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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuzbirinci sayısı ile sizlerle birlikte 
olmaktan onur duyuyorum.

 Kendi devlettinde dışlanan Kıbrıs Türkü’nü hedef 
alan baskı, terör ve insanlık dışı sindirme hareketleri-
ne son veren Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkı-
nın geleceğe umut ve güvenle bakmasını sağlamış ve 
Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın temelini atmıştır.

 Kıbrıslı Türk kardeşlerimin 44. yıldönümünü idrak 
ettikleri 20 Temmuz Barış ve Özgürlük bayramlarını 
içtenlikle kutluyor, Kıbrıs Türk Halkı için canlarını 
veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazile-
rimizi saygı ve şükranla anıyor, ebedi kardeşlerimiz 
Kıbrıs Türk Halkı’na refah, esenlik ve mutluluk dolu 
bir gelecek diliyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.
Okan AVŞARKOCAOĞLU

(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

YAVAŞ YAVAŞ
Bu dünya ölüm döşeği
Seriyorum yavaş yavaş 
Ömür bir Acem kuşağı
Sarıyorum yavaş yavaş

Ne kadar desen de alma
Bu huy sanki miras kalma
Her gün üç beş yasak elma
Deriyorum yavaş yavaş

Batan dünya varı gibi
Giden gözün feri gibi
Erciyes’in karı gibi
Eriyorum yavaş yavaş

Kesilip dertlerin ardı
Ömür nihayete vardı
Mezar adlı bâki yurdu
Arıyorum yavaş yavaş

İstikamet kesin ona
Kâh yürüyüp kâhi kona
Kaçınılmaz mutlak sona
Varıyorum yavaş yavaş

Tutarsa sevap nisabı
Niyet cennet iktisabı
Mülkî o zorlu hesabı 
Veriyorum yavaş yavaş

Aslan AVŞARBEY (Mülkî)
27.05.2018-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

ÇIKAR KOÇYİĞİTLER DÖĞÜŞÜR BUGÜN

 Tüm Arabistan, Osmanlıların toprağıdır. İşte bu 
zamanlarda “Cızzık Çöl Arapları” denilen bir Arap 
aşireti, Ramazanoğlu Ahmet Bey’in kızını “odalık” 
olarak istiyorlar. Bunun üzerine kızın anası Türkmen 
aşiretlerini yardıma çağırıyor. Çukurova’da yaşayan 
tüm Türkmen oymaları önce yardım yapacaklarını 
söylüyorlar. Daha sonra da bundan vazgeçiyorlar.

 Sayın Hasan Gürbüz’ün, Amber Eroğlu’ndan nak-
len bana anlattığına göre; Avşar Osman Bey, Rama-
zanoğlu’nun yardımına üç yüz atlı ile katılır. Bunlar 
bugünkü İncirlik Havaalanının kuzeyinde konaklar-
lar. Bu arada Dadaloğlu, Osman Bey’in çadırına kadar 
gelerek bu Türkü’yü söyler.

 Bu kavgada karşı taraftan iki yüz kişi ölür. Böylece 
Ramazanoğlu ile Cızzık Çöl Araplarının meselesi de 
bitmiş olur. Avşar savaşçıları konakta ağırlanır, Evin 
hatunu Osman Bey’e:

- Bizi de kızı da siz kurtardınız. Bu kızı isterseniz Al-
lah’ın emriyle oğlunuza alabilirsiniz, deyince Osman 
Bey:

- Biz buraya kız almaya değil, ün almaya geldik. Eğer 
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Kabak asmak: Çukurova’da kabak kurutulur, içi oyulur, buraya barut 
konurdu. Kabağı bir yere asmak karşı tarafa meydan okumak demektir.
Olucu: Olacak.
Durucu: Duracak.
Davlumbaz: Büyük cenk davulu.
Mehter: Kavgaya yöneltmek için çalınan çalgıdır.
Üleş: Hayvan ölüsü, leş. Burada insan cesedi, ölü.
Hengi: Hengâme, patırtı, gürültü.
Mehenk: 1. Mihenk taşı. 2.  Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan 
ölçüt.
Gülgün: Gül rengi, kırmızı.Kalktı havalandı ey deli gönül

Varır bir menzile erişir bugün
Meydan benim diye kabak asanlar
Çıkar koçyiğitler döğüşür bugün

Bugün meydan günü döğüş olucu
Kötüler de geri geri durucu
Koçyiğit elinde tartar kılıcı
Kılıç kalkanınan vuruşur bugün

Sıkılır tüfekler, tütünler tüter
Çalınır davullar, mehterler öter
Kesilir kelleler meydanda yatar
Üleşler ayağa dolaşır bugün

Dadaloğlu’m der de eyledi hengi
Bugün kötülerin çıkar mehengi
Solar koçyiğitler gülgün irengi
Çıkar arap atlar yarışır bugün

böyle bir düşüncemiz olursa bu, yaraların sarılmasın-
dan sonra ortaya atılabilir. Şimdi savaşta ölen aslanla-
rımızın (şehitlerimizin) yası içindeyiz, der.

 Savaşçılar, sabahleyin atlarına atlayıp Sarıçam’a 
doğru yol alırlar.

Şiir, 1981 yılında Pınarbaşı-Cinliyurt Köyünden, 
öğretmen Durdu Demirel ile Sarız’dan Hasan Gür-
büz’den derlenmiştir.
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

YÂR BENİM

Değme dertli öten garip bülbüle
Bağlar benim, figan benim, -zar- benim
Kızma kırık dala, ne gonca güle
Dağlar benim, feryat benim, -kar- benim

Fırat olup aksam, coşup çağlasam
Beyaz sayfam yırtıp kara bağlasam
Yakup gibi “-Yusuf-” diye ağlasam
Sular benim, yangın benim, -har- benim

Muhammed aşkında Rabbin adında
Sevdam erenlerin yüce katında
Bu gece ölümler türkü tadında
Dertler benim, derman benim, -Yâr- benim

“AvşarBabamBenim” Gülhan Çabucak
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KİBAR’IN AĞIDI

 Kibar mı kim? Bahçede, bağlarda oynayan, dağ-
larda keklik avlayan, her gördüğüne havlayan, sevimli 
köpeğimiz. Yattığı yerden kalktı. Bu da ne? Hiç duy-
madığı bir ses, köyün karşı yamacından, kocaman 
bir şey köye doğru geliyor. Ben bu gelen her ne ise 
bu yoldan öbür tarafa geçirmem diye düşündü. Yolun 
ortasına çıkıp gelene havlamaya başladı. O şey neyse, 
Kibar’ın yanına yaklaştı, Kibar önüne geçti. Hav, hav 
geçemezsin buradan dermiş gibi. Tabi dolmuşun sü-
rücüsü Kibar’ı anlayamadı. Önümden kaçar diye dur-
madı. Bizim Kibar da dolmuşun tekeri altında can ver-
di. Kibar’ın öldüğünü duyan gençler toplanıp, bir yer 
eşerek ona mezar yaptılar. İçlerinden biri: “Arkadaşlar, 
bu Kibar’ı hepimiz severdik değil mi?” “Evet” dediler. 
“Öyleyse buna bir ağıt yakak da unutulmasın.”
“Tamam” dediler, başladılar ağıt yakmağa:Y ı l m a z    I L I K
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Zengin değil, gönlüm fakir
Allah’a ederim şükür
Döndüm geri baktımdı
Mahzur gibi gözü çakır

Unuttuk arkadaşın birisini
Sen söyle Hacı gerisini 
Sabri’ye haber salın da
Keşfe getirsin Kayseri valisini

1- Carı: Çabuk, hızlı, tez.
2 - Erişi: Evlerde hamurdan elle yapılan ince makarna. Erişte.
3- Farsaklar: Dağ köylüsü.
4- Çiriş: Karların kalkması ile çıkan bi, yaprakları sebze olarak kullanı-
lan bir bitki, dağ pırasası.

Şevki gibi, tüy sarı
Mehmet gibi, çok carı (1)
Baktın dolmuş geliyor
Sağ tarafa, çekil bari

Teker ezmiş dizini
Karga oymuş gözünü
Ağıt etsin diye getirdiler
Hacı Kaa’nın kızını

Dağların karı erir
Başını duman bürür
Kuyruğunu kıvırmış
Köy muhtarı gibi yürür

Döndü Ablan büker erişi (2)
Farsaklar (3) yapar çirişi (4)
Abdullah Tez Can’a benzer
Çömeldiği yerden ürüşü 
 
Ekmeği yemez zehirli
Ziya gibi de kekilli
Vardım ki düşünüyor.
Tamer gibi ince fikirli

Eksilmez Erciyes’in kışı
Öter kayanın baykuşu
Hasan onbaşıya benzer
Sola dönüp bakışı
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YETMİŞ MİLYON ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Yine bugün şehit verdik gülleri
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor
Vatan diyor bayrak diyor dilleri
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Bu acı bir başka şehit acısı
Ağıt yakar ana kardeş bacısı
Tükenmek bilmiyor terör sancısı 
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Bu sabırlar boşa değil boşuna
Toparlan Avrupa söyle boşuna
Çiçeği burnuna yirmi yaşına
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Sanki birileri akıl hocamız
İçerden yanıyor tüter bacamız
Gençler kurşun atom olur kocamız
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Sanmayın ki bu memleket boş değil
Ordumuz sınırda sizce hoş değil
Şehit otuz kırk bin yetim beş değil
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Turan KORKMAZ
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Asıl amaç memleketi böldürmek
Irak gibi kan gölüne döndürmek
Okulda öğretmen bebek öldürmek
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Biri içten biri dıştan besliyor
Kimi bomba silah verip süslüyor
Arkamızdan çelme yüze dost diyor
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Yüzyıllardır Türkler, Kürtler yaşadık
Cepheden cepheye mermi taşıdık
Düşman ol diyorlar bizler kardeşik
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Bu vatanda adım başı şehit var
Dünya bilir yedi düvel şahitler
Sabrımız tükendi yakında çatlar
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Diaspora miaspora bahane
İran’ı sıraya aldı daha ne 
Türk tokadı ağır olur şahane
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

İkinci İsrail şekil veriyor
Orta doğu günden güne eriyor
Maşa Barzani’yi öne sürüyor
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Koca Osmanlı’yı böyle yıktılar
Sinsi sinsi tohumları ektiler
Harita çizdiler, sınır çektiler
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Emretsin ordumuz hemen giderim
Bayrağı öperek yemin ederim
Vatanım yaşasın başka ne derim
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Koca üç devlet var bakın burada
Türkiye, Suriye, İran sırada
Filistin kaynıyor, kaldı arada
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

Turan derki bu can kurban vatana
Bayrağı uğruna şehit yatana
Lanet olsun bize kurşun atana
Yetmiş milyon şehidine ağlıyor

05.11.2007
Turan KORKMAZ 17
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“Suçluyu kazıyınız altından insan çıkar”
Prof. Dr. Faruk Erem

 Bizlerin meslek hatıralarında da çok ilginç olaylar 
vardır. Dışarıdan bakıldığında, yargı mensupları so-
ğuk tabiatlı olarak algılanırlar. Adeta mahkeme duva-
rı gibi olduğumuz düşünülür. Yahut öyle zannedilir, 
oysaki bizler de bu toplumun içinden yetişen insan-
larız, bizleri de toplumun içindeki olaylar ziyadesiyle 
etkiler. Bizler çoğunlukla yaptığımız işin gereği olarak 
biraz mesafeli davranırız.

 Sadede gelelim, bizlerin uğraştığı işler toplumun 
çok hoşuna gitmez, işin doğrusu bizim de hoşumuza 
gitmez amma, bazen güzel olaylara denk geldiğimiz 
de oluyor. Karşılaştığım en romantik anlardan biri de 
staj sırasında idi.

 Kayseri’de hâkim adayı olarak 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi Başkanı Süleyman Kül Bey’in yanında yapıyo-Necip TOPUZ

SUÇLUYU KAZIYINIZ ALTINDAN İNSAN 
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malar çekiştiriyor. Bizim minik serçe Ahmet’in boy-
nuna dolanmış bırakmıyor da bırakmıyor.

Bir arbededir yaşanıyor, lakin romantizm de dorukta. 
Çaktırmadan Reis Bey’e baktım, O koskoca Reis, hid-
detinden titrediğimiz adamın gözlerinden yaşlar sü-
zülmüş. Biraz da çaktırmamaya çalışıyor.

Duruşma başladı, mağdurenin babası söz aldı:

-Efendim kızım zorla kaçırıldı…

Reis Bey babanın cümlesini tamamlamadan gürledi:

-Kes sesini sana bir hafta süre veriyorum bu çocukları 
evlendirip geliyorsunuz. ( o tarihteki mevzuata göre 
evlenme halinde dava erteleniyordu. Nitekim halk 
arasında buna “evlenememe cezası” denirdi. Belirli 
bir süre boyunca haksız boşanma durumunda tekrar 
dava görülüyordu.)

Heyet sanığı tahliye etti. Duruşmayı da bir hafta son-
raya bıraktılar.

Bir hafta sonra gençler duruşmaya ellerinde evlendir-
me cüzdanı ile güle oynaya geldiler.

Güzel günlermiş vesselam...

ruz. Stajımız yeni, Reis Bey sert tabiatlı bir ağabeyimiz. 
Çoğunlukla günlerimiz kalemde geçiyor, lakin duruş-
malarda Reis Bey’in hiddetinden nasibimizi almamak 
için adeta görünmez olmaya çabalıyoruz.

 Bir duruşma günü sabah yine salona geldik. İlk 
duruşma bir kız kaçırma, mağdur ve babası mahsus 
yerlerine geldi oturdu. Kızcağız 1.50 boyunda bile yok 
40 kiloluk bir kuş adeta. Korkudan sinmiş, baba der-
sen bir alıcı kuş misali.

 Heyet duruşma salonuna girdi, tabiatıyla herkes 
ayağa kalktı. Herkes yerine oturduktan sonra, Reis 
Bey mübaşire seslendi!

-Tutukluyu getirin!

 Tutuklu Çocuk gençten temiz yüzlü, iki jandarma-
nın arasında elleri kelepçeli duruşma salonundan içe-
ri girdi. Bu sırada ben mağdur çocuğa baktım. Birden 
o minik serçe bir şahine dönüştü. Çocuğun duruşma 
salonunda bir kaç adım atmasıyla, bizim şahin yerin-
den çığlık atarak fırladı. Adeta sanığı kapacak!

-Ahmeeeeeeeeeet seni bu halde mi görecektim.

Dedi ve çocuğun boynuna sarıldı. O minik kuşu iki 
tane iri yarı jandarma çocuktan koparamıyor. Jandar-
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ALLAH ALLAH BENİM GÖNLÜMDE

İnsan olarak yaratmış
Mayama sevgi katmış
Güzellikle donatmış
Allah benim gönlümde

A.Zeynep ŞAHİN

Ne giyside ne saçta
Ne malda ne araçta
Ne Kâbe’de ne taçta
Allah benim gönlümde

Elçisidir MUHAMMET
Kurandır bize servet
Her şeyden önce niyet
Allah benim gönlümde

Bütün varın sahibi
Ne güzeldir maarifi
İşte onun tarifi
Allah benim gönlümde

Zengin eyle gönlümü
Hayırlı et ömrümü
Bitirme bu sevgimi
Allah benim gönlümde

Zeynep hakkın kuluyum
Aşkı ile doluyum
Neden kula soruyum
Allah benim gönlümde.

Ayşe Zeynep ŞAHİN
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AVŞAR AĞIRLAMASI:
 Kadın-erkek beraber oynanabildiği gibi, erkekler 
ve kadınların Davul-zurna ile oynadıkları bir oyun-
dur.

 Oyun Kayseri İlinin Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 
İlçelerinde Avşarlar tarafından oynanmaktadır.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin Kı-
zılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından, 
Hüseyni Makamında, 2/4 ölçüsünde notaya alınmış-
tır.

 Yay şeklinde yan yana dizilip, serçe parmaklarla 
tutuşarak, dairesel olarak dönülür. Oyuna sağ ayak ile 
başlanır.

OYUNUN OYNANIŞI (Oyunun Temel Figür-
leri):
1-Sağ ayak yere vurulur sol ayak ve eller sağa tarafa 
doğru kaldırılır. (Vücut hafiften sağa dönük)

2-Sol ayak sağ ayağın sağ tarafına konur, sağ ayak kal-
dırılır ve eller sol tarafa doğru hareket ettirilir. (Vücut 
hafiften sağa dönük)Okan AVŞARKOCAOĞLU
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3-Sağ ayak sağ yana yere konur, sol ayak kaldırılır ve 
eller sağ tarafa doğru hareket ettirilir. (Vücut hafiften 
sağa dönük)

4-Sol ayak parmak uzunda sağ ayağın sol yanında yere 
konur ve eller sağ tarafa doğru oldu yerde ikinci kez 
hareketlenir. (Vücut hafiften sağa dönük)

5- Vücut hafiften sola döndürülerek, Sol ayakla bir 
adım geri atılır, sağ ayak kaldırılır ve eller sol tarafa 
doğru hareket ettirilir. (Vücut hafiften sola dönük)

6-Sağ ayak sol ayağın sağında parmak ucunda yere 
konur ve eller sol tarafa doğru oldu yerde ikinci kez 
hareketlenir. (Vücut hafiften sola dönük)
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ARAYIP SORMADIN DEDİ AĞLADI

Bir düğünde ansızın o yâri gördüm
Titredi bedenim, çözüldü dizim
Keşke görmeseydi her iki gözüm
Gözlerime baktı baktı ağladı

Solmaz ARIK

Hasretti yıllardır benim sevgime
Beni görür görmez vurdu dizine
Yaşlar doldu iki kara gözüne
Gözünden yaşları sildi ağladı

Yanıma yaklaştı sordu halimi
Keşke sormasaydı, kırdı belimi
Tutmak istedi yar iki elimi!
Ellerimi çektim, baktı ağladı

Hilaldir kaşları, sırma saçları
Suçlu benim sanki beni suçladı
Sözleri acıydı, yürek haşladı
“Arayıp sormadın” dedi, ağladı

Gözüme bakarak hal hatır sordu
Boynunu büküp de karşıma durdu
Acıydı sözleri, kalbimi kırdı
Zülfünü yüzüne döktü ağladı

Yaşlıydı gözleri, güzel yüzleri
Kaçtım köşe bucak, beni izledi
Yürüdüm arkamdan beni izledi
Arkam sıra baktı baktı ağladı

Solmaz’ım dertlidir kime ne desin
Seven bu gönlümü nasıl eylesin
Bizi ayıranlar iflah olmasın
Bende hıçkıra hıçkıra ağladım
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELER:

1 Kg Ciğer
Sıvı yağ
Sirke
Margarin
Tuz
HAZIRLANIŞI:

 İlk önce ciğerin zarı ve üzerinde olan sinirler ayık-
lanarak temizlenir. Yoksa bu bölümler ağıza sert ge-
lir, rahatsız eder. Ciğer ne çok büyük ne de çok küçük 
olacak şekilde kuşbaşı olarak doğranır. Yıkanmadan 
kanı süzülsün diye kevgirde bekletilir.

 Daha sonra sıvı yağ ve margarin karıştırılarak ta-
vaya alır. Yağlar ısındıktan sonra kuşbaşı olarak doğ-
radığımız ciğeri de tavaya alırız. Sonra üzerine tuz ve 
bir miktar sirke eklenir, tavanın kapağı kapatılır. Ci-
ğer kısık ateşte kendi suyunu bırakıp, sonra da çeke-
ne kadar kendiliğinden kavrulur. Kapak açılır ve suyu 
kaçırılırsa, ciğerin kuru olmasına ve lezzetinin kaybe-
dilmesine sebep olur.

 Kavrulan ciğer, soğan piyaz ile servis yapılır.

CİĞER KAVURMA
(4 Kişilik)
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Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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İNSANLIK ADINA SAVAŞ MİLLETİM!

Havadan karadan başladı hücum,
İnsanlık adına savaş Milletim!
Ben Türk’üm dünyaya yetecek gücüm,
İnsanlık adına savaş Milletim!

Jetlerimiz döver hain inini,
Doğu batı tanır Türk’ün genini,
Cihana yaymaya İslam Dinini,
İnsanlık adına savaş Milletim!

İbrahim MUCUK

Karadan yürüyor özel kuvvetler,
Acımaz vuruyor özel kuvvetler,
Haini görüyor özel kuvvetler,
İnsanlık adına savaş Milletim!

Yurtta ve Dünya’da barış ilkemiz,
İlimde irfanda yarış ilkemiz,
Tüm cihana huzur veriş ilkemiz,
İnsanlık adına savaş Milletim!

Ordumuz haçlıya dersini verir,
Türk’ün feraseti her şeyi görür, 
Bakın seksen milyon cepheye yürür,
İnsanlık adına savaş Milletim!

Yemen’e Kore’ye barışa gitti,
Dünyanın nabzını elinde tuttu,
Mehteran vuruyor borazan öttü,
İnsanlık adına savaş Milletim!

Süreyya teğmenler yürür izinde,
Komandolar deresinde düzünde,
Hüsrani’nin vatan aşkı gözünde,
İnsanlık adına savaş Milletim!

21.012018
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

KOÇBOYNUZU MOTİFİ
 Bereket, kahramanlık, güç, erkeklik sembolü olan 
koçboynuzu motifi, Anadolu kültüründe ana tanrıça-
dan sonra,  ya da onunla birlikte kullanılan bir motif-
tir.  Boynuz sembolü insanlık tarihinde her zaman güç 
kuvvet timsali olan erkekle özdeşleştirilmiştir.
 Boynuz formunun yer aldığı motiflere, dokuma-
cı kadınlar tarafından, boynuzlu yanış, koçlu yanış, 
gözlü koç, koçbaşı gibi isimler verilmiştir. Koçboynu-
zu motifi koçun önden, yandan ve tepeden görünüşü 
spiral, hilal gibi şekillerle stilize edilerek dokumalara 
aktarılmıştır.
 Güç ve kuvvet, erkeklik simgesi olan koçboynuzu 
motifi, erkek tanrı simgesi olarak, Sümer’de ana tan-
rıça İnanna’nın eşi Dumuzi, Akad’da İştar’ın eşi Tam-
muz, Mısır’da İsis’in eşi Osiris, Hitit’te Hapt’in eşi Te-
lepinu, Frig’de Kibele’nin eşi Attis, Helen’de Afrodit’in 
eşi Adonis olarak karşımıza çıkar.
 Türk süsleme sanatındaki hayvan stilizelerinin en 
güzel örnekleri, koç, koyun veya dağ keçisi heykellerin-
den oluşan mezar taşlarında görülmektedir. Anadolu 
da koçboynuzu motifli halı ve kilimler günümüzde de 
yaygındır. Bu motif, dokumaların genellikle göbek ve 
bordür kısımlarında kullanılır.
Kaynakça
Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayınları
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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DADALOĞLU TORUNUYUM

Bilenler bilir özümü
Dadaloğlu torunuyum
Dinleyin dostlar sözümü
Dadaloğlu torunuyum

Oğuzlarda boyum benim
Dadaloğlu huyum benim
Avşar, Türkmen soyum benim
Dadaloğlu torunuyum

Gezdim Avşar ellerini
Gördüm esen yellerini
Hep konuştum dillerini
Dadaloğlu torunuyum

Âşık oldum saz çalarak
Menzil aldım yol vararak
Avşar oğlu Halil Daylak
Dadaloğlu torunuyum

Halil DAYLAK
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Prof.Dr.Remzi KILIÇ

Özet:

 Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği değerli şahsiyet-
lerden Şair Abdurrahim Karakoç’un kişiliği, şiirle-
rindeki tarih ve kültür öğeleri, genç nesillere örnek 
hayatı, mert ve dürüst tavrı, duruşu ve mesajları ele 
alınacaktır. Şair Karakoç’un yaşadığı ve yetişmiş oldu-
ğu Kahramanmaraş - Elbistan’da öne çıkan toplumsal 
değerlerin Karakoç’un şiirlerine etkisi ve yansıması 
belirtilecektir. Ayrıca Şair Abdurrahim Karakoç’un şi-
irlerinde, memleket sevdası, aşk, gurbet, ahlak, top-
lumcu temalar vurgulanacaktır.

 Karakoç’un şiirinde muhatapları, Türk Milleti’nin 
sembolü olarak aldığı yiğit-alp insan tipleridir. O şii-
rinde, inanç ve ideal düşünceleri temsil etmek, haykı-
rış, dosta ve doğruya âşık olma anlayışı, ortak ve top-
lumcu yaklaşım, gerçekçi kişilik gibi hususları ortaya 
koymuştur. Şair Abdurrahim Karakoç çeşitli yönleri 
ile bu bildiride ele alınacaktır. Cumhuriyet devrin-
de Kahramanmaraş’ta çok kıymetli bilim insanları, 
değerli yazarlar ve şairler, aydınlar ve iş dünyasında 
önemli şahsiyetler arasında Şair Karakoç’u da rahmet 
ve minnetle anmak gerekir. Bu bildiride kendi şiirle-

KAHRAMANMARAŞ’IN DEĞERLERİNDEN
ŞAİR ABDURRAHİM KARAKOÇ
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Alperen yayınları olarak şimdiye kadar 12 şiir kitabı, 
bir tane de makalelerinden derlenen nesir kitabı çıktı. 
1985 yılından beri gazetecilik yapmaktadır. Bir ara si-
yasete girdi ve ayrıldı. Niçin girip, niçin ayrıldığını bir 
söyleşide şöyle cevaplandırdı: “Allah rızası için girmiş-
tim, Allah rızası için ayrıldım”. Şair ve yazar Abdurra-
him Karakoç 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımda iken 
dünyaya veda etmiştir. Rahmet ve minnetle anılmak-
tadır.

*Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi, Eğitim Bilimleri Bö-
lüm Başkanı. kilicremzi@gmail.com

Karakoç’un Kendi Dilinden Kendisini Tarifi:

 “Ebedî kudretin tek sahibinden alınan emir üzeri-
ne 1932 yılında dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöy-
le-böyle geçti. Kıt imkânlara, kıtlık yıllarına rağmen 
hâlâ o günleri özlerim. Birçok kimseye o yılları anlat-
sam, “özlenecek neresi var?” diyebilirler. Amma ben 
hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük 
yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir 
yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olma-
yışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avarey-
dim, boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle 
şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökü-
lüp gittiler.

rinden örnekler ile Abdurrahim Karakoç’tan söz ede-
ceğiz. Şair Karakoç’un binlerce şiirinden onlarca ese-
rinden seçilmiş alıntılar yapılacaktır. Aynı zamanda 
yazarlık da yapmış olan Karakoç’un bildirimizde şair-
lik yönünü değerlendireceğiz.

Giriş:

 Abdurrahim Karakoç 1932 yılının Nisan ayında 
Kahramanmaraş ili, Elbistan ilçesinde dünyaya geldi. 
Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük 
yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap 
olacak hacimde iken beğenmeyip yaktı. 1958 yılından 
itibaren yazdıklarını “Hasan’a Mektuplar” ismi altında 
1964 yılında 10.000 adet bastırdı. Fedai Yayınları ara-
sında çıkan bu eser kısa zamanda tükendi ve 2. baskı-
sını yine 10.000 adet bastırdı. 1958 yılında bulunduğu 
kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete 
girdi. 1981 yılı Mart ayında emekli oldu.

 Mücadeleci şiirlerinin çokluğu yaşadığı şartlar-
dan kaynaklanmaktadır. 27 Mayıs 1960 darbesi, zinde 
güçler, demokrasi maskaralığı ve haksızlıklar hiciv şi-
irlerini beslemiştir. Karakoç hayatı boyunca otuza ya-
kın mahkemeye verildi, hepsinden beraat etti. Avukat 
tutmadı, hep kendi kendini savundu. Hiçbir iktidarla 
barışık olmadı. Şiirlerinde esas unsur insandır. Ser-
dengeçti, Töre-Devlet, Ocak, Yeni Düşünce, Yenisey, 
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12-Gerdanlık – II (2002)
13-Parmak İzi (2002)
14-Yağmur Yerden Yağar (2002)
15-Anadolu’da Bahar (2006)
16-Barış Çağrısı (2009)
17-Aynanın İki Yüzü
18-Düşünce Yazıları
19-Çobandan Mektuplar (Deneme Yazıları).
 
Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinden bazı misaller:

 Şair ve yazar olan Karakoç’un kitapları otuz yılı aş-
kın bir zaman içinde baskı üstüne baskı yenilemekte-
dir. Bilhassa “Vur Emri” adlı şiir kitabı, toplumda gü-
nümüz şairlerinin hiç birisine nasip olmayan kabulü 
görmüştür. Abdurrahim Karakoç şiirlerinde Türk-İs-
lam âleminin davasını, derdini dile getirmiştir. Kendi 
milletinin gençlerine seslenmiştir. “Davası olmayanın 
sevdası olmaz” diyen Karakoç gerçek bir dava adamı 
olarak yaşadı. Dava Felsefesi adlı şiirinde:

“Ben Milletim uğruna adamışım kendimi
Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir
Zulüm Azrail olsa hep Hakkı tutacağım
Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir” diyerek, ka-
lıcı şiirler yazmıştır.

 Mehmet Akif, Necip Fâzıl, Osman Yüksel gibi şiir-

 Bana gelince: Sağ olsunlar, iktidarların ve muhale-
fetin irikıyım politikacıları, ihtilal cuntacıları, ‘bilim-
sel’ cüppeliler, entelektüel züppeler, millî soyguncular, 
sosyete parazitleri, sermaye sülükleri, zulüm-işkence 
makineleri, adalet katleden hukukçular, dalkavuklar, 
üçkâğıtçılar vs. hep bana yardımcı oldular. Şiir malze-
memi veren onlar, öfkemi bileyen onlar oldular. Yar-
dımlarını inkâr etmiyorum, fakat teşekkür de etmiyo-
rum. Dinsizlerin değil, din düşmanlarının, yani İslâm 
düşmanlarının da az yardımı olmadı. Bir bakıma dinî 
duygularımın kuvvetlenmesine vesile oldular. En uy-
gun zamanda yaşadığıma inanıyorum. Yardımcılarım 
(!) var oldukları sürece yazmaya devam edeceğim. Al-
lah (cc) kısmet ederse…”diyordu.
 
Yayınlanmış eserleri:

1-Hasan’a Mektuplar (1965)
2-Akıl Karaya Vurdu (1965)
3-Eli Kulakta (1969)
4-Vur Emri (1973)
5-Kan Yazısı (1978)
6-Suları Islatamadım (1983)
7-Beşinci Mevsim (1985)
8-Dosta Doğru (1994)
9-Yasaklı Rüyalar (2000)
10-Gökçekimi (2000)
11-Gerdanlık – I (2000)



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

47 48

Koç burcuna, yay burcuna
Bebeklerin avucuna
Minarelerin ucuna
Hak yol İslam yazacağız

Bucak bucak, köşe köşe
Kara taşa, kor ateşe
Yıldız’a Ay’a Güneş’e,
Hak yol İslam yazacağız.

Askerlerin miğferine
Kağnıların tekerine
Buda’nın tunç heykeline
Hak yol İslam yazacağız.

Herkes duyacak, bilecek
Saklanmaz gayri bu gerçek
Yaprak yaprak, çiçek çiçek
Hak yol İslam yazacağız.”[2]

 Karakoç aynı açık yürekli tavrını şu şiiriyle ifade 
etmiştir:

İlân

“Ne diyorsa İslam Dini
Uyacağız suç olsa da
Geçeği örten kefeni

leri dillerden düşmedi ve düşmeyecektir. Şiirleri beste-
lendi dillerde türkü oldu. Bir Dadaloğlu, Nefî, Seyranî 
gibi taşlamalar da bulundu. Karacaoğlan veya Erzu-
rumlu Emrah gibi aşk şiirleri yazdı ama bu şair hep 
farklı oldu, özgün oldu. Bu şairlerin hiç birine ben-
zemedi, hep kendisi oldu. Karakoç farklılığını sadece 
mısralarda göstermedi. Yaşantısı ile kendisini tanıyan-
lara ve tanımayanlara kişiliğini kabul ettirmiştir[1]. 
Hak bildiği davasında Hakk’a yürümüş bir şahsiyettir.

 Türkiye’nin en muhataralı zamanlarında inanç ve 
düşüncesini en açık ve yüksek sesle haykırmıştır. 1960-
1970’li yıllarda birçok insanın sustuğu veya korktuğu 
devirlerde O pervasızca inancını, aşkını ve sevdasını 
dile getiriyordu:

Hak Yol İslam Yazacağız

“Kör Dünya’nın göbeğine
Hak yol İslam yazacağız
Kuşların göz bebeğine
Hak yol İslam yazacağız.

Yola, ağaca, pınara,
Esen yele, yağan kara
Yağmur yüklü bulutlara
Hak yol İslam yazacağız.
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dora çekerek “halk şairi” saymak doğru olmaz. O’na 
sisteme karşı duruşu ve birçok çarpıklıkları hicvet-
mesinden dolayı sadece “hiciv şairi” demekte doğru 
değildir. Popüler kültür içerisinde O’nu “Mihriban” 
şiiriyle idolleştirmek de yerinde bir değerlendirme 
olmaz. Bu yönüyle O’na tek başına “aşk şairi” demek 
de haksızlık olur. Karakoç, bunların hepsini harman-
layan bir bütünlük içerisinde birini diğerinin önüne 
almadan veren bir usta şairdir. Karakoç’un mayasın-
da Yunus’un huşu, Mevlana’nın erdemi, Hacıbektaş’ın 
uhuvveti vardır”.[4]

 İnsanlara hayatın anlamını hatırlatmak için bir şi-
irinde şöyle seslenmektedir:

Yolculuk

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 kazma çakarsın
Sırat köprüsünde yatıp kalkarsın
Ateşe düşersin haberin olmaz.

Salıncak kurarsın mor bulutlara

Soyacağız suç olsa da.

Alnımız ak, yüzümüz ak
İslam olan olmaz korkak,
Bâtıla bâtıl hakka hak
Diyeceğiz suç olsa da.

Çiçeklenir sevda serde
Cihat düğün olur merde
Nur-u Kur’an’ı her yerde
Yayacağız suç olsa da.

Baba, ana, bacı, kardeş
Ehli küfre açtık savaş
İslamlık yoluna can baş
Koyacağız suç olsa da

Mana doldurmuş içleri
Gam mı maddenin suçları
Dine “taş” atan piçleri
Sayacağız suç olsa da.”[3]

 “Abdurrahim Karakoç, Anadolu’dan çıkmış, Ana-
dolu insanının ortak şuuru, dikkati ve lisanı olmuş-
tur. O’nun şiiri bu toplumun acıları ile yoğrulmuştur. 
İsyanında, aşkında, hicvinde bu vardır. Şair Karakoç, 
halkın meselelerini irdelemiş, geleneksel halk şiiri tar-
zını kullanmış olmasına rağmen, O’nu dar bir kori-
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Kim öldü, kim kaldı garip köyümde
Ya bizim hanenin bayramı nasıl?

Dert deşmek değildir gayem, niyetim
Düşündükçe sızlar kemiğim, etim
Gelini dul kalmış, torunu yetim
Ak saçlı ninenin bayramı nasıl?

İşkence altında ezilir canlar
Masum yiğitlerle dolu zindanlar
Ses verin mezardan ulu sultanlar
Yusuf-u Kenan’ın bayramı nasıl?

Bizden sandığımız bize yabancı
Görünen simalar göze yabancı
Kabukta bayram var, öze yabancı
Söyleyin, mananın bayramı nasıl?

Sabahtan haber yok, ufuklar kara
Semerkant kan ağlar, yanar Buhara
Keşmir, Kâbil, Kerkük hasret bahara
Kudüs’ün, Sina’nın bayramı nasıl?

Mücahit, maddeye yapar akını
Devrimci, soygundan tutar yükünü
Biz toprağa verdik Hikmet Tekin’i
Kotil’in, Zana’nın bayramı nasıl?[6]

Körpe tay bağlarsın kör umutlara
Muhkemdir kulluğun canlı putlara
Kıblesiz yaşarsın haberin olmaz.

Yokluğa mı sonsuza mı yolcusun
Yollar tehlikeli Allah korusun
Koca kainatta bir damla su’sun
Kaynarsın taşarsın haberin olmaz.[5]

 Şair Karakoç Türkiye’nin 1960’lı   yıllarında kişi 
başına milli gelirin ortalama 300 dolar olduğu zaman-
larda   halkın sıkıntılarını şiirlerine konu etmiştir. Türk 
Milleti’nin bunalımlı   durumuna vurgu yapmıştır:

Bayramlarda   Bayram Ola -5-

Giden Bayramlardan almadık bir tat
Gardaş bu senenin bayramı nasıl?
Şenaylarda bayram her gün, her saat
Elif ’in, Döne’nin bayramı nasıl?

İçinde boğulduk derdin, acının
Uykusu bitmedi şeyhin, hacının
Üç gardaşı şehit veren bacının
Oğulsuz ananın bayramı nasıl?

Neşe topuğumda, elem boyumda
Sen çoğunu anla, ben az deyim de
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 Karakoç memleket insanlarını ve yaylaları şiirin-
de unutmamıştır:

Anadolu Sevgisi

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde…
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Görmedin sen bizim mavi suları,
Karlar eriyince kırar yuları…
Köpük olur beyaz, sel olur sarı;
Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,
Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.
O kirli kabukta, o en temiz iç;
Hele bir yakından bakılsın da gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki…
Kalıplar gerçeği göstermez belki

Gönül perdeleri sökülsün de gör.[7]

 Ayrılık derdini de gurbet çilesini de şöyle ifade et-
mektedir:

Ayıp

Kara gözlüm bu ayrılık yetişir,
İki gözüm pınar oldu gel gayrı.
Elim değse akan sular tutuşur
İçim dışım yanar oldu gel gayrı.

Ayların sırtında yıllar taşındı,
Sanma ki garibi eller düşündü.
Bebekler evlendi, yollar aşındı
Kozalaklar çınar oldu gel gayrı.

Hesap et, gideli sen gurbet ile
Otuz ay tutuldu kolay mı dile?
Hapisler, sürgünler, esirler bile
Sılasına döner oldu gel gayrı.

Gönlüm sende, gözüm yollarda durdu,
Saat isyan etti, takvim kudurdu.
Hasret hançerini bağrıma vurdu
Yüreciğim kanar oldu gel gayrı.

Emeği boşadır yuvasız kuşun…
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Nerdeyse toprağa değecek başın.
Beni düşünmezsen kendini düşün
Herkes seni kınar oldu gel gayrı.[8]

Bambaşka Doktor, benim derdim bambaşka bir dert
Ağrıyan yerimi sorma boşuna.
Yazdığın reçete değer mi zahmet?
Kağıtta kalemi yorma boşuna.

Kerem eyle, fayda vermez yardımın
Tıp ilminde çaresi yok derdimin
Her tarafı gurbet olmuş yurdumun
Düşünceme tuzak kurma boşuna.

Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür
İçimde tarifsiz keder saklıdır
Sökemezsin yaralarım köklüdür
Merhem sürüp, sargı sarma boşuna.

Dost yolları nakışlandı kanımdan
Sevdiklerim vergi keser canımdan
Sükûta muhtacım, ayrıl yanımdan
İncitip günaha girme boşuna.

Aşk koymuşlar ıstırabın adını
Alamadım yaşamanın tadını
Yapacaksan eğer bana yardımı
Öldür kurtar, ilâç verme boşuna.[9]

 Karakoç ümidini her zaman en yüksek seviye de 
korumuş ve gençliğe haber vermektedir:

Gençliğe Mesaj

Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle
Gaflet üstümüzde kalmasın böyle
İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle
Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Maveradan aşk iksiri sağ gayrı
Ellerinde şekillensin çağ gayrı
Rahmet olup yüreklere yağ gayrı
Çekirdekler yarılmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Her yerde insanlar izana hasret
Şehirler, semalar ezana hasret
Kâinat ilâhî düzene hasret
Saf kozalar örülmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Nedendir bu uyku, bu zillet neden? !
Hüzün yumağıdır mezarda deden
Mağripten maşrığa tek ruh, tek beden
Yay misali gerilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
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 Sendedir mayası, özü İslâm’ın
Sendedir kulağı, gözü İslâm’ın
Gülsün, yeter artık, yüzü İslâm’ın
Kelepçeler kırılmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Tevhit aşkı gönülleri yaksın hey!
Zulüm ölsün, hak ayağa kalksın hey!
Gürül gürül, nurdan çaylar aksın hey!
Kirli sular durulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Bizi bekler esir olmuş ülkeler
Bizi bekler yetim kalmış ülkeler
“İmdat! ” diye haber salmış ülkeler
Boş mabetler girilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir
Sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir
Aklıma Abhazya, Urumçi gelir
Türk birliği kurulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Kolayı var be yiğidim, kolayı
Kaynağında bastırmalı olayı
Hazırlayın kürek, kazma, malayı
İslâm harcı karılmayı bekliyor

Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.
 
Nizam-ı Âleme içten talip ol
Kızılelma neredeyse ara bul
Bağlamasın seni şöhret, para, pul
Hesaplar var, sorulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.[10]

 Abdurrahim Karakoç’un dünya için ahiret yurdu-
nu unutanlara da açık bir tavsiyesi vardır:

Taksim

Bana Mevlana’yı, Yunus’u verin
Mecnun’u, Leyla’yı size bıraktım.
Kırk yıldır susuzum, bir tas su verin
Irmağı, deryayı size bıraktım.
 
Talipli değilim şöhrete, şana
Makamı, rütbeyi yük etmem cana
Dostluk, sevgi, şefkat yetişir bana
Dövüşü, kavgayı size bıraktım.
 
Zaman yoktur ekip, biçip, sürmeme
Ham topraktan haram mahsul dermeme
Bir tek gönül kâfi gelir girmeme
Konağı, sarayı size bıraktım.
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Çokta değil, hakta buldum huzuru
İstediğim alın teri, göz nuru
Benliği, kibiri, iğrenç gururu
Faizi, bankayı size bıraktım.
 
Hiçbiriniz telaş etmesin boşa
Doyacak gözünüz toprağa, taşa…
Beni inancımla koyun baş başa…
Topyekûn dünyayı size bıraktım.[11]
 
Geç Kalmışım

Putları taşa tutmanın
Güç’lüğünü geç anladım.
Delileri avutmanın
Hiç’liğini geç anladım.
 
İhtiraslar dursun diye
Şehiri sığdırdım köye
Her bedenin ayrı şeye
Aç’lığını geç anladım.
 
“Safkan” dedikleri atın
Ünü büyük pek çok zatın
Bir yerde ilmin, sanatın
Piç’liğini geç anladım.
 
Hak’tan söz edersen eğer

Atılan taş sana değer
Doğruluk suç imiş meğer
Suç’luğunu geç anladım.
 
Su taşırken kalbur, file
Susmak gerekirmiş dile
Yazık… geç kalmanın bile
Geç’liğini geç anladım.[12]

 1960’lı yılların çile dolu Anadolu insanının duru-
munu şöyle beyan etmektedir:

Vatandaş Türküsü – I:

Tohdur Beğ

Avrat yeğin sayrı, benim karnım aç,
Keyf için gelmedik bura tohdur beğ
Fukara harcından yaz da bir ilaç,
Olsun derdimize çare tohdur beğ.
 
Tama vatandaşık, gardaşık tama…
Bunca Pahil m’olur adam adama?
Geldik ta sabahtan kaldık akşama,
Yarına mümkün mü sıra tohdur beğ?
 
Yedi baş horanta yıkık hanede…
Tüm kazancım bini bulmaz senede;
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Yüz pangunut helal olsun gene de;
Ben nereyim, beş yüz nere tohdur beğ?
 
Tek kaşıkla çorba içer dördümüz…
Kul başından ırak ola derdimiz
Senden, benden esker ister ordumuz
Candan da mı yeğdir para tohdur beğ?
 
Dert bela tebelleş oldu başıma,
Her gece tahsildar girer düşüme…
Beni mahcup etme can yoldaşıma,
Erkeklik öldü mü bre tohdur beğ?
 
Büyük oğlan esker, öteki çırak,
Han için param yok oteli bırak…
Mevsim kış, yollar sarp, köy hayli ırak,
Bir değil, beş değil yara tohdur beğ
 
Memur gelir karşılarsın köşeden!
Zengin gelir kırılırsın neşeden
Öte kaçma bizim garip Eşe’den,
Bakıp boynundaki kire tohdur beğ
 
Hemi Müslümanım, insanım hemi;
Halimi arz ettim darılma e mi?
İçinde mangır yok, gördün kesemi;
Bir de ceplerimi ara tohdur beğ
 

Daha sayayım mı? Noksan mı daha?
Yalvara yalvara tükendim aha…
Bu yüzle mi çıkacaksın ALLAH’a?
Vallahi yanarsın nara tohdur beğ.[13]

 İffete, ahlaka son derece önem veren Karakoç     
özellikle hanım kızlara seslenir:

Unutma Bacım

Türk’sün, Müslümansın; dahası var mı?
Unutma bunları aman ha bacım.
Senin ak yüzünden ak olmamalı
Dağda kar, külekte ayran ha bacım.
 
Bir kocan olmalı, bir evin senin;
Artsın, eksilmesin şerefin senin;
Barışta annelik görevin senin,
Savaşta silâha davran ha bacım.
 
Hak yolun yolcusu kalmaz arkada;
Gücünü, gönlünü ülküye ada.
Yaşamak ne kadar hakkımızsa da,
Canımız Türklüğe kurban ha bacım.
 
Donsuz “yıldız”ları edinme örnek,
Kırk sandığa sığmaz bir kirli gömlek.
“Namus için” diyor en kutsal ölmek;
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Ceddinin yazdığı ferman ha bacım.
 
Eskiyi, yeniyi bırak bir yana;
Her şeyin iyisin, doğrusun ara.
Uyma köksüzlere, olma maskara;
Aman ha, aman ha, aman ha bacım.[14]

 “Karakoç, daima gür konuşan, ahengi kollayan,     
sağlam hatta çarpıcı kafiyeye önem veren bir şairdir”.
[15] Karakoç için şiir, duygu ve düşüncenin etkili bir 
sesle ifadesidir.

Şiire Dair

Şiir bir     cennet bahçesi
Girmeyene     anlatılmaz
Cennet     nedir, bahçe nasıl
Görmeyene     anlatılmaz.

Şair gülü, şükür gülü
Yaprak yaprak dokur gülü
Her mısradan fikir gülü
Dermeyene anlatılmaz.

Şiir toprak kokusudur
Şiir damla damla sudur
Ermişlerin duygusudur
Ermeyene anlatılmaz

Şairler sultanı Yunus
Her sözü yüz defa yumuş
Aşk bağına dergâh kurmuş
Varmayana anlatılmaz.[16]

 Karakoç, aşk şairidir. İnsandaki en güçlü     duy-
gulardan biri aşktır. Aşk cümlelere sığmayacak kadar 
engin bir ruh     halinin yaşanmasıdır.[17]    O aşkı da 
yaşamış bir kişidir.

Aşktan yana söz duyunca
Ben hep seni düşünürüm
Uçsuz hayaller boyunca
Ben hep seni düşünürüm.
 
Yıldızlar kayar yüceden
Renkler sıyrılır geceden
Yüreğim sızlar inceden
Ben hep seni düşünürüm
 
Aklın ucu değer hiçe
Yol ararım içten içe
Kâinat uyur sessizce
Ben hep seni düşünürüm
 
Rüzgâr eser ilden ile
Sağlıkta bitmez bu çile
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‘Var’dan öte Yokta bile
Ben hep seni düşünürüm.

Mihriban

Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban.

Yâr, deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban.

Önce naz, sonra söz ve sonra hile…
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler, asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama.
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban.

Boşa bağlanmış bülbül gülüne ,
Kar koysan köz olur aşkın külüne…
Şaştım kara bahtım tahammülüne,

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban.

Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim, çözülmüyor Mihriban.[18]

 İnsanların aldırışsızlığına yeni tabirle duyarsızlı-
ğına ise şöyle seslenir:

Suları Islatamadım

Savaştayım elli yıldır
Ömrüm geçti boşalt, doldur
Anlamadım bu ne hâldir
Bir gün silah çatamadım
Suları     ıslatamadım.
 
Ekin ektim başak yılan
Kuşandığım kuşak yılan
Yorgan akrep, döşek yılan
Bir gün rahat yatamadım
Suları     ıslatamadım.
 
Ne payem oldu, ne sayem
En doğruya varmak gayem
Düşüncemdir tek sermayem
Alan yoktur satamadım
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Suları     ıslatamadım.
 
Yolum yokuş, izim ayrı
Dilim yağsız, sözüm ayrı
Bedenimden özüm ayrı
Biri bire katamadım
Suları     ıslatamadım.
 
Talipli yoktur sevgiye
Anlamadım, neden? Niye?
Canlar gücenmesin diye
Can attım, gül atamadım
Suları     ıslatamadım.[19]

 Karakoç’un bir     zamanların Türkiye’sinde yaşa-
nan olaylara dair şu meydan okuması, millî duyarlılık 
bakımından çok manidardır:

Yemin

Canım sağ oldukça rahmetli babam
Susarsam, hakkını helal etmesin
Ak sütün emziren ihtiyar anam
Susarsam hakkını helal etmesin.

Yerindedir daha aklım iradem
Ve işte yeminim, işte ifadem
İlk insan, ilk nebi Hazreti Âdem,

Susarsam hakkını helal etmesin.

Meylim ne şöhrete, ne saltanata;
Hak için sarıldım ben bu sanata;
Kür-Şad, Bilge Kağan, Oğuzhan ata,
Susarsam hakkını helal etmesin.

Önünde dururken Türklüğün hali,
Susup da boynuma almam vebali;
Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali(R.A)
Susarsam hakkını helal etmesin.

Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan,
Bana zindan olur Maraş, Elbistan
İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan
Susarsam hakkını helal etmesin

İmanda bu fire, zillete bu zam!
Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam
Farabi, Gazali, İmamı Azam,
Susarsam hakkını helal etmesin.

Nusret versin yeri göğü yaratan
Çekip çıkartalım akı karadan
Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han,
Susarsam hakkını helal etmesin.

Ülküm aşk çölünde Veysel Karani
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Ulubatlı Hasan eyler göreni
Fatih, Ak Şemsettin, Molla Gürani
Susarsam, hakkını helal etmesin

Bu yol bahadırlar, ermişler yolu;
Kendini davaya vermişler yolu!
Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu,
Susarsam hakkını helal etmesin.

Türkçe sevdalanan İslam’ca yanan
Adar milletine bir değil bin can
Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan
Susarsam hakkını helal etmesin.

Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il
Yüreğimi yetmiş yerden yara bil;
Mehmet Akif, Osman Batur, Şeyh Şamil
Susarsam hakkını helal etmesin.

Usta savaşçılar, genç mücahitler
İmkânıma hizmetime şahitler
Başbuğ, ülküdaşlar, aziz şehitler,
Susarsam hakkını helal etmesin.

İçimde İslam’ın ince manası
Önümde Türklüğün soylu davası
Of ’lu Kör Şakir’in Elif anası
Susarsam hakkını helal etmesin.

Sevdim, milletime gönlümü verdim
Zalimin zulmüne göğsünü gerdim
Kırıkhanlı Kazım, Niksarlı Nedim
Susarsam hakkını helal etmesin

Kemal’imiz, Turan’ımız, Hacı’mız
Beraberdir sevincimiz, acımız
Mut’ta davar güden Zeynep bacımız
Susarsam hakkını helal etmesin.

Mühim değil güceneni, küseni
Allah sevmez haksızlığa susanı
Yozgat’ın Yerköy’lü Yetim Hasan’ı
Susarsam hakkını helal etmesin.

Komünist, siyonist, pusudan çıktı
Dinime saldırdı, töremi yıktı
Gönen’li Gülizar, Bünyan’lı Sıtkı,
Susarsam hakkını helal etmesin.

Yurdun bir kâğıttır ışık beyazı
Üstünde insanlar mukaddes yazı
Genci ihtiyarı gelini kızı
Susarsam hakkını helal etmesin.

Mazlumlar hakkını almayıp ele,
Günü gün edersem zalimler ile
Evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile
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Susarsam hakkını helal etmesin.

Allah rızasıdır arzum, emelim!
Bu necip milleti ondan severim
Hazreti Muhammed (S.A.V) gerçek rehberim
Susarsam hakkını helal etmesin.[20]

Sonuç:

 “Her zaman     kolayı yazmaktansa zoru yazmayı 
tercih ettim. Zorlukların kolayıma     geldiğini söy-
leyebilirim. İçimde uhde olarak kalmış cevapsız me-
selem yoktur. İyilik, dürüstlük, güzellik insanoğlunun 
asli vazifesidir. Ben bunları bozanların kötülüklerini 
hicvederim. Kötülüklere karşı mücadelem kıyamete 
kadar bakidir…”[21] diyordu.

 Şair ve yazar olan Abdurrahim Karakoç, 1932-
2012 yılları arasında yaşamış olduğu seksen yıllık 
ömründe; gerçekten insanlık için adalet, dürüstlük, 
mertlik, iman ve idealde zirve insan olmayı başarmış 
bir sanatçıdır. O şiirlerini, söz ustalığını hicivle, temsil 
ile ortaya koymuş bir şahsiyettir. Karakoç Kahraman-
maraş insanına özgü, vatanperverliği, civanmertliği, 
hoşgörüyü, millî ve manevî değerlere bağlılığı yanı 
sıra çalışkan, üretken, faydalı insan olmayı da başar-
mış bir şairdir. Kahramanmaraş ve Elbistan gibi, ta-
rihi Türk-Türkmen kültür merkezi olan bir bölgede 

kendinden sonra gelen insanlara ve gençlere de misal 
olmaya devam edecektir.
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BABAM

MEVLAM hep sağ etsin canını
Esirgesin hep yüceltsin şanını
Kutluyorum bugün güzel gününü
Güzel günün kutlu olsun BABAMM

Çok tatlısın, ekmeğimden aşımdan
Payım aldım kirpiğinden kaşından
MEVLAM seni eksiltmesin başımdan
Güzel günün kutlu olsun BABAMM

Hayatta kimseye olmadı kastın
Çile ile dolu bu ömür testin
Canım tatlı ama sen daha üstün
Güzel günün kutlu olsun BABAMM...
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

OĞUZLARA DAİR 1…

 XI. yüzyıldan itibaren kendilerine Türkmen de 
denilen Oğuzların, Türkiye Türkleri ile İran, Azerbay-
can, Irak ve Türkmenistan Türklerinin ataları olduk-
larını biliyoruz .

 Oğuzlar, Sir-Derya boyları ile onun kuzeyindeki 
bozkırlarda yaşarlarken onlardan ancak bir bölüğü şe-
hirlerde oturuyordu. Bu oturak Oğuzlar savaş ile meş-
gul olmayıp, kendilerini şehir hayatının gerektirdiği 
işlere verdiklerinden, göçebe eldaşları onlara istihfafla 
(horlayarak) yatuk, yâni tembel demişlerdi. Gerçekten 
göçebe Oğuzlar oturak eldaşlarını istihfaf etmekte ken-
di telâkkileri bakımından haklı sayılabilirler. Çünkü 
Selçuklu İmparatorluğu’nu oturak Oğuzlar değil, biz-
zat onlar kurmuşlardı. Fakat göçebe Oğuzlar da 1071 
yılındaki Malazgirt zaferi ile Anadolu’yu açıp bu ül-
kede oturak yaşayışa geçmeğe başladılar. XIII. Yüzyıl-
da… Anadolu’da, çoğunu yeni gelenlerin, yani Moğol 
istilâsının önünden kaçanların teşkil ettiği, kalabalık 
sayıda göçebe Türk unsuru da vardı. Selçuklu Devleti, 
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ve Tannu (Ola) dağlarına, batıda Altaylara ve güneyde 
de Gobi çölüne kadar gidiyordu. Türk soyunun en eski 
temsilcisi Hunlar burada yaşadılar. Onları Sien-piler 
ve Juan-Juanlar izlediler, (bunların Moğol asıllı olduk-
ları kabul edilmiştir). Sonra Gök Türkler geldiler .

 Gök Türklere Uygurlar, onlara da Sibirya’daki Aba-
kan yöresinden gelen Kırgızlar halef oldular. Fakat X. 
yüzyılın birinci yarısının ortalarında (924 yılında) 
Moğol ırkından Kıtaylar Kırgızları Orhun bölgesin-
den çıkardılar. Bunun sonucunda tarihi Türk yurdu 
Moğolca konuşan toplulukların ellerine geçti .

 1 Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.IX.
2  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.IX.
3  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.IX.
4  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.IX.
5  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
6  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
7  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
8  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.3.
9  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.
10  Faruk Sümer Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilâtı – Des-
tanları. İstanbul, 2016, s.4.

bir daha kurtulamıyacak bir şekilde Moğol hâkimiye-
ti altına girince, Oğuzların deyimi ile yatuklar, yani 
oturak Türk halkı kendisini mukadderata teslim ettiği 
halde, göçebe Türk unsuru, yani Türkmenler, Moğol-
lara karşı mücadelede bulunmaktan geri durmamış-
lardı. Neticede Türk göçebe unsuru, Türkmenler, ilk 
önce Türkiye’de, sonra buradan giderek İran’da siyasî 
hâkimiyeti ellerine aldılar. Böylece Türkmenler, Tür-
kiye tarihinin ikinci devrinin (Beylikler devri) yaratı-
cıları oldukları gibi, İran’da da XX. yüzyıla değin Türk 
hâkimiyetini devam ettirdiler .

 Türkiye tarihinin üçüncü devrini açan Osman-
lı hanedanına gelince, bu hanedanın da göçebe Türk 
unsurundan çıktığını biliyoruz .

 XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de 
göçebe unsur siyasî ehemmiyetini eskisine nispetle 
epeyce yitirmişti. Bu da, başlıca, oturak yaşayışa geç-
meler ve İran’a yapılan göçmeler sonucunda sayısının 
çok azalmış olması, Osmanlı askerî teşkilatının kud-
reti ve “delikli demir”in icat edilmesi gibi amillerden 
ileri gelmiştir .

 Türklerin tarihçe bilinen yurtlarını, çok sonrala-
rı Moğolistan denilen ülkenin batı kesimi teşkil edi-
yordu. Bu kesim aşağı yukarı doğuda Tula ve Tünge-
lik’in yukarı boylarına, kuzeyde Baykal, Kem ırmağı 




