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KARACA BEY CAMÝÝ ve KÜLLÝYESÝ

danaldı.Konya’dailköğretimgöremediğinden1947’deAnkara’dadışarıdanilkokulubitirdi.Küçükyaştabirarababasıylaİstanbul’agitmişveSadettinKaynak’latanışmıştı.DahasonraSadettinKaynak,HâfızKemal(SüleymaniyeCamiibaşmü
ez zi ni)veCevdetSoydansesbirmevlidmerasimimünasebetiyleKonya’yagittiklerindeoradaokuduğuKur’an’ınçokbeğenilmesiüzerineKaynaktarafındanİstanbul’agötürüldü.VefatınakadarhocasıSadettinKaynak’ınyanındanveçevresindenayrılmadı.BuaradaİzmirHisarCamii imamıbestekârMehmetRâkımElkutlu’dandafaydalandı.İstanbul’danayrılıpAnkara’yagidenvebuşehreyerleşenTahirKaragözresmîvazifeleriniburadaaldı.Konya’dabulunduğuyıllardabiraraİmamHatipOkulu’ndamûsikiderslerivermişti.İlkresmîgörevi
ne 1 Ni san 1956’daMerkezKoyunpazarıCamiimüezzinliğiylebaşladıysadabeşaysonrabugörevindenistifaetti.1962
1963’teAnkaraMerkezKur’anKursu’ndaöğreticilik,AğustosKasım1965 ta rih le ri arasındaYeraltıUzunyolCamii’ndemüezzinlikyaptı.19651970yıllarındaMerkezArslanhaneCamiimüezzinliğindebulun
du. 1960’taEskişehirve1970’teTrabzonmüftülüğü bünyesindeki meslekî bilgikurslarınaöğreticiolarakkatıldı.1972’deKocatepeCamii’ndebaşlayanmüezzinlikgörevi1976yılınakadardevametti.DahasonraTicaretBakanlığı’nageçti.19771981 yıllarında Ticaret BakanlığıİdarîİşlerMüdürlüğü’ndemümeyyizlikyaptı.19811982’deLevâzımİşleriMüdürlüğü’ndegörevlendirildiveardındankendi isteğiyle emekliye ayrıldı. ŞekerhastalığıvekalpyetmezliğiolanTahirKa
ragöz 16Kasım1994’teGaziÜniversitesiTıpFakültesiHastahanesi’ndevefatetti.ErtesigünHacıBayrâmıVelîCamii’ndekılınancenazenamazındansonraKarşıyakaMezarlığı’nadefnedildi.TahirKaragözözellikledinîmûsikikonusundadevrinönemlimûsikişinaslarıarasındayeralmış,icracılığınınyanısırabazıeserlerdebestelemişvebusahadatalebeyetiştirmiştir.İlkmûsikizevkinibabasındanalmıştır.İstanbul’daSadettinKaynak’latanışmasıonunmûsikihayatındabirdönümnoktasıolmuştur.SadettinKaynak’ınçevresindekipekçokhâfızvebestekârdanmeşketmiş,kendisinibusuretleyetiştirmiş,İstanbul’dakicamilerdeKur’anvemevlidokuyarakkısazamandaaranılanbirsesicracısıhalinegelmiştir.SadettinKaynak vasıtasıyla İbnülemin

katar.Batıeyvanınınsolundayeralankareplanlıhalvetsonderecegösterişlistalaktitlikubbesiyleözelbirmekânolduğuizleniminiverir.Hamamınortakolankülhanıvesudeposuarkacephesinebitişiktir.Hamamıninşasındataşvetuğlakullanılmıştır.
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Bestekâr,hânende,mevlidhan.˜ ™

18Eylül1921’deKonya’nınMeramilçesindedoğdu.BabasıKonya’daSultanSelimCamiimüezziniHüseyinEfendi,annesiFatmaHanım’dır.İlkdinîbilgileribabasın

alçısandukabulunmaktadır.Binanınetrafındakihazîreortadankalkmıştır.Avlukapısınınsağyanında,çevreduvarınabitişik,sivrikemerlisığbirnişvesuteknesiylesıradanbirklasikOsmanlıçeşmesiyeralır.1940’tatamirgörençeşmeninönündegövdevebaşlıklarıdevşirmeikisütunadayanan,ikiyanaeğimlibirsaçakvarkensonrestorasyondabukısımkaldırılmıştır.Talatpaşa Bulvarı’ndaki Karaca BeyHamamıvakfiyesinegöreKaracaBeytarafındanevkafınaakarolması için inşaedilmiştir.Emirdağ’dangetirilensuyunbirmiktarıhamama,imaretveçeşmeyeayrıldıktansonragerikalanıylabulunduğumahalleninsuihtiyacıkarşılanıyordu.Yapınınkitâbesiyoktur,vakfiyesiylebağlantılı
ola rak 844’te(1440-41)tamamlandığıka
bul edi lir (Konyalı,An ka ra Abi de le rin den, 
s. 22). 1979’daonarılanhamamhalenfaaldurumdadır.Yanyanabitişikçiftehamamşeklindedüzenlenenyapınınkadınlarveerkeklereaitkısımlarınplanlarıbirbirindenfarklıdır.Solda(ku zey)yeralankadınlarkısmı,diğerininyıkanmakısmınaoranladahaküçükboyuttaolmasınakarşılıksoyunmalıkkısmıdahageniştir.Erkeklerkısmındakidekoratifgörünümünaksinekadınlarkısmısonderecesadedir.Diğerhamamlardaolduğugibiikikısmınkapılarıayrısokaklaraaçılır.Şirvanlısoyunmalıkkısımlarınınörtülerinioluşturandörtyanaeğimli,kiremitkaplıahşapçatısekizgengövdeli,pencereliyüksekbireraydınlıkfenerinesahiptir.Kadınlarkısmıkubbelibirsıcaklığıolandikdörtgenplanlıçiftehalvetliplanasahiptir.Üçyandankubbeyleörtülüeyvanlarlagenişleyensofanınortasındasekizgengöbektaşıyeralır,buradanbirbirinekomşudurumdakikubbeliikihalvethücresinegeçilir.Diğerlerinegöredahadarolanbatıeyvanıbirkapıylatonozörtülü,kareplanlıılıklığaaçılır.Erkeklerkısmısıcaklığı,dörtevyanlıveköşelerindehalvethücreleriyleTürkmimarisindeçokyaygınolanklasikhamamtipininbirörneğidir.Kubbeörtülükareplanlıılıklığıhelâlarveusturalıklabağlantılıdır.Buradangeçildiktensonraulaşılansıcaklıkbölümününortasofasındasekizgengöbektaşıbulunmakta,eyvanlarlahalvethücrelerininüzerlerinikubbeciklerörtmektedir.Erkeklerkısmınınenönemliözelliğianakubbesiveeyvankubbeciklerinineteğindekizenginsüslemelerdir.Sofakubbesistalaktitlerveyivlitropçuklarlasekizgenkasnağaoturur.Eyvankubbelerindekibağlantılarlakemerbaşlangıçlarındakistalaktitleriçdekorasyonadeğer
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KARAKOÇ, Abdürrahim

HemenbütünşiirlerindeâhengialiterasyonveasonanslarlasağlayanKarakoç’unşiirlerindetoplumsalbozukluklarındilegetirilmesiyanındatemizvicdanlarıyücelten,çirkinliğe,bayağılığa,hainliğeisyanedenİslâmî/hamâsîbiranlayışveedagörülür.İnsanınkulolmaözelliğine,köküne,geleneklerinevemilletolmaideallerinebağlısamimibirduyarlılıkonunşiiriniörendiğerönemlitemalardır.Özelliklevatansevgisiveaşktemalışiirleribüyükilgigörmüş,100’eyakınşiiritürküveşarkıolarakbestelenmiştir.Bunlarıniçinde,“Yârdeyincekalemeldendüşüyor/Gözlerimgörmüyoraklımşaşıyor/Lambadatitreyenalevüşüyor/AşkkâğıdayazılmıyorMihriban”dörtlüğünündeyeraldığı“Mihriban/Aşk”şiiritürküolarak,“Kördünyanıngöbeğine/Hakyolİslâmyazacağız”gibişiirleridemarşolarakçoksöylenmiştir.Bilhassaüniversitegençliğitarafındanilgigörenveezberlenen,siyasalvetoplumsalbozukluklarındilegetirildiğişiirlerindendolayıKarakoçhakkındaonlarcadavaaçılmış,ancaktamamındanaklanmıştır.ŞiirleriFedai,Devlet,Tö 
re,BizimOcak der gi le riy le ken di si nin çıkardığıYeniUfukgazetesinde,ayrıca
YeniDüşünce,YeniHaftaveGündüz gazetelerindeyayımlanmıştır.Gündüz veYeniAkitgazetelerindeköşeyazarlığıyapmış,DoğuşEdebiyat’ın20. (Kasım
1983)veGençKardelen’in9. (1998)sayısı“AbdürrahimKarakoçÖzelSayısı”olarakyayımlanmıştır.KarakoçhakkındabiriAnkaraGaziÜniversitesi’nde,diğeriKafkasÜniversitesi’ndeolmaküzereikiyükseklisanstezihazırlanmıştır(bk. bibl.).

Eserleri. Şiir: Hasan’a Mektuplar
I(İzmir1965),Hasan’aMektuplarII
HaberlerBülteni(An ka ra 1969),ElKu
lakta(An ka ra 1969),VurEmri(İstanbul
1975),KanYazısı(An ka ra 1978),Suları
Islatamadım(An ka ra 1983),DostaDoğ
ru(An ka ra 1984),BeşinciMevsim(Anka-

ra 1987),Gökçekimi(An ka ra 1991),Akıl
KarayaVurdu(An ka ra 2000),Gerdan
lıkI(An ka ra 2000),GerdanlıkII(Anka-
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Sosyaliçeriklitaþlamalarý
veaþkþiirleriyletanýnanhalkþairi.
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Kahramanmaraş’abağlıElbistanilçesi
nin Celâ kö yün de (1991’de il çe olan Eki nö-

zü)doğdu.GünümüzşairveyazarlarındanBahattinKarakoç’unkardeşidir.Babasıçiftçilikleuğraşan,hecevezniylehalkşairleritarzındaşiirlerdeyazanÜmmetEfendi,annesiFadimeHanım’dır.Abdürrahimilkokuldansonraimkânsızlıklaryüzündenöğreniminedevamedemedi.Birsüreköyündemarangozlukveçiftçilikyaptı.Eki
nö zü bel de olun ca 1958’demuhasebeciolarakbelediyedegörevaldı.1981yılınınMartayındaemekliyeayrılıncayakadarbugörevinisürdürdü.ArdındanAnkara’yayerleşti.Buradaşiirçalışmalarıyanındaba zıgazetevedergilerdeköşeyazarlığıyaptı.
7 Ha zi ran 2012tarihindeöldüveAnkara’daBağlumMezarlığı’ndaŞeyhAbdülhakimArvâsîTürbesi’ninyanınadefnedildi.ŞiirzevkiniBalcıFakıdiyetanınanvehalk şiirleri söyleyen dedesi MehmetEfendiilebabasıÜmmetEfendi’denalanKarakoç,Türkhalkşiirigeleneğinesahipbirortamdabüyümüş,küçükyaşlardanitibarenşiiryazmayabaşlamış,ilkşiirleri
1955’teElbistan’daçıkanEngizekgazetesindeyayımlanmıştır.Halkşiirinintükendiği,tıkandığıyerdeşiiriniyenihayallerleoluşturaraksazçalmadığıhaldeâşıktarzıTürkşiirindeâdetayenilikleryapmıştır.Bilhassa“Hasan’aMektuplar”adınıtaşıyanvebirbirinindevamıolanyirmiikişii
rin den mey da na ge len ese ri (İzmir1965) Karakoç’untanınmasındaetkiliolmuştur.Dahasonrabeşşiirdenoluşan“Hasan’danGelenMektup”,sekizşiirdenoluşan“HaberlerBülteni”,yedişiirdenoluşan“VatandaşTürküsü”,beşşiirdenoluşan“Masal”Karakoç’unşöhretinisağlamıştır.Köydedoğupbüyümesi,memuriyethayatınıburadageçirmesiKarakoç’unköyüveköylüyüyakındantanımasınavesileolmuş,onlarınduyguvedüşüncelerini,köyveköylügerçeğinişiirlerindeyansıtmayaçalışmış,özellikle “Hasan’aMektuplar”daelli yılöncekiAnadolu’daköyveköylügerçeğinibütünçıplaklığıyladilegetirmiştir.BuaradaAnadoluinsanınınhastahanevemahkemekapılarındakarşılaştığızorlukları,çektiğisıkıntıları,siyasetçilerinvaatleriniyerinegetirmeyipvatandaşlarıaldatmasınıinsanıderindensarsanyergiveöfkeduygularıyladilegetirmiştir.

MahmudKemaliletanışanKaragöz,İbnülemin’insesinibeğenmesiveevinedavetetmesiüzerineonunBeyazıt’takiköşkündedüzenlenenmeşklerekatılmayaözengöstermiştir.DiyanetİşleriBaşkanlığı’ndagörevliolduğuyıllardaçevresindebulunanlaramûsikiderslerivermiş,dingörevlilerininkendilerinigeliştirmesihususundakatkılardabulunmuştur.Klasiktavrasahipbirsesicracılığınınyanısıraiyibirbendirzenolarakdatanınmıştır.Güçlübirhâfızasıvardı;biroturuştabendirvura
rak 100’ünüzerindeilâhiyiezberdenokuduğusöylenir.Ankara’dadinîmûsikinincanlanmasınayardımcıolmuş,topluluklarkurarakyurtiçiveyurtdışındakonserlervermiştir.TürkiyeRadyoveTelevizyonKurumu’ndakidinîyayınlarçerçevesindeyapılanprogramlarakatılmışveAnkaraRadyosu’ndailktasavvufmûsikisikorosunukurmuştur.1976ve1980yıllarındakonseriçinAlmanya’yagidenKaragöz,GaziÜniversitesiTürkSanatMüziğiKorosuçalışmalarınadakatkısağlamıştır.HocasıSadettinKaynak’ıntavrısezilenbestelerininbüyükbirkısmıilâhiformundadır.Elliilâhi,birnefes,beşşarkı,dörtçocukşarkısı,birmarş,birköçekçe,birsazeserindenmeydanagelenaltmışüçbestesitesbitedilmiştir.Besteleriiçin,“Benbestelemedim,banabestelettiler”derdi.İlâhilerindenonkadarıTRTrepertuvarındakayıtlıdır.Dillerdendüşmeyen,“Sordumsarıçiçeğeannenbabanvarmıdır?”mısraıylabaşlayansegâhilâhininyanısıra,“Hak’taninenşerbetiiçtikelhamdülillâh”mısraıylabaşlayanhüseynî;“İlimilimbilmektir”,“Safsafgelenler”ve“Sevgibahtolmuşezeldenbize”mısralarıylabaşlayanrast;“Gelseninlegidelim,yürüMevlâ’yaMevlâ’ya”mısraıylabaşlayansabâ;“Budünyadangiderolduk”mısraıylabaşlayansegâhilâhilerionunçoksevileneserlerindenbazılarıdır.Kimseyiincitmeyen,cömert,hoşsohbetvenüktedankişiliğiyletanınanTahirKaragözbirçoktalebeyetiştirmiştir.BunlararasındaİsmailCoşar,İlhanTok,SüleymanArabulan,AliToprak,EkremVuralveMuzafferŞenduranözel
lik le be lir til me li dir.
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