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KARACAO⁄LAN VE SÂ‹M SAKAO⁄LU
Prof. Dr. Umay TÜRKEﬁ-GÜNAY
Prof. Dr. Sâim Sakao¤lu’nun 31 Aral›k
2004 tarihinde Akça¤ taraf›ndan yay›mlanan,
“ KARACA O⁄LAN “ adl› eseri, 3 Ocak 2005
tarihinde tesadüfen karﬂ›ma ç›k›verdi. Yolda
yürürken âniden karﬂ›n›za ç›kan iki dost gibi.
Sakao¤lu, 1967 Kas›m ay›nda tan›ﬂt›¤›m, dikkatli, disiplinli ve sab›rl› bir bilim adam›, de¤erli bir meslektaﬂ ve dost. Karacao¤lan, çocukluk y›llar›mda radyoda, “Yurttan Sesler
Korosunda” türkülerle ve babam›n kütüphanesinde eli sazl› bir âﬂ›¤›n resmi bulunan karton kapakl› kitapla tan›d›¤›m, okul y›llar›mda
üç beﬂ ﬂiirini gördü¤üm, meslek hayat›mda
emek verdi¤im, Türk ﬂâirlerinin en güler yüzlüsü, yaﬂama sevincini türküleriyle ve ﬂiirleriyle bize aktaran ﬂâir dost. Do¤rusu Karacao¤lan’a da Sakao¤lu’na da umudu ve mutlulu¤u aksettiren turunç renkli cilt çok yak›ﬂm›ﬂt›.
1030 sayfal›k bu hacimli çal›ﬂmay› inceledi¤imde, Prof. Dr. Sâim Sakao¤lu’nun uzun
y›llar boyunca, dikkatle, düzenle toplad›¤›
malzemelerin, belgelerin, emekle yapt›¤› derlemelerin ve araﬂt›rmalar›n sonucunda ortaya ç›kan birikiminin Karacao¤lan’a ait bölümünü hiç esirgemeden cömertce sundu¤unu
gördüm. Bizim nesil bir çal›ﬂma yapaca¤› zaman önce bibliyografya, sonra metin haz›rlamak zorundayd›, ancak bundan sonra tahlil
ve yorum safhas›na geçebilirdi. Çünkü hiçbir
konuda bu çal›ﬂmada oldu¤u gibi “müracaat
kayna¤›” nitelikli çal›ﬂmalar yoktu. Bugün
alan›m›zla ilgili bibliyografya çal›ﬂmalar› bulunmakla beraber Sakao¤lu’nun bu eseri, niteli¤i ve niceli¤i aç›s›ndan ilk ve tektir. Çünkü, Prof. Sakao¤lu, bu çal›ﬂmada Karacao¤lan’la ilgili mevcut bilgi ve belgeler yan›nda
20. yüzy›l boyunca söylenmiﬂ, yay›mlanm›ﬂ,
yaﬂanm›ﬂ ve yap›lm›ﬂ bütün faaliyetlerle ilgili tespitleri de tasnif ederek bir araya getirmiﬂ ve ansiklopedik bir çal›ﬂma haz›rlam›ﬂ.
Eserin I. Bölümünde “ Kara O¤lan ve
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Karaca O¤lanlar” baﬂl›¤› alt›nda kaynaklarda
tespit edilen bu ismin sahiplerinin iliﬂkisi tart›ﬂ›lm›ﬂ ve ‹ki ayr› ﬂâir olduklar›na karar verilmiﬂtir. II. Bölümde “ 16. Yüzy›l›n Karaca
O¤lan’› Kimdir “ sorular›na verilen cevaplar
tart›ﬂ›lmakta ve Sakao¤lu bu ilk Karacao¤lan’› eski s›fat›yla di¤erinden ay›rmay› önermektedir. III. Bölümde “ Eski Karaca O¤lan
Nereden Nereye “ baﬂl›¤› alt›nda 16. yüzy›lda
yaﬂam›ﬂ Karacao¤lan’la ilgili bilgi ve belgeler,
bu konuda yay›n yapan yerli ve yabanc› araﬂt›r›c›lar›n görüﬂleri bir araya toplanm›ﬂt›r. “
Karaca O¤lan’n›n Bilim Dünyas›nca Keﬂfi”
baﬂl›¤›n› taﬂ›yan IV. Bölümde, 1914’te Fuat
Köprülü’den itibaren bu alanda çal›ﬂanlarca
Karacao¤lan adl› bir ﬂâirin varl›¤›n›n kabulü
ve yay›mlanan ilk ﬂiirleri ile ilgili belgeler sunulmuﬂtur. V. Bölümde, yurt içinde ve d›ﬂ›nda
“Karacao¤lan’›n Yay›mlanan ‹lk ﬁiirleri “ kaynaklar›yla birlikte aktar›lm›ﬂt›r. “ Karaca O¤lan’›n ﬁiirleri Yazmalarda” baﬂl›kl› VI. Bölümde yazma eserler ve tespit edilen ﬂiirler
hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu ve Onuncu bölümlerde s›ras›yla Karacao¤lan’›n do¤um tarihi, gerçek ad›,
nereli oldu¤u ve ölüm tarihi konusundaki eldeki bilgi ve belgeler de¤erlendirilerek sonuca
ulaﬂ›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. XI. Bölümde “ Karaca O¤lan’›n Makamlar›-Mezarlar›” baﬂl›¤› alt›nda Türkiye’nin çeﬂitli yerlerinde ﬂâire ait
oldu¤una inan›lan mezar ve makamlar hakk›ndaki tespit ve bilgiler sunulmuﬂtur. XII.
Bölümde, Karacao¤lan’›n ailesi ve mensup oldu¤u boy konusu ile ilgili bilgilerin, XIII. Bölümde, Karacao¤lan mahlâsl› ﬂiirlerde geçen
tarihî olaylar›n de¤erlendirmeleri yap›lm›ﬂt›r.
XIV. Bölümde, Türk Halk Edebiyat›n›n önemli meselelerinden ﬂiirlerdeki iç içe girmiﬂlik ve
kar›ﬂ›kl›k konusunun yans›malar› olan baﬂka
ﬂâirlerin ad›na kay›tl› Karacao¤lan ﬂiirleri ile
Karacao¤lan ad›na kay›tl› baﬂka ﬂâirlerin ﬂiirleri ile ilgili tespit ve yorumlar aktar›lm›ﬂ-
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Millî Folklor, 2005, Y›l 17, Say› 65
t›r. XV. Bölümde, “ Karaca O¤lan ve Sanat “
baﬂl›¤› alt›nda Karacao¤lan’›n sanat›ndaki
baz› unsurlar›n tespiti için, ﬂiirlerdeki atasözleri ve deyimler, kullan›lan baz› edebî sanatlar ve tabiattan ﬂiirlerine akseden alg›lar› ile
ilgili bir de¤erlendirme yap›lm›ﬂt›r. “ Karaca
O¤lan Halk Anlatmalar›nda “ baﬂl›¤›n› taﬂ›yan XVI. Bölümde motif halinde kullan›lan
“Karacao¤lan” ile ilgili halk hikâye, efsane ve
inanmalar›ndan tespitler de¤erlendirilmiﬂ,
kaynaklar hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. XVII.
Bölümde “Karaca O¤lan’›n Kelime Dünyas›”
baﬂl›¤› alt›nda Karacao¤lan’›n ﬂiirlerinde kullan›lan kelimelerin tespiti ve tahlili konusunda yap›lan çal›ﬂmalar ve bir sözlük çal›ﬂmas›
önerisi yer almaktad›r. Karacao¤lan’›n günümüz sanat eserleri ve yeni kabullerle ﬂekillenen türlerde tiyatro, sinema, resimli roman,
fotoroman, halk kitap ve romanlar› gibi yeniden iﬂleniﬂine XVIII. Bölümde yer verilirken
di¤er Türk Lehçelerine ve topraklar›na taﬂ›nan Karacao¤lan ﬂiirleri ve kabulleri XIX. Bölümde, 8 yabanc› dile çevrilen Karacao¤lan ﬂiirleri XX. Bölümde tan›t›lm›ﬂ ve incelenmiﬂtir. “ Karaca O¤lan ve Müzik” baﬂl›kl› XXI.
Bölümde teknolojik vas›talara aktar›lan ve
notalar› tespit edilen, yeniden bestelenen Karacao¤lan türküleri ve konserleri gibi çeﬂitli
faaliyetler hakk›nda bilgiler verilmiﬂtir. XXII.
Bölümde Karacao¤lan konulu bilimsel toplant› ve konferanslar ve Karacao¤lan çal›ﬂmalar›
ile ilgili teklifler bir arada de¤erlendirilmiﬂtir.
XXIII. Bölümde, Karacao¤lan’›n di¤er âﬂ›k ve
ﬂâirlerdeki akisleri, Karacao¤lan’la ilgili yar›ﬂmalar ve ödüller gibi etkinlikler tan›t›lm›ﬂt›r. Buraya kadar olan tasniflere girmeyen
Karacao¤lan heykel ve büstleri, Karacao¤lan
ad›n› taﬂ›yan yerleﬂim birimleri, kurum ve faaliyet adlar›, Gölge Oyununda Karacao¤lan’›n
tip olarak kullan›l›ﬂ›, internette Karacao¤lan
gibi hayat›n hemen her alan›na giren Karacao¤lan yans›malar› ile ilgili bilgiler yer alm›ﬂt›r. “ Karacao¤lan Üzerine Yap›lan Çal›ﬂmalar›n Bibliyografyas›” baﬂl›kl› XXV. Bölümde
olabildi¤ince eksiksiz ve ayr›nt›l› olarak bu
alanda yap›lm›ﬂ bibliyografya çal›ﬂmalar› tasnif edilerek sunulmuﬂtur. Karacao¤lan’la ilgili 20. yüzy›l boyunca yap›lan faaliyet ve ya-
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y›nlar tasnif edilerek 25 bölümde sunulduktan sonra metinlere geçilmiﬂ ve Karacao¤lan
mahlâsl› ﬂiirler önceki sonraki diye ay›r›m yap›lmaks›z›n kaynaklar verilerek, gözden geçirilmiﬂ ve önceki yay›nlar karﬂ›laﬂt›r›larak bir
araya getirilmiﬂtir. Sözlük, Dizin ve Ekler bölümleriyle çal›ﬂma tamamlanm›ﬂt›r.
Burada çok k›saca tan›tmaya çal›ﬂt›¤›m
bu hacimli çal›ﬂma ” Karacao¤lan”la ilgili 20.
yüzy›l boyunca akademik ve popüler çal›ﬂma
ve faaliyetleri, kaynaklara dayal› veya milletimizin haf›zas›nda ve gönlünde yaﬂayan birikimlerin çeﬂitli ﬂekillerde hayata aktar›mlar›n›, özetle Karacao¤lan’dan gelen ve yank›lanan sedalar› gelecek nesillere taﬂ›maktad›r.
Bu takdire ﬂayan çal›ﬂmada Prof. Sakao¤lu,
hakl› olarak kendi yaklaﬂ›m, tercih ve yorumlar› do¤rultusunda konuyu incelemiﬂ, de¤erlendirmiﬂ ve yorumlam›ﬂt›r. Yaklaﬂ›m farklar›m›z›n tart›ﬂma yerinin bu tan›tma yaz›s› olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bu çal›ﬂman›n ›ﬂ›¤›nda da bir kere daha milletimizin bütün Karacao¤lanlar›, 17. yüzy›lda yaﬂayan Çukuroval›
Karacao¤lan’›n kimli¤inde bütünleﬂtirdi¤ini
görmekteyiz. Prof. Sakao¤lu da farkl› Karacao¤lan’lar›n varl›¤›na dâir bütün bilgileri verdikten sonra milletimizin kabulüne paralel
olarak Karacao¤lan ﬂiirlerini ay›rmaks›z›n
bir arada sunmuﬂtur. Bu ansiklopedik çal›ﬂmadan yararlanarak art›k Karacao¤lan’la ilgili uslûp çal›ﬂmalar› baﬂta olmak üzere pek
çok karﬂ›laﬂt›rmal› veya monografik tahliller
ve de¤erlendirmeler yap›labilir. Yeni araﬂt›r›c›lar böyle bir birikime bir anda ulaﬂabildikleri için çok ﬂansl›lar ve hocalar›na ne kadar teﬂekkür etseler az olur kanaatindeyim.
De¤erli bilim adam›, örnek e¤itimci, çal›ﬂkan ve kadirﬂinas meslekdaﬂ›m ve eski dost
Prof. Dr. Sâim Sakao¤lu’na bu mükemmel çal›ﬂma için hem teﬂekkür ediyor hem kendisini
yürekten kutluyorum. Daha nicelerini bekliyoruz …
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