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SEZA‹ KARAKOÇ’UN
ANNELER VE ÇOCUKLAR ﬁ‹‹R‹N‹N TAHL‹L‹
FUAT ARPA*

ANNELER VE ÇOCUKLAR
Anne öldü mü çocuk
Bahçenin en yaln›z köﬂesinde
Elinde siyah bir çubuk
A¤z›nda küçük bir leke

Çocuk öldü mü güneﬂ
Simsiyah görünür gözüne
Elinde bir ip nereye
Bilmez ba¤layaca¤›n› anne

Kaçar herkesten
Durmaz bir yerde
Anne ölünce çocuk
Çocuk ölünce anne

I. ﬁ‹‹R‹N D‹L VE ÜSLUP AÇISINDAN ‹NCELENMES‹
Otuz dokuz sözcükten oluﬂan Anneler ve Çocuklar adl› ﬂiirde
üstat Sezai Karakoç bir yan›yla aç›k bir yan›yla yal›n fakat sehl-i
mümteni sanat›n› çok güzel örnekleyen bir üsluba yönelmiﬂtir.
Hemen hemen hiçbir yabanc› sözcü¤ün kullan›lmad›¤› bu küçük
ﬂiirde birinci ve üçüncü dörtlükte hep eksiltili cümleler kullan›lm›ﬂ. Fakat ikinci dörtlükte geniﬂ zamanl› kelimeler tercih edilmiﬂtir. ﬁiirde yedi defa s›fat kullan›lm›ﬂt›r. Üç çekimli fiil ve üç tane
zarf fiil, bir tane pekiﬂtirmeli durum zarf› kullan›l›rken geriye kalan sözcüklerin tümü adlardan oluﬂmaktad›r. Simsiyah sözcü¤ü
d›ﬂ›nda hiçbir türemiﬂ sözcük kullanmam›ﬂ olan ﬂair daha çok iki
heceli sözcükleri tercih ederek kolay bir telaffuz imkân› sa¤lam›ﬂt›r. Geniﬂ zaman tipi ve ek fiilin geniﬂ zaman›n›n ön plana ç›kt›¤›
bu ﬂiirde "e" ve "r" sözcükleri âdeta bir f›s›lt› üslubunda ﬂiiri insan
ruhuna yaklaﬂt›rmaktad›r.
Sezai Karakoç "Gün Do¤madan" adl› ﬂiir kitab›nda (ki bütün
ﬂiirlerini burada toplam›ﬂt›r) anne ve çocuk sözcüklerini çok s›k
kullanm›ﬂt›r. Titiz bir okuma sonucu bütün ﬂiirlerinde yaklaﬂ›k
olarak anne sözcü¤ünü 92 defa çocuk sözcü¤ünü ise 159 defa
kulland›¤› tespit edilmiﬂtir, içerik (muhteva) aç›s›ndan tahlile giriﬂti¤imizde de de¤inece¤imiz gibi "anne ve çocuk" kavramlar› Sezai
Karakoç'ta çok önemli bir yer tutmaktad›r. Hatta bu kavramlar di¤er ﬂiirlerinde o kadar yo¤unlukla ele al›nm›ﬂt›r ki bizim seçti¤imiz bu k›sac›k ﬂiirdeki anne ve çocuk sözcükleri di¤er ﬂiirlerdeki
bu kavramlar›n sadece tamamlay›c›lar›d›r da denebilir.
Anne ve çocuk sözcükleri d›ﬂ›nda dört defa da "ölüm" kavram›n› kullanan ﬂair âdeta üç kavram etraf›nda bir ﬂiir kurmuﬂtur.
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Ölüm Anne Çocuk
Bu üç kavram aras›ndaki ba¤lant› ile ﬂiirin di¤er ﬂiirlerindeki iliﬂkiye bakt›¤›m›z zaman bir bütünlük hemen
göze çarpmaktad›r. Bu bütünlü¤ün içerisinde yer alan
di¤er önemli sözcük ise "sevgili"dir.
Kolay okunan ama bir okumayla anlaﬂ›lmayacak
olan Anneler ve Çocuklar adl› ﬂiir "zorun kolay anlat›m›"
dedi¤imiz söz sanat›n›n mükemmel bir örne¤idir, diyebiliriz. Bu tarz Sezai Karakoç öncesinde de sonras›nda
da çok baﬂvurulan ama kolayca üstesinden gelinemeyen bir tarzd›r.
II. ﬁ‹‹R‹N MUHTEVA AÇIDAN TAHL‹L‹
Anneler ve Çocuklar adl› ﬂiirin üç bölümden oluﬂan
birinci bölümünde öncelikle annesini kaybeden bir çocukla karﬂ› karﬂ›yay›z. Bu çocuk bahçenin (dünyan›n)
en yaln›z köﬂesinde elinde bir siyah çubuk ve a¤z›nda
küçük bir leke ile öylece durmaktad›r. Siyah sözcü¤ü
gelene¤imizde matemin rengi oldu¤u için muhtemelen
ﬂair de bunu bilinçli olarak kullanm›ﬂt›r. Çünkü annesini kaybeden çocuk üzgündür ve siyah çubukla birlikte
matemi vard›r. Leke'nin de matemlidir, çünkü anne-sevgili-ölmüﬂtür.
ﬁiirin ikinci bölümünde ölen ise çocuktur, anne
ölünce çocu¤un ve çocuk ölünce bir annenin psikolojisini karﬂ›laﬂt›ran ﬂair çocuk ölümünden sonra annenin
evreni siyah gördü¤ünden bahsetmektedir. Güneﬂin
simsiyah görünmesi ne kadar zor…
Fakat evlat yitirmenin ac›s›na dayanamayan bir anne-sevgili-güneﬂ gibi muazzam bir varl›¤›n o dayan›lmaz ayd›nl›¤›nda simsiyah (karanl›k) bir atmosfere hapsoluyor. Bu
anne ayn› zamanda çaresizdir ve
karas›zd›r.
"Elinde bir ip nereye / Bilmez
ba¤layaca¤›n› anne"
Anne ve çocu¤un birbirlerinin
ölümlerinden sonraki bu karamsarl›k ve karars›zl›klar› bize hemen
sevgili ölümünden sonraki ruh hâlini hat›rlat›yor:
"Ah beni vursalar bir kuﬂ yerine"
"Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklar›n
Anneler anneler eller balkonla-
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r›n demirinde"
"Uzuyor, uzuyor alt›n saçlar›
U¤runda ölünen güzel k›zlar›n”
"Anne ateﬂin önünde periﬂan"
"Annenin baﬂ› elleri aras›nda"
"Annenin dizinde derman yok"
"Noldu zarif latif anneler noldular"
"Her kad›n ac›ma an›t› bir anne olsun
Çocuklara aç›lan mavi k›rm›z› pencere anne"
"Anne gitti ve sular buruﬂtu testilerde"
"Anne ve babalar›n çilesinden
Çal›nm›ﬂ miraslar›n›n içinden"
"Sen bir anne gibi tuttun ufuklar›"
"Sanki y›llarca önce"
“Koyup gitmemiﬂ sevgili
Annem hiç ölmemiﬂ gibi
Günden öç al›r geceler gibi”
"Ve o kad›nlar nereye gittiler
Anne olan sevgili olan o kad›nlar
Çocuklar›n›n üzerine titrene
Kirpiklerinde hep ayn›
Sevgi ve merhamet ›ﬂ›¤›
O kad›nlar gökyüzüne mi çekildiler"
O anneler o sevgililer
Geri gelecekler
Ve ayd›n o yi¤it çocuklar›n› getirecekler"
“Anne” kavram›n›n Karakoç ﬂiirlerindeki bu mahzun yans›mas› elbette zaman
zaman yerini ümide ve özgürlü¤e de b›rakmaktad›r. Yukar›ya al›nt›lad›¤›m›z
m›sralar aras›nda bunu görmek mümkün. Gerçi Karakoç'un ﬂiirlerinde "anne
ve çocuk kavramlar›n›n temati¤i baﬂl› baﬂ›na büyük bir araﬂt›rma konusudur ama
ele ald›¤›m›z ﬂiirde bu iki kavram›n ölüm
kavram›yla birlikte anahtar sözcükler
olarak kullan›lmalar› bizleri ﬂairin di¤er
m›sralar›nda bu kavramlar› nas›l kulland›¤›n› merak ettirmesi pek tabiidir.
"Çocuk" sözcü¤ünün kullan›m›na gelince: Ça¤daﬂ ﬂiirimizde çocuk, çocuk
sevgisi, çocuklar›n kayb› ile duyulan
ac›'y› konu edinen ﬂiir say›s› az de¤ildir.
Ancak bu kavram› Karakoç kadar ve
onun ele ald›¤› düzeyde bu sözcü¤ü kullanan var m› bilemiyoruz. Bütün ﬂiirlerin-
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de yaklaﬂ›k 200 defa bu sözcü¤ün etraf›nda âdeta farkl›
bir evren oluﬂturan Sezai Karakoç acaba neler söylemektedir:
"Bin parçaya böldü beni bir divane s›r
Sesi geliyor sesi günahkâr çocuklar›n”
"Ben do¤mayan bir çocuk için söylenen bir ninni
Eller hafifçe tutmuﬂ birbirini"
"Tut elimden
Düﬂen tüyleri toplayal›m
Tut
‹simsiz çocuk a¤lamas›n”
"Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocuklar›n›n"
"Büyüyüp de çocuk kalmak
‹ﬂte bu en büyük tehlike
"Çocukluk günün dökülen yapraklar› gibi"
"Bütün o çocuklar nerdeler"
"Çocuk dedi¤in bir eksik yan› olmal›"
"Ben erginli¤i çocuklu¤umda yaﬂad›m"
"Biz çocuklar bu¤ulu"
"Kuﬂlar›n bir baﬂka biçimi olan o çocuklara"
"Çocuk ellerinden al›rlar son dünya yeﬂilli¤ini"
"Çocu¤u ölünce böyle ç›rp›n›r bir anne
Annesi ölünce bir çocuk öyle ç›rp›n›r
"Ay yeni do¤muﬂ
Ölü anneli
Bir çocuk gibi
Teslim edilmiﬂtir bize"
"Solunda ölen çocuk Hiroﬂima Nagazaki"
"Gizli do¤rulan çocuktan bir sesim ben"
"Çocu¤u olmayan kad›nlar yaras›na"
"Iﬂ›ldayan ne bir göz kapa¤›nda
Çocuk anne monolo¤u mu"
Çocuklu¤un insan üzerindeki tesirleri "psikoloji ve
onun ilgili bilim alanlar›n›n en önemli konusudur, çocukluk tesirleri insan›n bütün hayat› üzerinde müessirdir. Sezai Karakoç'un da özellikle 1970'lerden sonra yazd›¤› ﬂiirlerde bu etkileri aç›kça görürüz. Anneyi hat›rlama anneyle diyaloglar› aktarmalar, çocuklu¤un geçti¤i
mekânlar› mesela Dicle'yi an›msama…. Karakoç'un ﬂiirlerinde çocuk ço¤u zaman annesizdir. Ayn› zamanda bir
sevgili olan yan›nda çocuk gelece¤in özlemi ve yar›n›n
umududur. ﬁiir sanat›n›n ölümsüz temlerinden olan hü-
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zün ve ölüm Karakoç ﬂiirlerinde de önemli yer tutmaktad›r. Anneler ve çocuklar adl› ﬂiirinin üçüncü önemli
kavram› ise ölümdür. Ölüm insanlar› (anne ile çocu¤u)
birbirinden ay›rmaktad›r. ﬁairin dünyas›nda ölüm bir
yok oluﬂ de¤ildir. ‹slam düﬂüncesindeki ahiret kavram›
ölüm sonras› hayat Sezai Karakoç'un ﬂiirlerindeki özgün
üslup ile ço¤u zaman sevimli bir hâle gelmektedir.
"Anlad›m onlar ölmediler
Ölüm ad›na
Ölüm maskesini tak›narak
Dönüﬂtüler bir ›ﬂ›¤a"
"Ben a¤›t yazmay› sevmem
Ölümden de¤il diriliﬂten yanay›m
Ölümden de¤il ölüm sonras›ndan yana"
"Ölüm geldi bana dü¤ün arma¤an›n gibi"
"Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim"
"Anlars›n ölüler niçin yaﬂarm›ﬂ"
"Günah›n› s›rt›na yüklenen kaplumba¤a
Gibi ölüm önünde öz benli¤im yavaﬂlar"
"Sokak fenerlerine as›lm›ﬂ
Güzel ve canl› ölüm
Ayd›nlat›yordu gerçe¤i"
"Öldükten sonra insan nas›l dirilecekse
Ölmeden ben öyle dirildim"
"Ben o güzelli¤i söylüyorum
Ölümün ötesindeki güzellik"
"Ölümün ötesini bir rebab gibi çal"
" Nerde ölümün o ak o yeﬂil
O siyah k›rm›z› keskin rengi
Art›k ölüm ne gri ne kahverengi"
Mona Rosa'dan alt› y›l sonra yaz›lan Anneler ve Çocuklar ﬂiiri (1958 yaz) sevgisiz ortamdan hem annenin
hem de çocu¤un uzaklaﬂmak istedi¤ini belirtir. Üzerinde iyi düﬂünüldü¤ünde bu ﬂiirde dördüncü önemli kavram›n da "yaln›zl›k" oldu¤u görülecektir. Bugünü yaﬂayan ünlü ﬂairimiz efsaneleﬂen ﬂiirinin getirdi¤i ﬂöhrete
ra¤men "yaln›z" bir insand›r. Fakat onun yaln›zl›¤› ve
hüzünleri bat› melankolisine benzemez. Anne, çocuk,
ölüm ve nihayetinde ölüm tefekkürü ona yeni dünyalar›n haberlerini sunmaktad›r. O elindekileri kaybedip
yoklukla teselli bulan bir insan de¤ildir. O yenilgi yenilgi büyüyen bir zafere ba¤lanmakta ve her kaderin üstünde bir kaderin bulundu¤una inanmaktad›r.
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