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yine ülkücü hareketin modern müzikle kurduğu 
ilk ve önemli bağlardan birisi olan “Yusuf Yüzü-
ler” isimli kasette Karakoç’un “Beşinci Mevsim” 
şiiri bestelenir. Bu iki ürün bir anlamda sonraki 
dönem ortaya konacak olan “ülkücü müzik” pra-
tiğinin kapısını aralayan tarihsel çalışmalar biçi-
minde değerlendirilebilir. Ve ikisinde de Kara-
koç’un şiirlerinin yer alması dikkat çekicidir.

Kaya Kuzucu 1991 yılında bu sefer hem kayıt 
hem orkestrasyon bakımından belli standartlara 
sahip ikinci albümü “Adak”ta da Karakoç’un şiir-
lerini bestelemeyi sürdürür. “Adak”, “Bayram Ol-
sun Bayramlarımız”, “Sevda Türküsü” ile beraber 
daha evvel seslendirdiği “Üşüyenler”i yeniden bu 
kasetinde de değerlendirir. Hasan Sağındık ise 
“Yusuf Yüzlüler”’de sadece bir tane Karakoç şiiri-
ne yer verirken sonraki bütün çalışmalarında bu 
sayının arttığını görürüz. Ki 1990 yılında yayınla-
dığı “Ağla Karanfil” kasetinde toplam 4, 1991 yı-
lında çıkardığı “Beni Yaşarken Anla”da 2 ve 1993 
yılında dinlediğimiz “Dosta Doğu/Irgalanış”ta 3 
tane Abdurrahim Karakoç şiiri beste olarak çıkar 
karşımıza. 

Sağındık’ın en son 2001 yılında yayınlanan ça-
lışması “Bitsin Seninle” ile beraber 8 albümü bo-
yunca toplam 21 Abdurrahim Karakoç şiirinin 
bestelendiğini not düşelim. Bu çalışmaların ar-
dından ülkücü, milliyetçi gelenek içerinde ortaya 
çıkan farklı müzisyenlerin de kendi albümlerinde 
Abdurrahim Karakoç’un muhtelif şiirlerini bes-
teleyerek sürece katkılar sunduklarını görürüz. 
Dolayısı ile Karakoç’un, müziğimizin 1960’lar-
dan itibaren modernleşme seyrine yazdığı şiir-
lerle önemli katkılar sunduğu görülürken (Musa 
Eroğlu, Selda Bağcan örneği), Türk sağının mo-
dern müzikle karşılaşma sürecinde de belirleyici 
isimlerin başında geldiğini iddia etmek mümkün 
(Kaya Kuzucu, Hasan Sağındık örneği). 

Bu bir anlamda Türk şiirinin, Türk modernleş-
mesine sunduğu katlı ile de açıklanabilir bir de-
neyimdir bana göre. 

Hem Karakoç tarafından şiirimize yapılabile-
cek son tarihsel müdahalenin gerçekleştirilmesi 
(tematik dönüşüm) hem bu şiirin yeni mekanı 
olan kente eklemlenme çabası hem de modern 
müziğimizin arayışlarına yönelik katkıları böyle 
düşünmemizi zorunlu kılıyor çünkü.  

Ağabey 

uMehmet Ali Kalkan

“Her şiir şairin aşk denizidir,”
“Mektup derken şiir oldu” ağabey.
“Her mısra şairin parmak izidir,”
Kalem yazdı, sayfa doldu Ağabey.

Sırt çevirdin şer görende pusana,
Yüz vermedin haksızlığa susana,
Mektup yazdın “Ha Hasan’a Ha Sana,”
Zaman seni haklı kıldı ağabey.

Aynaların ötesinde gerçekler,
Düşünceler Beşinci Mevsim bekler,
Savalan Dağı’nda açan çiçekler,
Boyun büktü, tezce soldu ağabey.

Yutkunanlar sessiz döker yaşları,
Ötelere kanat vurur kuşları,
Gönlümüze sürgün hudut taşları,
Islanan sulara daldı ağabey.

Ölen ölür elbet, âşık yaşıyor,
Kandil kandil nice sevgi taşıyor,
“Lambada titreyen alev üşüyor,”
Yer gizledi, ecel aldı ağabey.

Geleni yok yollar belenir gama,
O’ndan geldik, dönüş O’na amenna,
İnanmışa düğün günü hak amma,
Mihriban’lar öksüz kaldı ağabey.


