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MUHARREM KAYA

• EDEBiYAT

olarA görmemek gerekir. İrnge, "kişinin, gözlemlediği. algıla

dığı nesneler, olaylar ve nitelikleri kendi zilminin süzgecin
den geçirerek oluşturduğu, şiire aktardığı tasarımlar"dır. (8)

Şiir kuramında imgenin bu derece önemli olması sebebiy
le, yazının bundan sonraki bölümlerinde, halk şiirinde de im
genin ne ölçüde ve nasıl kullanıldığı aşık edebiyatının önem
li bir temsilcisi olan KanıcaoiJan'ın şiirlerinden örneklerle
tespit edilmeye çalışılacaktır.

ICARACACJÖLAN'IN şiIRLERINDE IMGE
Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Karacaoilao, aşık

edebiyatının en önemli şairlerindendir. On altıncı yüzyılda

Çukurova'da yaşamış ve sanat gücüyle etkilediği kendinden
sonrol gelen aşık1ard kendi mahlasını vermiş, böylelikle "Ka
rac'OAIan geleneği" oluşmuştur. (9) Aşık edebiyatındadört
ten fazla Karacaoğları tespit edilmiştir. nunlar içinde on ye
dinci ve on dokuzuncu yüzyılda Azerbaycan'da ve Yozgat'ta
yaşayan Karacaoğlanlarda vardır. Radloff'a göre Karacaoğlan

Belgratlıdır, (10)
Karacaoğlan, şiirlerinde yaşadıklanrıı,hissettiklerini coşkun

bir şekilde dile getirmiştir. Gurbet, sıla, aşk, tabiat şiirlerinde

sıkça kullandığı ternalardır. Tabiat içindeki konar göçer Türk
men aşiretlerinin yaşayışı, tabtat sevgisiyle birleşir. Karacaoğ

lan'ın sevdiği kızlar, yaşadığı çevredeki canlı, somut, kendisi
nin aşkina karşılık veren güzellerdir. (11)

Karacaoğlan sevgilisinin gidişi üzerine pınann ağlamasını,

hüsn-i talil sanatı yaparak bir imge haline dönüştürmüştür.

Karac'oAIan gene <:oftu, bulandı;
Inip aşkın deryisuıa dolaodı;

Güzel tıitti, diye pınar aALadı;

Acıdı yüreğim,yandı pınara (12)
Şair sevgilisine duyduğu hasretin ancak ölümle biteceğini,

ak göğsün üstüne çakır dikeni bitmesi şeklinde bir imgeyle
dile getirir:
Hadini de Karac'oAIan badiol;
AranıaZIargurbet il'e gideni,
Ak göğsün üstünde çakırdikeni
Bitmeyince, gönül YArdan aynlmaz (s.5)

Aşığın, sevgilisinden ayrı düşmesi Ihtimali karşısında, onu
himayesi, kontrolü altına almak istemesi, avcı, yırtıcı bir kuş

olan şahinin balabanı yakalaması imgesiyle verilmiştir:

Ak koUann sala sala yürüyen,
Nasılgetireyim senl ele benl
Ben şaban olsam da sen blr balaban
Alsam çırııaAıma,çı.bamyola ben. (s.ô)

Sevgilinin güzellığını belirtmek için çeşitli kuşlara, ceylana
benzetmeye dayalı imgeler de kullanılır:

Ak kuğular sökün etd yurdundan (s.7)
(. ..)
Dedim: "Akça ceyran gökle ne gezerl"
Al kınalı keIdJk indi puıara. (s.7)
(...)

sanm akça ceran blr çölde gezer

şiiR ollJ VE IMGE
Halk şiirinin sanat sayılıp sayılamayacağıkonusuna geçme

den önce şiir sanatı malzemesinin dil olması sebebiyle ~Urdi·
ii ile standart dB ayrımından bahsetmek gerekir. Standart dil
ya da genel dil ile şiir dili ayrımından, dil bağlamında bahse
den kişi Roman}acobıııoo'dur.}acobıııon,Ferdlnand de Sa
U!J81JJ'e'ün 'Genel DiLbIL1m Dersleri'nden hareketle genel
dilin, iletişim işlevinden dolayı gösterileni, yani nesneyi ve an
lamı; şiir dilinin ise göstereni. yani kelimeyi ön plana aldığını

belirtir. Şiir dili metafor (istiarc, eğretileme), metoniml (me
caz-ı mürsel. düz değışmece) ile meydana gelir. Buradan ha
reketle anlamı öne çıkardığı için nesir dilinin 'kavram'a, şiir

dilinin ise 'kelime'ye dayandığı ileri sürülmüştür. (5) sembo
listler bu noktada şiirin, anlamı geri plana itip imgeyi ön pla
na geçirdiğini, hatta şiirin imgeyle yazıldığını belirtmişlerdir.

Edebiyat teorisiyle uğraşarı bazı estetikçiler de benzetme ve
istiarenin bile imgenin kapsamı içinde yer alması gerektiğini

iddia etmişlerdir. (6) Bu sebeple imge, şUrio asli umunı
dur.

İmgenin ne olduğu sorusuna çeşitli cevaplar verilmiştir. En
genel tanımı şöyle yapılabilir: imge, insanın yaşantısından

kaynaklanan duyguların geride kalan temsilcileridir. Psikoloji
ve estetik alanında çalışanların imgeleri. çeşitli sınıflandırma

lara tabi tuttuklan görülür. Bunlar tatma, koklama, dokunma
ve basınç duyusuyla, hareket ve hareketsizlikle, seslerin renk
hayalleri canlandırrrıasryla, renklerle ilgili imgeler olabilir. Bir
duygunun başka hir duygu halinde belirdiği imgeler de bulu
nabilir. (7) Fakat imgeyi sadece görüntüye dayalı bir unsur

Karacaoğlan'ın şiirlerinde imgeler

T
ürk: halk Şiirı." sanat açısındanhep alt seviyede görülmüş,

divan şairlerindengünümüz şairlerinekadar bu bakış et
kisini sürdymıüştür. Divan şairleri, yazdıkları tezkirelere
aşık edebiyatı temsilcilerini y-ol hiç almazlarya da sade

ce 'kalem şuarası' adı verilen saz çalmayı bilmeyen, yer yer
divan şairlerine öyküneri birkaç şaire yer verirler. Divan şair

lerinin, halk şairleri hakkında aşağılayıcı Ifadeler kullandıkla

rı da görülür. (i) Tanzimat edebiyatındada halk edebiyatına

karşı ikili bir tavır takımlır. Mesela ZIYa Paşa, önce 'ŞiIr ve
İnşa' makalesinde bizim öz şlirimizin halk şiiri olduğunu, onu
örnek almamız gerektiğiniyazar; daha sonra 'Hanıbafınmu
kaddimesinde halk şairlerinin şiirlerini "eşek anırması" şeklin

de nitelendirir. (2)
Türk milliyetçiliğinin güçlenmesi, yeni kurulan Türkiye

Cumhuriyeti devletinin meşruiyetini halka dayandırmak iste
mesi sebebiyle Türk halk edebiyatı, örnek alınmaya, dil ve
hayal dünyasındanyararlanılmaya başlanır. Fakat Batı Avrupa
edebiyatlarının etkisinin güçlendiği 1940'lı ve 1950'11 yıllarda

halk edebiyatırıdan uzaklaşılır. Hatta 1956'da cemal~
ya'nın 'Folklor ŞI1ı'e Dütman' başlıklı denemesinin (3) ya
yınlanmasıyla günümüze kadar gelen (4) bir tartışma başlar.

Bu tartışmalarda da yine halk şiirinden çağdaş şairleriınizin

yararlanıp yararlanamayacağıkonusu ele alınır, arka pHlnda
da halk şiiri geleneğinin sanat sayılıp sayılamayacağıtaıtışılır.
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San kınalı keklik indi pınara (s.S)
Karacaoğları, sevgilisinden ayrılmasına sebep olanlara acı

çekmeleri, ağlamaları için gözyaşı mürekkebi, kirpik kalemiy
le ayrılık defterine yazı yazmaları imgesiyle beddua eder:
Karac'QAIan der id: Yaiandır yalan
AldatıpyariınieUmden alan.
Gözyaşmmürekkeb, ldrPfAfn kalem,
Ayn1ıkdefterin yaz UAnm UAnm (s. 10)

~ık, sevgiliyi anlayanın, onun kıymetinien iyi bilenin ken
disi olduğunu, başkalanna gitmemesi gerektiğini anlatmak
için, altın ve sarraf imgesini kullanır:

sen a1tunsun, ben kıymatmbW.rken,
Yılda bOZdUrmaAa merimın nedir? (s.l I)

Sevgilinin beyaz teni, şairde güneşin doğması gibi bir etki
uyandırmıştır. Sevgilinin güzelliği bu güçlü imgeyle pekiştiril

miştir:

Ay dojup da şafak atmakta sandun,
MeAer yt.rin cfilImderl çeziImIş. (s.12)

Şair, sevgiliye "ulaşamamavı anlatmak için yollara kar yağ

ması şeklinde bir imgeyi kullanmıştır:

Aşam, dedim, aşamadımbaşından;
Yaiı.yoryollara kar, beııtnı için. (s.13)

Sevgilinin, aşıA:! karşılık vermemesi ise avcı kuşun avını

vermemesi imgesiyle belirtilmiştir:

şahan küçük amına.vermez avuu;
Sen erlUln yüreiimln YaIını. (5.17)

Aşık, sevgilisinin etrafındaki rakipleri, sevdiğinin üstünde
uçan kuşlar imgesiyle anlatmıştır:

SevdJAinı üstünde uçan kuşlann

Tutup kanatIarınkırmayageldim. (5.18)
Sevgiliyle birlikte olmak cennete gitmektir. Şair bunu şu

imgeyle dile getirir:

EDEBIYAT.

GÖPt\D cennet. koynun UÇDLLIk, dediler;
Hak nasib ederse KôrmeAe geldim (5.18)

Aşık. sevgilisinin eskisi gibi yüz vermemesini güldeki diken
imgesiyle anlatır:

Ala lJÖZLerLDi sevdJAinı diiber,
Nıçınbenden ay yüzünü döndürdün?
YoIı8ahizmetinde kusur mu koydum,
Niçin gül dalınabin kondurdun? (s.22)

Aşık sevdiği kadına ilgisinin olduğunu kumaş yükünün
dost köyünde açılması imgesiyle dile getirmektedir:
Ala gözlerini sevdJAim diiber,
sana bir tenhAda sözüm var benim.
Kumaş yüküm dost köyüne çeZiJdi,
Bir zülfü siyaha nAZım var benim. (s. 24)

Aşık, sevdiğinin mağrur halini, yüksekte uçan gözleri du
manlt kuğu imgesiyle belirtir:
Ala gözlerini SeVdJAim diiber
Söyle, güzellerin mihı isen de.
LııCIirirLerseni yüksek havadaıı.
GÖZLerI dUmanIı kuAu isen de. (5.26>

Karacaoğlan, sevdiğini alt etme, onu ele geçirme isteğini

Tuna'nın seline köprü kurmak imgesiyle anlatır:

Üstüne de yiWek köprü kuranm,
Geçerlm Tona'nın seD isen de. (s.26)

Görüldüğü üzere Karacaoğlan'ın şiirlerinde imge önemli
bir yere sahiptir, ayrıca bir kitabın hacmini dolduracak imge
örnekleri de bulunabilir. Karacaoğlan, somut gözlemlere, tas
virlere dayalı imgeleri kullanmaktadır. Özellikle duygularını

ifade etmekte, sevgilinin özelliklerini belirtmekte orijinalliği

yakalamak için imgeye yer vermektedir. Böylelikle Karacaoğ

lan'ın şiirleri yüzyıllar boyunca okunmuş, aşık edebiyatının

güçlenmesinde önemli bir işlev üstlenmiştir.

Sadece Karacaoğlan'ın değil pek çok halk şairinin şiirlerin

de imge yer alır. Karacaoğlan'ırı şiirlerinde şiir sanatının temel
unsurlarından biri olan imge kullanılmıştır ve halk şiirinin sa
nat sayılması için de bu şart fazlasıyla yerine getirilmiştir. Hem
halk hem de divan şiiri geleneğınden Yahya Kemal, Hilmi Ya
vuz gibi şairlerın yararlanarak, geleneği dönüştürerek modem
şiir üretmeleri ise bir başka yazının konusudur.
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