
 
 
KARACAOĞLAN 
 
On yedinci yüzyıl halk şairi olan Karacaoğlan ın yaşamı hakkında fazla bilgi yoktur. 1606 yılında doğduğu, 1679 
yılında öldüğü sanılmakta olup; Çukurova da yaşadığı hakkında bir takım bilgiler vardır. Akşehirli Hoca Hamdi 
efendinin anılarında, Karacaoğlan dan şöyle bahsedilir. Asıl adının Hasan olduğu, küçük yaşta annesini kaybedip 
öksüz kaldığı, beş yaşına gelince babasının askere alınıp bir daha dönmediği söylenir. Köyde yaşayan Osman Ağa 
adlı kişinin Karacaoğlan ı evlat edindiğinden bahseder. 
Osman Ağa köyde yaşayan sağır ve dilsiz bir kızla Karacaoğlan ı evlendirmek ister; ama Karacaoğlan bu evliliği 
istemez, ayrıca o sırada Çukurova da bulunan Kozanoğulları ile arasının açılması sonucu kız kardeşlerini de 

alarak Bursa ya göçtüğü anlatılır. Bu göçün nedenleri 
arasında babası gibi askere alınıp geri dönememe 
korkusu olduğu da söylenir. Bursa da kendisine bir 
düzen kurduğu ve evlat acısı yaşadığı şiirlerinden 
anlaşılmaktadır. Yaşamının büyük bölümünü Çukurova, 
Maraş ve Antep çevresinde geçirmiştir. Yaşamı 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için onun 
şiirlerini incelemek gerekir. Ölüm yeri de tam olarak 
bilinmemektedir. Mezarının İçel ’in Mut ilçesinde 
olduğu tahmin edilmektedir. 
 
 
Değirmenden geldim beygirim yüklü  
Şu kızı görenin del'olur aklı  
On beş yaşında da kırk beş bölüklü  
Bir kız bana emmi dedi n'eyleyim  
 
Birem birem toplıyayım odunu  
Bilem dedim bilemedim adını  
Albistan yanaklı Kürtler kadını  
Bir kız bana emmi dedi n'eyleyim  
 
 
 
 

Bizim ilde urum olur uc olur  
Sızılaşır bozkurtları ac olur  
Bir yiğide emmi demek güc olur  
Bir kız bana emmi dedi n'eyleyim  
 
Karac'oğlan derki n'olup n'olayım  
Akan sularınan ben de geleyim  
Sakal seni makkabınan yolayım  
Bir kız bana emmi dedi n'eyleyim 



 
 
 
 
 
Elâ gözlüm ben bu ilden gideyim  
Zülfü perişanım kal melil melil  
Kerem et aklından çıkarma beni  
Ağla göz yaşını sil melil melil  
 
Yekin ey sevdiğim sen seni düzelt  
Karayı bağla da beyazı çöz at  
Doldur ver bâdeyi bir dahi uzat  
Ayrılık şerbetin ver melil melil  
 
Elvan çiçeklerden sokma başına  
Kudret kalemini çekme kaşına  
Beni unutursan doyma yaşına  
Gez benim aşkımla yâr melil melil  
 
Karac'oğlan der ki ölüp ölünce  
Ben de güzel sevdim kendi halimce  
Varıp gurbet ile vâsıl olunca  
Dostlardan haberim al melil melil 
 

Karacaoğlan 
Nedendir de kömür gözlüm nedendir  
Şu geceki benim uyumadığım  
Çetin derler ayrılığın derdini  
Ayrılık derdine doyamadığım  
 
Dostun bahçesine yad eller dolmuş  
Gülünü toplarken fidanın kırmış  
Şurda bir kötünün koynuna girmiş  
Şu benim sevmeğe kıyamadığım  
 
 
 

 
Kömür gözlüm seni sevdim sakındım  
İndim has bahçeye güller sokundum  
Bilmiyorum nerelerde okundum  
Bir belli haberin alamadığım  
 
Karac'oğlan derki yandım ben öldüm  
Her bir deliliği kendimde buldum  
Dolanıp da kavil yerine geldim  
Kavil yerlerinde bulamadığım 
 
 



 
 
 
Bana "kara" diyen dilber  
Gözlerin kara değil mi  
Yüzünü sevdiren gelin  
Kaşların kara değil mi  
 
Boyun uzun belin ince  
Yanakların olmuş konca  
Salıverirsin kolunca  
Beliğin ince değil mi  
 
Utanırım akar terim  
Güzellikte yok benzerin  
En sevgili makbul yerin  
Saçların kara değil mi  
 
Beni "kara" diye yerme  
Mevlam yaratmış hor görme  
Ala göze siyah sürme  
Çekilir kara değil mi  
 
Hind'den Yemen'den çekilir  
Gelir Bağdad'a dökülür  
Türlü taama ekilir  
Biber de kara değil mi  
 
Göllere konan kuğunun  
Kanadı beyaz çoğunun  
Çöldeki Arap beyinin  
Çadırı kara değil mi  
 
İller de konup göçerler  
Lale sümbül biçerler  
Ağalar beyler içerler  
Kahve de kara değil mi  
 
Evlerinde sular akar  
Güzelleri göze bakar  
Hublar yanağına sokar  
Sümbül de kara değil mi  
 
Karac'oğlan der maşallah  
Bir gün görürüm inşallah  
Kara donludur Beytullah  
Örtüsü kara değil mi 
 

Karacaoğlan 
 



 


