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Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirlerinde imge önemli bir yere sahiptir, ayrýca bir kitabýn hacmini dolduracak imge örnekleri de
bulunabilir. Karacaoðlan, somut gözlemlere, tasvirlere dayalý imgeleri kullanmaktadýr. Özellikle duygularýný ifade etmekte,
sevgilinin özelliklerini belirtmekte orijinalliði yakalamak için imgeye yer vermektedir. Böylelikle Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirleri
yüzyýllar boyunca okunmuþ, âþýk edebiyatýnýn güçlenmesinde önemli bir iþlev üstlenmiþtir. Sadece Karacaoðlan&rsquo;ýn deð
þâirinin þiirlerinde imge yer alýr. Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirlerinde þiir sanatýnýn temel unsurlarýndan biri olan imge kullanýlmýþt
þiirinin sanat sayýlmasý için de bu þart fazlasýyla yerine getirilmiþtir.

Muharrem Kaya, Karacaoðlan&rsquo;ýn Þiirlerinde Ýmgeler, Hürriyet Gösteri, sayý: 286, Ocak 2007, s. 6869.KARACAOÐLAN&rsquo;IN BAZI ÞÝÝRLERÝNDE ÝMGELERMuharrem Kaya*Türk halk þiiri, sanat açýsýndan hep alt seviyed
görülmüþ, divan þairlerinden günümüz þairlerine kadar bu bakýþ etkisini sürdürmüþtür. Divan þairleri, yazdýklarý tezkirelere âþýk
temsilcilerini ya hiç almazlar ya da sadece kalem þuarasý adý verilen saz çalmayý bilmeyen, yer yer divan þairlerine öykünen birk
þaire yer verirler. Divan þairlerinin, halk þairleri hakkýnda aþaðýlayýcý ifadeler kullandýklarý da görülür[1]. Tanzimat edebiyatýnd
edebiyatýna karþý ikili bir tavýr takýnýlýr. Mesela Ziya Paþa, önce &ldquo;Þiir ve Ýnþa&rdquo; makalesinde bizim öz þiirimizin ha
olduðunu, onu örnek almamýz gerektiðini yazar; daha sonra Harabat&rsquo;ýn mukaddimesinde halk þairlerinin þiirlerini
&ldquo;eþek anýrmasý&rdquo; þeklinde nitelendirir[2]. Türk milliyetçiliðinin güçlenmesi, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletin
meþruiyetini halka dayandýrmak istemesi sebebiyle Türk halk edebiyatý, örnek alýnmaya, dil ve hayal dünyasýndan yararlanýlma
baþlanýr. Fakat Batý Avrupa edebiyatlarýnýn etkisinin güçlendiði 1940&rsquo;lý ve 1950&rsquo;li yýllarda halk edebiyatýndan
uzaklaþýlýr. Hatta 1956&rsquo;da Cemal Süreya&rsquo;nýn &ldquo;Folklor Þiire Düþman&rdquo; baþlýklý denemesinin[3]
yayýnlanmasýyla günümüze kadar gelen[4] bir tartýþma baþlar. Bu tartýþmalarda da yine halk þiirinden çaðdaþ þairlerimizin yara
yararlanamayacaðý konusu ele alýnýr, arka plânda da halk þiiri geleneðinin sanat sayýlýp sayýlamayacaðý tartýþýlýr. Halk þiirini
sayýlýp sayýlamayacaðý konusuna geçmeden önce þiir sanatý malzemesinin dil olmasý sebebiyle þiir dili ile standart dil ayrýmýn
bahsetmek gerekir. Standart dil ya da genel dil ile þiir dili ayrýmýndan, dil baðlamýnda bahseden kiþi Roman
Jacobson&rsquo;dur. Jacobson, Ferdinand de Saussure&rsquo;ün Genel Dilbilim Dersleri&rsquo;nden hareketle genel
dilin, iletiþim iþlevinden dolayý gösterileni, yani nesneyi ve anlamý; þiir dilinin ise göstereni, yani kelimeyi ön plâna aldýðýný belirt
metafor (istiare, eðretileme), metonimi (mecaz-ý mürsel, düz deðiþmece) ile meydana gelir. Buradan hareketle anlamý öne çýkar
nesir dilinin kavrama, þiir dilinin ise kelimeye dayandýðý ileri sürülmüþtür. [5] Sembolistler bu noktada þiirin, anlamý geri plâna itip
imgeyi ön plâna geçirdiðini, hatta þiirin imgeyle yazýldýðýný belirtmiþlerdir. Edebiyat teorisiyle uðraþan bazý estetikçiler de benze
istiarenin bile imgenin kapsamý içinde yer almasý gerektiðini iddia etmiþlerdir.[6] Bu sebeple imge, þiirin aslî unsurudur. Ýmgenin
ne olduðu sorusuna çeþitli cevaplar verilmiþtir. En genel tanýmý þöyle yapýlabilir: Ýmge, insanýn yaþantýsýndan kaynaklanan du
geride kalan temsilcileridir. Psikoloji ve estetik alanýnda çalýþanlarýn imgeleri, çeþitli sýnýflandýrmalara tabi tuttuklarý görülür. Bu
tatma, koklama, dokunma ve basýnç duyusuyla, hareket ve hareketsizlikle, seslerin renk hayalleri canlandýrmasýyla,
renklerle ilgili imgeler olabilir. Bir duygunun baþka bir duygu halinde belirdiði imgeler de bulunabilir.[7] Fakat imgeyi sadece
görüntüye dayalý bir unsur olarak görmemek gerekir. Ýmge, &ldquo;kiþinin, gözlemlediði, algýladýðý nesneler, olaylar ve nitelikle
zihninin süzgecinden geçirerek oluþturduðu, þiire aktardýðý tasarýmlar&rdquo;dýr[8].Þiir kuramýnda imgenin bu derece önemli o
sebebiyle, yazýnýn bundan sonraki bölümlerinde, halk þiirinde de imgenin ne ölçüde ve nasýl kullanýldýðý âþýk edebiyatýnýn ön
temsilcisi olan Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirlerinden örneklerle tespit edilmeye çalýþýlacaktýr. Hayatý hakkýnda fazla bilgi bulunma
Karacaoðlan, âþýk edebiyatýnýn en önemli þairlerindendir. On altýncý yüzyýlda Çukurova&rsquo;da yaþamýþ ve sanat gücüyle e
kendinden sonra gelen âþýklara kendi mahlasýný vermiþ, böylelikle &ldquo;Karac&rsquo;Oðlan geleneði&rdquo; oluþmuþtur[9].
edebiyatýnda dörtten fazla Karacaoðlan tespit edilmiþtir. Bunlar içinde on yedinci ve on dokuzuncu yüzyýlda
Azerbaycan&rsquo;da ve Yozgat&rsquo;ta yaþayan Karacaoðlanlar da vardýr. Radloff&rsquo;a göre Karacaoðlan
Belgratlýdýr.[10] Karacaoðlan, þiirlerinde yaþadýklarýný, hissettiklerini coþkun bir þekilde dile getirmiþtir. Gurbet, sýla, aþk, tabiat
þiirlerinde sýkça kullandýðý temalardýr. Tabiat içindeki konar göçer Türkmen aþiretlerinin yaþayýþý, tabiat sevgisiyle birleþir.
Karacaoðlan&rsquo;ýn sevdiði kýzlar, yaþadýðý çevredeki canlý, somut, kendisinin aþkýna karþýlýk veren güzellerdir.[11] Karaca
sevgilisinin gidiþi üzerine pýnarýn aðlamasýný, hüsn-i talil sanatý yaparak bir imge haline dönüþtürmüþtür: &ldquo;Karac&rsquo;o
coþtu, bulandý;Ýnip aþkýn deryâsýna dolandý; Güzel gitti, diye pýnar aðladý; Acýdý yüreðim, yandý pýnara&rdquo;[12]Þair sevg
hasretin ancak ölümle biteceðini, ak göðsün üstüne çakýr dikeni bitmesi þeklinde bir imgeyle dile getirir: &ldquo;Hadini de
Karac&rsquo;oðlan hadini; Aramazlar gurbet il&rsquo;e gideni, Ak göðsün üstünde çakýr dikeni Bitmeyince, gönül yârdan
ayrýlmaz&rdquo;[13]Âþýðýn, sevgilisinden ayrý düþmesi ihtimali karþýsýnda, onu himayesi kontrolü altýna almak istemesi, avcý,
kuþ olan þahinin balabaný yakalamasý imgesiyle verilmiþtir: &ldquo;Ak kollarýn sala sala yürüyen,Nasýl getireyim seni ele ben?B
þahan olsam da sen bir balabanAlsam çýrnaðýma, çýksam yola ben.&rdquo;[14]Sevgilinin güzelliðini belirtmek için çeþitli kuþlara
ceylana benzetmeye dayalý imgeler de kullanýlýr:&ldquo;Ak kuðular sökün etti yurdundan&rdquo;[15]&ldquo;Dedim: &lsquo;Akça
ceyran gölde ne gezer?&rsquo;Al kýnalý keklik indi pýnara.&rdquo;[16]&ldquo;Sanýn akça ceran bir çölde gezerSan kýnalý keklik
indi pýnara&rdquo;[17]Karacaoðlan, sevgilisinden ayrýlmasýna sebep olanlara acý çekmeleri, aðlamalarý için gözyaþý mürekkeb
kalemiyle ayrýlýk defterine yazý yazmalarý imgesiyle beddua eder:&ldquo;Karac&rsquo;Oðlan der ki: Yalandýr yalanAldatýp
yarimi elimden alan.Gözyaþýn mürekkeb, kirpiðin kalem,Ayrýlýk defterin yaz uðrun uðrun&rdquo;[18]Âþýk, sevgiliyi anlayanýn, o
kýymetini en iyi bilenin kendisi olduðunu, baþkalarýna gitmemesi gerektiðini anlatmak için, altýn ve sarraf imgesini kullanýr:
&ldquo;Sen altunsun, ben kýymatýn bilirken,Yâda bozdurmaða merâmýn nedir?&rdquo;[19]Sevgilinin beyaz teni, þairde güneþin
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doðmasý gibi bir etki uyandýrmýþtýr. Sevgilinin güzelliði bu güçlü imgeyle pekiþtirilmiþtir: &ldquo;Ay doðup da þafak atmakta san
yârin düðmeleri çezilmiþ.&rdquo;[20]Þair, sevgiliye ulaþamamayý anlatmak için yollara kar yaðmasý þeklinde bir imgeyi kullanmý
&ldquo;Aþam, dedim, aþamadým baþýndan;Yaðýyor yollara kar, benim için.&rdquo;[21]Sevgilinin, âþýða karþýlýk vermemesi ise
avýný vermemesi imgesiyle belirtilmiþtir: &ldquo;Þahan küçük amma, vermez avýný; Sen erittin yüreðimin yaðýný.&rdquo;[22]Âþ
sevgilisinin etrafýndaki rakipleri, sevdiðinin üstünde uçan kuþlar imgesiyle anlatmýþtýr: &ldquo;Sevdiðim üstünde uçan kuþlarýn T
kanatlarýn kýrmaya geldim.&rdquo;[23]Sevgiliyle birlikte olmak cennete gitmektir. Þair bunu þu imgeyle dile getirir:
&ldquo;Göðsün cennet, koynun uçmak, dediler;Hak nasîb ederse görmeðe geldim&rdquo;[24]Âþýk, sevgilisinin eskisi gibi yüz
vermemesini güldeki diken imgesiyle anlatýr: &ldquo;Ala gözlerini sevdiðim dilber, Niçin benden ay yüzünü döndürdün?Yoksa
hizmetinde kusur mu koydum,Niçin gül dalýna hârý kondurdun?&rdquo;[25]Âþýk sevdiði kadýna ilgisinin olduðunu kumaþ yükünü
köyünde açýlmasý imgesiyle dile getirmektedir: &ldquo;Ala gözlerini sevdiðim dilber, Sana bir tenhâda sözüm var benim.Kumaþ y
dost köyüne çezildi, Bir zülfü siyaha nâzým var benim.&rdquo;[26]Âþýk, sevdiðinin maðrur halini, yüksekte uçan gözleri dumanlý
imgesiyle belirtir: &ldquo;Ala gözlerini sevdiðim dilberSöyle, güzellerin mâhý isen de.Ýndirirler seni yüksek havadan, Gözleri dum
kuðu isen de.&rdquo;[27]Karacaoðlan, sevdiðini alt etme, onu ele geçirme isteðini Tuna&rsquo;nýn seline köprü kurmak imgesiyl
anlatýr: &ldquo;Üstüne de yüksek köprü kurarým, Geçerim Tuna&rsquo;nýn seli isen de.&rdquo;[28]Görüldüðü üzere Karacaoðla
þiirlerinde imge önemli bir yere sahiptir, ayrýca bir kitabýn hacmini dolduracak imge örnekleri de bulunabilir. Karacaoðlan, somut
gözlemlere, tasvirlere dayalý imgeleri kullanmaktadýr. Özellikle duygularýný ifade etmekte, sevgilinin özelliklerini belirtmekte
orijinalliði yakalamak için imgeye yer vermektedir. Böylelikle Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirleri yüzyýllar boyunca okunmuþ, âþýk
edebiyatýnýn güçlenmesinde önemli bir iþlev üstlenmiþtir. Sadece Karacaoðlan&rsquo;ýn deðil pek çok halk þâirinin þiirlerinde im
alýr. Karacaoðlan&rsquo;ýn þiirlerinde þiir sanatýnýn temel unsurlarýndan biri olan imge kullanýlmýþtýr ve halk þiirinin sanat sayý
de bu þart fazlasýyla yerine getirilmiþtir. Hem halk hem de divan þiiri geleneðinden Yahya Kemal, Hilmi Yavuz gibi þairlerin
yararlanarak, geleneði dönüþtürerek modern þiir üretmeleri ise bir baþka yazýnýn konusudur.
* Yard. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Eedebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü.[1] Erman Art
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Gösteri, sayý: 231, Aralýk 2001, s. 25-26; Yücel Feyzioðlu, &ldquo;Folklor Þiire Düþman Mý?&rdquo; Hürriyet Gösteri, sayý: 240
Aðustos 2002, s. 44-46.[5] Necla Aytür, &ldquo;Þiir Dili&rdquo;, Kuram, sayý: 1, Ocak 1993, s. 43-46; Hilmi Yavuz, &ldquo;Þiir
Dili ve Reklam Dili 1, 2, Zaman gazetesi, 15.5.2002, 22.5.2002, s. 17.[6] Rene Wellek, Austin Warren, Edebiyat Teorisi,
çev. Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, Ýzmir, 1993, s. 162.[7] Wellek-Warren, a.g.e., s. 161. [8] Doðan Aksan, Halk
Þiirimizin Gücü, Bilgi Yayýnevi, Ankara, 1999, s. 60.[9] Ýlhan Baþgöz, Karac&rsquo;Oðlan, Cem Yayýnevi, 1984, s. 11-48.[10] Ar
a.g.e., s. 240-243.[11] Baþgöz, a.g.e., s. 15-27.[12] Karacaoðlan, haz.: Müjgân Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý, A
1985, s. 7.[13] A.e., s. 5.[14] A.e., s. 6.[15] A.e., s. 7.[16] A.e., s. 7.[17] A.e., s. 8.[18] A.e., s. 10.[19] A.e., s. 11.[20] A.e.,
s. 12.[21] A.e., s. 13.[22] A.e., s. 17.[23] A.e., s. 18.[24] A.e., s. 18.[25] A.e., s. 22. [26] A.e., s. 24.[27] A.e., s.
26.KAYNAK:http://www.muharremkayamsgsu.tr.gg/Karacao%26%23287%3Blan.htm
[28] A.e., s. 26.
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