
met' in ortasından geçen yol buradan 
başlar. Devamında 1768 tarihli Taşçıba
şılar sofasına ulaşılır. Divan-ı Hümayun'
dan Haşim Ali Bey'in kabrinin önünden 
geçilip Kadı Müderris İbrahim Şefik Efen
di'nin sağ tarafta duvar kenarındaki 1828 
tarihli örfi kavuklu kabri önüne gelinir. Az 
ileride sol tarafta toprak seviyesinden 1 ,S 
m . yükseklikte 22 m. uzunluğunda özel 
bir sofa içinde 1632'de Topkapı Sarayı'n
da asilerce şehid edilen Sadrazam Hafız 
Ahmed Paşa'nın kabri vardır. Onu geçip 
sağda Osman Şems Efendi ile Eşrefzade 
Sırrı Efendi ve ihvanının mezarları önün
den devam edilerek solda Hoca Sadeddin 
Efendi Sebili'ne ve Şeyhülislam Sadeddin 
Efendi ile Mevlevl Reşad Bey'in kabirieri
ne ulaşılır. Sebil haziresinin bitişiğinde 
Karaca Ahmed Sultan Tekkesi ve Türbe
si, karşısında ise Rodosi Camii yer alır. Ca
miye bitişikhazirede mezarcılar kethü
dası Hafız Hasan Efendi'nin 1804 tarihli 
kabir taşı bulunmaktadır. Buradan Ayrı
lık Çeşmesi'ne uzanan yol1950'deki imar 
faaliyetleri sırasında genişletilmiştir. Şe
hitlikyönünde o tarihte açılan kapının ar
kasında Mimarbaşı Kasım Ağa'nın. onun 
hizasında şair Enderunlu Vasıf'ın, onun 
da aşağısında hacegandan şair İbrahim 
Efendi'nin 1 780 tarihli kabir taşı vardır. 
İbrahim Efendi'nin kabir taşının yanında 
Arapzade Kuyusu ve Sebili yer almakta
dır. Bundan sonra ihtişamlı görünüşüy
le İshakefendizadeler ve Dürrizadeler'in 
uzun aile safaları görülür. Bu sofada Ana
dolu Kazaskeri Muhtar Ahmed Efendi'
nin 1811 tarihli örfi kavuklu, Şeyhülislam 
Dürrizade Abdullah Efendi'nin 1828 ta
rihli örfi kavuklu, Vezir Ali Paşa'nın 1826 
tarihli kallavi kavuklu. tulumbacı yeni
çerilerinden Genç Osman 'ın 1816 tarihli 
dardağan kavuklu ve tulumba remizli taşı 
yanyana ön sırada Divan-ı Hümayun'da 

bulunuyorlarmiş gibi sıralanmıştır. Cor
nelius Gurlitt, bu ihtişamlı mezar taşları
nın fotoğrafını Konstantinopel adlı ese
rinde yayımlamıştır. Bu safanın karşı
sında Sadrazam İbrahim Hilmi Paşa'nın 
1825 tarihli kallav11i mezar taşı ile 1853'
te vefat eden Sadrazam İbrahim Sarım 
Paşa ' nın kabirieri hizasında 1865 tarihli 
harap haldeki Hacı Hüseyin Paşa Sebili '
ne gelinir. Sebilin karşısı Balım Ağa Çeş
mesi'nin bulunduğu Miskinler mevkiidir. 
Burası İbrahimağa çayırının sınırı olup 
sebil hizasında 1785 tarihli Halil Hamld 
Paşa sofası ile Ayrılık Çeşmesi'ne uzanır. 

Sadrazam Halil Hamid Paşa sofası Kara
caahmet Mezarlığı ' nın en uzun safasıdır 
( 31 m.) 300 m 2 sahalı bu sofada 1 784 
tarihli ve kallavili ayrı iki taş Halil Hamld 
Paşa 'nın buradaki kesik başı için konul
muştur. 

Karacaahmet Mezarlığı 'nda bazı me
kanlar kesme taş duvarlarla yükseltilmiş 
ve içi toprak daldurularak aile safaları 
meydana getirilmiştir. 1734 tarihli Mir
zazadeler. 1736 tarihli Dürrizadeler, 1 7 42 
tarihli Atıfzadeler. 1 762 tarihli Taşçılar 
ve 1873 tarihli Tırnakçızadeler mezarlık

ta bulunan meşhur aile sofalarıdır. Har
manlık bölümünde yer alan Mütercim 
Asım Efendi'nin 1819 tarihli sofası ile 
Kaygusuz İbrahim Baba bölümünde yer 
alan Nam ık Paşa'nın 1892 tarihli sofası 
yeni tarzdaki sofalara örnek olarak gös
terilebilir. 

Mezarlıktaki bazı mezarlar açık türbe 
haline getirilmiştir. Osman Şems Efendi , 
Melek hazretleri , Şeyh Behcetl Konevi, 
İbrahim Hayrani, Silistreli Süleyman Efen
di ve Bekir Sıdkı Ateşli'nin kabirieri bu 
tür türbelerdir. Nişancı Hamza Paşa'nın 
üstü kubbeli açık türbesi yanlışlıkla "at 
mezarı" olarak tanıtılmaktadır. Divan 
edebiyatının ünlü şairlerinden Nabi, Ne-

XIX. yüzyı lda 

Karacaahmet 
Meza rl ığı'n ı 

tasvir eden 
Thomas Allom·un 
gravürü 
(R. Walsh, 
Constanlinople 
and the Scenery 
of the Seven 
Ch urches 
of Asla Minor, 
London 1839 , 
1. lv. 5) 
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dim. Enderunıu Vasıf ile Emin Hak1. Na
bizade Nazım. Mirzazade Ahmed Neyll de 
Karacaahmet'te gömülüdür. 

Karacaahmet'te XVI. yüzyıldan kalma 
mezar taşı hemen hemen yok gibidir. 
Yer yer 111 O' dan (1698) sonrasına ait 
mezar taşları görülebilmektedir. Mevcut 
en eski mezar taşı Şeyh Hamdullah Efen
di'ye ait olup 1 520 tarihlidir. Taşların ço
ğunluğu XIX. yüzyıla aittir. 

Karacaahmet'te taş kapaklarla mezar 
odacığı veya tahta kapaktarla doğrudan 
toprağa gömme tarzında iki tür defin 
usulü uygulanmıştır. Eski definlerin ço
ğunluğu taş kapaklı mezar odası tarzın
dadır. Mezarlık ve mezar taşlarının inşa 
ve iman ehl-i hiref taşçıları ve hattatla
rınca icra edilmiş . kabir ierin korunması
na özen gösterilmişti r. Günümüzde Ka
racaahmet'te defne açık bölgelerde hızlı 
bir mezar taşı katliamı söz konusudur. 
Defne kapatılmış bölgeler ise ikiimin ve 
zamanın tahribine terkedilmiştir. 
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L 
Ünlü saz şairi. 

_j 

Türk halk (aş ı k) edebiyatının yetiştirdiği 

en önemli isimlerdendir. Halk şairleri ara
sında hakkında en çok araştırma ve yayın 
yapılmasına rağmen doğum tarihi bilin-
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m ernekte, yaşadığı dönem yüzyıl olarak 
bile tahmin edilememekte. ihtimaller. XV. 
yüzyıl sonları ile XVIII. yüzyıl başları ara
sında iki yüzyıldan fazla bir zamanı içine 
almaktadır. Latlfi'nin 1 S46'da tamamla
nan Tezkir e'sinde bir manzum parçaya 
(s. 83), lll. Murad devrindeki bir düğünü 
(ı 582 ) tasvir eden Surname-i Hümd
yun'daki ibarelere (TSMK. Hazin e, nr. 
1344 , vr. 54';Tecer. l/10 11 954 1. s. 8-9). All 
Mustafa Efendi'nin XVI. yüzyıl sonların
da yazdığı M evdidü 'n-nefdis ii kavdi
di'l-mecdlis'inde zikrettiklerine göre (bk. 
bibl) XVI. yüzyıl. hatta belki de XV. yüz
yılın sonlarında yaşadığının ileri sürülme
sine karşılık Karacaoğlan'a ait şiirlerin en 
eski örneklerine XVII. yüzyıl cönklerinde 
rastl andığını , bu şiirlerde geçen olay ve 
kişilerin XVII. yüzyıla ait olduğu. şiirleri
nin dilinin de bu dönemin özelliklerini ta
şıdığı sanılarak şairin yaşadığı dönemin 
XVII. yüzyıldan daha önce olamayacağı 
görüşü benimsenmiştir. Daha yakın yıl
lara ait yayınlarda ise ortaya konan delil
lerin telif edilerek şiirlerde bahsedilen 
olay ve kişilerin XVII. yüzyılda bulunabile
ceği kadar xvııı. yüzyılda da olabileceğ i, 

başka ipuçları da dikkate alınarak Karaca
oğlan adında belki birden fazla (Başgöz'e 
göre beş ) şairin yaşamış olabileceği ileri 
sürülmüştür (ayrıntı lı bilgi için bk. Karaer. 
s. 4-28; Başgöz , S. 47-81 ). 

Şiirlerindeki yer adları oldukça geniş bir 
coğrafyayı kapsayan Karacaoğlan'ın doğ
duğu ve yaşadığı yer de kesin olarak belli 
değildir. Araştırmacıların büyük çoğun
l uğu 1broslar ve Güney Anadolu'da, özel
likle Maraş-Antep dolaylarında yaşadığı
nı belirtinekle beraber Kırşehirli (Ergun, 
s. 3), Kilis. Rumeli (Elçin, s. 301- 303) ve 
Belgratlı (Radloff. s. 297) olduğunu söyle
yenler de vardır (Kara er, s. 12-14) . Kara
caoğlan'ın memleketi hakkında yapılan 
son ve ciddi bir araştırmada ise şairin Ma
raş yöresinden olabileceği ileri sürülmüş
tür (Emirmahmudoğlu. sy. 346 11 9781. s. 
8325-8329). Karacaoğlan 'ın nerede öldü
ğü ve mezarının nerede olduğu da belli 
değildir. Mezarının bulunduğu yerler ara
sında Mersin. Adana, Maraş ve Erzurum 
zikredilmekle beraber bunların hiçbirinin · 
kesin olduğu söylenemez (Karaer, s. 38-
40 ). 

Karacaoğlan 'ın hayatı hakkındaki şüp

heler şiirleri için de geçerlidir. Her saz şa

iri gibi onun şiirlerini de söylendiği ilk şe
killeriyle tesbit etmek mümkün olmamış

tır. Yaygın bir şöhrete sahip olduğu biJi-
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nen Karacaoğlan'a kendisinin olmayan 
birçok şiirin mal edilmiş olması muhte
meldir. XIX. yüzyılda biri Yozgat'ta. diğe

ri Güney Anadolu'da Küçük Karacaoğ lan 

adıyla anılan iki adaşı da bulunan Kara
caoğlan'ın SOO civarında şiiri olduğu tah
min edilmektedir. Ancak bunların pek ço
ğunda birbirine benzer dörtlük ve ınıs
ralara rastlanması , bir kısmının Karaca
oğlan'a ait olmadığını veya birbirinin var
yantı olabileceğini düşündürmektedir. 

Ona ait olduğu kabul edilen şiirlerdeki 
hakim özellik şairin dış dünyayı . bilhassa 
sevgilisinin güzelliğini büyük bir samirni
yetle dile getirmesidir. Aşık edebiyatının 
en belirgin özelliklerinden biri sayılan ir
ticall söyleyiş yeteneği ve samirniyet Ka
racaoğlan 'da pek çok halk şairinin ulaşa
madığı bir seviyededir. Buna dilinin sade
li ği. mahall'i ve çarpıcı unsurları usta
ca kullanması da eklenince Karacaoğlan 
şiirinin gerçek çehresi belirlenmiş olur. 
Şiirlerinde maddi hazları ve güzellere düş

künlüğünü pervasızca dile getirmesi Ne
dlm'i hatırlatmaktadır. Dini motiflere çok 
az yer veren Karacaoğlan 'da tasawuf dü
şüncesi hemen hemen hiç yoktur. Bu du
rum eserlerinin "ladinl" bir nitelik taşı
dığını göstermekle beraber onun dineve 
dini unsurlara karşı saygısız yahut inanç
sız olduğu anlamına gelmez. Molla Hün
kar diye adlandırdığı Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'den ve Hacı Bektaş-ı Veli'den bah
setmesi de şairin Mevlevl veya Bektaşi 
olduğunu göstermez. Ayrıca Hatal'ye ait 
bir manzumenin Karacaoğlan'a maledi
lip Pir Sultan Abdal'a nazlre söylediği ile
r i sürülerek onu Hurüfi ve kızılbaş kabul 
etmek de gerçekleri yansıtmamaktadır 
(Köprülü, s. 321-322) . 

Lirik, didaktik ve pastaral olmak üzere 
üç grupta toplanabilecek olan Karacaoğ
lan'ın şiirlerinde aşk. ayrılık, gurbet. tabi
at, yoksulluk, zamandan şikayet gibi ko
nuların yanında ölümden de· bahsedil
mekle beraber tasawufi yönü ağır basan 
halk şairlerinde olduğu gibi ölüm bir kur
tuluş değildir. Karacaoğlan için aslolan 
bu dünyadaki ömrünü arzuları ve hazları 
doğrultusunda geçirmektir. Bundan do
layı o bir hayal şairi değil bir duygu şairi
dir. Duygularını aynen dile getirmek onun 
en önemli özelliklerinden biridir. 

Karacaoğlan' ın şiirlerindeki dil ve söy
leyiş güzelliği Türk halk şairlerinin pek ço
ğu na öncülük etmiş . ancak bu güzelliğe 
az sayıda şair ulaşabilmiştir. Şiirlerinde 

yer yer görülen ve edebiyat tarihçileri ta-

rafından eleştirilen şekil hatalarını ise 
şaire değil hemen bütün halk şairlerinde 
görüldüğü gibi bunların zamanla ağızdan 
ağza nakledilirken değişmesine, tesbit 
edilirken ortaya çıkan müstensih hatala
rma bağlamak daha isabetli olur. Başta 
koşma olmak üzere türkü. semai. varsağı 
ve destan nazım şekillerini kullanan Ka
racaoğlan şiirlerin in tamamını 4 + 4 + 3 
yahut 6 + S = 11 'li veya 4 + 4 = 8'li hece 
kalıbıyla yazmıştır. Yine diğer halk şairle
ri gibi bir şiirde değişik duraklı aynı hece 
kalıbını kullanmak Karacaoğlan ' ın naz
mındaki yaygın şekil kusurlarından biri
dir. Daha çok yarım kafiye kullanması. 
aralarında küçük farklar bulunan mısra 
ve dörtlükleri değişik şiirlerde tekrar et
mesi şairin diğer bir kusuru olarak görün
mektedir. Şiirlerinde yer yer Arapça ve 
Farsça kelimelere rastlanmakla beraber 
şiirlerin i günümüzde de kolayca anlaşılan 
sade bir Türkçe ile yazmıştır. 

Halk şiirinde başlı başına bir ekol olan 
Karacaoğlan XVII. yüzyıl şairlerinden Aşık 
ömer, Kayıkçı Kul Mustafa ve Gevherl. da
ha sonraki yüzyıllarda Dadaloğlu. Ruhsa
ti, Dertli, Bayburtlu Zihnl ve Seyranl baş
ta olmak üzere pek çok şairi etkilemiş ve 
bu şairler tarafından taklit edilmiştir. Da
ha yakın devirde ise Rıza Tevfik Bölükba
şı. Faruk Nafiz Çamlıbel. Necip Fazı! Kısa
kürek ve Cahit Külebi'nin bazı şiirlerinde 

Karacaoğlan'ın etkisi görülür. 

Karacaoğlan ve şiirleri üzerinde ilk ciddi 
çalışmayı Sadettin Nüzhet Ergun Halk 
Şairleri: Karacaoğlan adlı eseriyle yap
mıştır (Konya 1927) . Bu çalışmada Kara
caoğlan'ın 273 şiirini yayımiayan Sadet
tin Nüzhet, daha sonra Karacaoğlan: 
Hayatı ve Şiirleri adıyla bu eserin ge
nişletilmiş baskılarını yapmıştır ( 18. bs., 
istanbul 1963 ). Karacaoğlan ve şiirleri 
üzerinde çalışan . tematik inceleme ve 
tahlilde bulunan, şiirlerinden değişik ha
cimlerde derleme ve seçme yapan pek 
çok araştırmacı arasında (bk. Seferci oğ

lu , bibl) önemlileri M. Fuad Köprülü. Ca
hit Öztelli. M. Necati Karaer ve Müjgan 
Cunbur'dur. 

Şiirlerinin önemli bir kısmı günümüzde 
halk türküsü olarak okunan ve efsane
lere de konu olan Karacaoğlan (Yaşa r Ke
mal, s. 11 4- 198) yakın dönemlerde halk 
için yazılmış romanların kahramanı ola
rakyer almıştır (Selam i Münir Yurdatap, 
Karacaoğlan ile Karacakız, İ stanbul 1939; 
Rasih Yukay, Karacaoğlan ile Benli Kız, is
tanbul I 943; Muharrem Zeki Korgunal, Bü-



yük Halk Şairi Karacaoğlan 'tn Aşk Mace
raları, istanbul 1972; Abdullah Toros! u. 
Karacaoğlan, Ankara 1979) . Şairin hayatı 

bir filme de konu olmuştur (Atıf Yılmaz. 
"Karacaoğlan'ın Kara Sevdası", 1959). 
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KARAcsoN, lmre (Emeric) 
(1863-1911) 

Macar tarihçisi ve Türkologu. 
_j 

19 Şubat 1863'te Veszprem'de doğdu. 
Soylu bir aileye mensuptur. İlk ve orta öğ
reniminden sonra Katalik din eğitimi gör
dü ve 188S'te Györ'de (Osmanl ı dönemin
de Ya nıkka l e) rahip olarak göreve başladı. 
1888'de teoloji doktorası yaptı ve iki yıl 
sonra Györ Ruhban Okulu müdürlüğüne 
tayin edildi. Tarihe, coğrafyaya , edebiya
ta dair geniş kültürü ve Avrupa dillerine 
olan hakimiyetiyle temayüz etmiş, Maca
ristan Akademisi'nin tarih -coğrafya şu
besi üyeliğine seçilmişti. 

Macaristan tarihinin Osmanlı dönemi
ne büyük ilgi duyan Kar<kson. bunun için 
gerekli olan Türkçe'yi öğrendikten sonra 
1902'te istanbul'a giderek Türk dili ve 
edebiyatı üzerine araştırmalarda bulun
du; bu arada bazı Türk alimleriyle dostluk 
kurdu. 1907'de Macaristan Akademisi ta
rafından Macar tarihinin Osmanlı döne
mi üzerinde incelemelerde bulunmaya 
memur edildi. istanbul'daki kütüphane 
ve camilerde Türkçe yazmaları inceledi. 
Karacson. Türkiye arşivlerine girebilen ilk 
ve nadir yabancı ilim adamlarından biriy
di ve bu husustaAvusturya-Macaristan 
büyükelçiliğinin Osmanlı hükümeti nez
dindeki girişimleri de etkili olmuştu. Bu 
bakımdan araştırmaları ve yayınları şar
kiyatçılar tarafından ilgiyle takip ediliyor
du. Karacson , öncelikleTopkapı Sarayı 
Arşivi'nde ve Babıali Hazine-i Evrakı'nda 
çalışmalar yaptı. Osmanlı dönemi Maca
ristan tarihine ait çeşitli belge, tapu -tah
rir ve maliye defterlerinden zengin bilgi
ler topladı ve bunların bir kısm ını yayım

ladı. 

Özellikle Tarih-i Osmani Encümeni'nin 
kuruluşu ve arşivlerde yeni düzenlemele
re gidilişi sırasında Karacson ilmi ve tec
rübeleriyle Türk meslektaşlarına faydalı 
oldu. Tarih-i Osmani Encümeni'nin Babı
ali'deki vak'anüvislik dairesinde yapılan 
toplantılarına katılır ve üyeler ondan is
tifade ederlerdi. Derin bilgisi, birçok dile 
hakimiyeti, samimi ve dostça davranış
ları, Türkler' i ve Türk tarihini, edebiyatı
nı sevmesi sebebiyle istanbul'da iyi bir 
muhit edinmişti; Ali Emir! Efendi, Necip 
Asım, Tevhid, Saffet ve İk dam gazetesin
den Ahmed Cevdet beyler yakın dostları 
arasındaydı. Karacson, istanbul'daki ilmi 
araştırmaları sırasında yakalandığı gribin 
ilerlemesi üzerine 2 Mayıs 1911'de öldü. 
Saint Marie Kilisesi'nde yapılan dini me-

ımre <Emericl 
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KARACSON, lmre (Emericl 

rasime Avusturya-Macaristan büyükelçi
sinin yanı sıra Türk dostl arı da katıldılar. 
Osmanlı basınında onu öven yazılar ya
yımlandı. 

Karacson, daha Türkiye'ye gelmeden 
önce istanbul gazete ve mecmualarında 
çıkan Macaristan'la ilgili Türkçe bazı ma
kaleleri Macarca'ya çevirmişti. Geldikten 
sonra da tercüme faaliyetini sürdürdü 
ve İkdam gazetesinin yayımladığı Evli
ya Çelebi Seyahatnamesi'nin Macaris
tan'ı anlatan VI ve VII. ciltlerini, Osmanlı 
tarihlerinden seçtiği bazı parçaları, Hazi
ne-i Evrak'ta bulunan Rakoçi'nin evrakını 
ve Osmanlılar zamanında Macaristan'ın 
mali idaresine ait bir külliyatı kendi diline 
kazandırdı. Türk arşivleri hakkındaki ilk 
ciddi makale de ona aittir. Bu arada Türk
çe makaleler de yazmış, bazı eserleri ölü
münden sonra basılmıştır. Topkapı Sara
yı Arşivi 'ni tanıtan bir yazıyı ise meslek
taşı Martin Hartmann'a verdiği bilinmek
tedir. 

Eserleri. 1. A XI es XII sz6.zadbeli 
Magyarors Zsinatok (JXI ve XII yüzyıl
da Macarları, Györ 1888 ). 2. III. K6.roly 
Szabonija a törökkel 1737-9 (Illi . Ka
roly' ninTürk l er' l esavaş ıJ, Budapest 1892). 
3. A Mohammedanismus es a Kerez

stenyseg (!Müslüman lık ve Hıristiyanlık!. 
Budapest 1892) . 4. Ket törük diplamata 
Magyarorsz6.gr61 a XVIII. sz6.zadban 
(lXVIII yüzyılda iki Türkdiplomatının Ma
caristan üzerine ve rdi ğ i bilgileri, Buda
pest 1894) . S. Keletröl Szemelvenyek 
az ujabbkori török ir6k müveiböl (Do
ğu'dan. son dönem Türk yazarlarının eser
lerinden örnekler). 6. Szent Imre herceg 
(Györ 1894 ). 7. Szent L6.szl6 Kir6.ly (Györ 
1895). 8. Evlia Cselebi török vilaguta
zo magrarorszagi utazasai 1660-1664 
(!Türk seyya hı Evli ya Çelebi'nin Macaris
tan yolc ulukl arı J, l-11, Budapest 1904-

1908) 9. Az E gri török emlekerat a kor
manyz6.s m6dj6.rol (Budapest 1909) . Ha-
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