
 

   



 

   



Yalnızlık, ölüm gibi acı veren durumların so
nucu hüzün duygusuyla kaleme alınan şiirler: 
Sahip olunan duygu ve düşünce yoğunluğun
dan kurtulmak için kavramlar üzerinden ve şiir 
kanalıyla paylaşımda bulunmanın bir çıkış yolu 
olarak görüldüğü söylenebilir. 

Sanatsal amaçlı, estetik kaygılı şiirler: Ortaya 
konulması amaçlanan duygu ve düşüncenin 
ifadesinde kelime ve kavramları bir imgeleme 
ve anlam yelpazesini genişletme aracı olarak 
kullandığı söylenebilir. 
• İlhamın sonucu ortaya çıkan şiirler: 
Anne-çocuk ilişkisinin iç içeliğini dile getiren 
kullanımlara örnek olarak aşağıda Karakoç'un 
şiirlerden alınan birkaç bölüm şöyledir: 
Anneler ve Çocuklar 
Anne öldü mü çocuk 
Bahçenin en yalnız köşesinde 
Çocuk öldü mü güneş 
Simsiyah görünür gözüne 

Kaçar herkesten 
Durmaz bir yerde 
Anne ölünce çocuk v 

,, (Ko·· rfez, Gün Dogmadan, Çocuk ölünce anne 
s. 91). 
Reklamlarda Yaşama 
Hep çocuk kalacak o 
Elinde ekmek gülen çocuk 

ak'. 
O anı yamalaml ılçın(Körfez, Gün Doğmadan, Anneler anne o ur ar 
s. 115). 

~ ektedir bir sevgi 
Bilirim geçm uşak en ayarlı yerinden ölümün en yum 

- çocuklar geçer 
Çünkü uşak en ayarlı yerinden Ölümün en yum 

farkı olmayan bu korku 
~:arın bu korkudan olur neşeleri 

eleriyle parka çıkarlar -
Ann el riyle anneleriyle (Korfez, Anneleriyle ann e 

_ oğmadan, s. 92-93). _ 
Gun D ._1 ___ ,_ı, "lüm gı'bi acı veren durum 

YauULUA. 
0 

kal alı • d hüzün duygusuyla eme -ların sonucun a 
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nan şiirler: 

Yalruzlık, ayrılık, ölüm, gurbet, yoksulluk gibi 
insan yüreğini derinden etkileyen sosyal olay, 
olgu ve durumlar sanatçının ruhunda derin iz
ler bırakır. Karakoç da yaşadığı toplumda göz
lemlediği ve kendisini derinden etkileyen olay, 
olgu ve durumlarla ilgili duygu ve düşünceleri
ni şiirlerinde dile getirmiştir. Şairin bu duruma 
örnek olabilecek haykırışlarının yer aldığı şür
lerinden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. 
Pişmanlıklar ve Çileler 
Rüzgar eser, yağmur yağar, tilkiler üşür; 
Bir odun parçası aydınlatır ocağı. 
Anne ateşin önünde perişan, 
Anne ateşin önünde hür ... 

Btn parçaya böldü beni bir divane sır, 
Sesi geliyor sesi günahkar çocukların; 
Şarkılar dudaklarıyla dudaklarımın arasındadır 
(MonnaRosa, Gün Doğmadan, s. 23). 
Tut 
Son kral ağlıyor, üstünde son kuş yoruluyor 
Halkın kayıp annelere saygısı yok 
Tut ellinden 
Düşen tüyleri toplayalım 

Tut G 
İsimsiz çocuk ağlamasın ... (Şahdamar, ün 
Doğmadan, s. 69). 

Rapor 
Anne suçsuzdu ve öldü G-
Küçük. çocuk suçsuzdu (Hızırla Kırk Saat, un 
Doğmadan, s. 181). 

Anne telaşlı 

Çocuğa dönüp çaresiz duran Hwrla Kırk 
. d- ·· hır· umutla ışıyan.·· ( Sıze onup 

Saat Gün Doğmadan, s. 221). d annenin 
' ail · ailede e Sosyal yaşamda en~: . J(arakoç, an· 

.. . dikkat çeken şıırlenyle u.ıarı onemıne .. de v::ı~auu 
ukl aileleri ve ıçın ,..., nelerin çoc arı, .. . lduğunu adeta 

toplum için ne derece onemli o 
h kırarak gözler önüne serer. ay ttil 
Ve o kadınlar nereye gi e~ 
Anne olan sevgili olan ° ka ar 



 

   



 

Çocukluğumuz 

Annemin bana öa..ettig"' ilk k l' 
Allah şah d ı>• ı e ıme 
de amarımdan yakın bana benim içim-

~ne~ bana gülü şöyle öğretti 
Gül, O nun, O sonsuz 'yilik .. . . 
(Körfez,Gü 0 ğ ı guneşının teriydi 

n o madan, s. 97). 
Batış 

Güneştir düşen turuncusunda menekşeler su
narım 

Çocuklara kekik toplayan O sevgiliye 
Bir kekik uzatan çocuk anne deyince 

Deniz dibinden çatı çeken çocuk üstüne arka
daş üstüne (Körfez, Gün Doğmadan, s. 103). 
Bahçe Görmüş Çocukların Şüri 
Peganini bakışlarıyla ölümü inkar eden 
Anneleri şaşırtan çocukları sevindiren 

Sevimli kahinlikleriyle fakirleri sevindiren 
Ve siz ey çingene kadınları (Sesler, Gün Doğ
madan, s. 150). 
Fırtına 

Sayfalar uçtu yaprak dağ kelime 
Çocukların yüzü eğilip kırılıp çarptılar birbiri
ne 

Doğura doğura gidiyordu fırtına 
Analardan aldığı büyük analıklarla (Sesler, Gün 
Doğmadan, s. 163). 
'Iaba'mn Ölümü 

18 mk düşüren bir anne gibi 
89dı04i düşürmüş son seheri. . . (Taha'nın Kita
ı..c;an Doğmadan, s. 352). 
SllliD Olkeden Başkentler Başkentine 
- bitmeyen kalbimin Samanyolu destanı 
Sal bir anne gibi tuttun ufukları 
~gülle anne arasında 
..,_bir ışık bulup eridiler 
Çeaaklar dağ hücrelerinde eridiler ... (Zamana 
A 'r •*'HŞ Sözler, Gün Doğmadan, s. 430). 

lllllr &ıtten ôzülke'ye 
~güllerin kasabasıydı sanki 
Bllmda anne ve gül çifte aynaydı sana (Zama
aa .Adıanmış Sözler, Gün Doğmadan, s. 436). 
Annelerin Çocuklar için taşıdıkları duygu ve 

• 

düşünceleri göstermesi bakımından • daki 
.. .. 1 aşagı 
şur guze bir örnek olarak gösterilebilir. 

Annes~i~ ~~cnun'un Ağzını Arayışı 
~~:sı bır gun Mecnun'u az çok iyi bir halde 

'Oğlum, dedi, biliyor musun artık vakit geldi 
Evlenmek bir adettir, insanlık adeti 
Hele biz göçebelerde zaruretin zarureti 

Bir an ~nce eş seçmek gerek ... (Leyla ile Mec
nun, Gun Doğmadan, s. 545). 

Anne çocuk ilişkisini gösteren en önemli tür 
olan ninni ile ilgili aşağıdaki örnek, annenin 
yavrusuna seslenişinin ne güzel bir terennümü
dür: 
Ninni 
Sana Tanrı armağanı 
Desem uyur musun yavrum 
Geleceğin kahramanı 
Desem uyur musun yavrum 

Gözün göğün siyahından 
Göğsün güneş kadehinden 
Yüzüne nur saçmış Kur'an 
Desem uyur musun yavrum .. . (Ateş Dansı, 
Gün Doğmadan, s. 621). 
Kısaca söylemek gerekirse, anne ve çocuk ikili
sinin Karakoç'un şiir ikliminde içten ve daimi 
bir esintisini hissetmemek mümkün değildir. 
Karakoç şiirlerinde bu iki kavramın çoğunluk
la aynı anda kullanıldığı dikkatlerden kaçma
maktadır. Bu kavramların birbiri için olmazsa 
olmazlığı Karakoç'un şiir dünyasının duygu 
zemininde içten ve etkili bir şekilde dile geti
rilmiştir. Karakoç, anne ve çocuk kavramları
nı bir bütünün iki yarısı gibi düşünerek adeta 
birbirinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı olarak 
görmüştür. Bu, Karakoç'un duygu dünyasında 
var olan ince bir sızının, onulmaz bir yaranın 
dışavurumunun ifadesi, şiir zemininde müces
sem hali olabilir. 
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