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“Batılılar! 
Bilmeden 

Altı oğlunu yuttuğunuz 
Bir babanın yedinci oğluyum ben 

Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden” 
Masal  

 
“sanat yapıtı,  

farklı açılardan izlendiği  
ve algılandığı oranda  
estetik değer kazanır” 

Umberto ECO 
 
Genel olarak sanatkâr özel de ise şairler, yaratıcı muhayyileye sahip olan kimselerdir. 
Sıradanlaşan hayatın dışına çıkıp bireysel varlık alanlarında hareket edebilmenin, böylelikle 
de insanî olana yaklaşabilmenin esaslı bir koşulu olan bu muhayyile, dönüştüren, sorgulayan 
ve sarsan bir yapıyla karşımıza çıkar. Çünkü şair, insanların özbeöz kendilerine ait olan 
yaşamlarının farkında olan dolayısıyla da ilgisini kendinden esirgemeyen kişidir. Kişinin 
ilgisini kendi üzerine çekmesi sadece madde planındaki varlığıyla ilgilenip bedensel bir 
yetkinliğe ulaşması demek değildir. Gerçek anlamda ‘ilgi’, dünyada bulunuyor olduğunu 
kavramak ve varoluşuna ‘sahici’ bir tarzda yaklaşmakla gerçekleşmekte; insanın öz’ü 
durumunda olan ruh’a ait gerçekliği kavramakla mümkün olmaktadır. Kendilik de demek olan 
bu kavrayış, “bir öznenin ve genel olarak bir varlığın, başka bir şey değil de, kendisi olmasını 

sağlayan hâl, durum veya nitelik” (Cevizci 2005: 993) anlamına da gelmektedir.    
 
Maddî olanı çok fazla önemseyip gündelik kazanımlarla sürekli meşgul olan kimse, 
kendiliğini dolayısıyla da ruhunu ihmal edeceğinden, sözü edilen muhayyileye sahip 
olamayacaktır. Bu bilincin uzağına düşmek ise insanî olanın dışında kalmak; bireysel 
yaşantıyı tümüyle etkileyecek olan zihinsel dönüşümü gerçekleştiremeyerek başkalarının 
gölgesinde ve güdümünde yaşamak demektir. Đfadeye çalıştığımız durum, Ortega Gasset’in 
“Tarihsel Bunalım ve Đnsan” adlı eserinde işaret edilen “varolmanın çatışmalarını tek başına 

göğüsleme dehşetine katlanmak”tan kaçan ruh’un durumuna benzemektedir. Gasset, “kendi 
gücüyle ayakta duramayan ruhun boğulmaktan kurtulmak için sarılacak bir tahta parçası 
aradığını ve ezilmiş köpeksi bakışlarını çevrede gezdirerek kendini koruyacak birini 
araştırdığını belirtir. Yazara göre böylesi bir ruhun en çok istediği şey bir başka insana, bir 
imparatora, bir büyücüye, bir puta hizmet etmektir.” (Gasset 1998: 85)  
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Đnsana bitişik durumda olan bir takım değerlerin içinin boşaltılarak anlamdan yoksun 
bırakılması; bu değerlerin yerine sahte, niteliksiz ve sanal olanın konularak sahiciliğin 
üzerinin örtülmesi aynı zamanda insanî olana da yabancılaşmak demektir. Đnsanî olanın ne 
olduğunu ve sözü edilen yabancılaşmanın hangi boyutlara ulaştığını fark edebilmek varolma 
bilinciyle hareket eden, bireysel yaşantısı üzerinde kendi hâkimiyetini kuran, ‘düşünme’ ve 
‘hissetme’ yetisini sonuna kadar kullanarak ‘anlamlı bir hayatın sahibi’ olan sanatkârların 
eserlerine bakmakla mümkündür. Sanat eserleri ise, Umberto Eco’nun ifadeleriyle söylersek 
“farklı açılardan izlendiği ve algılandığı oranda estetik değer kazanmakta, özgünlüğünü 

zedelemeden pek çok farklı biçimde algılanıp, yorumlanmaya elverişli olmasıyla açık (bir) 
yapı” ile karşımıza çıkmaktadır (Eco 2001: 10).  
 
Sezai Karakoç’un şiirleri de bu anlamda birer “açık yapıt” olma özelliğiyle okuyucusunu 
adeta iç’erden sarar ve sarmalar. Kendi varoluşuna ve insanîliğine dair endişe taşıyan okura 
metnin anlamını kavraması, hatta tamamlaması için bir davetiye çıkarır ve “hareketli” 
yapısıyla onu eserinin içerisine dâhil eder. Đncelememizde Karakoç’un şiirleri merkezli işaret 
edilen hususun net bir biçimde ortaya konabilmesi için 3 temel noktadan hareket edilecektir. 
Öncelikle şairin hayatı algılama tarzı üzerinde durulacak ve varoluşu kavrayış biçimi 
netleştirilecektir. Đkinci olarak şairin metinlerinde insanî olanın ve yabancılaşmanın hangi 
kavramlar ve değerler üzerinden işaret edildiği gösterilecektir. Son olarak ise sözü edilen 
insanî yabancılaşmaya karşı direnen bir bilinç olarak Karakoç’un sesinin yükseldiği şiirlerine 
dikkat çekilecektir.  
 
Netleştirilen tavır: Varolma bilinciyle karşılanan hayat 
 
Sezai Karakoç, ilk şiirlerden itibaren dünyayı kavrayış ve hayatı algılayış tarzının ne olduğu 
hususunda net bir tavır ortaya koymaktadır. Bu tavır duyarak, hissederek ve düşünerek 
anlamlandırılan, içerisinde metafizik gerilimin sürekli yer aldığı, varlık bilincinin ve 
varlıktaki ol’uşun farkına varmak isteyen bir tavırdır. Sıradanlaştırılarak geleneksel olanın 
içine hapsedilmiş Müslümanlığın çok ötesinde kalan bu bilinç, “varolma”yı “unut”arak değil 
de “düşün”erek kabul ettiğinden içerisinde “diriliş” düşüncesini de barındırmaktadır. Dikkat 
çekmeye çalıştığımız bu hususu şairin ilk metinlerinden itibaren görmek mümkündür: 

 
Karın yağdığını görünce 
Kar tutan toprağı anlayacaksın 
Toprakta bir karış karı görünce 
Kar içinde yanan karı anlayacaksın 
 
Allah kar gibi gökten yağınca 
Karlar sıcak sıcak saçlarına değince 
Başını önüne eğince 
Benim bu şiirimi anlayacaksın” 
(…) 
Ben bu şiiri yazdım âşık çeşidi 
Öyle kar yağdı ki elim üşüdü 
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Ruhum seni düşününce ışıdı 
Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın 
   (“Kar Şiiri”, 1953, Şiirler II, s.9) 
 

diyen şair, kendi inanmışlığının bireysel planda “mutmain”lik sınırına vardığını dile getirir. 
“Allah kar gibi gökten yağınca” dizesi, “mutlak hakikat”in her an insanın içinde ışıdığını 
dolayısıyla yenilenmenin ve sürekli taze kalabilmenin mümkün olduğunu işaret eder. Burada 
önemli bir nokta da ‘ruh’ ve ‘düşünce’ kelimeleriyle aralanan anlam dünyasıdır. Şair, varlık 
bilincine ulaşarak “Hakikat Bilgisine Yükseliş/(Meâricü’l-Kuds)”in (Gazâlî 2002: 17) ancak 
madde ve ruh, akıl ve kalp birlikteliğini kavramakla mümkün olacağını imlemekte; 
insanın/“ben”in anlaşılmasıyla ‘her şey’in çözüme kavuşacağını dile getirmektedir. Karakoç, 
sözünü ettiğimiz “metafizik derinlik” üzerine şunları kaydetmektedir: “Bizim metafiziğimiz; 

Tanrı ve ahiret inançlarıyla şahdamarında gürül gürül canlı bir kan akan bir metafiziktir; 

Đslam uygarlığının temel ilkesi olan mutlaklık âleminin bu dünya penceresinden görülen 

manzarasıdır. Bu dünya, aslında o dünya metnine bir çıkma, bir dipnottur.” (Karakoç 1988: 
6) 
 
Buradan hareket edildiğinde Sezai Karakoç’un ikinci şiir kitabının adının “Şahdamar” olması 
daha kolay anlaşılabilmektedir. “Gerçek şu ki, insanı yaratan Biziz ve onun iç-benliğinin ona 

ne fısıldadığını Biz biliriz: çünkü Biz ona şah damarından daha yakınız / Kaf Sûresi-16” 

(Esed 2002: 1062) ilahi fermanına dikkat kesilen şair böylelikle, yaratılmış olanlarla yaratmış 
olanın/“mutlak hakikat”in ilişkisi üzerine derinlikli bir düşünceye ulaşır. Bu bilinç düzeyi ise 
şaire, insanî olana daha yakîn, daha iç’ten bir bakış açısı kazandırmaktadır. Hayatı bu algı 
seviyesinden karşılayan şairin tavrı, sonradan kazanılan ve başkalarından modellenen bir 
bilinç düzeyi değildir. “Annemin bana öğrettiği ilk kelime / Allah, şahdamarımdan yakın bana 

benim içimde” diyen şair, aynı zamanda varolma bilincinin sahiciliğini de ortaya koymuş 
olmaktadır. Çünkü “anne”den duyulan ilk söz, her ne olursa olsun, muhatabı açısından 
sahicidir. Anne’nin ilk olarak öğrettiği yıllarca unutulmayacak, adeta referans değer olarak bir 
ömür akılda tutulacaktır. Şairin annesinin öğrettiği ilk kelime de onun varlık bilincinin 
oluşmasında etkili olmuştur: 
 

Annemin bana öğrettiği ilk kelime 
Allah, şahdamarımdan yakın bana benim içimde 
 
Annem bana gülü şöyle öğretti  
Gül, O’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi  
 
Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus  
Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus 
 
Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde  
Binmiş gelirdi Ali bir kırata  
 
Ali ve at, gelip kurtarırdı bizi darağacından  
Asya’da, Afrika’da, geçmişte gelecekte  
Biz o atın tozuna kapanır ağlardık  
Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü  



4 

 

 
Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü  
Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman  
 
Ali olmak bir hedef her çocukta 
 
Babam lambanın ışığında okurdu  
Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık  
Fetihlerde bayram yapardık  
Đslam bir sevinçti kaplardı içimizi 
(…) 
   (“Çocukluğumuz”, 1960, Şiirler II, s.70) 

 
Yukarıdaki dizelerde, anneden öğrenilen ilk bilginin ‘Allah’ ve ‘O’ zamiriyle karşılanan 
Peygamber sevgisi olduğu işaret edilirken bunların hemen ardından ‘Yunus’ ile “dil” 
kavramına dikkat çekilmesi önemlidir. Çünkü varlık bilinci, dil’in neye karşılık geldiği 
hususunda düşünme biçimi geliştirmeden elde edilemez. Dil, insanın evvela kendisini 
sonrasında da dünyayı içerisindeki nesnelerle beraber algılayıp anlamlandırabileceği en temel 
gerçekliktir. Dilin bu gerçekliği, insanın gerçekliği ile birebir örtüşür ve dil insanın dünyası 
haline gelir. Đnsanı yaşanmışlıkları, zedelenmişlikleri diğer bir ifadeyle dünyada bulunuyor 
oluşuyla diğer canlılardan ayrılmasına imkan veren en önemli “ap-ayrılık” (Mengüşoğlu 
1988: 219) da burada belirir. Dolayısıyla insanın hayatı algılama ve anlamlandırma 
seviyesiyle dili algılaması arasında çok yakın ve doğrudan bir ilişki söz konusudur. Şiirde 
“anne” ve “baba” imgelerinin meydana getirdiği anlam alanlarını aralayarak ilerleyen bu 
bilinç, Anadolu’da yazılan Türkçe eserlerin ilklerinden kabul edilen Hz. Ali Cenkleri’ne 
yapılan telmihlerle de zenginleşmektedir.  
 
Karşı olunan tavır: Duyumsanmayan hayat ya da insanî yabancılaşmanın halleri 
 
Varolma bilincinin neye denk geldiğini net bir biçimde ortaya koyan ve hayat karşısındaki 
tavrını üst bir dilden ifade eden Sezai Karakoç bu algı seviyesini, anlamdan yoksun 
bırakılarak duyumsanmayan yaşama biçimlerini işaret ettiği şiirlerinde daha da 
derinleştirmektedir. “Ben her taşı beş yüz yıl önce konmuş / Bir camiye tutunarak buluyorum 

kendimi / Bir yağmadan böyle kurtarıyorum kendimi”, (“Fırtına”, 1966, Şiirler II, s.136) diyerek 
kendini, ben’i etrafında meydana getirmiş olduğu ontolojik güvenlik alanına çeken şair, 
modern tüketim merkezlerinin/kentin de dışına çıkarak mevzisini muhkemleştirmiş 
olmaktadır. Aynı zamanda bu güvenlik alanı Karakoç’a, insanîliğinin uzağına düşmüş, aklıyla 
kalbi arasına sürekli boşluklar koyup yabancılaşarak “yaşayıp giden” hayatları da işaret 
edeceği/açık edeceği bir imkân alanı kazandırmış olmaktadır: 
 

Yağmurun kapandığı bir sesle birliktedir 
Đnci ve güneş. Deniz, kuş seferlerinin depremin yerle bir ettiği anıtı. 
Nerede Kent’i ve ölüleri havaya dağıtan Đsrafil sûrları, güller? 
Ve eski kasidelerde unutulmuş menekşeler? 
Leylâk matemin bereketi midir gönüller ülkesinde? 
Tarihin asmalarında kırağı, ceylan gözlerinde şiddet çiği. 
Kim verecek kedilere trafik bilgilerini, 
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Ki hayatlarıyla ödemekteler bir yandan öbür yana geçmeyi. 
Đnsanlara alışık hayvanlar için güz. 
Mevsim döndü. Son güz. Yok olarak ödüllendirilecekler insanlık 
sevgilerini. 
Zulûm bir hayat tarzıdır artık insana mahsus; 
Đnsan, şeytanın sinekkâğıdına yakalanmış melek kelebeği. 
(…) 
Ah! Taş olsak, toprak olsak; denecek çağ geldi; 
Cennet trajedyasından bir yaprak döndü. 
Tükrüksüz çevrilmiyor sayfalar. Anlamsız kahvaltıdan öte zeytin 
taneleri. 
Zekeriya saklayan ağaç yok, ortasından biçilmek için bile. 
Gürül gürül kapılarını örttü mucize. 
(…) 
Bağırabilirsin: yağmura yön değiştirebilirim. 
Baharı sınırlandırabilir, çarpıtabilirim çiçeği. 
Tabiat benimle birlik değil artık, bir iliştirme: 
Benden bana bir iliştirme 
(…) 
   (“Birinci Ayin I”, 1976, Şiirler V, s.7-8) 

 
‘Zulmün insana mahsus bir hayat tarzı’ haline geldiği modern dünyada elbette ‘kediler’in 
‘trafik’te can vermesi kimseyi ilgilendirmeyecektir. ‘Gül’e, ‘menekşe’ye, ‘leylak’a dair duygu 
değeri, tabiatı yanında bir nesne gibi taşıyan modern insana hiçbir anlam ifade etmeyecek; 
tekniğin ve teknolojinin güdümünde madde tarafından esir alınmış hayatlar ‘Đsrafil’e, ‘sûr’a 
ve ‘mucize’ye kapalı, tıkanmış bir ruhla yaşamaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla şair’in 
imgesel değeri yüksek kelimelerden hareketle sınırını çizdiği bu hayatın en önemli özelliği, 
diğer bir ifadeyle, şairin insanî yabancılaşma olarak işaret ettiği husus “farkına 
varamamak”tır. Zamanın ve mekânın/tabiatın farkına varamadan sadece günübirlik kaygılarla 
yaşayan insan, en büyük insanî yitim alanına uğramış demektir. Şiir devam eden dizelerine bu 
yitim alanlarının yanına başkalarını ekleyerek ilerler: 
 

Değişmek mi bir mahkûmluğu başka bir mahkûmlukla?  
Ay ve yıldızların elleriyle onamaz dünya. 
Parlaklıklarda değil senin iksirin, şifan. 
Karanlıklarda gizli Büyük Derman. 
Gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlarda… 
Silahlarınla göğsümde doldurulmaz bir boşluk açtın. 
Dağıldı ayin aynalarındaki musikinin sırrı. 
Toparlanmak görevini yok ettin şelaleler çığlığını. 
Yakacağın ışık hâlâ uzak değil. 
(…) 
Gözlerin kör olmadıysa eşyaya bakmaktan, ne iyi! 
Bak bir kere terk etmiş hangi kutlu eli 
Hangi inkâr süzgecinden geçmiş bu eşya köpeği. 
Hangi çirkefe devrilmiş tabiat direği. 
Gecikmedinse ah, gecikmedinse, ne iyi! 
Yanına yörene bakıp durma öyle 
Belki de gerçek zamanı ve hayatı gömdün gitti çelebi. 
Ulu bir ağaç. Şimşekle çizilmiş, gelir doğudan ve batıdan seslerle 
Gök gürültülerinin eşliğinde. 
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Ama, ne yazık ki, Şehir ölü. Natürmort şehir. Frigofirik şehir.  
(…)   
   (“Birinci Ayin II”, 1976, Şiirler V, s.11-12) 

 
‘Mahkûmluk’, gözleri kör eden ışıltılarıyla kentin içerisinde kalakalmaktır. Fakat daha da 
kötüsü, “ayırt etme yetisini” kaybeden kent insanının mahkûmluğu başka bir mahkûmluğa 
tercih etmesidir. Burada Hegel’in “Efendi ve Köle Diyalektiği”ni hatırlamak şiirin anlam 
alanını çoğaltmamıza yardımcı olacaktır. Hegel “seyreden insan, seyrettiği şey tarafından 

‘emilmiştir’ ve ‘bilen özne’ de, bilinen nesne içinde ‘kendini kaybetmiştir’” (Kojéve 2001: 79) 
derken bir anlamda aklın ışığında doğaya ve hayata hâkim olmaya çalışan fakat diğer taraftan 
ruhunu korunaksız ve çırılçıplak haliyle moderniteye teslim eden insanın yanılgısına işaret 
etmektedir. Şiirde ‘Değişmek mi bir mahkûmluğu başka bir mahkûmlukla?’ dizesine muhatap 
olan insanın da modern tüketimin merkezi haline gelmiş kent’lerde, insanîliğinin üstü 
örtülerek yaşamaya mecbur bırakıldığı baskı alanlarıyla, modern araç ve gereçlere olan 
bağımlılığıyla aslında köle’den/‘mahkûm’dan farkı yoktur.  
 
Kentin parlak vitrinleri hakikati görmemesi adına modern insanın sadece gözünü değil ruhunu 
da kararttığından o hayata sürekli bir dalgınlıkla bakmaktadır. Hayata dalgınlıkla bakmak ise 
insanî olanın sınırlarından uzaklaşmak ve yabancılaşmak demektir. Hâlbuki insanın ihtiyacı 
olan ‘Büyük Derman’, ‘parlaklıklarda’ değil; sükûn ve dinginliğiyle insanı kendi kendisiyle 
yüzleşmesine fırsat tanıyan ‘karanlıklarda gizli’dir. Kentteki hayatın sürekliliği, neonların 
eşliğinde süratle ve kısa aralıklarla değişen algısal uyarıları kent insanını, kendisini koruyacak 
zihinsel bir yapı geliştirmesine yol açar. Bu zihinsel yapı, modern insanın duygularından daha 
çok bilincini kuvvetlendirir ve onun kalbinden ziyade aklıyla hareket etmesine meydan verir. 
Bu tavrın en nihayeti ise yukarıda da ifadeye çalıştığımız gibi, ayırt etme yeteneği tamamen 
körelmeye yüz tutan, meydana getirdiği teknik ve medeniyetin karşısında  “efendi” mi “köle” 
mi olduğu hususunda hiçbir fikri olmayan ‘bezgin’ (Simmel 2005: 169 – 173) karakterli bir 
insan tipinin ortaya çıkmasıdır.  
 
Sezai Karakoç, şiirinin III. Bölümünde insanî yabancılaşmaya hem yeni anlam alanları ekler 
hem de insanî olana dönüşümün nasıl gerçekleşeceğinin işaretlerini verir: 
 

Toprağı fazla terk ediyoruz artık 
Trenlerle otobüslerle otomobillerle 
Yerden ayağını kesmiş uçaklar ve helikopterlerle 
Özüne aykırı devinmelerle 
Đyice yorgun yeryüzü 
Dinlenmesiz 
Kışsız ve baharsız 
Yazsız ve sonbaharsız 
Tekdüze cehennemler ve yapay cennetler titreyişinde 
 
Ve derken birden çıkageliyor kadın 
Nehirlerin içinden yeni bir dökümle 
Benzersiz olmaya değil benzerim olmaya savaşan 
Boynunda kolye yerine tabanca 
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Göç etmiş sanki ilkellikten barbarlığa 
Yüzünü seyretmek amacında 
Bir kan ırmağında  
(…) 

(“Đkinci Ayin”, 1976, Şiirler V, s.16)  
‘Toprağı fazla terk’ etmek aynı zamanda topraktan yaratılmış olan insanın özünü de terk 
etmesi; insanîliğinden uzaklaşması demektir. Tekniğin, kent’e ait günübirlik kazanımların ve 
sahicilikten uzak hayatların yabancılaşarak yaşadıkları bu ‘tekdüze cehennem’ ya da ‘yapay 

cennetler’, Karakoç’un dünyasında olumlu hiçbir anlam alanı bulamaz. Burada dikkat çeken 
‘birden çıkageliyor kadın’ söz grubuyla ‘tren’, ‘otobüs’, ‘otomobil’, ‘uçak’, ‘helikopter’ ve 
‘yapay cennet’ kelimelerinin şiirde oluşturduğu mekanik anlam alanına, “kadın” ve onun 
dünyasına ait naifliğin çarpıcı bir biçimde sokulmuş olmasıdır. Fakat hemen devam eden 
dizelerde, yabancılaşan insanîliğimize bıçak gibi saplanan olumlu anlamdaki kadın imgesi, 
tam tersine yeni bir yitim alanı olarak zihinlerde parlar. ‘Barikat’, ‘tabanca’, ‘savaş’, 

‘ilkellik’, ‘barbarlık’ ve ‘kan’ kelimeleri, ideolojilerin gölgesine sıkışıp kalmış olan “aşk”ın 
da, “kadın”ın da içinin boşaltılarak yabancılaştırıldığını işaret eder. Şair, devam eden 
dizelerde insanî olanın sınırına nasıl yaklaşılacağını şöyle dile getirir:  
 

(…) 
Ayinin içinde değil miyiz? 
Unutma diyor bir ses beni unutma 
Kulak ver ve dinle 
Kendini bulacaksın ancak bir ayinle 
(…) 
   (“Đkinci Ayin”, 1976, Şiirler V, s.17) 
 

‘Kulak ver’mek ‘ve dinle’mek, sıradanlaşan hayatın dışına çıkmak ve varoluşun kökenine 
doğru yolculuğa çıkmak demektir. Bu yolculukta esas olan maddî olanın sınırlarını aşarak 
ruhsal anlamda enginliğe ulaşmak ve “ebedî bir tazelik” (Brodbeck 2009: 43) kazanmaktır. 
Nitekim bunu başararak bireysel yapısını değiştiren ve ruhuna derinlik kazandıran insan, 
kendine isabet edebilecek olan sıkıntıları da göğüsleyebilecek bir tazelik elde etmiş olur. 
Metinde ‘beni unutma’ şeklinde yükselen ‘ses’, özelden genele doğru yayılarak insanî 
yabancılaşmanın ağına düşmüş tüm insanlara yönelik olarak belirmektedir.  
 
Devam eden dizelerde Karakoç, aslında dünya kurulduğundan bu yana var olan bir düalizme 
işaret eder. “Aldanmak/unutmak” ve “fark etmek/düşünmek” şeklinde beliren bu ikiliğin 
modern zamanlardaki tek farkı, sınırların birbirine iyice yaklaşmış olmasıdır. Đnsan için 
‘aldanışlar furyasına’ dalmak her zaman mümkünken kendini/kendiliğini bulabileceği ‘ses’in 
arkasından giderek ‘kurtarıcı’ bir ‘ayet’e ulaşması da çok zor değildir:    

 
Ve yine yolumuzu kesen o aldanışlar furyası 
Diri görünümlü mezarlar ay kasırgaları 
Çocukluk buzulları aysbergler maelstromlar 
Haziran patlayışları gelmesi bitmeyen yazlar 
Ebedî görünümlü baharlar 
Kaçamak bakış sarhoşlukları 
Çay bardaklarıyla gizlenen tanıdık saçlar 
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Ufak suçların tanıklıkları eşyaya sığınışlar 
Sayfiye 
Kapalı pancurlar 
Kopuk kopuk anılar güneş gölge oyunundan fragmanlar 
Artlarında cin kabilelerinin ziyaret tablosunı gizleyen fermuarlar 
Geyik sürüsü gibi koğalanan aynalar 
Uyum ve birliği bozmakta bütün bunlar 
Oysa kurtulmuş gibiydik bir anda 
Ve varmış gibiydik ölümsüz saltanata 
Yeniden kuşatıldı kalelerimiz surlarımız 
Güm güm vuruluyor kapılarımız 
 
Gelip çatmış o en önemli saat sanki 
Alınyazısı ortasından çatlayacak sanki 
 
Ama dönüyoruz döndürülüyoruz birden değişiyor sahne 
Bir kez daha kurtuluyoruz Kur’an seheri seferinde 
Âyetler bir ordu gibi kurtarıcı bir ordu gibi 
Dağıtıyoruz bizi çepeçevre saran gulyabaniler derneğini 
(…)    
   (“Đkinci Ayin”, 1976, Şiirler V, s.17-20) 

  
‘Masal’ın son kahramanı ya da direnen bilinç: Kentten medeniyete yit(mey)en ‘yedinci 
oğul’  
 
Sezai Karakoç, yukarıda sözünü ettiğimiz “aldanmak/unutmak” ve “fark etmek/düşünmek” 
biçiminde tüm insanların hayatında yer alan en temel “gerçeklik” karşısında kendi durumunun 
bilincindedir. Hayatı anlamlı kılmak ve varoluşunu temelden kavrayabilmek adına “fark 
etmek” ve “düşünmek” yetisini elden kaçırmamaya çalışır. Burada dikkat çeken nokta şairin 
hayat karşısındaki tavrını netleştirdikten sonra da ruhu ve aklı üzerinde oluşabilecek baskı 
alanlarına karşı direnç göstermesi ve “diriliş” için öğrenme, düşünme, mücadele azmi 
içerisinde olmasıdır: 
 

Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz 
Bu kesik dansa karşı bana bir şey öğretmediniz 
Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı 
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz 
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı 
Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim 
Bunu bana söylemediniz 
Đnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler 
Bunu bana öğretmediniz 
Kardeşim Đbrahim bana mermer putları 
Nasıl devireceğimi öğretmişti 
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım 
Ama siz kağıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini 
nasıl sileceğimi öğretmediniz 
(…) 
 
Ey ulular sizin bana öğretmediğinizi  
Ben zamandan öğrendim 
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Kuruyan hurma dalından öğrendim 
Damıtılmış petrolden öğrendims 
Yavrusunu arayan bir deveden öğrendim 
Hapsedilmiş yarı yanık  
Sancaklardan öğrendim 
Yıkılmış taş kemerlerden öğrendim 
Harap handan köprülerden öğrendim  
 
Ey ulular sizin bana öğretmediğinizi  
Ben yarılmış aydedeye öğrettim 
Delikanlı ateşlere öğrettim 
En umutsuz bekârlara öğrettim 
Kundaktaki çocuklara öğrettim 
Öğrettim fundalara keçilere keçiyollarına   
   (“Hızırla Kırk Saat II-III”, Şiirler III, s.9-11) 

 
Yukarıdaki dizelerle işaret edilmeye çalışılan anlam alanı, “öğrenme” ve “öğretme” eylemleri 
ile açımlanarak zenginleşmektedir. Fakat Karakoç’u bu eyleme yönelten ana unsur 
yaşanmışlık üzerinden gerçekleşmekte ve şair ‘yeşil sarıklı ulular’ın öğretmediği modern 
hayat karşısındaki eksikliğini/zedelenmişliğini, bizzat fark etmektedir. “En büyük acı şu: 

insanlık hadım edildi” (“Alınyazısı Saati XIII”, Şiirler VIII, s.57) diyen şair bu farkındalığa nasıl 
ulaştığını ise yine şu dizelerinde işaret eder:  
 

Öldükten sonra insan nasıl dirilecekse 
Ölmeden ben öyle dirildim  
   (“Hızırla Kırk Saat IX”, Şiirler III, s.19)  

 
‘Ölmeden’ evvel ‘diril’mek, bedensel fonksiyonlar devam ederken, diğer bir ifadeyle ruh 
henüz cesedi terk etmemişken “ol”mak anlamında da okunabilir. Dünyadayken “ol”mak ise 
hayatın insana kendini gerçekleştirmesi için bir kereliğine verilmiş bir şans olduğu bilincine 
varmaktır. Böylelikle, fırsatı elden kaçırmak niyetinde olmayan şair, ölüm fikrinin bizi 

benliğimizin asıl gerçekliğine uyandırdığı (E. Frankl 1999: 111) ve insanîliğimize yönelik 
çağrıda bulunduğu hakikatinden yola çıkar ve “Bana ne Paris'ten / Newyork'tan  Londra'dan / 

Moskova'dan Pekin'den / Senin yanında / Bütün türedi uygarlıklar umurumda mı” (“Zamana Adanmış 

Sözler II”, Şiirler IV, s.49) diyerek Đstanbul merkezli meydana gelmiş olan medeniyetimizi 
‘diril’tmek için savaşmayı bile göze alır:  
 

(…) 
Savaşırım doğudan daha doğu  
Doğrudan daha doğru olanı bulmak için 
Zulme karşı savaşabilirim 
Đnsan başı yalnız Tanrı önünde eğilecektir 
Ebedî hakikat budur 
Bunun için savaşırım ben 
Bunun için kanım helâl olsun 
Şehrimin alnına özgür Tanrı şehri yazmak  
Đstanbul'u yeniden Tanrı şehri yapmak 
Bunun için savaşırım ben 
Servi için savaşırım çınar için savaşırım 
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Tozlanmamış gün doğuşu için 
Yıldızlar geceleri yeniden görünsün diye 
Tuz deniz damlasında gülsün 
Çam denizle gülüşsün 
Su tenimizle barışsın 
Ruhumuzla ışısın diye 
Savaşçıyım ben atalarım gibi 
Đstanbul için savaşırım 
Bağdat'ın dervişlik ortağı 
Şam'ın kılıç kardeşi 
Olan Đstanbul için 

(“Zamana Adanmış Sözler IX”, Şiirler IV, s.43-42) 
 
Sezai Karakoç’un şiirlerinde uğrunda savaşmayı göze aldığı Đstanbul çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Şair, medeniyetin ve modern tüketimin merkezi olarak gördüğü bu şehri ve aynı 
metafizik düzleme yerleştirdiği diğer şehirleri metinlerine taşırken beni’nden hareketle 
kendine has duyuş ve hissedişle işaret eder. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen ve Đslâm 
medeniyetiyle birlikte birer kültür merkezi halini almış olan şehirlerle, modern tüketimin 
merkezi haline gelerek yabancılaşmanın ağına takılan kentler hep bu şair beni’nin bakış 
açısıyla sunulur. Dolayısıyla Karakoç’un metinlerde yer alan kentleri, özellikle de Đstanbul’u, 
bir fotoğraf karesine bakıyor gibi seyretmemiz mümkün değildir. Onun şiirine konu olan 
şehirler dinamiktir. Metnin içinde dahi o kentin canlılığını duymak; şiire konu edilen şehirde 
gezinmek mümkündür. Örneğin “Alınyazısı Saati” adlı şiirinde Karakoç, adeta bir medeniyet 
haritası çizer. “Gökte yapılıp yere indirilen şehir” olarak tanımladığı “Kudüs”ten başlayarak, 
Bağdat, Şam, Beyrut, Đran, Afganistan, Filipinler, Kafkaslar, Azerbaycan, Diyarbakır, Bursa, 
Konya, Edirne’ye tarihten birer pencere aralar ve sözü “Yeryüzüne ayı indir o bir şehir olsun” 
diyerek Đstanbul’a getirir. Đçerisinde nefes alıp verdiği kendi şehrini, yıllarca ‘kana kana’ 
yaşadığı Đstanbul’u, şöyle anlatır şair: 
 

Yeryüzüne ayı indir o bir şehir olsun 
Yaklaştıkça büyüyen 
Ayrıntıları setleri bahçeleri 
Yumuşak çizgileriyle ortaya çıkan 
Đşte ben o şehri yaşadım yıllarca 
Đstanbul’da parça 
Çeşmelerinde ayı yaşadım 
Servilerinde ayla birlik bölündüm 
Ayla birlik yaralandım 
Đstanbul mezarlıklarını aydınlatan ayla 
Soludum bölük bölük ahiretin 
Keskin çizgili özgürlüğünü 
Kanlı canlı özgürlüğünü ay kesmesi 
Đçtim sıcak bir yaz günü içilen buz gibi bir vişne şurubu benzeri 
Kutsallığın ballı biberli çilekli çile kevserini 
Đstanbul’dur bu otuz yıl kana kana yaşadığım 
Taşlarına adeta resmim işledi 
Ben Đstanbul’da dağıldım zerre zerre 
Đstanbul damla damla içimde birikti     
(…) 
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(“AlınYazısı Saati IIIV” / Şiirler VIII, s.37-38) 
 

Sezai Karakoç’un ‘damla damla iç’erisinde biriken Đstanbul, sadece tarihten şimdiye taşınmış 
olan kültürel dokusuyla ve medeniyet birikimiyle değil aynı zamanda sahip olduğu metafizik 
derinliğiyle de şiirinde karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle Đstanbul, Karakoç’un madde 
planında yer kaplayan bedeninden daha çok metafizik alandaki ruhsal yönüne karşılık gelerek 
zenginleşmekte; şiirinde de bu çağrışım alanlarına kapı aralamaktadır. Fakat şair, içerisinde 
‘damla damla’ biriktirdiği Đstanbul’un ‘zerre zerre’ dağılmasına adeta isyan eder. Đstanbul’un 
21.yy’daki durumunu kültüründen, kentleşmesine; içerisinde yaşayan insanlarından, tüketimin 
merkezi haline gelişine “Biz Đstanbul’u Đstanbul olmaktan çıkarmak istedik. Đstanbul’u 

mesajsızlandırdık. Onu herhangi bir büyük şehir yapmak için elimizden ne geliyorsa 

yapıyoruz. Đstanbul’u Đstanbulsuzlaştırıyoruz. Gittikçe Đstanbul’la aramıza buzlu bir cam 

giriyor’ (Karakoç 1975: 109) diyerek zaman zaman düzyazılarında da dikkat çeken Karakoç, 
yaşamış olduğu şehrin varoluşuna yönelik taraflarının yavaş yavaş yittiğinin farkındadır. 
“Đstanbul ey sevgili şehir / Dön dön karadan gelen sesime” (“Denizin Kentini Yaktım”, Şiirler IV, 

s.41) dese de modern zamanların sahici/insanî olanı çarçabuk sahte ve yapmacık olana 
dönüştürdüğünü sürekli akılda tutar. 
 
‘Masal’ adlı şiirinde, dikkat çekmeye çalıştığımız bu hususu çok net ve “sahici” bir biçimde 
işaret eden Karakoç, kent ve medeniyetin insanî yabancılaşma özelinde nasıl bir yitim alanı 
olduğuna dikkat çeker. ‘Doğu’lu bir ‘baba’nın 7 oğlundan 6’sının ‘Batı’da teker teker 
tükenişini şiirleştiren şair, ‘yedinci oğlu’n Batı’nın tüm baskı alanlarına rağmen 
“yitme”diğini; direnen bilinc”iyle insanîliğine tutunarak “öl”düğünü/“ol”duğunu dizelerine 
şöyle aktarır:  
 

Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara  
Baharın yazın güzün kışın sırrına ermişti ağaçlarda  
Bir alınyazısı gibiydi kuruyan yapraklar onda  
Bir de o talihini denemek istedi  
Bir şafak vakti Batıya erdi  
En büyük Batı kentinin en büyük meydanında  
Durdu ve tanrıya yakardı önce  
Kendisini değiştiremesinler diye  
Sonra ansızın ona bir ilham geldi  
Ve başladı oymaya olduğu yeri  
Başına toplandı ve baktılar Batılılar  
O aldırmadı bakışlara  
Kazdı durmadan kazdı  
Sonra yarı beline kadar girdi çukura  
Kalabalık büyümüş çok büyümüştü  
O zaman dönüp konuştu :  
Batılılar !  
Bilmeden  
Altı oğlunu yuttuğunuz  
Bir babanın yedinci oğluyum ben  
Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden  
Babam öldü acılarından kardeşlerimin  
Ruhunu üzmek istemem babamın  
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Gömün beni değiştirmeden  
Doğulu olarak ölmek istiyorum ben  
Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var:  
Karşınızdakini değiştirmek  
Beni öldürseniz de çıkmam buradan  
Kemiklerim değişecek toz ve toprak olacak belki  
Fakat değişmeyecek ruhum  
(…) 

(“Masal”, 1969, Şiirler IV, s.18) 
 
Sezai Karakoç’un yukarıya bir bölümünü alıntıladığımız metninde, ‘yedinci oğul’un kent 
merkezinde yabancılaşıp kaybolmaması için girmiş olduğu çabayı imajinatif anlam alanlarına 
yönelerek zenginleşen ‘dur’mak ve ‘oy’mak/‘kaz’mak eylemleri üzerinden okura 
hissettirmesi dikkat çekicidir. Nitekim kentin tüm hızlılığı ve keşmekeşi içerisinden sıyrılarak 
kendine yönelişin ilk şartı “yavaşla”mak hatta  “durmak”tır. Bu farkındalık eşiğini atlayan bir 
bilinç aynı kalamaz ve içerisinde bulunduğu durumla ilgili bir algı düzeyi geliştirir. Şiirde 
‘başladı oymaya’ ve ‘kazdı durmadan kazdı’ kelime gruplarıyla ‘yedinci oğul’un kendini 
keşfettiğini, ‘kaz’ma/soru sorma eylemi neticesinde varoluşunun kökenine ulaşarak ‘ruhu’nu 
keşfettiğini dolayısıyla da insanî olana yöneldiğini söylememiz mümkündür. Bu noktadan 
sonra ise bedensel olarak “ölmek” hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü ‘yedinci oğul’ ruhsal 
anlamda “yitmeden” varolmuştur.   
 
Yaratıcı muhayyileye sahip olan şairler direnen birer bilinç olarak bedenlerinden ziyade 
ruhlarına gelebilecek her türlü saldırıyı göğüsleyen insanlardır. Bunu gerçekleştirebilmiş bir 
şair olarak Sezai Karakoç’un da hem ‘Masal’ından hem de diğer şiirlerinden okura ulaşan çok 
esaslı davetler vardır. Bu çağrıya kulak kesilmenin koşulu ise sadece “yavaşla”maktır. Çünkü 
Kemal Sayar’ın da işaret ettiği gibi insanoğlu bu “hayattan bir defa geçecek”tir.  
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