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Dilbilimde anlam kavram› ve terimi
tart›flmal›d›r. Birçok dilbilimci, dilde bir
Göstergenin tek bir kavram› yans›tmama-
s›, de¤iflik durumlarda çok çeflitli kulla-
n›mlar›n bulunmas› gerçe¤ine dayanarak
“dilde anlam de¤il,kullan›m vard›r.” de-
mektedir. Göstergeler dil düzeni içinde
anlam aç›s›ndan tafl›d›¤› bütün de¤erlerin
temel anlam›yla birlikte yan anlamlar›n
dinleyende okuyanda, ça¤r›flt›rd›¤› baflka
kavramlar›n tümünü içine al›r.Buna ayn›
kavram›n “anlam çerçevesi” denir.

fiairler göstergelere ayr› anlamlar
yüklerler. Kiflisel kullan›mlar› çerçevesin-
de, yan anlamlar› aflarak, göstergeye key-
fi anlamlar yüklerler. Ayr›ca onlar herkes-
te oluflan ortak duygu de¤erinin d›fl›na da
ç›karlar (Aksan 1995:73). Bir göstergenin
düz anlam› d›fl›ndaki her türlü anlam›
onu yan almal›d›r. Dilbilimsel tan›mla
yan anlam, gösteren ve gösterilenden olu-
flan bir gösterge, bir baflka göstergenin
gösteren k›sm›n› oluflturmas› durumudur.
Bu durumu flöyle aç›klayabiliriz. “Güver-
cin” göstergesinin do¤al dilde kullan›ld›¤›

biçimiyle bir gösteren ve bir gösterileni
vard›r. Ancak bu gösterge bir baflka gös-
tergenin göstereni olur. “Güvercin”inin
gösterilen k›sm› “bar›fl” olacakt›r (Aksan
1995:233).

fiiirde özenli bir sözcük seçimi vard›r.
Sözcüklerin karfl›tl›klar›ndan, uzak-yak›n
ça¤r›fl›mlar›ndan yararlan›r. Uzak ça¤r›-
fl›mlar ya da uzak kavram ba¤›nt›lar›, fli-
irsel anlat›m biçiminde göstergelerle yan-
s›t›lmaya çal›fl›l›r (Günay 2001:218).

Bu belirlemelerin ›fl›¤› alt›nda Kara-
cao¤lan’›n koflmalar›nda “ölüm” imgesinin
hangi göstergeyi veya göstergeleri kapsa-
d›¤›n› araflt›rmaya çal›flaca¤›z.

Senin afl›klar›n gülmez dediler
A¤lay›p yafl›n› silmez dediler
Seni bir kez saran ölmez dediler
Gerçek mi efendim sormaya geldim

(Kudret 1985)
Ölüm: sevgiliye ulaflman›n verdi¤i

sonsuz mutluluk
.................................................
Dilber at kollar›n dola boynuma
Ölüm endiflesi gelmez ayn›ma
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ÖZET
Bu makale, Karacao¤lan’›n fliirlerinde, “ölüm” imgesini hangi anlam veya anlamlarda kulland›¤›n› dil-

bilimsel bir bak›fl aç›s›yla incelemektedir. Ölüm kavram›, Karacao¤lan için yaflam›n karfl›t›, yaflam›n sonu de-
¤il; yaflam içinde bir durumdur.
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ABSTRACT
This article studies how Karacao¤lan uses death image in what meaning or meanings in his poems with

a linguistical point of view. Death concept is not the apposite of life, not the end of the life; it is a situation in
the life itself for Karacao¤lan. 
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Ölüm: sevgiliyle beraberli¤in ölüm
kayg›s›n› gidermesi, sevgiliyle birlikte ol-
man›n verdi¤i haz. 

Döner güzelli¤in halka bildirir
Kamer p›nar›ndan kab›n doldurur 
Eflfle yürüyüflünde beni öldürür
Sevmeli Cennetin boylar› güzel
Ölüm: hayran olmak

Karacao¤lan der ki konup göçmedim
Ak göksün dü¤melerin açmad›m
F›rsat elde iken al›p kaçmad›m 
Öldürmeli beni dö¤meli güzel
Ölüm: f›rsat› elden kaç›rman›n verdi¤i

üzüntü

Ala gözlerine kurban oldu¤um 
May edip aleme bildirme beni
Aç›p ak gerdan› durma karfl›mda
Ecelden evvel öldürme beni
Ölüm: s›rr›n aç›klanmas›, sevgilinin

güzelli¤inin b›rakt›¤› hayranl›k

Alad›r gözlerin karad›r kafl›n 
Arad›m cihan› bulunmaz eflin 
Yaylan›n kar›ndan beyazd›r döflün
Uzan›p üstüne ölesim geldi
Ölüm: sevgilinin güzelli¤i karfl›s›nda

büyülenmek ve sevgiliyle birlikte olma ar-
zusu, sevgiliyle birlikte olman›n verdi¤i
haz.

Ak gö¤sün aras› zemzem p›nar› 
‹çsem öldürürler içmesem öldüm
Bacaya koymufllar demir kasay›
Baksam öldürürler bakmasam öldüm
Güzel sevme derler nas›l sevmeyim 
Sevsem öldürürler sevmesem öldüm
Ölüm: karars›zl›k, seçeneksizlik, ne

yapaca¤›n› bilememek, arzu ve iste¤in
önüne geçememek

Dinleyin bir güzeli met edeyim 
Yi¤ide nispetle yürüyüfllünün
Can feda ederim flöyle sunaya 
....................
Ölüm: sevgilinin güzellikte ölçüsüz ol-

du¤unu belirtmek, bu güzelli¤e ulaflmak
yolunda her türlü s›k›nt›y› göze almak.

Karacao¤lan’›n fliirlerinin yüzy›llar
boyunca unutulmamas›n›n yaln›zca, yafla-
d›¤› tarihsel döneminde kalmamas›n›n

nedeni “estetik bir kod” yaratabilen bir
sanatç› olmas›ndan kaynaklan›r.

Halk flairleri seslendikleri halk›n do-
¤al dilinden yola ç›karlar ve halkla birlik-
te ortak bir “ kod ” olufltururlar. Ça¤dafl
Dilbilimin kurucusu ve yap›sal dilbilimi-
nin öncüsü F. De Saussure’e göre dil; birey
üstü bir dizgedir, bir soyutlamad›r. Yani
bütün toplumu ilgilendiren bir dizgenin
var olmas›yla insanlar aras›nda bir bildi-
riflim kurar. Dil toplumsald›r. Ancak söz
bireyseldir, bireysel söz çok say›da de¤i-
fliklik gösteren bir olgudur. Karaco¤lan dil
ve söz aras›ndaki sözleflmeyi çok iyi kur-
du¤u için halk fliirinde özel bir konumda-
d›r (Rifat 1990:16). 

Ölmek, ölüm; yaflamas›z olmak, can›n›
yitirmek, can vermek, yaflam›n kesin ola-
rak sona ermesi durumu anlamlar›na ge-
lir (Demiray 1994:634). Karacao¤lan yu-
kar›daki dörtlüklerinde ölüm imgesine
sözlük anlam› d›fl›nda, oluflturdu¤u anlam
evreninde, yukarda belirledi¤imiz anlam-
lar› yüklemifltir. Bu anlamlar halk aras›n-
da da kullan›lmaktad›r. Bir halk flairi ola-
rak Karaca o¤lan›n yapt›¤› bu ortak an-
lamlar› kendi fliir diline yans›tm›fl olmas›
ve bu kullan›mda ›srarc› olmas›d›r. Kara-
cao¤lan bir yaflam flairidir. Gösterdi¤imiz
dizelerde de ölüm temel anlam›nda kulla-
n›lmam›flt›r. Ölüm Karacao¤lan’da yafla-
m›n karfl›t›, yaflam›n sonu de¤il; yaflam
içinde bir durumdur. Genel olarak sevgili-
nin elde edilmesinden kaynaklanan mut-
luluk, onun güzelli¤i karfl›s›nda büyülen-
me durumu, sevgiliye ulaflamaman›n ver-
di¤i ac›, sevgiliyle birlikte olman›n verdi¤i
haz karars›zl›k anlam çerçevesinde özet-
lenebilir.
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