur Emri (1972), Bütün Şiirleri (1973), Kan Yazısı (1977), Suları
Islatamadım (1980), Şiirler (1981), Kar
Sesi (1983), Dosta Doğru (1984), Beşinci Mevsim (1986), Gökçekimi (1991),

Akıl Karaya Vurdu (1994), Gerdanlık I
(2000), Yasaklı Rüyalar (2000), Parmak
İzi (2002), Gerdanlık II (2002), Yağmur Yerden Yağar (2002), Gerdanlık III
(2005), Barış Çağrısı (2009).
Deneme: Düşünce Yazıları (1990).
Sohbet, Söyleşi, Mektup: Çobandan Mektuplar (1996).
Bir grup şiiri Mehriban/Goşgular
adıyla Aşkabat’ta Türkmen lehçesiyle basıldı (1996).
Doğuş Edebiyat (S. 20, 1983) ve
Genç Kardelen (S. 9, 1998) dergileri
“Abdurrahim Karakoç Özel Sayısı”
yayımladılar. Hakkında Gazi Üniversitesinde 2001 yılında Gülsüm
Saldere tarafından “Abdurrahim
Karakoç’un Lirik Şiirlerinde Kelime
Dünyası” konulu yüksek lisans tezi
hazırlandı.
Kendi deyişiyle; “Dağda bayırda, ay ışığında şiirler yazdı. Her şiirinin özü mutlak gerçeğe dayanmaktadır. Gününü ve insanlarımızı yorumlamıştır.” Toplumsal bozuklukları
eleştirdiği yergi, taşlama şiirlerinde
mizahi bir üslup kullandığı görüldü.
Kahramanmaraş halk kültüründen
seçtiği yerel kelime ve deyimler, kullandığı ağız özellikleri şiirlerine türkü lezzeti verdi denebilir. Edebiyat
araştırmacılarından bir bölümünün
sanatıyla ilgili değerlendirmelerinden seçtiğimiz aşağıdaki cümleler,
şairin sanat anlayışını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır:
*“Halkın adına yergi, hiciv ve
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öfke Abdurrahim Karakoç’un şiirinin ana damarını teşkil etmektedir.
Bunun yanı sıra, bir destan şairinin
vatan, din, fazilet, ahlak övgüleri, şairdeki niyet ve vicdan temizliğini ilan
edip durmaktadır.” (Ahmet Kabaklı,
Türk Edebiyatı, C. 4, 2002, s. 844-845).
*“Onun mizacı, yergi şairliği ile
özdeştir. Çirkinlik, bayağılık, hainlik
ve zavallılık karşısında isyana varan
bazan kırgın ve küskün bazan alaycı
bir ruh hâli Karakoç’un şiirini örer.
(…) A. Karakoç, hemen bütün şiirlerinde âhengi, şiiri ören kelimelerdeki aliterasyon ve asonanslarda arar.”
(Prof. Dr. Sadık Tural, Zamanın Elinden Tutmak, 1982, s. 155-159).
*“Köküne, geleneklerine, değerlerine ve milletine bağlı, ufku açık,
yerli zeminde sanat yapan çok değerli
bir şairdi. Halk edebiyatımızın gerçek
temsilcilerindendi.” (Mehmet Nuri
Yardım, Yeni Akit, 8 Haziran 2012).
*“ A. Karakoç, 20. yüzyılda halk
şiirimize yeni bir üslupla yeniden hayat verdi. Onun şiirlerini, yeni şiirler
olarak okuyabiliriz. Geleneksel şiir
tarzında yazdığı için ayrıca geleneksel tarzın da güçlü bir temsilcisiydi.
Karakoç, öyle şiirler yazdı ki, bütün
toplum onun şiirlerini dilinden düşürmedi. Sadece, şiir değil, yazılarında da çok güçlüydü. Çok derin ifadeler yakalamıştı.” (Mehmet Doğan,
Yeni Akit, 8 Haziran 2012).
Pakize Hanım’la evliliğinde üç
evladı dünyaya gelmiştir: Türk İs-

lam, Enderhan ve Mihriban.
Karakoç, âşık tarzı şiir geleneğini
başarıyla kullanmış ve halk şairlerinin duyarlılığıyla halkın gözü, kulağı,
yüreği, dili olmuşsa da o aslında Türk
yenilik şiirinin toplumsal gerçekçi
güçlü bir şairidir. Âşık, halk şairi değildir. Âşık tarzı şiirle yeni Türk şiiri
arasında bir köprü durumundadır
değerlendirmesi, onun sanatına en
uygun yaklaşımdır denilebilir. Onu,
milletinin şair gönlüne taht kurduğu, ölümü hatırlatan güzel bir şiiriyle
uğurluyoruz. Ruhu şad olsun!
Haberin Olmaz
Aylar tepe, yıllar dağ zincirleri
Zirveler aşarsın haberin olmaz
Dur durak bilmeden doğuştan beri
Mezara koşarsın haberin olmaz
Emanete benim diye bakarsın
Boş kalınca suya kazık çakarsın
Sırat Köprüsü’nde yatar kalkarsın
Ateşe düşersin haberin olmaz
Salıncak kurarsın, mor bulutlara
Körpe tay bağlarsın, kör umutlara
Muhkemdir kulluğun canlı putlara
Kıblesiz yaşarsın haberin olmaz
Yokluğa mı sonsuza mı yolcusun
Yollar tehlikeli, Allah korusun
Koca kâinatta bir damla susun
Kaynarsın, taşarsın haberin olmaz.
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