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‘DOĞUNUN YEDiNCi OĞLU’
SEZAi KARAKOÇ’UN ARDINDAN

1Şiir sema’mızın ışıl ışıl ve pırıltılı “çok köşeli” 
yıldızı Sezai Karakoç, kendi tabiriyle, “dünya sür-
günü” sona ererek 16 Ekim 2021 günü aramız-
dan ayrıldı. Kabri başında, aklıma 1983 Yılında 
Necip Fazıl’ın vefatı nedeniyle yazdığı bir yazı 
geldi. Sezai Karakoç, o yazıya “Göklerin Çektiği 
Kartal” başlığını koymuş ve diyordu ki: “Ey ölüm, 
sen ne sırlı bir güçle donanmışsın ki yalçın kaya-
lıkların üzerinde oturan kartallar bile avın olur. 
Onları tuzağa düşürürsün.” 

Evet bu defa “ölümün avı” kendisi olmuştu. 
Esas itibarıyla, Sezai Karakoç, şiir göğümüzün 
hem önemli bir sütunu hem de –eğer kartal 
tabiri kullanılacaksa- bu tabire, en çok yakı-
şan “yalnız kartalıydı.” Şöyle ki; kartal, sadece 
kendi avladığı ile yetinir, başkasının avladığını 
yemez. Sezai Karakoç, 396 Nüsha olarak otuz iki 
yıl müddetle yayımladığı Diriliş Dergisi’ni büyük 
ölçüde kendi emeği ve kendi finansman gücüy-
le sağladı. Hiç kimseden, hiçbir şekilde, hiçbir 
destek, hiçbir yardım kabul etmedi, Kartal gibi 
yalnız yaşıyordu, ailesi yoktu, bütün gençliği ve 
bütün milletini kendi ailesi kabul etti, “bir yuvası” 
yoktu.

Bağımsız ve özgürdü, onu sınırlayan, çer-
çeveleyen sadece inançları, değerleri ve ilke-
leriydi. Fındıkzade’deki o küçücük, mütevazi 
dairede, yıllarca “Fey’ze mazhar olmaz düşme-
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yince hâke nebat/Mütevazi olanı Rahmetirah-
man büyütür.” beytinin sırrıyla nasıl yaşadığına 
onu tanıyan herkes tanıktır.

1933 yılında Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 
doğdu. Ergani ilçesi, gerek “seküler tarihin”, ge-
rek “dinler tarihinin” üzerinde mutabık kaldığı, 
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen “Zülkifl” ve “Elya-
sa” Peygamberlerin kabirlerinin, yakınında bu-
lunan kadim bir yerleşim yeridir. 

Ergani’nin –Makam Dağı- denilen Zülkifl 
Dağının eteklerinde doğdu, Doğduğu yere, do-
laştığı topraklara ait “Yaz” şiirinde şöyle der:

“Kara incir ve nar,
Pîran ülkesinde bir pınar,
Suyunun derin sülüklerden,
Örülmüş saçları var.”
Ergani’deki İlkokul eğitiminden sonra imkan-

sızlıklar sebebiyle Ortaokul ve Liseyi yatılı olarak 
Maraş ve Antep’te okudu. 

Ortaokulu okuduğu Maraş’ta bir afişiyle ilk 
defa karşılaştığı Necip Fazıl’ın çıkardığı “Büyük 
Doğu” dergisine, ilgisi Lise öğrencisi olarak da 
devam etti.

1950 Yılında Lise öğrencisi iken; Mehmet Le-
ventoğlu ismiyle yazıp gönderdiği “Sabır” şiiri 
Büyük Doğu’da “bu şiir 300 şiir içinden seçilmiş-
tir” notuyla yayımlanmıştır.
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SABIR

İlim;
Merdiven daya
Çık Ay’a
İman;
Al Eline bastonu
Sonu
Sonsuza yürü
Sürü sürü
Putları kıra kıra
Var (Var)a.

Kendi adıyla yayımladığı kitaplarında yer al-
mayan bu şiir, esas itibariyle, “biçim” ve “muh-
teva” yönünden Şair Sezai Karakoç’un doğuşu-
nun, gelişinin işaretlerini vermektedir.

Liseyi bitirirken kendisi; Felsefe alanında, ai-
lesi İlahiyat alanında eğitim almasını isterken 
maddi imkânsızlıklar sebebiyle ve parasız yatılı 
ve burs imkânı Siyasal Bilgiler Fakültesinde bu-
lunduğundan “Mülkiye’ye” kaydoldu. 

Mülkiyede okurken şiirle daha yakından il-
gilendi. İlk şiirlerini peş peşe yazdı. Garip (1nci 
Yeni) akımının şiire hâkim olduğu bu dönemde, 
şiirde hiçbir “ulvî” değerin yer almadığı garip bir 
edebiyat ortamı mevcuttur.

Gelenek reddedilmekte, divan edebiyatının 
sembolleri de biçimi de dışlanmaktadır.  “Gül” 
ve “Bülbül” gibi klasik sembollerle alay edilmek-
te, dışarıda bırakılarak “ayaktaki nasır”, “cımbız 
ve ayna”, “ rakı şişesindeki balık” şiirin sembol ve 
konularını oluşturmaktadır.

İşte bu ortamda, 1952 yılının ilk günlerinde 
18 yaşını bitirmişken adeta meydan okuyarak 
“Gül İmgesi” ile şiire girmektedir Sezai Karakoç; 
“Mona Roza” Dört Bölüm olarak 1952 yılında 
mevsimler boyu yazılır.

İlk bölümü Hisar Dergisinde 1952 Yılında, 
bütün bölümleri ise 1953 Yılında Mülkiye Dergi-
sinde yayımlanır. Yeni bir biçim, yeni bir ses ve 
yeni imgelerle açtığı “yeni şiir yolunda” yeni bir 
şiir akımının ürünleri peş peşe oluşur. 

Şair daha sonra bütün şiirlerini topladığı 
ve “Gün Doğmadan” adıyla yayımladığı toplu 

şiirlerini bölümlendirirken 1951-1955 Döneminde 
yazdığı şiirleri “Gül Sağnağı” başlığı altında ta-
nımlamıştır. 

Mülkiyede öğrenci iken en yakın arkadaş-
larından birisi, asıl adı Cemalettin Seber olan, 
Cemal Süreya’dır. Denilebilir ki bu akımı birlikte 
geliştirdiler. Sonradan Muzaffer İlhan Erdost ta-
rafından “İkinci Yeni” olarak isimlendirilen yeni 
şiir akımını birlikte kurdular. Cemal Süreya’dan 
başka, Ülkü Tamer, Edip Cansever, İlhan Berk ve 
Turgut Uyar gibi önemli şairler de yeni anlayışı 
benimsemiş ve bu akıma katkı sağlamışlardır. 

Cemal Süreya İkinci Yeni isimlendirildiğinde 
buna örnek şiir olarak “Balkon” Şiirini göstermiş-
tir. Modern Türk şiirinin köşe taşı örneklerinden 
olan bu şiir, hem estetik kurgusu, imge kullanımı 
hem de sesi bakımından önemli bir şiirdir. Şairin 
henüz 23 Yaşında iken yazığı bu şiirde, “ölüm” 
“balkon” imgesiyle anlatılmakta ve şairin ölüm 
ötesi, ebediyet, ölümsüzlük arzusu ifade edil-
mektedir.

BALKON

“Çocuk düşerse ölür 
Çünkü balkon
Ölümün cesur körfezidir evlerde.
Yüzünde son gülümseme kaybolurken ço-

cukların
Anneler anneler elleri balkonların demirinde.
 İçimde ve evlerde balkon
Bir tabut kadar yer tutar.
Çamaşırlarınızı asarsınız hazır kefen
Şezlongunuza uzanın ölü.
Gelecek zamanlarda
Ölüleri balkonlara gömecekler.
İnsan rahat etmeyecek
Öldükten sonra da.
 Bana sormayın böyle nereye
Koşa koşa gidiyorum.
Alnından öpmeye gidiyorum
Evleri balkonsuz yapan mimarların.”

Şair Edip Cansever’in yayınladığı “Yerçekim-
li Karanfil” şiiri ile ilgili edebi tenkitleri etrafında 
gelişen tartışmalardan sonra Sezai Karakoç 



22

“İkinci Yeni” şair gurubu ile yollarını ayırmış, son-
raki dönemde müstakil olarak “şiir göğümüzün 
kartalı” olarak Edebiyat Tarihi ve Şiir Sanatına 
önemli katkı sağlayan şiirler yazmaya devam 
etmiştir.

1953-1954 Yılında M. Şevket Eygi ile “Yeni Ay” 
dergisini çıkarma teşebbüsü yarım kalır. Bu der-
gide yayınlanmak üzere Cezayir Kurtuluş Sa-
vaşı için kaleme aldığı “Bir Milletin Ba’su Ba’d el 
Mevt’i” yayınlanmaz ama, onda bir kavramın 
teşekkülüne yol açar: Diriliş. Bu kavram Sezai 
Karakoç’ta bir “Medeniyet Tasavvurunun” çe-
kirdek kavramı olur. 

Bütün hayatı “İslam Medeniyet Tasavvu-
ru”nu anlama, anlatma ve yaşatmaya ada-
nır. Uzun bir süre Büyük Doğu Dergisinin Kültür 
Sanat sayfasını hazırlar ve yönetir sonra Diriliş 
Dergisini yayınlamaya başlar 1960 yılında.

32 Yıl, aralıklarla 396 kez yayınladığı “Diriliş 
Dergisi” bir mecra, bir akım, bir okul ve bir ya-
şam pratiğine dönüşür. 

Bu “okul”dan İslam Medeniyet Tasavvuru-
na sahip nice şairler yetişir. Nuri Pakdil, Rasim 
Özdenören, Alaattin Özdenören, Cahit Zari-
foğlu, Abdullah Ö. Tahiroğlu, Erdem Bayazıt, 
Cahit Koytak, Şakir Diclehan bazılarıdır. 

Körfez, Şahdamar, Sesler, Taha’nın Kita-
bı, Gül Muştusu, Hızırla Kırk Saat, Zaman’a 
Adanmış Sözler, Ayinler ve Çeşmeler, Leyla ile 
Mecnun, Alınyazısı Saati hep aynı Medeniyet 
Tasavvurunun şiiridir; Acısı, Sancısı, Çilesi, Hüznü, 
Özlemi, umudu ve dirilişinin muştusudur. 

Sadece kendi yazdığı şiirleri ile değil hem İs-
lam Medeniyetinin hem Batı Uygarlığının seçkin 
şairlerinin, şiirlerini “tercüme ederek” bir bakıma 
Türkçe ile yeniden yazarak, “Batı Şiirlerinden” ve 
“İslam’ın Şiir Anıtlarından” başlıkları ile kitaplaş-
tırmıştır.

Orhan Duru “Appolinare”nin “Mirabeau 
Köprüsü çevrilemez” diyorlar, şunu bir çevir de 
okuyalım demiş ve Karakoç bu şiirin en güzel 
Türkçe çevirisini okumamıza vesile olmuştur. 

Soy şair ve sanatçılar tarafından bilinen, ba-
zen açıktan, bazen içten içe takdir edilen Sezai 
Karakoç dünya görüşü ve İslam Medeniyet Ta-

savvuru sebebiyle, çoğu zaman da görmezden 
gelindi. Şehrazat şiirindeki mısrasıyla  “Bir mah-
şer içinde En aziz yalnızlığı yaşadı…”

Yakın arkadaşı Cemal Süreya onun cevherini 
yakından bilen, ona açıkça değer veren “Sezai 
bana bir mısra borç verir misin?” demiş ve almış 
bir başka soy şairdir.

İlhan Berk: “Karakoç’un şiirleri Resullerin 
sözleri gibidir” der, “onlardan bir renk, bir koku, 
bir hakikat aktarmasıdır.”

Türk Edebiyatına 13 Sağnak süren bir şiir 
yağmuru armağan ederek ve yeni bir şiir 
yolu açarak katkı sağlayan Sezai Karakoç, 
sanatçılığının yanında aynı zamanda bir 
mütefekkir, bir düşünce adamıdır.

Hem çeşitli gazetelerde yazdığı günlük ya-
zılarla, hem dergilerde yazdığı haftalık, aylık 
yazılarla, hem kitap olarak tasarladığı deneme 
ve düşünce yazılarıyla büyük bir Külliyat oluştur-
muş, diriliş nesline rehberlik ve öncülük yapmış-
tır. 

İnsanın bireysel ve toplumsal meselelerini 
bütün tarihselliği ve evrenselliği ile kavrayarak 
çözümler sunmuş, sarsmış ama hep “muştu” 
vermiş, “muştu” olmuştur. İnatlaşmamış, ka-
ramsar olmamış, aksine umut vermiştir. 

1990’lı Yılların başında “Hakikat, Adalet, Fa-
zilet” kavramları çerçevesinde düşüncelerini bir 
Siyasi Parti Programına dönüştürmüş ve aynı 
mesajı bu dünyadan ayrılıncaya, yani “Dünya 
Sürgünü” bitinceye kadar vermeye devam et-
miştir. 

Sezai Karakoç’un mutlaka anlatılması gere-
ken bir başka özelliği de, inandığı gibi yaşayan 
bir “Haysiyet ve Ahlak Adamı” olmasıdır. Hep 
aynı yüksek seviyede yaşamış, hep “lekesiz ve 
temiz” kalmıştır. 

Masal Şiirinde anlattığı “altı kardeşine kuru-
lan tuzakların” hiçbirisine düşmemiş, “Doğunun 
Yedinci Oğlu” olmuş ve öyle yaşamıştır.

Doğunun Yedinci Oğlu, Dünya sürgününde 
“Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” şiirinin 
son bölümünde dile getirdiği yakarışla aramız-
dan ayrıldı; 
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Sevgili
En sevgili,
Ey sevgili
“Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır?
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.
Aşk celladından ne çıkar, madem ki yar vardır.
Yoktan da vardan da ötede bir var vardır.
Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar 
vardır...
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır.
Sakın ‘kader’ deme, kaderin üstünde bir kader 
vardır.
Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar var-
dır.
Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar 
vardır.
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır.

Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar 
vardır.
Senden ümit kesmem, kalbinde ‘merhamet’ 
adlı bir çınar vardır.
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili…”

Biz de sevgili şairimizi, gençliğin, şiir sanatı-
mızın, edebiyatımızın bundan sonraki sürgün-
lerinde takip edecek, izleyeceğiz, Çünkü filizleri 
var, sürgünleri var ve biz ondan umutluyuz.

İnşallah bu edebiyat çınarı, verdiği büyük 
emekle, arkasında bıraktığı sürgünler, filizler or-
mana dönecek ve hepimizin dünyasına apayrı 
bir güzellik ve yeşillik katacaktır.

Allah rahmet eylesin.


