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ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU MESAJI
(26-28 MAYIS 2022)
Sevgili Diyarbakırlılar,
İlim, kültür ve sanat dünyamızın değerli mensupları,
Kıymetli misafirler,
Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.
Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumuna vaki davetiniz için teşekkür ediyor,
sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.
Diyarbakır Valiliğimizi, Büyükşehir Belediyemizi, Ankara Hacı Bayram ve Dicle
Üniversitelerimizi, özellikle çalışmalarını takdirle karşıladığım Cihannüma
Derneğimizi bu anlamlı sempozyum için tebrik ediyorum.
Yurt dışından programı teşrif eden misafirlerimize, ülkemize ve Diyarbakır’ımıza
“hoş geldiniz” diyorum.
Görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmalarıyla sempozyuma katkı verecek olan
herkese şimdiden şükranlarımı sunuyorum.
Bu vesileyle geçen sene fani dünyadan ukbâ âlemine uğurladığımız fikir, edebiyat
ve siyaset hayatımızın öncü şahsiyetlerinden Üstad Sezai Karakoç’u bir kez daha
rahmetle, şükranla yâd ediyorum.
Kendi alanında seçkin isimlerin iştirakiyle düzenlenen sempozyumun, “Diriliş”
davasının öncüsü; şiirleri, fikirleri ve mücadelesiyle bizlere müstesna bir miras
bırakan Üstad’ın hayatının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyorum.
Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, sizlerin şahsında Üstad Sezai
Karakoç’un aziz hatırasına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.
Rabbim, Üstad’ı cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyor, sizleri bir kez daha
muhabbetle selamlıyorum.
Kalın sağlıcakla…
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı

BİLDİRİ ÇAĞRISI
ULUSLARARASI SEZAİ KARAKOÇ SEMPOZYUMU
26-28 Mayıs 2022, Diyarbakır
Merhum şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, modern Türk edebiyatının seçkin bir
şairi, toplumsal ve siyasal düşüncesinin üretken bir entelektüeli ve yazarı, yakın
geçmiş politik hayatının etkin bir aktörü ve Diyarbakır'ın saygın bir hemşehrisi
idi.
Diyarbakır Valiliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Dicle
Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi, bilim insanlarını ve araştırmacıları, Sezai Karakoç’un fikriyatı, anısı,
eserleri, ekonomik, toplumsal ve siyasal görüşleri ve bunların günümüze
yansımaları hakkında akademik bilgi ve belge üretimine katkı sunmak üzere, 2628 Mayıs 2022 tarihlerinde, memleketi Diyarbakır’da düzenlenecek
olan Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na davet ederler.
Sempozyum Düzenleme Kurulu

CALL FOR PAPERS
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SEZAİ KARAKOÇ
26-28 May 2022, Diyarbakır
The late poet and thinker Sezai Karakoç was aprominent poet of modern Turkish
literature, a productive intellectual and writer of social and political thought and
an active actor in recent political life of Turkey, and also a respected citizen of
Diyarbakır.
To contribute to the production of academic knowledge and documents about his
thought, memory, works, economic, social and politic ideas and their reflections
on today, the governate of Diyarbakır, the Association of Cihannüma Solidarity
and Cooperation, Ankara Hacı Bayram Veli University and Dicle University, the
Metropolitan Municapility of Diyarbakır invite scientists and researchers to
the International Symposium on Sezai Karakoç, which will be hosted by Dicle
University on May 26-28 2022 in his hometown, Diyarbakır.
Symposium Organizing Committee

SUNUŞ
Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında
Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde Diyarbakır’da gerçekleştirilmiştir. Yoğun
ilginin olduğu sempozyum süresince 49 farklı oturumda 152 tebliğ ile merhum
şair, mütefekkir Sezai Karakoç’un hayatı, eserleri ve fikriyatı ele alındı.
Sezai Karakoç’u, Diriliş mefkûresini anlama, düşünce dünyamıza tatbik etme
şiarıyla

gerçekleştirilen

Sempozyum’un

düzenlenmesine

katkı

sağlayan

Diyarbakır Valiliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği, Dicle
Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir
Belediyesi’ne; Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Sekreteryasına;
Sempozyum’a değerli bildirileriyle katkı sunan bilim insanlarına ve sempozyumu
ilgiyle takip eden dinleyicilere teşekkür ederim.
Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

BİLİMSEL PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME

26-28 Mayıs/May 2022

Dicle Üniversitesi / Dicle University
Diyarbakır / TÜRKİYE

Kayıt / Registration
09:00 – 09:30

DÜZENLEME KURULU
SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANLARI
Ali İhsan Su, Diyarbakır Valisi
Av. Rıza Yorulmaz, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Dicle Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Adem Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Bozan, Dicle Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Emin Kurt, Dicle Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ömer Taylan, Dicle Üniversitesi
Öğr. Gör. Burak Kazan, Dicle Üniversitesi
Ali Çelik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Hayati Koca, Ankara MEB

SEKRETERYA
Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi (Sekreterya Başkanı)
Öğr. Gör. Mümtaz Korkutan, Bitlis Eren Üniversitesi
Öğr. Gör. Mehmet Şevket Arıkan, Siirt Üniversitesi

ORGANISING COMMITTEE
HONORARY CHAIRS OF SYMPOSIUM
Ali İhsan Su, Governor of Diyarbakır
Lawyer, Rıza Yorulmaz, President of Cihannüma Solidarity and Cooperation Association
Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Rector of Dicle University
Prof. Dr. Yusuf Tekin, Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University

SYMPOSIUM ORGANIZING BOARD
Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Dicle University (Chairman of the Organizing Committee)
Assoc. Prof. Kemal Şamlıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli University (Chairman of the Org. Committee)
Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle University
Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli University
Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt University
Assoc. Prof. Adem Polat, Ankara Hacı Bayram Veli University
Assoc. Prof. Mustafa Uğurlu Arslan, Dicle University
Assoc. Prof. Oktay Bozan, Dicle University
Assist. Prof. Mehmet Emin Kurt, Dicle University
Assist. Prof. Nurettin Menteş, Dicle University
Assist. Prof. Ömer Taylan, Dicle University
Lect. Burak Kazan, Dicle University
Ali Çelik, Diyarbakır Metropolitan Municipality, Head of Cultural and Social Affairs Department
Hayati Koca, Ministry of Education, Ankara

SECRETARIAT
Assist. Prof. Nurettin Menteş, Dicle University (Chairman of the Secretariat)
Lect. Mümtaz Korkutan, Bitlis Eren University
Lect. Mehmet Şevket Arıkan, Siirt University

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Muhamed El-Beşir Hammuda, Misrata Üniversitesi/ Libya
Prof. Dr. Ali Utku, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Qamar Al-Selik, Ancemina Üniversitesi/ Çad
Prof. Dr. Ahmed Abdo Syed Ahmed Tarabeek, Mısır Araştırma Ens. Kahire / Mısır
Prof. Dr. Ahmad Malybary, Nottinhgam Üniversity, İngiltere
Prof. Dr. Ahmet Tarcan, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Çetin, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif Vakfı Başkanı
Prof. Dr Birol Çetin, Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Durmuş Günay, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Es- Sayed Mohammed Marey Radwan, Ezher Üniversitesi Kahire / Mısır
Prof. Dr. Fatih Andı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Fatima Houssaini, Didactic Of Arabic And Education Sciences Research, Fas
Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Malatya İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Halid El Cundi, Lübnan Üniversitesi, Beyrut/Lübnan
Prof. Dr. Halid Tedmuri, Lübnan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Akay, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Kıllıoğlu, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet Emre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Kudret Bülbül, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Timur, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü/ Kuzey Makedonya
Prof. Dr. Merziyye Necefova, Azerbaycan Mili İllimler Akademisi, Edebiyat Enstitüsü
Prof. Dr. Metin Aksoy, Selçuk Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mohammad Dawabsheh, Arab American University Kudüs / Filistin
Prof. Dr. Mohamed Moncef Ayadı, Facultee Des Scıences Islamıques De Parıs Fransa
Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Murat Ertekin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mustafa Muhsin Kar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Nada – Maraachli, Lubnan University Beyrut / Lübnan
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Raafat Mikati, Tripoli University, Lübnan
Prof. Dr. Riad Osman, Lubnan University Lubnan Beyrut / Lübnan
Prof. Dr. Ömer Korkut, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan Hıdır, İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Salah Mohammad Jarrar, University Of Jordan- Amman, Ürdün
Prof. Dr. Selçuk Çıkla, 19 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Shawky Hassan Ahmed Abdo Shaban, Kahire Üniversitesi/Mısır
Prof. Dr. Tuncay Zorlu, İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yakup Civelek, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin Aktay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yılmaz Demirhan, Dicle Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Üniversitesi Rektörü
Doç. Dr. Adem Polat, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Kesgin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Amani Mandil, Nj New York / ABD
Doç. Dr. Ashraf Zaidan, Malaya Üniversitesi, Malezya
Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Bedri Mermutlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Ebubekir Ceylan, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hani İsmail Ramadan, Giresun Üniversitesi Mısır – Giresun
Doç. Dr. Hidaya Tag Elasfia Hassan Elbasre Abubakr, Open University Of Sudan- Sudan
Doç. Dr. Kâmuran Gökdağ, Mardin Artuklu Üniversitesi
Doç. Dr. Kemal Şamlıoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut Kaddum, Bartın Üniversitesi-Ürdün-Bartın
Doç.Dr. Mehmet Özger, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammed Hüküm, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Musa Öztürk, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Bozan, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Bayraktar, İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Kesgin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Saif Al Suwaidi, Malaya Ünv Malezya – Irak
Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı
Dr. Öğretim Üyesi Dinçer Apaydın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Fahrunisa Bakırcı Kazan, Dicle Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Menteş, Dicle Üniversitesi
Dr. Fatih Uyar, Gümüşhane Üniversitesi
Dr. İbrahim Halalşah, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Ürdün-İstanbul
Dr. Mehmet Ali Bolat, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Dr. Souad Miskine, Unıversıtaıre Abdelmalek Saadi/Enes/Departement Des Langues, Fas

AÇILIŞ PROGRAMI / OPENING PROGRAM
26 Mayıs/May 2022 Saat: 09:30 – 11:00
Diriliş Salonu / Diriliş Hall
Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN / Doç. Dr. Kemal ŞAMLIOĞLU
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları / Symposium Chairs

***

Av. Rıza YORULMAZ

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Genel Başkanı /
President of Cihannüma Solidarity and Cooperation Association

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü / Rector, Ankara Hacı Bayram Veli University

***

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Dicle Üniversitesi Rektörü / Rector, Dicle University

***

Ali İhsan SU

Diyarbakır Valisi / Governor of Diyarbakır

***
Dr. M. Mehdi EKER
Diyarbakır Milletvekili / Deputy of Diyarbakır

***
Prof. Dr. Numan KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili / Ak Party Deputy Chairman

***

Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
President of Republic of Turkey (Teşrifleri Halinde)

AÇILIŞ PANELİ / OPENING SESSION
26 Mayıs/ May 2022
Diriliş Salonu/ Diriliş Hall
11:00 – 12:00
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Moderatör /Moderator
Ali Haydar HAKSAL
Yazar /Author
***
Doç. Dr. Osman BAYRAKTAR

İstanbul Ticaret Üniversitesi/ İstanbul Ticaret University

***
İsmail KILLIOĞLU
Yazar /Author

***
Doç. Dr. M. Bedri MERMUTLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi/ İstanbul Ticaret University

Öğle Yemeği / Lunch
Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant
12:00 – 13:30

AÇILIŞ PANELİ 2 / OPENING SESSION 2
26 Mayıs/ May 2022
Şahdamar Salonu/ Şahdamar Hall
14:00 – 15:15
Prof. Dr. / Prof. Ahmet TANYILDIZ
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Vice Rector, Dicle University, Türkiye
Moderatör/ Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mehmet ÖZGER
Afyon Kocatepe Üniversitesi
***
Erol ERDOĞAN
Yazar /Author

***
Duran BOZ

Yazar /Author

***
Sibel ERASLAN
Yazar /Author

Ara /Break

15:15 – 15:30

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Şahdamar Salonu/ Şahdamar Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -1: İslâm Medeniyeti
Sezai Karakoç’s Thought on Civilization-1: Islamic Civilization

Prof. Dr. /Prof. Vatan KARAKAYA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Rector, Kırşehir Ahi Evran University, Türkiye
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr./ Prof. Ayşe ODMAN BOZTOSUN

Akdeniz Üniversitesi
Virtue Beyond Justice For Sustainibility: Rethinking Legacy of Islam in Sezai Karakoç’s Thought

***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hacı ÖNEN

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç Düşüncesinde Modernizm, İslâm ve Medeniyet
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Şaban KARASAKAL

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kur’ân Kıssaları ve “Yitik Cennet”te Medeniyet Perspektifi
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Muhammed Beşir ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Homo İslamicus Anlayışı

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Çeşmeler Salonu/ Çeşmeler Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -2: İslâm Medeniyeti, Şehir ve Mekân
Sezai Karakoç’s Thought on Civilization -2: Islamic Civilization, City and Space

Prof. Dr. /Prof. Abdülhalik KARABULUT
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

Rector, Ağrı İbrahim Çeçen University, Türkiye
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Trakya Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şehirleri ve İstanbul
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Erhan Salih FİDAN

Kastamonu Üniversitesi
Diriliş Şehirleri Atlası: Sezai Karakoç’un Şiirinde İslam Coğrafyası
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa AYYILDIZ & Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Fatih
UYAR
Gümüşhane Üniversitesi
Sezai Karakoç'ta Ümmet Şuuru ve Ümmet Coğrafyası
***

Öğr. Gör./ Lect. Osman TEKELİOĞLU

Muş Alparslan Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında “Ayasofya” Camii

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Yitik Cennet Salonu/ Yitik Cennet Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Siyaset Düşüncesi -1: Siyasal Sistemler ve Yönetim
Sezai Karakoç’s Politilcal Thought 1: Political Systems and Administration
Prof. Dr. / Prof. Ali Osman ÖZTÜRK
Hitit Üniversitesi Rektörü
Rector, Hitit University, Türkiye
Moderatör/Moderator
Yunus ARINCI
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı
President, State Supervisory Council of Turkish Presidency
Diriliş Düşüncesinden Devlet Fikrine Bir Şairin Ufuk Ötesi Siyasal Algısı
***
Prof. Dr./ Prof. Yılmaz DEMİRHAN & Öğr. Gör./ Lect. Mehmet Şevket ARIKAN
Öğr. Gör./ Lect. Mümtaz KORKUTAN
Dicle Üniversitesi & Siirt Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Sezai Karakoç'ta İnsan ve İnsan Hakları
***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdullah İNCE
Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç'ta Temel "Kurumlara" Yaklaşımlar: Sosyolojik Bir Okuma
***
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet CENGİZ
Şırnak Üniversitesi
Diriliş Şairi Sezai Karakoç’un İdeasında İslâm Devleti ve İslâm Hukuku
***
Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Mekki ULUDAĞ
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Demokrasi Algısı ve Tarihsel Süreçte İslam Medeniyeti İle Batı Medeniyetinin
Demokrasi Tecrübelerini Mukayesesi

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Gün Doğmadan Salonu/Gün Doğmadan Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Din Düşüncesi -1
Sezai Karakoç’s Thought on Religion -1

Prof. Dr./Prof. Musa BAĞCI

Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı

Dean, Dicle University, Faculty of Theology,Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./Prof. Mehmet Salih ARI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Hz. Peygamber ve Sahabe İzlerinin Etkisi
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Fikret ÖZÇELİK

Mardin Artuklu Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Düşüncesinde Hz. Peygamber’in Örnekliği Meselesi
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. İbrahim SAYLAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Eserlerinde Aktardığı Hadisler ve Bunlara Getirdiği Yorumlar
***

Yük. Lis. Öğr./Grad. St. Cündüllah AVCI

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Metafizik Düşüncenin Kaynakları

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Mona Roza Salonu/Mona Roza Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Sanat Düşüncesi
Sezai Karakoç’s Thought on Arts

Prof. Dr. / Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ
Atatürk Üniversitesi
Moderatör/Moderator
***

Prof. Dr. / Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ
Atatürk Üniversitesi

Sezai Karakoç’ta Matematiksel İmgeler
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Erdem DÖNMEZ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Etkiler ve Katkılar Bağlamında Sezai Karakoç'un Sanatına Hatıraları Üzerinden Bakmak
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Gazi DOĞAN

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Fikirlerinin Türk Sinemasındaki İzleri
***

Öğr. Gör./ Lect. İsmail HACIAHMETOĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Bir Sanat Tarihçi Sezai Karakoç’ta Ne Bulur?

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Sürgün Salonu/Sürgün Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Edebiyat Düşüncesi - 1
Sezai Karakoç’s Thought on Letters -1

Prof. Dr. /Prof. Mesut ERGİN
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
Dean, Dicle University, Faculty of Letters
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr./ Prof. Kamuran ERONAT

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinin Sanat Gücü ve Türk Şiirindeki İzi
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Muhammed HÜKÜM

Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Biyografi Kitabında Estetik Özellikler
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Taner NAMLI
İnönü Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Edebiyat Eleştirmenliği
***

Dokt. Öğr./ PhD Cand. Esra KARAKUŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Edebiyatı Bir Tebliğ Metodu Olarak Kullanması

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Leyla ile Mecnun Salonu/Leyla ile Mecnun Hall
15:30 – 17:00
Sezai KARAKOÇ’ta Eğitim Düşüncesi -1
Sezai Karakoç’s Thought on Education -1

Prof. Dr. /Prof. İdris KADIOĞLU
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dicle University, Faculty of Education, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr. /Prof. İsmail SAĞLAM

Uludağ Üniversitesi
Medeniyet Tasavvuru Bağlamında Sezai Karakoç’un Eğitim Düşüncesi
***

Prof. Dr./ Prof. M. Abdullah ARSLAN & Doç. Dr./ Assoc. Prof. Cem Şems TÜMER
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Sezai Karakoç'un “Öğretim”le İlgili Görüşleri
***

Prof. Dr. /Prof. Bayram ÇETİN

Gaziantep Üniversitesi
Yüce Diriliş Partisi Programında Eğitim ve Öğretim
***

Yasemin ÜNSAL & Doç. Dr./ Assoc. Prof. Neslin İHTİYAROĞLU

Kırıkkale Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesi Perspektifinden Türk Eğitim Paradigmasına Bakış

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Şahdamar Salonu/ Şahdamar Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ’ta Siyaset Düşüncesi -2: Felsefî ve İdeolojik Temeller
Sezai Karakoç’s Political Thought -2: Philosophical and Ideological Foundations

Prof. Dr./ Prof. Canan SEYFELİ
Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Dicle University, Faculty of Theolgy, Türkiye
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hasan OCAK
Iğdır Üniversitesi

El-Medinetü’l-Fazıla Kavramının Sezai Karakoç Düşüncesindeki Yeri: İdeal Toplum-İdeal İnsan
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Hayrettin ORHANOĞLU
Giresun Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Düşüncelerinde İdeolojinin Konumu
***

Dr. Selman DİLEK
İbn Haldun Üniversitesi

Medeniyetin Tarihsel Temellendirilmesi Sezai Karakoç’u Düşünce Tarihinde Konumlandırmak
***

Arş. Gör./ Res. Assist. İrfan KARADENİZ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sezai Karakoç Düşüncesinde Siyaset Felsefesi Nasıl Bir Rol Oynar?

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Şahdamar Salonu/ Şahdamar Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ’ta Siyaset Düşüncesi-3: İslâmcılık ve Muhafazakârlık
Sezai Karakoç’s Political Thought-3: Islamism and Conservatism
Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü
Rector, Mardin Artuklu University
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Ömer SOLAK

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Muhafazakârlık, Türevleri ve Sezai Karakoç
***

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Ali Haydar BEŞER
Kırklareli Üniversitesi
Sezai Karakoç: Türkiye İslamcılığında Dip Dalga
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Ahmet Vedat KOÇAL

Dicle Üniversitesi
Küreselleşme Sürecinde Türkiye İslâmcılığında Siyasal Değişme ve Sezai Karakoç:
Liberalleşmeye ve Siyasal Pragmatizme Karşı Medeniyetçi Söylem

Öğle Yemeği/ Lunch
Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant
12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Şahdamar Salonu/ Şahdamar Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ’ta Siyaset Düşüncesi -4: Politika ve Yüce Diriliş Partisi Tecrübesi
Sezai Karakoç’s Political Thought -4: Politics and the Case of “Supreme Resurrection” Party

Prof. Dr. /Prof. Yılmaz DEMİRHAN

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Director, Social Sciences Institute, Dicle University, Türkiye
Moderatör/ Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet İhsan KAYA

Gaziantep Üniversitesi
Yüce Diriliş Partisi Programında Sanat ve Edebiyat
***
Dr. İkram FİLİZ
Muş Alparslan Üniversitesi
Yüce Diriliş Partisi’nde İslam Milleti
***
Dr. Şeyhmus DEMİR
Dicle Üniversitesi
Muhafazakârlık Bağlamında Sezai Karakoç ve Yüce Diriliş Partisi’nin Programının İncelenmesi
***
Öğr. Gör./ Lect. Adnan SÖYLEMEZ
Selçuk Üniversitesi
Yüce Diriliş Partisi’nin Programına Kamu Yönetimi Çerçevesinde Eleştirel Bir Bakış
***
Samet ALTINTAŞ
Sezai Karakoç, Diriliş Partisi’nin İlk Mitinginde Neler Anlattı?

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Çeşmeler Salonu/ Çeşmeler Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -3: Batı Medeniyeti
Sezai Karakoç’s Thought on Civilization -3: Western Civilization
Selim CERRAH
Türkiye Maarif Vakfı Başkan Yardımcısı
Turkish Maarif Foundation Vice Chairman
Moderatör/Moderator
Prof. Dr./ Prof. Erdal AKSOY
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Batı Medeniyetine Yaklaşımı ve Eleştirisi
***
Prof. Dr./ Prof. Mehmet YILMAZ
Gaziantep Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Ötekiye Bakış: Batı’yı Anlamak (Eleştirel Bir Değerlendirme)
***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Kürşad KARA
Bayburt Üniversitesi
Sezai Karakoç’la Batı’yı Yeniden Okumak
***
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet Fetih YANARDAĞ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sezai Karakoç ve Batı Medeniyeti Algısı
***
İbrahim BİRİCİK
Millî Eğitim Bakanlığı
Bir Oksidentalist Olarak Sezai Karakoç’tan Batı Medeniyetine Sesleniş: Bana “Masal” Anlatma!
Ara /Break
10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Çeşmeler Salonu/ Çeşmeler Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -4: “Diriliş” Mefkûresi

Sezai Karakoç’s Thought on Civilization -4: The İdea of “Supreme Resurrection”
Prof Dr. /Prof. Rıdvan CANIM
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dicle University, Faculty of Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator
Prof. Dr./ Prof. Alpay Doğan YILDIZ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gelecek Tasavvuru Olarak “Diriliş Nesli’nin Amentüsü” ve “Kalbin Sesi”
***
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ahmet ASLAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Değişim Sosyolojisi Açısından Diriliş Düşüncesi
***
Temel HAZIROĞLU
Marmara Üniversitesi
Bilge Düşünür Sezai Karakoç ve Diriliş Manifestosu
***
Arş. Gör./ Res. Assist. Esra Nur SEZGÜL
Samsun Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Diriliş Neslinin Amentüsü”nde Sünnet Temelli Sosyolojik Yaklaşımlar
Öğle Yemeği/ Lunch
Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant
12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Çeşmeler Salonu/ Çeşmeler Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -5: “Diriliş” Mefkûresi

Sezai Karakoç’s Thought on Civilization -5: The İdea of “Supreme Resurrection”

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hacı ÖNEN

Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Dicle University, Faculty of Theology, Türkiye
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Bedia KOÇAKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi
Bir Dirilişin Hikâyesi
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Necip YILMAZ

Trakya Üniversitesi
İslam Medeniyetinin Dirilişini Muştulayan Bir Düşünür Olarak Sezai Karakoç
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Tacettin ŞİMŞEK
Atatürk Üniversitesi
Dirilişin Hikâye Hâli
***

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Ramazan YILMAZ

Karabük Üniversitesi
Sezai Karakoç Düşüncesinde İnanç Olarak Özgürlük: Dirilişin Varoluşsal Analizi
***

Harun KADIOĞLU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Ütopyayla Muhayyile Arasında “Diriliş Nesli”

Ara /Break

15:15 – 15:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Çeşmeler Salonu/ Çeşmeler Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ’ta Medeniyet Düşüncesi -6: “Diriliş” Mefkûresi

Sezai Karakoç’s Thought on Civilization -6: The Idea of “Supreme Resurrection”

Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Moderatör/Moderator

Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Diriliş Düşünce ve Estetiğinde Bütünlük: Kavram-İmge Mütekabiliyeti
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Cenan KUVANCI

Ordu Üniversitesi
Sezai Karakoç`a Göre Arketipik Bir Şahıs: Diriliş Eri
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Adem CAN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Diriliş İmgesinin Mistik Paradoksu
***

Dr. Öğr. Gör./Dr. Lect. İsmail KANBAZ

Dicle Üniversitesi
Diriliş Mektebinin Epistemolojik Kökenleri: Takvâ ve Adalet
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Osman AYDOĞAN

Sakarya Üniversitesi
Modern Tahakküme Karşı Diriliş Düşüncesi:
Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ve Batı Dışı İlerlemenin İmkânı

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Yitik Cennet Salonu/ Yitik Cennet Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ’ta Edebiyat Düşüncesi -2
Sezai Karakoç’s Thought on Letters -2

Doç. Dr. /Assoc. Prof. Bahtiyar ASLAN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Bandırma Onyedi Eylül University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Ali TEMİZEL

Selçuk Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Bakış Açısıyla Mevlâna ve Eserleri
***

Prof. Dr./ Prof. İdiris DEMİREL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif, Necip Fazıl Kısakürek Tasvirlerinin
Siyasal Sosyolojisi
***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdulhakim TUĞLUK & Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Feyza BULUT
Iğdır Üniversitesi
İki Diyarbekirli’nin Kaleminden Âkif’i Okumak:
Süleyman Nazif ve Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif’i Üzerine Bir Mukayese
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Semih SÖĞÜT
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Mehmed Akif’e Bakışı

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Yitik Cennet Salonu/ Yitik Cennet Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ’ta Edebiyat Düşüncesi -3: Eser İncelemeleri -1
Sezai Karakoç’s Thought on Letters -3: Reviews on Works -1

Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM
Sakarya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sakarya University, Faculty of Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdülkerim DİNÇ

Atatürk Üniversitesi
Sezai Karakoç'un “Taha'nın Kitabı” İsimli Eseri Üzerine
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Necmettin ÖZMEN

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Görev” Adlı Eserinin Yazınsal Göstergebilim Yöntemi İle İncelenmesi
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Ali KARAHAN

Tarsus Üniversitesi
Hikâyeden Şiire Bir Eleğimsağma: Taha’nın Kitabı’nın Türler Arası Konumu
***

Abdurrahman ARSLAN

Sezai Karakoç’un “Edebiyat Yazıları”nda Geleneğin Mihenk Noktaları

Öğle Yemeği/ Lunch

Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant

12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Yitik Cennet Salonu/ Yitik Cennet Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ’ta Edebiyat Düşüncesi -4: Eser İncelemeleri -2
Sezai Karakoç’s Thought on Letters -4: Reviews on Works -2

Doç. Dr./Assoc. Prof. Adem POLAT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ankara Hacı Bayram Veli University, Faculty of Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. İbrahim EMİROĞLU
Dokuz Eylül Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Çağ” ve “İlham I-IV” Eserlerinde Bazı Tespit ve Teklifleri
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mustafa ÇOBAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Eserlerinde Yer Verdiği Bazı Kavramlar Üzerine Değerlendirme
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Esra DİCLE

Boğaziçi Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Piyeslerinde Metafizik Düşünce ve İslâmî Tiyatro Estetiği
***

Arş. Gör./ Res. Assist. Hatice Büşra TUNA

Amasya Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Tuzak ya da Son Günler” Hikâyesinden Hareketle Sanatçının Direnişi

Ara /Break

15:15 – 15:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Yitik Cennet Salonu/ Yitik Cennet Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ’ta Edebiyat Düşüncesi -5: Eser İncelemeleri -3
Sezai Karakoç’s Thought on Letters -5: Reviews on Works -3

Prof. Dr. / Prof. Nazım ELMAS
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Giresun University, Faculty of Education
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr./ Prof. Nazım ELMAS

Giresun Üniversitesi
Bilgenin Kaleminden Mektuplar Neler Söyler?
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mustafa Uğurlu ARSLAN
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Makam”ında Ruhun Dirilişi
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdulrahman ACER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Âdem’in “Yitik Cennet”i: Bir Seyr u Sülûk Hikâyesi
***

Dr. Öğr. Gör./ Dr. Lect. Ramazan Kandemir ENSER

Sakarya Üniversitesi
Modern Dünyada Bir Sûfinin ‘Seyr ü Sülûk’u: Sezai Karakoç’un ‘Ayinler’i Üzerine

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Gün Doğmadan Salonu / Gün Doğmadan Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ’ta Din Düşüncesi -2: İslâm
Sezai Karakoç’s Thought on Religion -2: Islam

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mehmet Nurullah AKTAŞ
Batman Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

Batman University, Faculty of Theology, Türkiye
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Gökhan ATMACA
Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Kur’ân’î Referanslar
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mehmet Nurullah AKTAŞ

Batman Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Kur'ân Tasavvuru: “Samanyolunda Ziyafet” Adlı Eseri Ekseninde
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet Selim AYDAY
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında Kur’an’ın Yeri
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Hamit AKTÜRK

Adıyaman Üniversitesi
Medeniyetlerin Serüveni ve Bunun Peygamber Kıssalarında İzdüşümü

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Gün Doğmadan Salonu / Gün Doğmadan Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ’ta Eğitim Düşüncesi -2
Sezai Karakoç’s Thought on Education -2

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Davut IŞIKDOĞAN
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dicle University, Faculty of Theology, Türkiye
Moderatör/Moderator

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mustafa Cabir ALTINTAŞ
Şırnak Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesinde Din ve Eğitim
***

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. İsmet KAYA

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta İdeal İnsanın İnşası ve Eğitim
***

Orhan Gazi GÖKÇE

Millî Eğitim Bakanlığı
Sezai Karakoç’ta Diriliş Düşüncesi Bağlamında Şahsiyet Eğitimi
***

Dokt. Öğr./ PhD Cand. Tahsin KAYA & Dokt. Öğr./ PhD Cand. Mahmut ASLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Fakr, Halvet ve Mücahede Özelinden Tasavvuf Anlayışı

Öğle Yemeği/ Lunch
Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant
12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Gün Doğmadan Salonu / Gün Doğmadan Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ’ta İktisat Düşüncesi
Sezai Karakoç’s Thought on Economics

Dr. Öğr. Üyesi /Assist. Prof. Nurettin MENTEŞ

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences,Türkiye
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU & Arş. Gör./ Res. Assist. Abdullah Talha GENÇ
Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç’un İslam İktisadı Üzerine Düşünceleri
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. İsmail AKYÜZ
Sakarya Üniversitesi

Sezai Karakoç’un Sosyal Devlet ve Vatandaşlık Tasavvuru
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Hacı SARI

Kırklareli Üniversitesi
Sezai Karakoç Düşüncesinde “Sosyal Sorun” Yaklaşımı:
Emek, Adalet ve İktisat Kavramları Üzerine Yeniden Düşünmek
***

Dr. Öğr. Üyesi/Assist. Prof. Aytaç AYDIN

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sezai Karakoç’un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Adlı Eserinde Hukuk-Ahlak-Din Bütünlüğü ve İktisadın Derin Anlamı

Ara /Break

15:15 – 15:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Gün Doğmadan Salonu / Gün Doğmadan Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ’ta Tarih Düşüncesi
Sezai Karakoç’s Thought on History

Prof. Dr./ Prof. Feridun BİLGİN
Mardin Artuklu Üniversitesi
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Feridun BİLGİN

Mardin Artuklu Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Eserlerinde Tarih Tasavvuru
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Oktay BOZAN

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Osmanlı Devleti’nin Yeri ve Osmanlı Devletine Bakışı
***

Mahmut Gazi TAŞ & Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hüsrev AKIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Sezai Karakoç ve Romantik Tarih Anlayışı
***

Öğr. Gör./ Lect. Burak KAZAN

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Çıkış Yolu Eserlerinde Tarih ve Medeniyet Kavramları

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Mona Roza Salonu / Mona Roza Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ Şiiri -1: Fikrî Temeller

Sezai Karakoç’s Poetry -1: Intellectual Foundations

Prof. Dr. / Prof. Kamuran ERONAT
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dicle University, Faculty of Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Nusret YILMAZ

Iğdır Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiirinde “Herkes”leşme Eleştirisi
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mehmet SÜMER

Adıyaman Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayışı
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Yaşar ŞİMŞEK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiiri ve Düşüncesinde Oksidentalist Tavır
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ufuk BİRCAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiir ve Düşünce Ufkuna Göstergebilim Açısından Bir Bakış

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Mona Roza Salonu / Mona Roza Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ Şiiri -2: Dinî Temeller

Sezai Karakoç’s Poetry -2: Religional Foundations

Doç. Dr. /Assoc. Prof. Selim SOMUNCU

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Letters
Moderatör/ Moderator

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdullah TEMİZKAN
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Kur’an Kıssalarına Yaklaşımı
***
Öğr. Gör./ Lect. Mevlüt UZUT
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Poetikasında Kudsi Kaynakların İzleri
***
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Elif DURAN OTO
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Miraç Hadisesi
***
Öğr. Gör./ Lect. Hatip ERDOĞMUŞ
Muş Alparslan Üniversitesi
Sezai Karakoç’ta Her Yıl Davet Edilen Ruh Şöleni: Oruç

Öğle Yemeği/ Lunch

Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant

12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Mona Roza Salonu / Mona Roza Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ Şiiri -3: Kaynaklar -1
Sezai Karakoç’s Poetry -3: Sources- 1

Prof. Dr. / Prof. Ahmet TANYILDIZ
Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Vice Rector, Dicle University, Türkiye
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr./ Prof. Ahmet TANYILDIZ

Dicle Üniversitesi
Şeyh Gâlib'in Sezai Karakoç Şiirine Tesiri
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Faruk KAZAN
Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Etkilendiği Arap Şairleri
***

Dr. Şakir DİCLEHAN

Hüzün İle Kederin İki Şairi: Fuzuli ve Sezai Karakoç
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. İbrahim AKYOL
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Gazelleri

Ara /Break

15:15 – 15:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Mona Roza Salonu / Mona Roza Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ Şiiri -4: Kaynaklar -2
Sezai Karakoç’s Poetry -4: Sources- 2

Prof. Dr./ Prof. Murat Ali KARAVELİOĞLU
Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Iğdır University, Faculty of Sciences and Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Iğdır Üniversitesi
Leyla ile Mecnun Şiirinden Hareketle Sezai Karakoç'ta Geleneğin İzleri
***

Ali BAL

Millî Eğitim Bakanlığı
Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun Eserinde Geleneğin İzleri
***

Dr. Muhammed Şerif AZARKAN

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Fuzûlî Etkisi ve Leylâ ile Mecnun Şiirler Kitabı Üzerine Bir Deneme
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Tahsin KULA

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Gözü ile Leyla İle Mecnun Hikâyesi
***

Öğr. Gör./ Lect. Mesut Emre BALCI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Kadim Gelenekten Bugüne: Hızırla Kırk Saat

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Sürgün Salonu / Sürgün Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ Şiiri -5: Şekil ve Üslûp
Sezai Karakoç’s Poetry -5: Form and Style

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ali KARAKAŞ
Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri

General Secretary, Dicle University, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Yılmaz DAŞÇIOĞLU

Sakarya Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Geleneğin Biçimsel Bir Tezahürü Olarak Ses Tasarrufları
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Faruk GÖKÇE

Dicle Üniversitesi
Kavramsal Metaforların Dünyasından Sezai Karakoç’un Şiir Dünyasına İdrak:
Dilbilimsel Bir Yaklaşım
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. İsmail RAMAZAN

Giresun Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Metinlerarasılık: Türleri ve İşlevleri
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Burhan BARAN

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Sürgün Salonu / Sürgün Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ Şiiri -6: Temalar
Sezai Karakoç’s Poetry -6: Themes

Mustafa KÖNEÇOĞLU
Yazar /Author
Moderatör /Moderator

Prof. Dr./ Prof. İdris KADIOĞLU
Dicle Üniversitesi

Sezai Karakoç’un Şiirinde Beyân: Hakikât ve Mecaz
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Muhittin DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Sezai Karakoç’un Şiirlerindeki “Doğu” ve Antitez Olarak “Öteki”nin İnşası
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Sema NOYAN

Karabük Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Dinî Eğitiminin ve Sanat Anlayışının Temeline Dâir “Çocukluğumuz” Şiiri
***

Yük. Lis. Öğr./ Grad. St. Rahime KASIM
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Sevme Yetisi

Öğle Yemeği/ Lunch

Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant

12:00 – 13:45

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Sürgün Salonu / Sürgün Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ Şiiri -7: İçerik
Sezai Karakoç’s Poetry -7: Contents

Prof. Dr./ Prof. Nesrin KARACA

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Uludağ University, Faculty of Sciences and Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Nesrin KARACA

Uludağ Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiir Evreninde Renk Sembolizmi
***

Prof. Dr./ Prof. Halit DURSUNOĞLU

Atatürk Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Özlü Sözler
***

Prof. Dr./ Prof. Muhammed Fatih KANTER
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Ayna İmgesi
***

Eyyüp AZLAL

Yazar
Sezai Karakoç’un Şiirinde Su İmgesi

Ara /Break

15:15 – 15:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Sürgün Salonu / Sürgün Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ Şiiri -8: Çevre ve Etkiler

Sezai Karakoç’s Poetry -8: Environment and Impacts

Prof. Dr. / Prof. Yakup CİVELEK
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of IslamicSciences
Moderatör/ Moderator

Prof. Dr./ Prof. Yakup CİVELEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Türk Edebiyatı'nın Arap Dünyasında ve Edebiyatında Var Olma/Tanınma Sorunu
***

Prof. Dr./ Prof. Beyhan KANTER

Mardin Artuklu Üniversitesi
Sezai Karakoç ile İkinci Yeni Şairlerinin Ortak İmge Evreni
***

Prof. Dr./ Prof. Fatih ARSLAN

Fırat Üniversitesi
Rejenerasyon / Yenilenme Metaforları: Gül “Doğu”su, Köklerimize, Yukarıya Sürgün,
Sezai Karakoç Söylemine Yaklaşma Gayreti
***
Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Mümin TOPÇU
Düzce Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” Başlıklı Şiiri Bir Devriye midir?

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Leyla ile Mecnun Salonu / Leyla ile Mecnun Hall
09:00 – 10:15
Sezai KARAKOÇ Şiiri -9: Şiir İncelemeleri
Sezai Karakoç’s Poetry -9: Essays on Poems

Doç. Dr./Assoc. Prof. Mustafa Uğurlu ARSLAN
Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dicle University, Faculty of Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

***
Dr. Arş. Gör./Dr. Res. Assist. Sinan CEREYAN
Dicle Üniversitesi
Manzum Hikâye Bağlamında Sezai Karakoç’un “Masal” Şiiri
***
Ayşe ÇELEBİOĞLU
Uludağ Üniversitesi
Sezai Karakoç’un “Ötesini Söylemeyeceğim” Şiiri Üzerine Sosyolojik İnceleme
***
Dr. Fevziye ALSAÇ
Millî Eğitim Bakanlığı
“Hızır’la Kırk Saat” Şiirinde Zaman ve Mekân Bağlamında İnsanın Aradanlığı
***
Dr. Nur Hilal AKMAN
Millî Eğitim Bakanlığı
Sezai Karakoç’un “Masal” Şiirinin, Güray Süngü’nün “Bir Alın Yazısı Gibiydi Kuruyan Yapraklar
Onda” Öyküsüyle Öykünme Yoluyla Yeniden Dönüştürümü

Ara /Break

10:15 – 10:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY
Leyla ile Mecnun Salonu / Leyla ile Mecnun Hall
10:30 – 11:45
Sezai KARAKOÇ Şiiri -10: Çeviriler
Sezai Karakoç’s Poetry -10: Translations

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Faruk GÖKÇE
Dicle Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü
Director, Dicle University, High School of ForeignLanguages, Türkiye
Moderatör/Moderator
Prof. Dr./ Prof. Muammer SARIKAYA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ara Dilden Çeviri Bağlamında Sezai Karakoç'un Kaʻb b. Züheyr'e Ait Kaside-i Bürde'nin Manzum Çevirisi
***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Murat ÖZCAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
“Hızır’la Kırk Saat” İsimli Şiir Kitabının Arapça Çevirisinin Eşdeğerlik Açısından Değerlendirilmesi
***
Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mustafa IRMAK
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Arapça’dan Çevirdiği Bazı Şiirler Üzerine
***
Arş. Gör./ Res. Assist. Arife ERAY
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Yeniden Yazım Yoluyla Şiir Çevirisi: Sezai Karakoç’un Güzellikler Kasidesi Adlı Çevirisi
Öğle Yemeği/ Lunch
Dicle Üniversitesi Havuzbaşı Restaurant
12:00 – 13:30

27.05.2022

CUMA/ FRIDAY

Leyla ile Mecnun Salonu / Leyla ile Mecnun Hall
14:00 – 15:15
Sezai KARAKOÇ Biyografisi
Sezai Karakoç’s Biography

Prof. Dr./ Prof. Kemal TİMUR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Faculty of Science and Letters, Türkiye
Moderatör/Moderator

Prof. Dr./ Prof. Kemal TİMUR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Kelimeler Diyarından Gelen Bilge Bir Ses: Sezai Karakoç (Sanat - Sanatçı - Şair) (1)
***

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mustafa GÜNERİGÖK

Sakarya Üniversitesi
Şair’in Ölümü: Sezai Karakoç’un Ölümü Üzerine Bir Deneme
***

Dr. Erkan ÇAV

Sezai Karakoç: Söylediğini Yaşamak, Yaşadığını Söylemek
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Abdulazim ŞİMŞEK
Dicle Üniversitesi

Türk Solunun Penceresinden Flu Bir Sezai Karakoç Portresi
***

Dokt. Öğr./ PhD Cand. Eyüp Can EKİNCİ

Niğde Üniversitesi
Post-Modern Çağ’da Kıblesini Bulan Şair: Sezai Karakoç

Ara /Break

15:15 – 15:30

26.05.2022

PERŞEMBE/ THURSDAY
Leyla ile Mecnun Salonu / Leyla ile Mecnun Hall
15:30 – 16:45
Sezai KARAKOÇ’ta Diyarbakır
Sezai Karakoç on Diyarbakır

Ali ÇELİK
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
Head of Culture and Social Affairs Dep., Municapility of Diyarbakır
Moderatör/Moderator

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Mustafa YİĞİTOĞLU

Dicle Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Ergani’ye Dair İzlenimler
***

Dr. Arş. Gör./ Dr. Res. Assist. Elmas KARAKAŞ
Aksaray Üniversitesi

Sezai Karakoç'un Anılarında Hafızanın Mekânı Olarak Diyarbakır ve Çevresi
***

Ömer DİNÇER

Millî Eğitim Bakanlığı
Sezai Karakoç’un “Dicle”si

27.05.2022
CUMA/FRIDAY

Sanal Oturum 1 / Virtual Session 1
10:30 – 11:45
Prof. Dr. Yakup CİVELEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt University İslamic Sciences Faculty
Moderatör/Moderator

Dr. Shawky Hassan Ahmed Abdo SHABAN

Kahire Üniversitesi
Sezai Karakoç'un Eserlerinde Kullanılan Arapça Kelimeler Üzerinde Semantik Bir İnceleme
***

Prof. Dr. Asuman AHMED ABDO SHABAN

Marmara Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Eserlerinde Eğitsel İletiler Üzerine İnceleme
***

Ahmed Abdoh Sayed Ahmed TARABEIK

الحب والمقاومة في فكر سيزاي قره قوتش
(Sezai Karakoç Düşüncesinde Aşk ve Direniş)
***

السيـدمحمـدمـرعى

خريطة بناء شخصية المسلم المعاصر وفق منظومة القيم المستوحاة من أعمال سزائى كراكوتش
(Sezai Karakoç'un Eserlerinden Esinlenen Değerler Sistemine Göre
Çağdaş Müslüman'ın Kişiliğini İnşa Haritası)
***

Doç. Dr./Assoc. Prof. Muhammed Mahmud KADDUM
محمود محمد قدوم
Bartın Üniversitesi
(Sezai Karakoç'un Şiirinde Kutsal Şehirlerin Tezahürleri Kudüs Örneği)

27.05.2022
CUMA/FRIDAY

Sanal Oturum 2 / Virtual Session 2
14:00 – 15:15
Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi
Azerbaijan National Academy of Sciences
Moderatör/Moderator
Dr. Gülnaz SATTAROVA

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Sezai Karakoç Hikâyelerinin Sanatsal Özellikleri
***

Doç. Dr. Eşqane Akif kızı BABAYEVA

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi
Azerbaycan Edebi-Teorik Fikrinde Sezai Karakoç
***

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Hüzün, Ayrılık ve Ölüm Motifleri

27.05.2022
CUMA/FRIDAY

Sanal Oturum 3 / Virtual Session 3
15:30 – 16:45
Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi

Moderatör/Moderator
Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK

Hacettepe Üniversitesi
Sezai Karakoç Şiirinde Sinemanın Esin Kaynağı Olduğu Bir Metin Çözümlemesi:
Lili Üzerinden Edebiyat ve Sinema Üzerine İkili Okumalar
***

Dr. Öğr. Üyesi/ Assist. Prof. Ömer Faruk KIRMIT
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Online Sunum: Sezai Karakoç’ta “İslâmcılık” ve “Muhafazakârlık” Düşüncesinin Oluşmasını Sağlayan Kişiler

***

Dr. Erdal İnce

Ege Üniversitesi
Sezai Karakoç’un Toplumsal Diriliş Tezahürü ve Bunun Türk Siyasal Yaşamına Yansıması

SEMPOZYUM KATILIMCI LİSTESİ (Alfabetik Sırayla) /
SYMPOSIUM PARTICIPANT LIST (in Alphabetical Order):
Prof. Dr. Abdülhalik KARABULUT

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet TANYILDIZ

Dicle Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Hitit Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ali TEMİZEL

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Alpay Doğan YILDIZ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Asuman AHMED ABDO SHABAN

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Bayram ÇETİN

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Beyhan KANTER

Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Canan SEYFELİ

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Dilek YALÇIN ÇELİK

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal AKSOY

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih ARSLAN

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Feridun BİLGİN

Mardin Artuklu Üniversitesi

Prof. Dr. Halit DURSUNOĞLU

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. İdris DEMİREL

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Prof. Dr. İdris KADIOĞLU

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail SAĞLAM

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kamuran ERONAT

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal TİMUR

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. M. Abdullah ARSLAN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KARAKOÇ

Dicle Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mehmet Salih ARI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet YILMAZ

Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Merziyye NECEFOVA

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi

Prof. Dr. Mesut ERGİN

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Muammer SARIKAYA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Muhammed Fatih KANTER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Ali KARAVELİOĞLU

Iğdır Üniversitesi

Prof. Dr. Musa BAĞCI

Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan KURTOĞLU

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer SOLAK

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Rıdvan CANIM

Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yakup CİVELEK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN

Dicle Üniversitesi Sempozyum Düzenleme Kurulu
Başkanı

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdullah İNCE

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdulhakim TUĞLUK

Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Abdülkerim DİNÇ

Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Adem CAN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Adem POLAT

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet ÇOBAN

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ahmet İhsan KAYA

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Ali KARAKAŞ

Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Bahtiyar ASLAN

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Bedia KOÇAKOĞLU

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Burhan BARAN

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Cenan KUVANCI

Ordu Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Davut IŞIKDOĞAN

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Eşqane Akif kızı BABAYEVA

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Faruk GÖKÇE

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof.Gökhan ATMACA

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hacı ÖNEN

Dicle Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Prof. Hasan OCAK

Iğdır Üniversitesi

Doç. Dr./ Assoc. Hüsrev AKIN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
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Türk Solunun Penceresinden Flu Bir Sezai Karakoç Portresi
A Blurry Portrait of Sezai Karakoç from the Window of the Turkish Left
Abdulazim ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, abdulazimsimsek@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-1787-003X

ÖZET
Sezai Karakoç, 1950’ler sonrasında Türk sağının önemli düşünce isimlerden
biri olarak tarihteki yerini aldı. Onun şair kişiliği, İslam dairesi içerisinde
kalarak dünya meselelerine ilişkin tavrı, söyledikleri ve siyasi yaşantısı Türk
solunun ilgisini çekti. Solun, Karakoç’un zihin dünyasını ele alış biçiminde
soğuk savaş yıllarından kalma hesaplaşmanın baskın rengini görmek
mümkündür. Böyle bir kesinlikten söz edilebilir iddiasındayız. Yine de bu
hissiyatla hareket etmeden Karakoç’un şiirlerinden övgü ile söz edenlere
dikkat çekilebilir. Mesela onun şiirini ve de kişiliğini değerlendiren Cemal
Süreya, Atila İlhan ve Doğan Hızlan gibi isimler pozitif yorumlarda bulunur.
Ancak Karakoç’un düşün dünyasını ön planda tutarak onu hedef tahtasına
oturtanlar da oldu. Murat Belge ve başkaca isimler eleştirel bir noktada
duranlardan. Gerçi Türk solundan mümtaz isimler, Karakoç’a bakarken
yekpare, tek kalıpla fikirlerini serdetmemişlerdir. Amaç yorum farkının altını
çizmek olacaktır. Ki bunun üzerinde hassaten durulacaktır. Nihayetinde
konumuz açısından asıl odak noktası, Karakoç’un siyasi entelektüel
kişiliğine ve fikir yazılarına daha bir merakla yoğunlaşan Tanıl Bora, Ruşen
Çakır, Kurtuluş Kayalı’nın kaleme aldıkları olacaktır. Ve Karakoç’un
düşünce dünyasına ilişkin soldan yorumların tahlili ile çalışmanın çerçevesi
genişletilecek.
Anahtar Kelime: Sol, Sağ, Düşünce, Zihin, Karakoç.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç took his place in history as one of the important thinkers of
the Turkish right after the 1950s. His poetic personality, his attitude
towards world affairs, his words and his political life within the circle of
Islam attracted the attention of the Turkish left. It is possible to see the
dominant color of the showdown from the cold war years in the way the
left handles Karakoç's mental world. We claim that such a certainty can
be mentioned. Nevertheless, attention can be drawn to those who praise
Karakoç's poems without acting on this feeling. For example, names such
as Cemal Süreya, Atilla İlhan and Doğan Hızlan, who evaluate his poetry
and personality, make positive comments. However, there were also those
who put Karakoç's world of thought in the foreground and put him on the
target board. Murat Belge and some other names stand at a critical point.
Although, prominent names from the Turkish left did not express their
opinions in a monolithic, single pattern while looking at Karakoç. The aim
will be to underline the difference in interpretation. That will be elaborated
upon. Ultimately, the main focus for our subject will be the analysis of
leftist interpretations of Karakoç's world of thought, based on the writings
of Tanıl Bora, Ruşen Çakır and Kurtuluş Kayalı, who concentrate more
on Karakoç's political intellectual personality and his writings of ideas.
Keywords: Left, right, opinion, mind, Karakoç.
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İki Diyarbekirli’nin Kaleminden Âkif’i Okumak: Süleyman Nazif ve Sezai
Karakoç’un Mehmed Âkif’i Üzerine Bir Mukayese
Reading Akif from the Pens of Two Diyarbakır Citizens: Comparison of Süleyman Nazif and
Sezai Karakoç's Mehmed Akif
Abdulhakim TUĞLUK
Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi, abdulhakimtugluk@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1979-3317

Feyza BULUT
Dr. Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, feyzaislamoglu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-7642-610X

ÖZET
Millî şuurun nazma dökülmüş en mücessem örneği olan İstiklâl Marşı’nın
müellifi Mehmet Âkif hakkında bugüne kadar pek çok kitap ve makale
kaleme alınmıştır. Bunların en çok bilinenlerinden ikisi ilginçtir ki
Diyarbekirli yazarların kaleminden çıkmıştır. Bunlardan ilki, Âkif hakkında
müstakil olarak en evvel kaleme alınan kitap olan Süleyman Nazif imzalı
Mehmed Akif adlı eserdir. 1924 yılında, müellifinin vefatından üç sene önce
İstanbul’da neşredilen bu eser, Midhat Cemal Kuntay’a ithaf edilmiştir.
Güçlü bir nesir işçisi olarak bilinen Süleyman Nazif bu eserinde, arkadaşı
Mehmet Âkif’i çarpıcı bir üslupla okurlarar aktarır. Sözünü ettiğimiz iki
kitaptan ikincisi ise Sezai Karakoç’un Mehmed Âkif adı eseridir. Edebî
şahsiyeti ile fikir dünyası arasında bir köprü kurarak Âkif’i anlatan
Karakoç’un bu eseri ilk defa 1968 yılında neşredilmiş ve çok beğenilerek
geçen zaman zarfında yirminin üzerinde baskı yapmıştır. Bu bildiride,
Diyarbekirli iki büyük edip tarafından Mehmed Âkif hakkında telif edilen
eserler mukayeseli olarak incelenecek ve müelliflerin millî şairimiz
hakkındaki görüşleri değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Nazif, Sezai Karakoç, Mehmet Âkif,
mukayese
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ABSTRACT
Many books and articles have been written about Mehmet Âkif, the author
of the National Anthem, which is the most concrete example of national
consciousness put into poetry. Interestingly, two of the most well-known of
them were written by the authors of Diyarbekir. The first of these is the book
titled Mehmed Akif, signed by Süleyman Nazif, which is the first book
written detachedly about Âkif. This work, which was published in Istanbul
in 1924, three years before the death of its author, is dedicated to Midhat
Cemal Kuntay. Known as a strong prose worker, Süleyman Nazif narrates
her friend Mehmet Âkif in a striking style in this work. The second of the
two books we mentioned is the work of Sezai Karakoç's titled Mehmed Âkif.
Karakoç's work, which describes Akif by building a bridge between her
literary personality and her world of ideas, was first published in 1968 and
over time, it was appreciated and made more than twenty editions. In this
paper, the works written about Mehmed Âkif by two great literary figures
from Diyarbekir will be examined comparatively and the views of the authors
about our national poet will be evaluated.
Keywords: Süleyman Nazif, Sezai Karakoç, Mehmet Âkif, comparison
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Sezai Karakoç’un “Taha’nın Kitabı” İsimli Eseri Üzerine
Abdulkerim DİNÇ
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi

ÖZET
Sezai Karakoç’un Taha’nın Kitabı (1967 – 1968 dönemi) esasında yedi
bölümden oluşan tek manzumedir. Kur’an’ı Kerîm’deki “Taha Sûresi” ile
beraber okunması gereken poem, kurgu olarak antik Yunan tiyatrolarının
özelliklerini de göstermektedir. Kitab-ı Mukaddes (Tevrat/İncil) ayetleri
üslûbunda mısralarla farklı bir boyut kazanan eser; “ölüp-dirilme” motifi ile
mitolojik/destanî bir boyut da kazanır.
Biz bu çalışmamızda Taha’nın Kitabı’nı Sezai Karakoç’un “Diriliş”
felsefesini merkeze alarak üslûp, motifler ve imgeler dünyası penceresinden
tahlile çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Taha’nın Kitabı, tiyatro, Kitab-ı
Mukaddes, Mitoloji
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Sezai Karakoç’ta Temel “Kurumlara” Yaklaşımlar: Sosyolojik Bir Okuma
Basic Approaches to “Institutions” in Sezai Karakoç: A Sociological Reading
Abdullah İNCE
Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, abdullahince@sakarya.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-6135-5743

ÖZET
Sezai Karakoç’un anlam dünyasının aynası “diriliş” kavramıdır. Ancak
diriliş kavramının ana rahmi dindir. Ona göre İslam toplumları için din, tarihi
şekillendiren, toplumu hem inşa eden hem de ayakta tutan önemli bir
unsurdur. Bu sebeple diriliş mefkuresi din, gelenek ve tarihten beslenir.
Çünkü gelenek ve tarih bu mefkureye bağlı olarak şekillenmiştir. Karakoç
eserlerinde dinin başat bir unsur olduğu bir çerçeveden kültür, devlet, toplum,
eğitim ve ekonomi gibi toplumsal kurumları inşa eder. Bir fikir çilesinin
mahsulü olan eserlerinde medeniyet perspektifinden bu kurumlar arasındaki
ilişkinin ince noktalarını ustalıkla ortaya koyar. Tarihi-sosyolojik bir
yöntemle bahsi geçen kurumları inceleyen Karakoç, bu kurumların birbirine
etkisini, teorik ve kültürel arka planını, soyut ve somut boyutlarını ortaya
koyar. Bu çalışmada Karakoç’un temel sosyolojik kurumlara yaklaşımı,
kurumların birbiriyle ilişkisi onun temel aldığı perspektife sadık kalınarak
ortaya konacaktır. Karakoç bir dönem aktif siyasete girerek parti kurmuştur.
Ancak parti onun için fikirlerini topluma aktaracağı bir araç olarak
görülmektedir. Çalışmanın ana odağında Karakoç’un parti çalışmaları
sırasında yaptığı konuşmalardan oluşan Çıkış Yolu I-II-II isimli eserleri
bulumaktadır. Ancak Karakoç’un diğer eserleri ve konuyla ilgili metinlere de
müracaat edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Din, Ekonomi, Eğitim, Toplum, Devlet
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ABSTRACT
The mirror of Sezai Karakoç's world of meaning is the concept of
"resurrection". However, the womb of the concept of resurrection is religion.
According to him, for Islamic societies, religion is an important element that
shapes history, both builds and sustains society. For this reason, the idea of
resurrection is fed by religion, tradition and history. Because tradition and
history have been shaped depending on this ideal. Karakoç constructs social
institutions such as culture, state, society, education and economy from a
framework in which religion is a dominant element in his works. In his
works, which are the product of an ordeal of ideas, he skillfully reveals the
finer points of the relationship between these institutions from the
perspective of civilization. Analyzing the mentioned institutions with a
historical-sociological method, Karakoç reveals the effects of these
institutions on each other, their theoretical and cultural backgrounds, and
their abstract and concrete dimensions. In this study, Karakoç's approach to
basic sociological institutions and the relationship of institutions with each
other will be revealed by sticking to the perspective on which he is based.
Karakoç entered active politics for a while and founded a party. However,
the party is seen as a tool for him to transfer his ideas to the society. In the
main focus of the study, there are works named Exit I-II-II, which consists
of speeches made by Karakoç during his party activities. However, other
works of Karakoç and related texts will also be consulted.
Keywords: Sezai Karakoç, Religion, Economy, Education, Society, State
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Sezai Karakoç’ta Temel “Kurumlara” Yaklaşımlar: Sosyolojik Bir Okuma
Basic Approaches to “Institutions” in Sezai Karakoç: A Sociological Reading
Abdullah TEMİZKAN
Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi

ÖZET
Kur’ân, peygamber kıssaları üzerinden muhataplarına mesajlarını iletmiştir.
Esas hedef, muhatapların ders ve ibret almalarıdır. Bu sebeple Müslüman
alim ve mütefekkirler bu kıssaları bir çok açıdan okumaya tabi tutmuşlardır.
Çağımızın önemli düşünürlerinden Sezai Karakoç, eserlerinin kahir
ekseriyetinde peygamberlere ve onların tevhid mücadelelerine ya atıfta
bulunmuş ya da doğrudan yorumlamıştır.
Karakoç, Kur’ân kıssalarını diriliş ve medeniyet kavramları çerçevesinde
tahlil etmektedir. Peygamberleri, yolunu kaybetmiş insanlığa onu yeniden
buldurma görevlileri olarak gören Sezai Karakoç, peygamberleri vahiyle
insan kardeşleri arasında bir bağ, köprü kuran ideal insanlar olarak
tanımlamaktadır. Ona göre peygamberler, insanı çekip götüren yanıltıcı
yolları tıkayan yol göstericilerdir. Öte yandan onlar, inanç kahramanı
olmakla birlikte aynı zamanda temeli inanç olan medeniyet kahramanıdırlar.
Sadece zulme başkaldıran kişiler değil, ilahi adaleti tecelli ettiren hareketin
de önderidirler. Dahası kötünün yıkıcısı değildirler, aynı zamanda iyiyi de
kuranlardır.
Sezai Karakoç, Kur’ân’da anlatılan peygamberlerin yaşam öykülerinin
sadece tarihi bir olay olarak anlatılmadığı kanaatindedir. Bu kıssalar, bizlerin
aynı şartlarda neler yapmamız gerektiğini açıklamaktadırlar. Kur’ân
kıssalarının tarihte birebir yaşandığını düşünen Karakoç, kıssaların
gerçekliğinin yanında sembolik boyutlarının da bulunduğunu zikretmektedir.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un Kur’ân kıssalarına dair yorumları tefsir ilmi
zaviyesinden ele alınacaktır. Söz konusu yaklaşımın Kur’ân’ın tefsirine
sunabileceği katkılar, çalışmanın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.
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Âdem’in “Yitik Cennet”i: Bir Seyr u Sülûk Hikâyesi
Adam's "Lost Paradise": A Story of Seyr u Suluk
Abdulrahman ACER
Dr., Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, abdurrahman.acer@erdogan.edu.tr,
ORCID:0000-0003-1054-4055

ÖZET
Sezai Karakoç’un metinlerinde kullandığı tasavvufî mânâ, örgü ve motifler,
dikkatli okurlarının hemen fark edecekleri bir husûsiyettir. Bilhassa Sezai
Bey’in düşüncesinin merkezindeki “diriliş” ve onunla ilgili mefhumlarda bu
durum daha bârizdir. Özelde insanı, genelde medeniyetleri oluş ve var oluş
yönlerinden ele aldığı Yitik Cennet’inde de bu örgü ve unsurlara sıklıkla ve
incelikle başvurmuş olduğu göze çarpmaktadır. Mikro anlamda insanı,
makro anlamda insanlığı “diriliş”e çağıran peygamberlerin örneklikleri
üzerine kurulu olan ve bu açıdan İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-hikem’ini örnek
aldığı düşünülebilecek olan bu metin, ele aldığı dokuz peygamber üzerinden
insanın “mebde” ve “meâd”ına ile bu iki menzil arasındaki yolculuğuna dâir
tahlillerde bulunmaktadır.
Bu çerçevede, eserin ilk bölümünde Hz. Âdem üzerinden insanın cennetten
“düşüş”ünün yakın sebebi olarak şeytan, yılan, Havva, buğday olduğu kabul
edilen yasak yemiş ve toprak tahlil edilmektedir. Bu tahliller de daha ziyâde
nefs, insanın aldanışı ve düşüşü, düşüşün mâhiyeti ve insana yükledikleri,
düşüşte yükselişin imkânı ve yolları, bu konuda “özleyiş”in rolü, hattâ bu
düşüşün bir vuslatı barındırıp barındırmayacağı merkezinde yapılmıştır. Bu
serüven, tasavvufî örgü ve yaklaşım tarzıyla ele alınmış, tasavvufa ve bâzı
tasavvufî metinlere de yer yer açık ancak daha ziyâde ince ve örtülü atıflar
yapılmıştır.
Bu tebliğde Yitik Cennet’in “Âdem” bölümünün tasavvufî örgüsü kavramsal
analiz ve metin analizi metoduyla ortaya çıkarılmaya çalışılacak, bunun
tasavvufta seyr u sülûk ıstılâhıyla ifâde edilen yolculukla örtüşüp
örtüşmediği, hatta seyr u sülûkün çağdaş insana anlatımının bir denemesi
olup olmadığı söz konusu edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Sezai Karakoç, Yitik Cennet, Âdem, Seyr u
sülük
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ABSTRACT
The mystical meaning, meshs, and elements that Sezai Karakoç uses in his
texts are a feature that attentive readers will immediately notice. This
situation is more evident especially in the "resurrection" at the center of Sezai
Bey's thought and the concepts related to it. In Lost Paradise/Yitik Cennet, in
which he deals with people in particular and civilizations in general, in terms
of their being and existence, it is striking that he frequently and delicately
applied these meshs and elements. This text, which is based on the examples
of the prophets who called human in the micro sense and humanity in the
macro sense to the "resurrection" and which can be thought to imitate Ibn alArabi's Fusus al-hikam in this respect, analyzes the "mabda’" and “maad” of
human and his journey between these two destinations through the nine
prophets it deals with.
In this context, in the first part of the work, the devil, snake, Eve, forbidden
fruit, which is considered to be wheat, and soil as the proximate causes of
human's "fall" from heaven are analyzed through Adam. Rather, these
analyzes are made in the center of the nafs, human's delusion and fall, the
nature of fall and what it encumbers on human, the possibilities and ways of
ascension in fall, the role of "longing" in this regard, and even whether this
fall will have a reunion/vuslat. This adventure has been handled with a sufi
mesh and approach, and some explicit but rather subtle and implicit
references have been made to Sufism and some sufi texts.
In this paper, the mystical mesh of the "Adam" section of Lost Paradise/Yitik
Cennet will be tried to be revealed by the method of conceptual analysis and
textual analysis, and it will be discussed whether it coincides with the journey
expressed with the term seyr u suluk in Sufism, and even whether it is an
attempt to explain the expression of seyr u suluk to modern people.
Keywords: Sufism, Sezai Karakoç, Lost Paradise, Adam, Seyr u suluk.
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Sezai Karakoç’un “Edebiyat Yazıları”nda Geleneğin Mihenk Noktaları
Central Points Of Tradition In Sezai Karakoç’s Literary Writings
Abdurrahman ARSLAN
Öğr. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, aarslan@gumushane.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-8548-5358

ÖZET
Sezai Karakoç kaleme aldığı eserleriyle, yayıncılığıyla ve düşünce
hayatımıza katkılarıyla edebiyatımızda önemli bir yere sahiptir. “Diriliş”
ismini verdiği perspektifle birçok hayati mevzuya değinen Karakoç, yaşamı
boyunca edebiyat dünyamızdaki etkilerinin yanı sıra fikir dünyamızda da
aktif bir kalem olabilmiştir. Bu sayede Türk edebiyatının temel taşlarından
biri olan Karakoç, ortaya bir medeniyet tasavvuru da koyabilen ender
aydınlarımızdan biri olarak ön plana çıkabilmiştir.
Şiir başta olmak üzere birçok türde eseri bulunan Karakoç, düz yazı türünde
kaleme aldığı eserleriyle düşünce dünyasında iz bırakan fikir kaynaklarını
dile getirmiştir. Fikir kaynaklarından özellikle edebiyat sahasında yer alanlar,
“Edebiyat Yazıları” üst başlığında üç ayrı kitap halinde yayınlanmıştır.
Edebiyat yazıları I, II ve III şeklinde yayınlanan bu kitaplar; sırasıyla
Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, Dişimizin Zarı ve Eğik
Ehramlar şeklinde alt başlıklara ayrılmıştır.
Bu çalışmada, Karakoç’un Edebiyat Yazıları serisinde düşünce noktasında
beslendiği din ve edebiyat kavramları ele alınmaya çalışılmıştır.
Çalışmamızda bu iki kavramın seçilme sebebi ise din ve edebiyat
kavramlarının bu eserlerin mihenk noktasında bulunmaları ve bu merkezi
konumlarını gelenekle irtibatları sayesinde sağlamaları olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Gelenek, Edebiyat, Din, Diriliş
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ABSTRACT
Sezai Karakoç has an important place in our literature with his works,
publishing and contributions to our intellectual life. Touching on many vital
issues with the perspective he named "Diriliş", Karakoç has been an active
member of our intellectual world as well as his influence on our literary world
throughout his life. In this way, Karakoç, one of the cornerstones of Turkish
literary life, has come to the fore as one of our rare intellectuals who can also
put forward a civilizational vision.
Karakoç, who has works in many genres, especially poetry, expressed the
sources of ideas that left a mark in the world of thought with his works in
prose. Among the sources of ideas, especially those in the field of literature,
they have been published in three separate books under the title of "Literary
Writings". These books, which are published in the form of literary articles
I, II and III; is divided into sub-titles as dream of civilization civilization of
dream poetry, Dişimizin Zarı and Eğik Ehramlar, respectively.
In this study, the concepts of religion and literature, which Karakoç uses in
terms of thought in his Literary Articles series, are tried to be discussed. The
reason for choosing these two concepts in our study is that the concepts of
religion and literature are at the touchstone of these works and that they
provide this central position thanks to their connection with tradition.
Keywords: Sezai Karakoç, Tradition, Literature, Religion, Resurrection
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Diriliş İmgesinin Mistik Paradoksu
The Mystical Paradox of the Resurrection Image
Adem CAN
Doç. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ademcan.ar@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1127-9946

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Sezai Karakoç’un diriliş düşüncesi bağlamında ortaya
koyduğu imge ve anlatımı tayin etmektir. Karakoç, modernizm ve ideoloji
arasında sıkışan 1960’lar Türkiye’sine dirilişi teklif eder. Diriliş şairi,
muhtelif kitaplarında ele aldığı bu ideali etraflıca açıklamıştır. Buna göre
İslami kaynaklardan gelen klasik unsurlar, diriliş düşüncesi etrafında yeni bir
terkibe tâbi tutulur. Bu terkibin şiirdeki tezahürü diriliş imgesidir. Diriliş
imgesi, şairin bütün şiirine hâkim şümullü bir tasavvurdur. Her eserde farklı
bir boyut kazanan diriliş tasavvuru, kendine uygun yeni ve serbest biçimlerle
ifade edilir. Diriliş imgesinin anlatıldığı şiirlerdeki sözel yapı, kimi zaman
düşüncenin mantıki diyalektiğinden ayrılarak “mistik” bir “paradoks” hâlini
alır. İlk bakışta sofistik sanılabilecek bu ifade tarzı şiire aykırı değildir; zira
şiir dilindeki paradoks, tutarsızlık sayılmaz. Aksine şiir dilinin tabii bir
hususiyeti kabul edilir. Çatışan zıtlıkları uzlaştırma kabiliyetine sahip yapısal
paradokslar, modern şiir dili için önemli imkânlar sunar. Hayal gücünün
önünü açtığı için spekülatif anlam oluşumlarına müsaittir. Dahası şiir dilinin
temel hususiyeti olan çok anlamlılığa son derece elverişlidir. Gramatikal
mantığı ihlal ettiğinden sözü ve imgeyi devingen kılar, şiiri nesrin
vuzuhundan uzaklaştırır. Karakoç’un, imgeyi mistik bir tasavvur olarak
işlemek istediği zaman paradoksa müracaat ettiği anlaşılmaktadır. Bu ifade
biçiminin, aynı zamanda klasik mutasavvıfların üslubuna atıfta bulunduğunu
ve böylece diriliş şiirini kendi geleneğine bağladığını da belirtmek gerekir.
Şiir dilindeki paradoks hem söz hem de mana ile ilgilidir. Bu çalışmada her
ikisi birden incelenecek; konuyla ilgili teorik bilgi, örnek metinlere tatbik
edilerek diriliş şiirindeki modernist hayal gücü ve anlatım açığa
çıkarılacaktır. Böylece Karakoç’un şiiri, “mistik paradoks” kavramı etrafında
yorum bilimi ve üslup bilimi esaslarına göre incelemeye tâbi tutulacak; bu
ameliye sırasında şairin poetik görüşleri de değerlendirilecektir.
Sezai Karakoç, modernist bir yaklaşımla geleneği sürdürmeyi başarmış
şairlerdendir. Bu yönüyle sonraki kuşakları çokça etkilemiştir. Bu çalışmada
diriliş şairinin şiirimizi dönüştürme gücü, söz konusu kavramlar üzerinden
ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diriliş şiiri, diriliş imgesi, mistik paradoks
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ABSTRACT
The aim of this study is to determine the image and expression that Sezai
Karakoç put forward in the context of resurrection thought. Karakoç proposes
a resurrection to Turkey in the 1960s, which is stuck between modernism and
ideology. The poet of the resurrection has explained this ideal in detail in his
various books. Accordingly, classical elements from Islamic sources are
subjected to a new composition around the idea of resurrection. The
emergence of this composition in poetry is in the form of the image of
resurrection. The image of the resurrection is a comprehensive imagination
that dominates the entire poem of the poet. It gains a different dimension in
each work and is expressed in new and free forms suitable for itself. The
verbal structure in the poems in which the image of the resurrection is
described sometimes becomes a "mystical" "paradox" by leaving the logical
dialectic of thought. This expression style, which may seem sophistic at first
glance, is not contrary to poetry; because the paradox in the language of
poetry is not considered an inconsistency. On the contrary, it is accepted as a
natural feature of poetic language. Structural paradoxes, capable of
reconciling conflicting contrasts, offer important possibilities for modern
poetic language. Since it opens the way for the imagination, it is suitable for
speculative meaning formations. Moreover, it is extremely suitable for
polysemy, which is the main feature of the poetic language. Since it violates
grammatical logic, it makes the word and image dynamic, and removes
poetry from the clarity of prose. It is understood that Karakoç resorted to
paradox when he wanted to process the image as a mystical imagination. It
should also be noted that this form of expression also refers to the style of
classical mystics and thus connects the resurrection poem to its own tradition.
The paradox in the language of poetry is about both words and meaning. In
this study, both will be examined; The theoretical knowledge on the subject
will be applied to the sample texts and the modernist imagination and
expression in the poetry of the resurrection will be revealed. Thus, Karakoç's
poetry will be examined according to the principles of hermeneutic and
stylistic science around the concept of “mystical paradox”; During this
operation, poetic views of the poet will also be evaluated.
Sezai Karakoç is one of the poets who succeeded in maintaining the tradition
with a modernist approach. In this respect, he greatly influenced the next
generations. In this study, the power of the poet of resurrection to transform
our poetry is revealed through these concepts.
Keywords: Resurrection poem, resurrection image, mystical paradox
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Yüce Diriliş Partisinin Programına Kamu Yönetimi Çerçevesinde Eleştirel
Bir Bakış
A Critical Evaluation at the Program of the Yüce Diriliş Party in the Framework of Public
Administration
Adnan SÖYLEMEZ,
Öğr. Gör., Selçuk Üniversitesi, soylemez@selcuk.edu.tr, ORCID: 0001-8153-0238

ÖZET
Diriliş Partisi veya DİRİ-P, şair Sezai Karakoç tarafından 26 Mart 1990
yılında “Güller Açan Gül Ağacı” amblemiyle kurulan siyasi bir partidir.
Sezai Karakoç yedi yıl boyunca partinin genel başkanlığını yürütmüştür. 18
Şubat 1997’de, üst üste iki genel seçime mazeretsiz olarak girmediği için
kapatılmıştır. Sonrasında, Diriliş Partisinin devamı niteliğindeki Yüce Diriliş
Partisi, 2007 yılında kurulmuştur. Partinin kısa adı "YÜCEDİRİ-P" olup
amblemi de dolunay, gül ağacı ve yoldur. Amblemin manası ise, 'Diri' olan
'Gül'dür; 'Yüce' olan 'Ay'dır ve 'Yol' da 'Parti'dir. Bu çalışmada, Yüce Diriliş
Partisi’nin onaltı bölümden oluşan parti programının tümü incelenerek
özellikle “Devlet ve Yönetim” başlıklı ikinci bölümü, “İç Güvenlik – İdarî
Organizasyon –Yerel Yönetimler” başlıklı dokuzuncu bölümü ve
“Şehirleşme-Konut-Ulaştırma” başlıklı ondördüncü bölümü kamu yönetimi
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Parti programında devlet yönetiminin
yapısından yerel yönetimlere kadar birçok farklı konuya yer verilmiştir. Bu
bakımdan oldukça ayrıntılı bir şekilde konulara ve sorunlara değinen parti
programında ortaya konulan görüşler ve değerlendirmeler makalenin başlıca
konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yüce Diriliş Partisi, Sezai Karakoç, kamu yönetimi,
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ABSTRACT
The Resurrection Party or DİRİ-P is a political party founded by the poet
Sezai Karakoç on March 26, 1990, with the emblem of the "Rose Blooming
Rose Tree". Sezai Karakoç served as the party's chairman for seven years. It
was closed on February 18, 1997, for failing to participate in two consecutive
general elections without an excuse. The Supreme Resurrection Party, which
is the continuation of the Resurrection Party, was founded in 2007. The short
name of the party is "YÜCEDİRİ-P" and its emblem is full moon, rosewood
and road. The meaning of the emblem is 'Rose' which is 'Alive'; The
'Supreme' is the 'Moon' and the 'Path' is the 'Party'. In this study, the entire
party program of the Supreme Resurrection Party, which consists of sixteen
parts, was examined, especially the second part titled "State and
Administration", the ninth part titled "Internal Security - Administrative
Organization - Local Governments" and the fourteenth part titled
"Urbanization-Housing-Transportation". evaluated within the framework of
management. In the party program, many different subjects, from the
structure of state administration to local administrations, were included. In
this respect, the views and evaluations put forward in the party program,
which deals with the issues and problems in detail, constitute the main subject
of the article.
Keywords: Yüce Diriliş Party, Sezai Karakoç, public administration
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ا ﻟ ﺣ ب و ا ﻟ ﻣ ﻘ ﺎ و ﻣ ﺔ ﻓ ﻲ ﻓ ﻛ ر ﺳ ﯾز ا ي ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش
Love and Resistance in the Thought of Sezai Karakoç
Ahmed Abdoh Sayed Ahmed TARABEİK
Dr., ahmedtrabic@hotmail.com

ÖZET

ﯾ ﻌ د ﺳ ﯾز اي ﻗر اﻗ و ﺗ ش ﺷ ﺧ ﺻ ﯾ ﺔ ﻓر ﯾد ة ﻣ ﺗ ﻣ ﯾز ة ﻋ ن ﻏ ﯾر ه ﻣ ن ﺷ ﻌ ر اء ﻋ ﺻ ر ه ،
ﺣ ﯾ ث أﺳ س ﺑﻛ ﺗﺎﺑﺎﺗﮫ ﻣ در ﺳ ﺔ ﺟ د ﯾدة ﻟﻠﻔ ﻛر اﻹ ﺟ ﺗﻣ ﺎﻋ ﻲ و اﻟﺳ ﯾﺎﺳ ﻲ اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﺗﺣ ت
ﺷ ﻌ ﺎر " ا ﻟ ﻣ ﻘ ﺎ و ﻣ ﺔ "  ،و ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ ﻌ ﻧ ﻲ ﻣ ﻘ ﺎ و ﻣ ﺔ ا ﻷ ﻓ ﻛ ﺎر ا ﻟ ﮭ د ا ﻣ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ أد ت إ ﻟ ﻲ ﺟ ﻣ و د ا ﻟ ﻔ ﻛ ر
و ھ د م ﻗ ﯾ م ا ﻟﻣ ﺟ ﺗ ﻣ ﻊ ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ  ،و ﻛ ﺎ ﻧ ت ﺳ ﺑ ﺑ ﺎ ً ﻓ ﻲ ﺗر دي أو ﺿ ﺎع ا ﻷ ﻣ ﺔ ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﺔ
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً وﺣﺿﺎرﯾﺎ ً ،ﻓﻘد ﻋﻣل ﻗرا ﻗوﺗش ﻋﻠﻲ ﻣد اﻟﺟﺳور ﺑﯾن
ا ﻟ ﻣ ﻌ ﺗ ﻘ د ا ت ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻘ ﻠ ﯾ د ﯾ ﺔ ا ﻷ ﺻ ﯾ ﻠ ﺔ و ﺗ ﻘ ﻧ ﯾ ﺎ ت اﻟ ﺷ ﻌ ر اﻟ ﺣ د ﯾ ث  ،اﻟ ﺗ ﻲ ﺷ ﻛ ﻠ ت ﺟ و ھ ر
أ ﻋ ﻣ ﺎ ﻟ ﮫ ا ﻷ د ﺑ ﯾ ﺔ  ،ﻟذ ﻟ ك ﻻ ﻋ ﺟ ب أ ن ﻧ ﺟ د ﻣ ﻼ ﯾ ﯾ ن ا ﻟ ﺷ ﺑ ﺎ ب ا ﻟ ﺗ ر ﻛ ﻲ و ھ م ﯾ ﺷ د و ن ﺑ ﻘ ﺻ ﺎ ﺋ ده ،
وﯾﺗﻐﻧوا ﺑﮭﺎ ،وﯾﺣﻔظوﻧﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ،وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻌﺷق اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ ﻓﻲ رﯾﻌﺎن ﺷﺑﺎﺑﮫ
ب اﻟو ط ن ،
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس إﺣﺳﺎﺳﮫ اﻟﻣرھف ،وﻣن أﺷﮭرھﺎ اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﻐﻧﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﺑُﺣ ّ
ﻓ ﻣ ﻌ ﻧ ﻲ ا ﻟ ﺣ ب ﻋ ﻧد ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش ھ و أ و ﺳ ﻊ ﺑ ﻛ ﺛ ﯾر ﻣ ﻣ ﺎ ﯾ ﻌ ﺗ ﻘ د ه ا ﻟ ﻛ ﺛ ﯾر ﯾ ن  ،ﻓ ﮭ و ﯾ ﺷ ﻣ ل ﺣ ب
اﻹ ﻧﺳ ﺎن ﻟﻺ ﻧﺳ ﺎن  ،و ﺣ ب اﻟو ط ن و ﺣ ب اﻟﺧ ﯾر .
ﺑدأت ﻣ ﺳ ﯾر ة ﻗر اﻗ و ﺗ ش ﻓ ﻲ اﻟﻛ ﺗ ﺎ ﺑﺔ ﻷ و ل ﻣ ر ة ﻓ ﻲ ﻣ ﻧ ﺗ ﺻ ف ﺧ ﻣ ﺳ ﯾ ﻧ ﯾ ﺎ ت اﻟﻘر ن
اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻠﺔ "اﻟﺷرق اﻟﻛﺑﯾر" ،اﻟﺗﻲ أﺳﺳﮭﺎ ﻋﺎم  ،1943اﻟﺷﺎﻋر
و اﻟﻣ ﻔ ﻛر اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ اﻟﻛ ﺑ ﯾر ﻧ ﺟ ﯾ ب ﻓ ﺎﺿ ل  ،اﻟذي ﯾﻌ ﺗ ﺑر أﺣ د أھ م اﻟﻣ ﻔ ﻛر ﯾن اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﯾن ﻓ ﻲ
ﺗ ﻠ ك ا ﻟ ﻣ ر ﺣ ﻠ ﺔ ا ﻟ ﻣ ﺑ ﻛ ر ة ﻣ ن ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س ا ﻟ ﺟ ﻣ ﮭ و ر ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗر ﻛ ﯾ ﺔ  ،ﺣ ﯾ ث ا ﺗ ﺳ ﻣ ت ا ﻟ ﻣ ﺟ ﻠ ﺔ ﺑ ط ﺎ ﺑﻊ
ﺷ ر ق إ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ أ ﺧ ﻼ ﻗ ﻲ  ،و ﻗد ﺗ ﺄ ﺛر ﻗر ا ﻗ و ﺗ ش ﺑ ﺎ ﻟ ﺷ ﺎﻋ ر ﻧ ﺟ ﯾ ب ﻓ ﺎ ﺿ ل ﻣ ﺛ ﻠﻣ ﺎ ﺗ ﺄ ﺛر أ ﯾ ﺿ ﺎ ً
ﺑ ﺎ ﻟ ﺷ ﺎ ﻋ ر ﻣ ﺣ ﻣ د ﻋ ﺎ ﻛ ف ار ﺻ و ي  ،ﻣ ؤ ﻟف ﻧ ﺷ ﯾد ا ﻹ ﺳ ﺗ ﻘ ﻼ ل ا ﻟ ﺗر ﻛ ﻲ  ،ﻋ ﻠ ﻲ ا ﻟر ﻏ م ﻣ ن أ ﻧ ﮫ
ﻟ م ﯾ ﻠ ﺗ ﻘ ﻲ ﺑ ﮫ  ،ﺣ ﯾ ث ﺗ و ﻓ ﻲ ا ر ﺻ و ي ﻋ ﻧ د ﻣ ﺎ ﻛ ﺎ ن ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش ﻓ ﻲ ا ﻟ ﺛ ﺎ ﻟ ﺛ ﺔ ﻣ ن ا ﻟ ﻌ ﻣ ر  ،إ ﻻ أ ﻧ ﮫ
ﺗﺄﺛر ﺑﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎﻟﮫ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻗرأھﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً.
ﺷ ﻛ ﻠ ت أﻋ ﻣ ﺎ ل ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش ﻣ ﺻ د ر إ ﻟ ﮭ ﺎ م ﻟ ﻠ ﺷ ﺑ ﺎ ب ا ﻟ ﺗر ﻛ ﻲ ﻓ ﻲ ا ﻟﻣ ر ا ﺣ ل ا ﻷ و ﻟ ﻰ
ً
ﻟ ﺗ ﺄ ﺳ ﯾ س ا ﻟ ﺟ ﻣ ﮭ و ر ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗر ﻛ ﯾ ﺔ  ،و ﺣ ﺗ ﻰ ا ﻟ ﯾ و م  ،ﺣ ﯾ ث ﻛ ﺎن ﺗ ﺄ ﺛ ﯾر ا ﻷ د ب و ا ﻟ ﺷ ﻌ ر ﻛ ﺑ ﯾر ا ﻋ ﻠ ﻰ
ا ﻟ ﺗ ﯾ ﺎر ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﺑ ﺷ ﻛ ل ﯾ ﻔ و ق ﺣ ﺗ ﻰ ﺗ ﺄ ﺛ ﯾ ر ﻋ ﻠ ﻣ ﺎ ء ا ﻟ د ﯾ ن و ا ﻟ ﻔ ﻘ ﮭ ﺎ ء  ،و ﻟ ذ ﻟ ك ﯾ ﺑ د و أ ن
ا ﻟ ﻣ ﺳ ﺎر ا ﻟ ذ ي ا ﺗ ﺧ ذ ه ا ﻟ ﻔ ﻛ ر ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ر ﻛ ﯾ ﺎ و ﻛ ﯾ ﻔ ﯾ ﺔ ﺗ ط و ر ه ﯾ ﺧ ﺗ ﻠ ف ﻋ ﻣ ﺎ ﺷ ﮭ د ه
اﻟﻌ ﺎﻟم اﻟﻌر ﺑﻲ  ،ﻓ ﻠم ﯾر ﺗﻘﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌ ﻠﻣ ﺎء و اﻟﻔ ﻘﮭ ﺎء إﻟﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌد ﯾد ﻣ ن اﻟﻣ ﻔ ﻛر ﯾن
و ا ﻟ ﺷ ﻌ ر ا ء ﻣ ﺛ ل ﻧ ﺟ ﯾ ب ﻓ ﺎ ﺿ ل  ،ﺳ ﯾز اي ﻗر اﻗ و ﺗ ش  ،و ﻧ و ر ي ﺑ ﺎ ﻛ د ﯾ ل  ،و ﻋ ﺻ ﻣ ت أ و ز ا ل ،
ﻓﻘد ﻟﻌب ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء واﻟﻣﻔﻛرون دورا ً ﻓﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﺗﺟدﯾد اﻟﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻹرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﻣ ﺷ ﺎﻋ ر اﻹ ﻧﺳ ﺎﻧﯾﺔ.
ﺗ ﺗ ﺷ ﺎ ﺑ ﮫ ا ﻟ ﻔ ﺗر ة ا ﻟ ﺣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﯾ ﻣ ر ﺑ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ م ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ  ،و ﻛ ذ ﻟك ا ﻟ ظ ر و ف ا ﻟ ﺗ ﻲ
ﺗ ﻌ ﯾ ﺷ ﮭ ﺎ ا ﻷ ﻣ ﺔ ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟ و ﻗ ت ا ﻟر اھ ن ﻣ ﻊ ﻧ ﻔ س ا ﻟ ظ ر و ف ا ﻟ ﺗ ﻲ ﻋ ﺎ ش ﻓ ﯾ ﮭ ﺎ
ﺳ ﯾز اي ﻗر اﻗ و ﺗ ش ﺧ ﻼ ل ا ﻟ ﺳ ﻧ و ا ت ا ﻷ و ﻟﻲ ﻹ ﺳ ﺗ ﻘ ﻼ ل ﺗر ﻛ ﯾ ﺎ ،ﺣ ﯾ ث ﺗ ﻌ ﯾ ش ﺑ ﻠد ان و ﺷ ﻌ و ب
اﻟﻌ ﺎﻟم اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﺣ ﺎﻟﺔ ﻣ ن اﻟﺟ ﻣ و د اﻟﻔ ﻛري  ،و اﻟﺗر دي اﻹ ﻗ ﺗﺻ ﺎدي و اﻹ ﺟ ﺗﻣ ﺎﻋ ﻲ  ،و ھ و
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ﻣ ﺎ ﯾد ﻋ و إ ﻟ ﻲ ا ﻟ ﻌ و د ة ﻟد ر ا ﺳ ﺔ أ ﻋ ﻣ ﺎ ل ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش ﻣ ن ﺟ د ﯾد  ،و ﺗر ﺟ ﻣ ﺗ ﮭ ﺎ إ ﻟ ﻲ ﻣ ﺧ ﺗ ﻠف
ا ﻟ ﻠ ﻐ ﺎ ت  ،و ﺧ ﺎ ﺻ ﺔ ا ﻟ ﻠ ﻐ ﺎ ت ا ﻷ ﺳ ﺎ ﺳ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ا ﻟد و ل ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﺔ و ﻓ ﻲ ﻣ ﻘ د ﻣ ﺗ ﮭ ﺎ ا ﻟ ﻠ ﻐ ﺔ ا ﻟ ﻌ ر ﺑ ﯾ ﺔ ،
ﺑ ﮭ د ف ﺗ ﺟ د ﯾ د ا ﻟ ﻔ ﻛ ر ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﻟد ي ا ﻟ ﺷ ﺑ ﺎ ب ﻓ ﻲ ﻣ ﺧ ﺗ ﻠ ف أ ﻧ ﺣ ﺎء ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ م ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ،
و اﻹ ر ﺗﻘ ﺎء ﺑﺄﻓ ﻛ ﺎر و ﺛﻘ ﺎﻓﺔ ھ ؤ ﻻ ء اﻟﺷ ﺑﺎب ﻣ ن أﺟ ل ﻗ ﯾﺎم ﺻ ﺣ و ة إﺳ ﻼ ﻣ ﯾﺔ ﺗﻌ ﯾد ﻟﻸ ﻣ ﺔ
ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾ ﺔ ﻣ ﻛ ﺎ ﻧ ﺗ ﮭ ﺎ و ﻣ ﺟ د ھ ﺎ ﻣ ن ﺟ د ﯾ د  ،ﺣ ﯾ ث ﻛ ﺎ ﻧ ت ﻛ ﺗ ﺎ ﺑ ﺎ ت ﻗ ر اﻗ و ﺗ ش ﺗ ﻣ ﺛ ل ﻣ ﻘ ﺎ و ﻣ ﺔ
ﺣ ﻘ ﯾ ﻘ ﯾ ﺔ ﻟ ﻠ ﻐ ز و ا ﻟ ﻔ ﻛ ر ي ا ﻟذ ي ا ﺟ ﺗ ﺎ ح ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ م ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﻣ ﺻ ﺎ ﺣ ﺑ ﺎ ً ﻟ ﻺ ﺳ ﺗ ﻌ ﻣ ﺎر ا ﻟ ﻐ ر ﺑ ﻲ  ،و ھ و
ﻣ ﺎ ﯾ و ا ﺟ ﮭ ﮫ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻟ م ا ﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﻲ ﻓ ﻲ ﺗ ﻠ ك ا ﻟ ﻔ ﺗر ة ا ﻟ ﺣ ﺎ ﻟ ﯾ ﺔ ا ﻟ ﺗ ﻲ ﺗ ﻌ ﯾ ﺷ ﮭ ﺎ ﺟ ﻣ ﯾ ﻊ ا ﻟد و ل
و اﻟﺷ ﻌ و ب اﻹ ﺳ ﻼ ﻣ ﯾﺔ .

18

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Değişim Sosyolojisi Açısından Diriliş Düşüncesi
Resurrection Thought in Terms of Change Sociology
Ahmet ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ahmetasl55@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1657-9662

ÖZET
Eserlerinden ve hayatı boyunca “dava adamı” bilinci doğrultusunda ortaya
koyduğu pratiklerden milletine yüksek bir aidiyet duygusuyla bağlı olduğu
anlaşılan Sezai Karakoç’un mefkûresinin odak noktasını diriliş düşüncesi
oluşturmaktadır. Karakoç yaşamının önemli bir dönemini Batı medeniyetinin
bilinçsizce taklit edildiği, askeri darbeler ve ekonomik buhranlarla belli
kalıplara mahkûm edilmek istenen bir topluma tanıklıkla geçirmiştir.
Döneminin sosyal ve siyasî şartlarına kayıtsız kalmayan sorumluluk sahibi
bir aydın olarak söz konusu tanıklığa diriliş düşüncesiyle cevap vermiştir.
Diriliş düşüncesi küçük, orta ve büyük ölçekte bütüncül bir değişimi
öngörmektedir. Karakoç, bugününün ve geleceğinin kurtuluşa ermesi için
milletini tarih bilinci kuşanmaya davet etmekte ve ondan kendi bağrından
öncü bir aydınlar kadrosu çıkarmasını talep etmektedir. Diriliş düşüncesine
göre yüksek bir tarih şuuru ile “hakikat medeniyetini” ayağa kaldırması
beklenen millet kendi dirilişini gerçekleştirdikten sonra halka halka tüm
insanlığın dirilişine, kurtuluşuna vesile olacaktır. Bu çalışma Batı
modernitesi karşısında İslam medeniyeti söyleminin en iyi
kuramsallaştırmalarından bir olarak kabul edilen diriliş düşüncesini, değişim
sosyolojisinin temel sorunlarından biri olan yapı-fail ikilemi açısından
incelemektedir. Değişim sosyolojisinin klasik yaklaşımları ya yapıyı ya faili
öne çıkarmışken 1970’lerden itibaren başta Giddens olmak üzere bazı
sosyologlar tarafından bu dikotomik eğilim aşılmaya çalışılmıştır.
Çalışmada; öncelikle toplumsal değişimde yapı-fail ikilemi ve bunun
aşılmasına yönelik teorik çabalar ilgili literatürden özetlenmekte, ardından
bütüncül bir toplumsal değişim hedefleyen diriliş düşüncesinin söz konusu
ikilemi nasıl aştığı nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile ortaya
konmaktadır. Çalışmada diriliş düşüncesinin; yapı-fail ikilemini Giddens’ın
“yapılaşma” kavramına benzer bir şekilde sürekli yenile(n/y)en bir
mekanizma olarak diriliş olgusu ile aşan ve bu doğrultuda evrim ve devrim
gibi değişim kuramlarıyla hesaplaşan özgün bir düşünce olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Değişim Sosyolojisi, Yapı-Fail İkiliği, Diriliş
Düşüncesi
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ABSTRACT
The idea of resurrection is the focal point of Sezai Karakoç's ideal, which is
understood from his works and the practices he has put forward in line with
the consciousness of "man of cause" throughout his life, and it is understood
that he is connected to his nation with a high sense of belonging. Karakoç
spent an important period of his life witnessing a society in which Western
civilization was unconsciously imitated and wanted to be condemned to
certain patterns with military coups and economic depressions. As a
responsible intellectual who was not indifferent to the social and political
conditions of his period, he responded to the testimony in question with the
idea of resurrection. The idea of resurrection foresees a holistic change on a
small, medium and large scale. Karakoç invites his nation to become
conscious of history so that his present and future can be saved and demands
that he bring out a leading intellectual cadre from his own bosom. According
to the idea of resurrection, the nation, which is expected to raise the
"civilization of truth" with a high historical consciousness, will be
instrumental in the resurrection and salvation of all humanity after its own
resurrection. This study examines the idea of resurrection, which is accepted
as one of the best theorizations of the discourse of Islamic civilization against
Western modernity, in terms of the structure-agent dichotomy, which is one
of the main problems of the sociology of change. While the classical
approaches of the sociology of change emphasized either the structure or the
agent, this dichotomous tendency has been tried to be overcome by some
sociologists, especially Giddens, since the 1970s. In the study, first of all, the
structure-agent dilemma in social change and the theoretical efforts to
overcome it are summarized from the relevant literature, and then how the
idea of resurrection, which aims for a holistic social change, overcomes this
dilemma, is revealed through content analysis, one of the qualitative research
methods. The idea of resurrection in the study; It has been concluded that it
is an original idea that overcomes the structure-agent dichotomy with the
phenomenon of resurrection as a constantly renewed mechanism, similar to
Giddens's structuration theory, and in this direction comes to terms with the
theories of change such as evolution and revolution.
Keywords: sociology of change, structure-agent duality, resurrection
thought
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Yüce Diriliş Parti Programında Sanat ve Edebiyat
Art and Literature in The Yuce Dirilis Party Program
Ahmet İhsan KAYA
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, ikaya@gantep.edu.tr, ORCİD: 0000-0001-5031-8226

ÖZET
Şair, yazar ve fikir adamı olan Sezai Karakoç, zamanı ve yaşamını diriliş
fikrine adayan, adanmış bir şairdir. Yazar, bu fikirle ötelenen İslam’ın
kalplerde ve toplum yaşamında yeninden hayat bulacağına inanır. Bu nedenle
eserlerini diriliş düşüncesi ekseninde yazar. Yazılarını farklı gazete ve
dergilerde yayımlayan Karakoç, önce Diriliş dergisini, ardından Diriliş
yayınlarını ve daha sonra da Diriliş Partisini kurar. Fikirlerini insanlara ve
topluma Diriliş Partisi aracılığıyla aktarmayı amaçlar. 1990’da kurulan parti
yedi yıl sonra kapatılır ve 2007’de Yüce Diriliş Partisi adıyla yeniden
kurulur. Bir sanat, fikir ve mücadele adamının parti programı ve parti
faaliyetleri diğer partilerden birçok yönüyle farklılık gösterir. Bu
farklılıklardan biri de ülke yönetiminde sanat ve edebiyata genişçe yer
verilmiş olmasıdır. Programda ülke sorunlarının çözümü için sanat ve
edebiyata önemli görevlerin yüklendiği söylenebilir. Bu çalışmada Yüce
Diriliş Partisinin programında sanat ve edebiyata nasıl yer verildiği ve ona
hangi görevlerin yüklendiği üzerinde durulmuştur. Nitel araştırma yöntemi
uygulanan bu çalışmada parti programı metni merkeze alınarak metin analiz
yöntemine başvurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş Partisi programı, Sanat ve
Edebiyat
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, a poet, writer and intellectual, is a devoted poet who dedicates
her time and life to the idea of resurrection. The author believes that Islam,
which was postponed with this idea, will find life again in the hearts and
social life. For this reason, he wrote his works on the axis of the idea of
resurrection. Publishing his articles in different newspapers and magazines,
Karakoç first founded the journal Diriliş, then the Diriliş publications and
then the Diriliş Party. He aims to convey its ideas to people and society
through the Diriliş Party. Founded in 1990, the party was dissolved seven
years later. It was re-established in 2007 as the Yüce Dirliş Party. The party
program and party activities of a man of arts, ideas and struggle differ from
other parties in many ways. One of these differences is that art and literature
take a large part in the administration of the country. It can be said that art
and literature have important duties in solving the problems of the country.
In this study, it is emphasized how art and literature were included in the
program of the Yüce Dirilşi Party and what duties were assigned to it. In this
study, in which the qualitative research method was applied, the text analysis
method was applied by centered on the text of the party program.
Keywords: Sezai Karakoç, Diriliş Party program, Art and Literature
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Küreselleşme Sürecinde Türkiye İslâmcılığında Siyasal Değişme ve Sezai
Karakoç: Liberalleşmeye ve Siyasal Pragmatizme Karşı Medeniyetçi Söylem
Political Change in Turkish Islamism in The Globalization Process and Sezai Karakoç:
A Civilizational Discourse Against Liberalization And Political Pragmatism
Ahmet Vedat KOÇAL
Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, ahmetvedatk@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-3017-5832.

ÖZET
19. yüzyılın ilk yarısından itibaren, Türkiye'de devlet aklı, Batı uygarlığının
bir parçası olmayı ve bu kapsamda batılı anlamda modernleşmeyi, devlet
politikası olarak benimsemiştir. Sekülerleşme ve uluslaşma, OsmanlıTürkiye modernleşmesinin iki ana ekseni olarak, siyasal hayatın ideolojik ve
hukuksal sınırlarını belirlemiştir. Erken Kemalist dönemde Terakkiperver
Cumhuriyet ve Serbest Cumhuriyet fırkalarının, ardından, yakın geçmişte,
Türkiye İslamcılığının ana akımı olan Millî Görüş hareketinin siyasal
temsiliyeti olarak Millî Nizam, Millî Selâmet, Refah ve Fazilet partilerinin
peşpeşe kapatılmaları ve aktörlerine siyasal faaliyette bulunma yasağı
getirilmesi, bu durumun en somut örneklerindendir.
Öte yandan, Afganistan'da Taliban rejiminin ve 11 Eylül saldırılarının Batı
dünyasında Siyasal İslâmcılığa yönelik ürettiği kaygı, kuşkuculuk ve
İslamofobinin yükselişi ile ifadesini bulan tepki ile ABD liderliğindeki Batılı
koalisyonun Asya'da ve Ortadoğu'daki İslâmcı rejimlere ve El-Kaide gibi
örgütlere askerî saldırıları, Batı bloğunun bir üyesi olan Türkiye'de İslâmcı
siyasetin iktidara yönelik olanaklarının sorgulanmaya ve alternatiflerin
aranmaya başlamasının itici bir etkeni olmuştur. Bu süreçte, Avrupa
Birliği'nin liberal değerleri, demokratik ilkeleri ve insan hakları ölçüleri,
dışlayıcı küresel etkenlerle birlikte Kemalist laisizmin ideolojik ve hukuksal
sınırlamalarına ve en güncel olarak 28 Şubat darbesinde örneklenen
bürokratik müdahalelere karşı da Türkiye İslâmcılığı açısından ulusal ve
evrensel meşruiyet arayışının kaynağı olarak görülmüştür. Bu çerçevede,
genel anlamda küresel ve özelde Avrupaî değerlere uygun bir politik ve
ideolojik yeniden yapılanma girişimi, sadece terminolojik olarak değil,
ideolojik referans olarak da geleneksel İslâmcılığa alternatif bir
Muhafazakâr-Demokratlık tasarımıyla sonuçlanmıştır.
Sezai Karakoç, Türkiye İslâmcı akımında tanınmış ve saygın bir entelektüel
olmasına rağmen, Türkiye İslâmcılığının küreselleşme sürecindeki ideolojik,
politik ve pratik dönüşümünü ifade eden liberalleşme eğilimine yönelik
eleştirel bir konumu benimsemiştir. Karakoç, Siyasal İslâmcılıktan liberal
Muhafazakârlığa dönüşüm kapsamında Batı uygarlığını tekleştiren ve
mutlaklaştıran evrensel modernlik anlayışının ve değerlerinin kabulüne karşı,
İslâm dinine olduğu kadar Müslüman kültürüne de odaklanan bir karşımedeniyet tasavvuruna dayandırdığı alternatif bir ideolojik önermeyi
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savunmuş ve bu yönde bir politik çizgiyi örgütleme ve temsil çabasında
olmuştur.
Bu çalışma, Sezai Karakoç'un politik düşüncesini ve faaliyetini, Türkiye’de
güncel siyasal değişme süreçleri ile etkenleri kapsamında ve Türkiye
İslâmcılığının güncel evrimi politik ekonomi yönteminin kuramsal ışığı
altında incelemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Türkiye, İslâmcılık, Siyasal Değişme,
Sezai Karakoç
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ABSTRACT
In Turkey, the reason of state considered being a part of Western civilization
and in this context modernization in the western sense as a state policy, since
the first half of the 19th century. As the two main axes of Ottoman-Turkish
modernization, secularization and nationalization determined the ideological
and legal boundaries of political life. Successive closures of Terakkiperver
Cumhuriyet (Progressive Republic) and Serbest Cumhuriyet (Free Republic)
parties in the early Kemalist period, and also the Millî Nizam, Millî Selâmet,
Refah and Fazilet parties as the political representation of the Millî Görüş
(national thought) movement, which was the main stream of Turkish
Islamism and banning their leading actors from engaging in political
activities in recent years, is one of the most concrete examples of this
situation.
On the other hand, the rise of anxiety, skepticism and Islamophobia against
Political Islamism in the Western world, produced by the Taliban regime in
Afghanistan and the September 11 attacks, and also the military attacks of
the US-led Western coalition against Islamist regimes and organizations such
as Al-Qaeda, in Asia and the Middle East, have been a driving factor in the
questioning of the possibilities of Islamist politics towards power and the
search for alternatives in Turkey, which is a member of the Western bloc. In
this process, the liberal values, democratic principles and human rights
measures of the European Union were seen as a source of the search for
national and universal legitimacy in terms of Turkish Islamism against the
ideological and legal limitations of Kemalist secularism and its bureaucratic
interventions exemplified in the most recent February 28 coup, together with
the exclusionary global factors. In this framework, a political and ideological
restructuring attempt in line with global values generally and European
particularly, resulted in a Conservative-Democratic design alternative to
traditional Islamism, not only terminologically but also as an ideological
reference.
Although Sezai Karakoç is a well-known and respected intellectual in the
Turkish Islamist movement, he preffered a critical position towards the
liberalization trend, which expresses the ideological, political and practical
transformation of Turkish Islamism in the globalization process. Karakoç
defended an alternative ideological proposition, which he based on a countercivilization vision that focused on the Islamic religion as well as Muslim
culture, against the acceptance of the universal understanding of modernity
and values that unified and absolutized Western civilization within the scope
of the transformation from Political Islamism to liberal Conservatism, and
tried to organize and represent a political line in this direction.
This study aims to analyze the political thought and activities of Sezai
Karakoç, in the context of the current evolution of Turkish Islamism inside
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the political change processes and factors in Turkey, under the theoretical
light of the political economy method.
Keywords: Globalization, Turkey, Islamism, Political Change, Sezai
Karakoç
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Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun Eserinde Geleneğin İzleri
Traces of Tradition in Sezai Karakoç’s Leyla and Mecnun
Ali BAL
Öğretmen, Tokat 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, alibal060@gmail.com, ORCID: 0000-0001-6987-7618

ÖZET
Sezai Karakoç’un Leyla ve Mecnun isimli şiir kitabı, modern Türk şiiri
içinde yeri apayrı olan bir eserdir. Eserin muhteviyatı bizi kaynağı Arap
hikâyesi olan meşhur Leyla ve Mecnun mesnevisine götürür. Ancak eserde
Sezai Karakoç’un kendine has üslubu dikkat çeker. Formu yenidir fakat
hissiyat ve mana gelenekten beslendiğini ortaya koyar. Sezai Karakoç bu
eseriyle geleneğe uymuş ve gelenekle olan bağını sadece fikir olarak değil,
eser ile de ortaya koymuştur. Bilindiği üzere Leyla ve Mecnun mesnevisini
Nizami, Molla Câmî ve Fuzûlî gibi klasik şiirimizin büyük şairleri yazmıştır.
Sezai Karakoç da geleneğin izini takip ederek bu eseri yazmıştır. Eserde
İslam medeniyeti ve tarihine ait izlerle birlikte masalımsı bir anlatım da
bulunur. Ilk bölümde yer yaratığının, gök yaratığının ve rüzgârın dilinden
Leyla’nın doğumu anlatılır. Karakoç, öyle bir atmosfer oluşturur ki okuru
olağanüstü bir olaya hazırlar. Melekler, periler konuşur. Klasik aşk
mesnesvisi olan Leyla ve Mecnun’u, tüm bu olağanüstülüğe rağmen
Karakoç, İslam kültür ve medeniyetiyle bezeyerek yazmıştır. “Çöle vahiy
indi: dümdüz ol ve hazırlan.” dizesiyle Leyla’nın doğumu anlatılmaya
başlanır. Karakoç, dört bölümden oluşan Leyla ve Mecnun’u, klasik bir aşk
hikâyesini kurgular gibi kurgulamamıştır. Şiirimize kazandırdığı “diriliş”
kavramını bu eserde de görmekteyiz. Dördüncü bölüm, “Ölüm, Ve Ötesi:
Ebedî Diriliş” adını taşır. Kökünü gelenekten alan, ruhunu oraya yaslayan
Karakoç, kurgu da olsa “diriliş” mesajını bu eserde de verir. Sezai Karakoç,
modern Türk şiiri içinde kendine has üslubu ile bir grubun içinde
değerlendirilemeyen müstakil ve özgün bir şair düşünürdür. Leyla ve
Mecnun, kurgusu ve yapısı yönüyle manzum; konusu yönüyle de gelenekten
beslenmiştir. Sadece şekil ve konusu yönüyle geleneğin izini taşımaz; eserde
geçen yer adları, kavramlar, olağanüstü olaylar, isimler bizi İslam tarih ve
kültürüyle baş başa bırakır.
Leyla ve Mecnun, kaynağını klasik şiir geleneğimizden alan hem masal hem
mesnevi hem de modern manzum bir aşk hikâyesidir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Gelenek, Leyla ve Mecnun, Manzum
şiir
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ABSTRACT
Sezai Karakoç's poetry book Leyla ve Mecnun is a work that has a special
place in modern Turkish poetry. The content of the work takes us to the
famous Leyla and Majnun mathnawi, the source of which is the Arabic story.
However, Sezai Karakoç's unique style draws attention in the work. Its form
is new, but the feeling and meaning reveal that it is fed by tradition. With this
work, Sezai Karakoç complied with the tradition and revealed his bond with
the tradition not only as an idea, but also with the work. As it is known, the
great poets of our classical poetry such as Nizami, Molla Câmî and Fuzûlî
wrote the Leyla and Mecnun masnavi. Sezai Karakoç also wrote this work
by following the tradition. In the work, there is also a fairy-tale-like narrative
with traces of Islamic civilization and history. In the first chapter, the birth
of Leyla is told from the language of the earth creature, the sky creature and
the wind. Karakoç creates such an atmosphere that he prepares the reader for
an extraordinary event. Angels and fairies speak. Despite all this
extraordinaryness, Karakoç wrote Leyla and Majnun, the classical love
masnavi, embellishing it with Islamic culture and civilization. “Revelation
has come to the desert: get straight and get ready.” Leyla's birth begins to be
told with the line. Karakoç did not construct Leyla and Mecnun, which
consists of four parts, as if he were constructing a classic love story. We see
the concept of "resurrection", which he brought to our poetry, in this work as
well. The fourth chapter is titled "Death and Beyond: The Eternal
Resurrection". Karakoç, who takes his roots from tradition and leans his soul
there, gives the "resurrection" message in this work, even if it is fiction. Sezai
Karakoç is an independent and original poet thinker who cannot be evaluated
in a group with his unique style in modern Turkish poetry. Leyla and Majnun,
in verse in terms of its fiction and structure; In terms of its subject, it is fed
from tradition. It does not bear the traces of tradition only in terms of form
and subject; Place names, concepts, extraordinary events and names in the
work leave us alone with Islamic history and culture.
Leyla and Mecnun is both a fairy tale, a masnavi and a modern verse love
story that takes its source from our classical poetry tradition.
Keywords: Sezai Karakoç, Tradition, Leyla and Majnun, Poetry in verse
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Hikâyeden Şiire Bir Eleğimsağma: Taha’nın Kitabı’nın Türler Arası Konumu
A Rainbow From Story To Poem: Intergenre Position Of The Taha’s Book
Ali KARAHAN
Arş. Gör., Tarsus Üniversitesi, alikarahan@tarsus.edu.tr, ORCID: 0000-0002-5199-7272

ÖZET
Edebî tür, bir eseri diğer eserlerden konu, biçim, yöntem veya izlek olarak
ayıran ve eserleri kendi içlerinde sınıflandıran kurallar birleşimidir. Her ne
kadar değişmezliklerinden bahsedilse de türler, süreç içerisinde dönüşüm
geçirir, kırılma yaşar ve birbirleriyle etkileşime girer. Türlerin birbirlerinden
etkilenmeleri, değişim geçirmelerine, yenilenmelerine veya yeni/melez
türlerin çıkışına sebep olur. Türler arası geçişkenlik, modern edebiyatlarda
yaygınlaşır. Bu noktadan hareketle şiir ve hikâye türlerinin arasında,
etkileşim doğuran yakınlıklar meydana geldiği söylenebilir. İnsanın anlama
çabasına hizmet eden ve bu edimi kolaylaştıran anlatma, hikâye türünün
başat unsuru olmasının yanı sıra bütün sanat faaliyetlerinin içinde yer alır.
Fakat şiir, yoğunluğu, öyküleme yönteminin azlığı, metaforik ortamı,
imgesel dili ve kısalığı nedeniyle arkasında barındırdığı hikâyeyi gizler.
Anlatma isteğinin sonucu olan öyküleme yöntemi, kişiler, mekânlar, zaman
ve olaylar şiirin sezgiye dayalı imgesel düzleminde erir. Anlatmayı
söylemsel bir biçim olarak işleyen Sezai Karakoç’un Taha’nın Kitabı başlıklı
şiiri, kullanılan öyküleme ve diyalog yöntemlerinin yanında dizeler arasında
görülen kişi, mekân, zaman ve olay gibi unsurlar vasıtasıyla hikâye türüne
yakınlaşır. Taha’nın eylemselliği de bu minvalde değerlendirilebilir. Ayrıca
metinde şiir öznesi dışında yer yer farklı bir anlatıcının görülmesi hikâyenin
şiire etkisi olarak okunabilir. Peygamber kıssalarına yapılan telmihler şiiri,
başka hikâyelere götürür. Şiirde, Taha ilk örneğinin özelinde
insanlığın/İslam’ın/Doğu’nun “diriliş” hikâyesi anlatılır. Fakat salt bir
kurgusallığa dayanmaması ve belirgin bir olay örgüsü içermemesi metni
şiirin sınırları dahilinde tutar. Taha’nın Kitabı hikâye ve şiir arasında
genişleyen bir metindir. Kurgusallığı silikleşen ve imge yoğun bir dil
benimsenen şiirde, yazar Taha’nın hikayesini dizeler arasına yerleştirir.
Sıralanan nedenlerden dolayı metni, türler arası bir ilişkiler ağıyla
değerlendirmek mümkündür. Bu çalışmada Taha’nın Kitabı şiiri türlerarası
ilişkiler açısından incelenecektir.
Anahtar Kelimeler:Şiir, Hikâye, Türlerarası İlişkiler, Sezai Karakoç,
Taha’nın Kitabı.
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ABSTRACT
A literary genre is a combination of rules which categorizes that work among
themselves and separates one literary work from another in terms of topic,
form, method, and theme. Although it is always mentioned immutability of
genres itself, genre can transform, break off and interact with other forms
within the process. Interaction of literary genres causes alteration,
renovation, and hybridization of genres. Transitivity among genres becomes
widespread in modern literature. From this viewpoint interaction between
poem and story genres can create a new affinity. The narration which serves
the human effort to understand and facilitates this act is not only the dominant
element of the story genre but also takes place in all art activities. But the
poem hides the story behind because of lackness of narration method,
intensity, metaphorical atmosphere fictitious language of its. The narrative
method, which is the result of the desire for narration, people, places, time
and events becomes lost in the intuitive imaginary level of the poem. Sezai
Karakoc’s TheTaha’s Book poem, which is processing narration as a
discursive form, get close story genre through, the person, place, time and
event seen between the lines in addition to the narrative and dialogue methods
used. Taha’s activity could interpret in this manner. Also, the appearance of
a different narrator in the text apart from the subject of the poem could
interpret as an effect of story on poem. References to prophet’s parable take
away readers to other stories. In the poem, the resurrection of
humanity/Islam/East narrates in the prototype of Taha’s private. However,
the fact that it is not based on pure fiction and does not contain a clear plot
keeps the text within the limits of the poem. TheTaha’s Book is a text which
enlarged between poem and story genres. In the poem, whose fictionality has
faded and an image-intensive language is adopted, the author places Taha's
story between the lines. Because of all the reasons have already mentioned
above, it is possible to evaluate this poem with an intergenre relationship
network. In this work, we will analyze the TheTaha’s Book poem in terms of
intergenre relationships.
Keywords:Poem, Story, Intergenre Relationship, Sezai Karakoc, The Taha’s
Book
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Sezai Karakoç'un Bakış Açısıyla Mevlâna ve Eserleri
Mevlâna and Hıs Works From Sezaı Karakoç's Perspectıve
Ali TEMİZEL
Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, temizel46@yahoo.com , https://orcid.org/0000-0001-8110-1230

ÖZET
Sezai Karakoç (1933-2021), son yüzyılda yaşamış Türk edebiyatının en
önemli şair ve yazarlarından birdir. Doğunun ve batının dini, tarihi, felsefi,
tasavvufi ve benzeri klasik kaynaklardan yararlanmıştır. Bu eserlerden elde
ettiği kazanımlarını modern döneme yeniden diriliş mesajlarıyla
ulaştırmıştır. Materyalist düşüncenin egemenliğine kapılan insanın kurtuluşu
için manevi bir diriliş yolu aramıştır. Bu diriliş yolunu ararken Kur’ân-ı
Kerim’in emirlerinden, Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetlerinden ilham
almıştır. Bu diriliş yolunda Sezai Karakoç, ayrıca din, sanat, edebiyat, felsefe
ve tasavvuf alanında Gazzâlî, Nizamî-i Gencevî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî,
Yunus Emre, Mevlâna, Fuzulî, Şeyh Galip, Yahya Kemal, Mehmet Akif,
Necip Fazıl ve benzeri mutasavvıf ve edebi şahsiyetlerin gönül, ruh ve
düşünce dünyalarını tanımış, bu edebi şahsiyetle arasında bir köprü kurarak
mesajlarını yeni nesillere aktarmaya çalışmış ve yeni neslin kendi değerlerine
sahip çıkmaları için kılavuzluk yapmıştır.
Sezai Karakoç, eserlerinde birçok İslam beldesini ve çok sayıda Müslüman
şahsiyeti zikretmektedir. Bunların en önde gelenlerinden biri de On üçüncü
yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göç eden Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’dir.
Zira Sezai Karakoç “Mevlâna” isimli inceleme bir eser de yazmıştır. Bu da
Sezai Karakoç’un Mevlâna’ya verdiği önemi göstermektedir.
Bu sunumda, öncelikle Sezai Karakoç’un “Mevlâna” isimli inceleme eseri de
dikkate alınacaktır. Bu bağlamda Mevlâna, eserleri, Mevlâna’nın ailesinin on
üçüncü yüzyılda Horasan’dan Anadolu’ya göçünün önemi, Sezai
Karakoç’un eserlerinde Mevlâna’ya yapılan atıflar ve benzeri konular
hakkında bilgi verilecektir.
Bu sunumda hedef, sekiz yüz yıldan beri kültür, tasavvuf, edebiyat ve sanat
dünyamızda, önemli bir şahsiyet olan Mevlâna’nın Sezai Karakoç gibi
muasır bir şair, yazar ve fikir insanı tarafından günümüz nesline nasıl
aktarıldığını hatırlatmaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Mevlâna, Metafizik, Tasavvuf, Diriliş
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ABSTRACT
Sezai Karakoç (1933-2021) was one of the most important poets and authors
of Turkish literature who lived in the last century. He made use of classical
sources of the east and the west such as the religious, historical,
philosophical, Sufi, and so on. The obtainments that he gained from these
works reached the contemporary era again with resurrection messages. He
sought a way of spiritual resurrection for the salvation of humanity, who was
dominated by materialist thought. While Sezai Karakoç was seeking this
resurrection path, he was inspired by the orders of the Holy Quran, and by
the hadith and sunnah of the Prophet Muhammad. On this path of
resurrection, Sezai Karakoç knew, in the fields of religion, art, literature,
philosophy and mysticism, Sufis such as Gazzâlî, Nizamî-i Gencevî,
Muhyiddin İbnü'l-Arabî, Yunus Emre, Mevlâna, Fuzuli, Şeyh Galip, Yahya
Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl and literary figures' hearts, souls and
thoughts, tried to transfer their messages to new generations by establishing
a bridge between these literary personalities, and guided the new generation
to protect their values.
Sezai Karakoç mentions many Islamic cities and many Muslim personalities
in his works. One of the most prominent of these is Mevlâna Cellaleddin-i
Rumi, who migrated from Khorasan to Anatolia in the thirteenth century. In
addition, Sezai Karakoç has research work called "Mevlâna". This shows the
importance that Sezai Karakoç attaches to Mevlâna.
In this presentation, first of all, Sezai Karakoç's work entitled “Mevlâna” will
be considered. In this context, information will be given about Mevlâna, his
works, the importance of the migration of Mevlâna's family from Khorasan
to Anatolia in the thirteenth century, references to Mevlâna in the works of
Sezai Karakoç, and similar issues.
The purpose of this presentation is to remind how Mevlâna, an important
figure in our world of culture, Sufism, literature, and art for eight hundred
years, has been passed on to the present generation by a great poet, writer,
and intellectual person such as Sezai Karakoç.
Key Words: Sezai Karakoç, Mevlâna, Metaphysic, Mysticism, Resurrection
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Sezai Karakoç: Türkiye İslamcılığında Dip Dalga
Sezai Karakoç: The Bottom Wave in Turkish Islamism
Ali Haydar BEŞER
Arş. Gör., Kırklareli Üniversitesi, alihbeser@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9496-2002

ÖZET
Sezai Karakoç’un aktif yazı ve yayım hayatı 1955-1990 yılları arasındadır.
Bu dönem uluslararası siyasal-tarihsel bağlamda Soğuk Savaş konjonktürüne
tekabül etmektedir. Sözkonusu dönemin şartları, özellikleri, ideolojik
konumlanmaları anlaşılmadan Türkiye’de İslamcılığın ve özelde Sezai
Karakoç’un dili, tercihleri, mücadelesi hakkıyla kavranamaz. Diğer taraftan
ülke içerisinde bu dönem İslamcılık düşüncesi açısından bir yandan
milliyetçi-muhafazakâr-mukaddesatçı şemsiye altında yol alan bir akışın,
diğer taraftan 1960 sonrasında tercüme faaliyetlerinin de etkisiyle daha
“radikal” düşüncelerin yükselişte olduğu bir hattın var olduğu yıllardır.
İlkinde milliyet, tarih, mukaddesat gibi kavramların ön planda olduğu ve
Türkiye’nin özgül ve kültürel konumunu merkeze alan bir yaklaşım hâkim
iken ikincisinde tevhid, cahiliye, tağut, İslam Devleti gibi kavramlar
etrafında örgülenen, daha evrenselci, devletle ve toplumla mesafeli, çoğu
zaman onlarla çatışma halinde ve inşacı karakteri baskın bir dil hakimdir.
Sezai Karakoç ise bu iki İslamcı aksın dışında bir dil kurabilmiş bir
İslamcıdır. Diriliş ve medeniyet kavramları etrafında örgülenen yaklaşımıyla
Karakoç hem evrenselci bir İslamcı gramer oluşturmuş hem de içerisinde
yaşadığı devlet ve topluma doğrudan cephe almamıştır. Bu çalışmada Sezai
Karakoç’un Türkiye’de İslamcılığın gür bir şekilde akan bir yandan Necip
Fazıl gibi daha muhafazakâr, diğer yandan inşacı “radikal” akışların dışında
bir dip dalga oluşturabildiğini göstermek amaçlanmaktadır. Bu dip dalganın
serimlenmesi için ise Karakoç’un özellikle medeniyet ve tarih/gelenek
yaklaşımları çözümlemeye tabi tutulacaktır. Sezai Karakoç, Türkiye’de
İslamcılık düşüncesi ve hareketleri bakımından, nümayişten hoşlanmayan
karakteri ve düşüncesinin neticesi olarak etki derecesi ilk anda anlaşılmayan
bir dip dalga olmuştur.
Anahtar Kelimeler: İslamcılık, Diriliş, Medeniyet, Dip dalga
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ABSTRACT
The active writing and publishing life of Sezai Karakoç is between 19551990. This period corresponds to the Cold War conjuncture in the
international political-historical context. The language, preferences and
struggle of Islamism in Turkey, and in particular Sezai Karakoç, cannot be
properly understood without understanding the conditions, characteristics
and ideological positions of this period. Within the country, this period was
a period in which there were two Islamist streams, one that took place under
the nationalist-conservative umbrella, second was more "radical" thoughts
with the effect of translation activities after 1960. While in the first one an
approach that focuses on concepts such as nationality, history and sacredness
and centered on Turkey's specific and cultural position is dominant, latter is
more universalistic, centered around concepts such as tawhid, jahiliyyah,
taghut, Islamic State, and is often distant from the state and society and use
a language that is in conflict and constructivist character. Sezai Karakoç, on
the other hand, is an Islamist who was able to establish a language other than
these two Islamist lines. With his approach centered around the concepts of
resurrection and civilization, Karakoç created a universalist Islamist
grammar and did not directly confront the state and society in which he lived.
In this study, it is aimed to show that Karakoç was able to create a bottom
wave outside of the two strong streams, more conservative like Necip Fazıl,
and constructivist “radical”. In order to expose this bottom wave, Karakoç's
civilization and history/tradition approaches will be analyzed. Sezai Karakoç,
in terms of Islamist thought and movements in Turkey, has been a bottom
wave whose influence level is not understood at first as a result of his
character and thought that does not like demonstrations.
Keywords: Islamism, Resurrection, Civilization, Bottom wave
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Gelecek Tasavvuru Olarak “Diriliş Nesli’nin Amentüsü” ve “Kalbin Sesi”
As a Future Vision “Diriliş Nesli’nin Amentüsü” and “Kalbin Sesi”
Alpay Doğan YILDIZ
Prof. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, alpaydogan.yildiz@gop.edu.tr, ORCID: 0000-0002-8930-286X

ÖZET
Toplumların geleceğine dair, toplumun ileri gelenlerinin; düşünürlerinin,
sanatçılarının teklifleri olmuştur. Birer sanatçı olarak edebiyatçıların da
içinde yaşadıkları toplumun, mensubu oldukları medeniyetin ve bütün
insanlığın geleceğine dair teklifleri olmuştur. 19. yüzyılın ortalarından
itibaren pek çok modern Türk edebiyatçısı toplumlarının geleceğine dair
tekliflerini dile getirmişlerdir. Doğal olarak bu teklifler edebi eserlerin içinde
dile getirilir. Yine bu tekliflerin çoğu zaman, şair ve yazarlar tarafından edebi
eserlerin dışındaki metinlerle, doğrudan dile getirildiği de görülür.
Türkiye’de, içinde yaşadığı toplumun, ait olduğu milletin geleceğine dair
teklifleri olan isimlerimden biri de şair Sezai Karakoç’tur. Türk şiirinde
popüler bir isim olan Sezai Karakoç düşüncelerini şiirlerinde ve düz
yazılarında anlatır. Bu düzyazılardan birisi de 1976’da kitaplaşan Diriliş
Neslinin Amentüsü’dür. Sezai Karakoç’tan sonra eser vermeye başlayan
Mustafa Kutlu’da Türk hikayesinin popüler isimlerindendir. Mustafa Kutlu,
geniş bir okur kitlesi bulan hikayelerinde toplumun geleceğine dair teklifler
sunmuştur. Mustafa Kutlu, 2019’da yayımlanan Kalbin Sesi adlı deneme
kitabında düşüncelerini doğrudan ortaya koyar. Sezai Karakoç ve Mustafa
Kutlu’nun kitapları birlikte okunduğunda bu kitaplarda özde bir benzerlik ve
devamlılık olduğu fark edilecektir. Bu çalışmada, şair Sezai Karakoç ve
hikayeci Mustafa Kutlu’nun söz konusu kitaplarındaki özde benzerlik,
devamlılık üzerinde durulacaktır. Zaman içinde ortaya çıkmış ve çıkacak
benzer metinlerin devamlılık içinde okunmasının önemi vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Diriliş Nesli, Kalbin
Sesi.
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ABSTRACT
The leaders of the society; philosophers and artists have made proposals
about the future of societies. As an artist, man of letters have also had
proposals for the future of the society they live in, for the civilization they
belong to and the whole humanity. Since the middle of the 19th century,
many modern Turkish writers have expressed their proposals for the future
of their society. Naturally, these proposals are also found voice in literary
works. It is also seen that these proposals are often directly expressed by
poets and writers with texts which are not literary works.
Poet Sezai Karakoç is one of the names who have proposals for the future of
the society he lives in and the nation he belongs to in Turkey. A popular name
in Turkish poetry, Sezai Karakoç, expresses his thoughts in his poems and
prose. One of these prose is the "Diriliş Neslinin Amentüsü", which was
published in 1976. Mustafa Kutlu, who started to write after Sezai Karakoç,
is also one of the popular names of Turkish story. Mustafa Kutlu put forward
suggestions about the future of society in his stories, which have a many
readership. Mustafa Kutlu directly puts forward his thoughts in his essay
book called "Kalbin Sesi, published in 2019. It will be noticed that there is a
similarity and continuity between the books of Sezai Karakoç and Mustafa
Kutlu when they are read together.
In this study, the similarity and continuity in the mentioned books of poet
Sezai Karakoç and short story writer Mustafa Kutlu will be emphasized. The
importance of reading similar texts in continuity will be emphasized.
Keywords: Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Diriliş Nesli, Kalbin Sesi.
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Yeniden Yazım Yoluyla Şiir Çevirisi: Sezai Karakoç’un Güzellikler Kasidesi
Adlı Çevirisi
Poetry Translation Through Rewriting: Translation Of Sezai Karakoç's Güzellikler Kasidesi
Arife ERAY
Arş. Gör., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, arife.eray@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6393-472X

ÖZET
Arap toplumlarında şiir, asırlardır varlığını sürdüren, zenginlik ve derinlik
bakımından birçok medeniyetten üstün olan önemli bir gelenektir. İslamiyet
ile birlikte şiirlerin konularında değişiklikler meydana gelmiş ve peygamber
methiyeleri Arap şiirinin önemli bir türü olmuştur. Bu methiyelerden biri de
İbn Câbir el-Endelüsî’nin, Kādî İyâz’ın sûrelerin isimlerinden tevriye yoluyla
söz ettiği uzun bir hutbesinden esinlenilerek nazmettiği Ḳaṣîde fî esmâʾi
süveri’l-Ḳurʾân adlı kasidedir. Söz konusu kasidenin asıl konusu Hz.
Peygamber ve aşere-i mübeşşerenin methidir. Osmanlı âlimlerinden Üsküdar
Kadısı Ali Nureddin Efendi bu kasideyi Kasîde-i Bedîiyye adıyla Türkçeye
çevirmiş ve Mustafa Sîret ile birlikte hazırladığı Cevâhiru’z-zevâhir adlı
eserin içerisinde neşretmiştir. Sezai Karakoç, İslâm duyarlığını ve heyecanını
yeniden diriltmek amacıyla bu kasideyi çağdaş şiir alanına getirmeye
çalışmış ve İslâmın Şiir Anıtlarından adlı eserinde Güzellikler Kasidesi
adıyla manzum olarak yeniden yorumlamıştır. Sezai Karakoç, bu ve eserdeki
diğer kasideleri, Arapça asıllarıyla geçmişteki ve günümüzdeki bazı Türkçe
tercüme ve şerhlerinin karşılaştırılmasıyla kaleme aldığını belirtmiştir. Bu
durum çeviribilim açısından yeniden yazım süreci olarak bilinmektedir.
Andre Lefevere, çevirmenin kaynak metni yeniden yazarak özgün metinler
ortaya koyduğunu ifade etmektedir. Yeniden yazma sürecinde çevirmenin
sahip olduğu özellikler ve yaratıcılığı ön plandadır. Sezai Karakoç, şair
kimliğiyle söz konusu kasideyi günümüz şiir geleneğine kazandırmıştır. Bu
çalışmada yeniden yazım bağlamında İbn Câbir el-Endelüsî’nin Ḳaṣîde fî
esmâʾi süveri’l-Ḳurʾân adlı kasidesi, Kadı Ali Nureddin Efendi ve Sezai
Karakoç’un çevirileriyle karşılaştırılarak incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Yeniden Yazım, Sezai Karakoç, Güzellikler Kasidesi
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ABSTRACT
Poetry in Arab societies is an important tradition that has existed for centuries
and is superior to many civilizations in terms of richness and depth. With the
advent of Islam, the subjects of poems changed and the praises of the
prophets became an important genre of Arabic poetry. One of these eulogies
is the eulogy Ḳaṣîde fî esmâʾi süveri'l-Ḳurʾân, which was composed by Ibn
Câbir al-Andelüsî, inspired by a long sermon in which Qādi Iyāz mentions
the names of the surahs using double-entendre. The main subject of this
eulogy is the praise of the Prophet and the ten with glad tidings of paradise.
One of the Ottoman scholars, Qādi Ali Nureddin Efendi translated this
eulogy into Turkish under the title of Kasîde-i Bedîiyye and published it in
the work Cevâhiru'z-zevâhir that he prepared together with Mustafa Sîret.
Sezai Karakoç tried to bring this eulogy to the field of contemporary poetry
to reinvigorate the sensitivity and excitement of Islam, and he reinterpreted
it under the title of Güzellikler Kasidesi in his work called İslamın Şiir
Anıtlarından. Sezai Karakoç stated that he wrote this and other odes in the
work by comparing the Arabic originals with some old and modern Turkish
translations and commentaries. This situation is called rewriting in the field
of translation studies. Translation scholar Andre Lefevere states that the
translator creates original texts by rewriting the source text. In the rewriting
process, the features and creativity of the translator are at the forefront. As a
poet himself, Sezai Karakoç brought this ode to contemporary poetry
tradition. This study will analyze Ibn Câbir el-Andelüsî's eulogy titled Ḳaṣîde
fî esmâʾi süveri'l-Ḳurʾân from a rewriting perspective by comparing it with
the translations of Qādi Ali Nureddin Efendi and Sezai Karakoç.
Keywords: Rewriting, Sezai Karakoç, Güzellikler Kasidesi

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

38

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’un Eserlerinde Kültürel İletiler Üzerine İnceleme
A Study On Cultural Messages In Sezai Karakoç's Works
Asuman AHMED ABDO SHABAN
Prof. Dr., Marmara Üniversitesi, asuman-akay@hotmail.com

ÖZET
Edebiyat kavramı geniş kapsamı içinde ahlaki yönü ile eğitim ve öğretimde
bir araç olarak kabul edilir. Edebiyat bunun yanında dil ve üslubu ile sanat
olarak tanımlanır. Kültür taşıyıcısı olarak da tarih ile bağı vurgulanabilir.
Edebiyat eserlerinde tarihî, sosyal, kültürel, dinî, ahlaki unsurlar bir
medeniyetin kodları olarak bireyin ruhuna şekil vererek onu terbiye
etmektedir.
Edebî eserler, bir millete ait kültürel unsurları, dilin işlevsel özelliklerini, örf,
adet, gelenek ve göreneklerini, tutum ve inançlarını yeni nesillere aktararak
öğrenilmesini sağlamaktadır. Edebiyat bireysel kazanım yanında toplumsal
yönden de birçok kazanım edindirmektedir. Toplumsal düzenin korunması
adına toplumun dinamiklerini bireylere benimseterek, kültürel aktarım,
estetik zevk ve düşünce geliştirilmesi, bireylere kişilik kazandırılması gibi
işlevler yönüyle edebiyat disiplini çok önemli görevler üstlenmektedir.
Demokratik kültür dokusunu meydana getiren davranışları yansıtan duygu ve
düşüncelerin sezdirilmesi edebi metinlerle sağlanmaktadır. Edebiyat
eserlerini meydana getiren dil, o ulusun kültürünü yansıtır.
Sezai Karakoç, büyük bir şair, aynı zamanda da çağının düşünürü olmuştur.
Doğunun ve Batının uygarlıklarına, düşünce oluşumlarına ve sanatına dair
zengin müktesebatı ve eserleriyle bir mütefekkir, ortaya koyduğu ürünleriyle
ve sanatın bilhassa şiirin kuramını da iyi bilen özelliğiyle bir sanatkârdır.
Sezai Karakoç, şiiriyle büyük, düşünceleriyle de zihinleri aydınlatır.
Yayımladığı Diriliş dergisi ve sözcülüğünü ettiği ideolojisi, köklü bir
geleneğin sürdürücüsüdür. Şiirin iki temel görevi olduğuna vurgu yapan
Sezai Karakoç’a göre şiir, ruh ve zihin terbiyesinde fonksiyonel bir görev
icra edebilir. Sanatçının bu görüşü doğrultusunda eserlerindeki kültürel
iletiler çalışma konusu olarak seçilmiştir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Eğitim, Kültürel iletiler, Sezai Karakoç,
Karakoç’un eserleri.
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ABSTRACT
The concept of literature is accepted as a tool in education and training with
its moral aspect in its wide scope. Literature is also defined as an art with its
language and style. As a cultural carrier, its connection with history can be
emphasized. Historical, social, cultural, religious and moral elements in
literary works shape the soul of the individual as the codes of a civilization
and train him.
Literary works enable the cultural elements of a nation, the functional
features of the language, customs, traditions and customs, attitudes and
beliefs to be learned by transferring them to new generations. Literature
provides many social gains as well as individual gains. In order to preserve
the social order, the discipline of literature undertakes very important tasks
in terms of functions such as cultural transfer, aesthetic pleasure and thought
development, and giving individuals personality by adopting the dynamics
of the society to individuals. The perception of the feelings and thoughts that
reflect the behaviors that make up the democratic cultural fabric is provided
by literary texts. The language that creates literary works reflects the culture
of that nation.
Sezai Karakoç became a great poet and also the thinker of his age. He is a
thinker with his rich acquis and works on the civilizations, thought
formations and art of the East and the West, and is an artist with his products
and the feature of knowing the theory of art, especially poetry. Sezai Karakoç
is great with his poetry and enlightens the minds with his thoughts. The
journal Diriliş that he published and the ideology he spoke of are the
continuation of a deep-rooted tradition. According to Sezai Karakoç, who
emphasizes that poetry has two basic functions, poetry can perform a
functional task in training the soul and mind. In line with this view of the
poet, the cultural messages in his works were chosen as the subject of study.
Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was
used in the research.
Keywords: Literature, Education, Cultural messages, Sezai Karakoç,
Karakoç's works.
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Sezai Karakoç’un “Ötesini Söylemeyeceğim” Şiiri Üzerine Sosyolojik İnceleme
Socıologıcal Examınatıon On Sezai Karakoc's Poet "I Will Not Say Beyond"
Ayşe ÇELEBİOĞLU
Uludağ Üniversitesi, ays_clp@hotmail.com

ÖZET
Sezai Karakoç toplumsal meselelere duyarlılığı ile ön plana çıkan bir düşünür
ve şairdir. Günümüz modern dünyasında onun, Müslüman devletlerin
durumu ve geleceği hakkında taşıdığı endişe ve umuda eserlerinde sıklıkla
rastlarız. Özellikle Doğu- Batı medeniyeti karşılaştırması ve batılılaşma
eleştirisi çokça yer alır.
İkinci Dünya savaşı sonrasında Batı’nın sömürgeciliğinin etkisiyle ulus
devletlerde isyanlar baş göstermiş ve istiklal savaşları yaşanmıştır. “Ötesini
Söylemeyeceğim” şiiri de Tunuslu bir kızın dilinden Fransız askerlerine
söylenen sıkı bir emperyalizm eleştirisi özelliği taşır. Batı’nın hegemonik
yaklaşımına bir tepki ve tavır alış olan bu şiiri incelemeye değer bulduk.
Bu tebliğde, bazı temel kavramlar üzerinden Karakoç’un “Ötesini
Söylemeyeceğim” şiirini sosyolojik açıdan incelemek amaçlanmıştır.
Karakoç’un şiirini yazarken beslendiği sosyolojik olgular üzerinde
durulmuştur. Şiir, yazıldığı dönemin sosyal ve kültürel şartlarını göz önünde
bulundurularak sosyolojik okuma yöntemiyle ele alınmıştır. “İç okuma” ve
“dış okuma” yöntemleriyle incelenerek, sosyolojik eleştiri ve edebiyat
sosyolojisinin verilerinden yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç Emperyalizm İdeoloji Hegemonya
İslamcılık Batılılaşma Modernleşme
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is a thinker and poet who come into prominence with his
sensitivity to social issues. In today's modern world, we often come across
his concerns and hopes about the situation and future of Muslim states in his
works. Especially the comparison of East-West civilization and the criticism
of westernization take place a lot.
After the Second World War, under the influence of the colonialism of the
West, rebellions broke out in the nation states and wars of independence were
experienced. The poem “I Will Not Say Beyond” carries a strict criticism of
imperialism, spoken by a Tunisian girl against the French soldiers. We found
this poem, which is a reaction and attitude to the hegemonic approach of the
West, worth examining.
This communique is aimed to analyze Karakoç's poem “I Will Not Say
Beyond” through some basic concepts from a sociological perspective. The
sociological facts that Karakoç was fed while writing his poem were
emphasized. The poem has been handled with the sociological reading
method, taking into account the social and cultural conditions of the period
in which it was written. The poem was analyzed with the methods of
"internal reading" and "external reading" and the data of sociological
criticism and sociology of literature were used.
Keywords: Sezai Karakoç, Imperialism, Ideology, Hegemony, PanIslamism, Westernisation, Modernisation
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Sezai Karakoç’un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Adlı Eserinde
Hukuk-Ahlak-Din Bütünlüğü ve İktisadın Derin Anlamı
Law, Ethics, Religious Integrity And The Deep Meaning of Economics in The Economic Structure
of Islamıc Society By Sezai Karakoç
Aytaç AYDIN
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, ofisaytac@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-9016-5711

ÖZET
Sezai Karakoç, İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı eserinde hukukahlak-din bütünlüğü ilkesinden hareketle kendine has bir İslam iktisadı
kurgusu ortaya koymaya çalışmıştır. Bu kurguda; İslam dininin ahlaki
kurallarının ticari kurallarla örtüşerek yer aldığı bir pazar nizamı söz
konusudur. Medine pazarı bu iktisadi kurgunun çekirdeği mesabesindedir ve
bu pazarın satıcıları, bir kuyumcu hassasiyeti ile davranarak dürüst tacir
vasfının gereği gibi hareket eder ve ticareti bir ibadet ruhu ile yerine getirir.
Ticaretleri ibadetlerinden alıkoymayan bir toplumsal yapı ile tüm
hareketlerinde ihsan derecesini esas alan bir Müslüman toplum oluşturmanın
özlemi vardır. Ancak bu toplum ile İslam iktisadının derin anlamı ortaya
konulabilir. Bu iktisadi yapı; adil devlet başkanı (halife), dürüst tacir, verimli
bir işleyişe sahip zekât ve karz-ı hasen müessesesi, vd. bileşenleri ile
alternatif bir ekonomik yapıyı ortaya koymaktadır. İslam iktisadı tam bir
denge üzere hareket eder ve fıtrat kanunları ile uyumlu olarak ihtiyaçların
kanaatkarlık ile sınırlandırıldığı bir düzen söz konusudur. Çalışmamızın
amacı, Sezai Karakoç’un İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü adlı
eserinde ortaya koymaya çalıştığı iktisadın derin anlamını İslam hukuku
açısından tahlil etmektir.
Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, İslam iktisadı, Medine pazarı, İslam
toplumunun ekonomik yapısı, Adil iktisadi sistem.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, in his work called The Economic Structure of the Islamic
Society, tried to present a unique Islamic economics setup based on the
principle of law-morality-religious integrity. In this setup; There is a market
order in which the moral rules of the religion of Islam overlap with the
commercial rules. The Medina market is at the core of this economic setup,
and the sellers of this market act with the sensitivity of a jeweler, act as an
honest trader, and carry out the trade with a spirit of worship. There is a
longing to create a social structure that does not prevent trade from their
worship and a Muslim society based on the degree of benevolence in all their
actions. Only with this society can the deep meaning of Islamic economics
be revealed. This economic structure; justice president (caliph), honest
merchant, efficient zakat and karz-ı hasen institution, etc. reveals an
alternative economic structure with its components. Islamic economics acts
on a complete balance. In accordance with the laws of human nature, there is
an order in which needs are limited by frugality. The aim of our study is to
analyze the deep meaning of economics, which Sezai Karakoç tries to reveal
in his work called The Economic Structure of Islamic Society, in terms of
Islamic law.
Keywords: Islamic law, Islamic economics, Medina market, Economic
structure of Islamic society, Fair economic system.
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Bir Dirilişin Hikâyesi
The Story of A Resistance
Bedia KOÇAKOĞLU
Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, b.kocakoglu@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-7450-2263.

ÖZET
Cumhuriyet döneminin sanatı ile fikir dünyası yan yana giden önemli
isimlerinden birisi de Sezai Karakoç (1933-2021)’tur. Bir sanatkâr ve
düşünce adamı olarak Karakoç hayatını Diriliş felsefesine adamış, bu
doğrultuda eserler ortaya koymuştur. Meydan Ortaya Çıktığında (1978) ve
Portreler (1982) adlı hikâye kitapları da bu bağlamda okunabilecek
metinlerle yüklüdür. Otobiyografik özellikler de taşıyan bu öyküler,
sanatçının Diriliş fikrine işaret eden temalar taşımaktadır.
Dünya, ahiret, diriliş, hayat, ölüm merkezleri etrafında inşa edilen hikâyeler
adlarıyla da okura doğrudan mesaj vermesi ile dikkati çeker. Kahramanların
sıklıkla doğumla hayat, hayatla mahşer arasında gidip gelen serüvenleri
sanatçının yorumlarıyla olayları Diriliş fikrine bağlar. Her bir öykü sırayla
bir medeniyetin nüvesini, var oluşunu, yıkılışını, nihayetinde nasıl
küllerinden yeniden dirileceğini anlatan parçalar gibidir. Bu açıdan
sanatçının öykülerini bir düşünce çerçevesinde okumak onun fikrî dünyasını
anlamak adına değer arz etmektedir.
Çalışmamızda Sezai Karakoç’un hikâyeleri Diriliş felsefesi bağlamında
okunacaktır. Bu yolla sanatçının yer yer Diyarbakır eksenli yaşamı ve
düşünce dünyasının sanatına nasıl yansıdığı irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, hikâye, diriliş fikri, Meydan Ortaya
Çıktığında, Portreler.
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ABSTRACT
One of the important names of the Republican period, whose art and World
of ideas go side by side, is Sezai Karakoç (1933-2021). As an artist and
thinker, Karakoç devoted his life to the philosophy of resurrection and
produced Works in this direction.
His storybooks when the Challenge Arises (1978) and Portraits (1982) are
also loaded with texts that can be read in this context. These stories, which
also have autobiographical features, have themes that point to the artist’s idea
of resurrection. The stories built around the World, tehe hereafter, tehe
resurrection, life and the killing centers attract attention with their names
giving a direct message to the reader.
The adventures of the heroes, which often oscillate between birth and ife, life
and apocalyps, connect the events to the idea of Resurrection with the artist’s
each story is like fragments that tell the core of a civilization, its collapse and
how it will eventually rise again from the ashes. From this point of view,
reading the artist stories within the framework of a thought is valuable for
understanding his intellectual world.
In our study, Sezai Karakoç’s stories will be read in the context of
resurrection philosophy. In this way, the artist’s life in Diyarbakır and how
the World of thought is reflect in his art will be examined.
Keywords: Sezai Karakoç, story, the idea of resurrection, When The
Challenge Arises, Portraits.
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Sezai Karakoç'un Çıkış Yolu Eserlerinde Tarih ve Medeniyet Kavramlarına
Bakış
Burak KAZAN
Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi, burak_kazan1453@hotmail.com

ÖZET
Sezai Karakoç, 1990 Yılında Diriliş Partisi’ni kurmuş ve kapatıldığı yıl olan
1997’ye kadar genel başkanlığını yapmıştır. Bu süre zarfında birçok şehirde meydan
konuşmaları ve siyasi konferanslar vererek Diriliş Düşüncesi’ni anlatmış, partisinin
propagandasını yapmıştır. Bu konuşmaları, Çıkış Yolu eserlerinde toplayan
Karakoç, Çıkış Yolu I kitabında “Ülkemizin Geleceği” başlığıyla biri Bursa’da,
diğeri Ankara’da olmak üzere iki konferans, Çıkış Yolu II Eserinde
“Medeniyetimizin Dirilişi” ana başlığı altında toplanmış ve dört konferans
vermiştir. İkisi Eskişehir’de, biri İstanbul’da ve biri de Adapazarı’nda
gerçekleşmiştir. Çıkış Yolu III eseri ise Sezai Karakoç’un miting konuşmalarından
oluşmuştur. Bu meydan konuşmaları Bursa, Adapazarı, Pendik ve Eskişehir’de
yapılmıştır.
Diriliş Partisi, Sezai Karakoç’un Diriliş felsefesinin siyasi bir yansımasıdır. Parti
kurulduğu günden kapandığı güne kadar hiçbir genel ve yerel seçime girmemiştir.
Karakoç, gündelik politik dilden ve tartışmalardan uzak durmuş, Parti’yi, Diriliş
Düşüncesi’nin topluma anlatmanın başka bir yolu olarak görmüştür. Eserde yer alan
konferans ve miting konuşmaları irticalen izleyiciler ve dinleyiciler huzurunda
yapılmış, daha sonra bazı küçük, zorunlu düzenlemelerin ardından yazıya
aktarılmıştır.
Karakoç, İslam medeniyeti kavramıyla düşüncesini temellendirir ve bu temel
üzerine Diriliş kavramını inşa eder. Bundan dolayı eserlerinde sık sık tarihten
örneklere rastlanılmaktadır. Devletleri, medeniyetin devam eden bir bütünün
parçaları ve devamı olarak görmüş, kuranları milliyetleri üzerinden değil, sahip
oldukları medeniyet değerleri üzerinden değerlendirmiştir.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un siyasi konuşmalarında yer alan tarih ve medeniyet
kavramları incelenecek, Karakoç’un bu kavramlara yaklaşımı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Tarih, Medeniyet, Çıkış Yolu
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Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar
Unusual Associations in Poems of Sezai Karakoç
Burhan BARAN
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, burhanbaran516@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5297-5713

ÖZET
Dil birimlerinin cümle veya sözcük grubu biçiminde bir araya gelmesi
anlamına gelen bağdaştırmalar alışılmış ve alışılmamış bağdaştırma olarak
ikiye ayrılmaktadır. Bir cümle veya sözcük grubunda yer alan dil birimleri,
genellikle dil bilgisel ve anlamsal olarak bir uyum içinde bulunur. Anlamsal
olarak dilde yaygın bir kullanımı olan, yadırganmayan bu dil birimleri
alışılmış bağdaştırmalar olarak ifade edilmektedir. “Beyaz bulut, sulu
portakal, kardan adam, aslan gibi çocuk” sözcük grupları ve “Bugün hava
yağmurlu, bulaşıcı hastalıklar artıyor.” cümlelerinde alışageldiğimiz bir
uyum vardır. Bu örnekler, alışılmış bağdaştırmalardır. Ancak özellikle şiir
dilinde bu uyum şaire ve şiire göre az ya da çok bozulabilmekte ve bunun
sonucunda biçimsel ve anlamsal sapmalar meydana gelebilmektedir.
Anlamsal sapmalar alışılmamış bağdaştırmalar olarak adlandırılır. Sezai
Karakoç’un Mona Roza şiirinde geçen “bir soğuk, bir mavi sızı” Ova şiirinde
geçen “bir namaz azığı buğusu, kitap çobanı” sözcük grupları ve şairin
Alınyazısı Saati şiirinde cümlelerden oluşan “Ve ben kardan geldim ama
denizi üstlendim / Denizi yüklendim adeta denizle evlendim / Denizle
yaşadım denizle öldüm / Öldükten sonra denizin gözlerini gördüm” dizeleri
alışılmamış bağdaştırma örnekleridir.
İşte bu bildirinin konusunu Sezai Karakoç’un şiirlerinde bulunan yukarıda
örneklerini verdiğimiz alışılmamış bağdaştırmalar oluşturmaktadır. Amaç,
Sezai Karakoç’un şiirlerindeki anlamın ve etkinin tespitinde alışılmamış
bağdaştırmaların oynadığı role dikkat çekmektir. Bir şairin şiir diline vâkıf
olunmadığında verilen anlamın eksik veya yanlış olması kaçınılmazdır. Bu
açıdan Sezai Karakoç’un şiir dilinde yer alan alışılmamış bağdaştırmaları
tespit edip anlamlandırmak önem taşımaktadır. Bu bildiride önce alışılmamış
bağdaştırma kavramı ile Sezai Karakoç’un şiir dili üzerinde durulacak,
ardından şairin şiirlerinde bulunan alışılmamış bağdaştırmalardan örnekler
sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bağdaştırma, alışılmamış bağdaştırma, Sezai
Karakoç’un şiirleri
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ABSTRACT
Associations, which refer to the unity of linguistic units in the form of
sentences or phrases, are split into two types as usual and unusual association.
Linguistic units in a sentence or phrase are generally in informational and
semantic harmony. Semantically, these common linguistic units, which are
widely used in language, are conceptualized as usual associations. There is a
conventional harmony in phrases such as "White cloud, juicy orange,
snowman, lion-like boy" and sentences such as "It is rainy today, contagious
diseases are increasing". These are examples of usual associations. However,
particularly in poetic language, this harmony may get disrupted to an extent
depending on the poet and the poem and, therefore, formal and semantic
deviations may occur. These semantic deviations are conceptualized as
unusual associations. The phrases "A pain, blue, weird and coldly" in the
poem Mona Roza, "a mist of prayer beads, shepherd of books" in the poem
Ova, and the sentences "And I came from snow but adopted the sea / As good
as shouldered the sea, married the sea / Lived with the sea and died with the
sea / Saw the eyes of the sea after I died" in the poem Alınyazısı Saati by
Sezai Karakoç are all examples of unusual association.
The subject of the present paper consists of the unusual associations in poems
of Sezai Karakoç, as demonstrated above. The purpose is to emphasize the
role played by unusual associations in the detection of the meaning and effect
in poems of Sezai Karakoç. When a poet's poetic language is not wellunderstood, it is inevitable that the intended meanings in their works are
incomplete or inaccurate. In this respect, it is of importance to detect and
interpret the unusual associations in the poetic language of Sezai Karakoç. In
the present paper, first, the concept of unusual association and the poetic
language of Sezai Karakoç will be discussed and, afterwards, examples of
unusual associations in his poems will be presented.
Keywords: Association, unusual association, poems of Sezai Karakoç
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Sezai Karakoç`A Göre Arketipik Bir Şahıs: Diriliş Eri
According to Sezai Karakoç An Archetypal Character: The Resuscıtator
Cenan KUVANCI
Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, cenankuvanci@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-1175-7071

ÖZET
Diriliş eri, ülküsünün özüyle benini diriltmiş; yaşamını, vazifesi ve ülküsüyle
özdeşleştirmiş kişi demektir. O, vazifesi için yaşar, daha doğrusu vazifesini
yaşar; kendini unutur, benliğini siler. Çünkü ben, kendini ülküde tükettikten
sonra yeni bir ben olarak doğar. Ben`in gerçek dirilişidir bu. O, öyle yaşar ki,
sanki var olan yalnız ülküdür/vazifedir. Hatta ülkü/vazife onda kendini yaşar.
Ülkü/vazife onun için çağın ve zamanın kendisidir. Dahası, ülkü/vazife,
öylesine doğaldır ki, artık ona som hayat diyebiliriz.
Diriliş toplumu da, diriliş eri gibi, kendi benliğini varoluş ülküsünde eriten
ve hakikat uygarlığının pervanesi olan toplumdur. Pervane, ışık olmak için
koşar ışığa; ışık olmanın yanında pervane olmanın hiçbir şey olduğunu bilir.
Hakikat önünde kendini yok saymayı seçen; gerçek özgürlüğü ve varoluşu,
benliğini Hakikat`e kurban edişte bulan diriliş toplumu da, diriliş eri gibi,
ancak, ışığa bakarak yaşayabilir. Yaşamak, ışığa koşmaktır onun için. Var
olmak ışıkta var olmaktır. Bu varoluş da, onda fânî olmakla mümkündür.
Anahtar Kelimeler: Diriliş, diriliş eri, hakikat, ülkü, varoluş
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ABSTRACT
The resuscitator means a person who resurrected his/her self with the essence
of his/her ideal; who has identified his/her life with his/her duty and ideal.
S/he lives for his/her duty, or rather lives his/her duty; s/he forgets
him/herself, almost erases him/herself. The self emerges as a new self only
after it has exhausted itself in the ideal. This is the true resurrection of the
self. S/he lives in such a way that it is as if there is only ideal/duty. The
ideal/duty lives itself in him/her. The ideal/duty for him/her is the era and the
time itself. Moreover, the ideal/duty is so natural that we can now call it pure
life.
The resurrection community, like the the resuscitator, is a society that melts
its own self in its the ideal of existence and is the butterfly of the civilization
of truth. The butterfly runs to the light to become the light. It knows that
being a butterfly is nothing besides being a light. The resurrection community
that chooses to ignore itself before the Truth, finds its true freedom and
existence in the sacrifice of itself to the Truth, like the resuscitator man, can
only live by looking at the light. To live is to run to the light. To exist is to
exist in the light. For it this existence is also possible by being mortal in the
light.
Keywords: Resurrection, resuscitator, truth, ideal, existence
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Sezai Karakoç’ta Metafizik Düşüncenin Kaynakları
Sources of Metaphysical Thought in Sezai Karakoç
Cündullah AVCI
Dicle Üniversitesi, cundullah_av@hotmail.com , ORCID: 0000-0002-0887-498X

ÖZET
İnsanoğlu madde ile temas ettikten sonra maddenin ötesini hep merak etmiş
ve sorgulamıştır. Bu nedenle duyularıyla temas ettiği fiziğin ötesini, ilmiyle
ve inancıyla hep araştırmış ve bu konuda sürekli çaba sarf etmiştir. Bu
çabasını da maddenin mahiyetini ortaya koymak için tanımlamalar ve
kavramsal açıklamalar yaparak öncelemiştir. Sezai Karakoç edebiyat
yaklaşımında metafizik kavramı önemli bir yer tutmaktadır. Sezai Karakoç’a
göre sanatta birinci kural metafiziğe yönelmektir. Sanatın amentüsü
metafiziktir. Sezai Karakoç yazılarında metafizik anlayışını açıklamıştır.
Ancak yorumladığı ve mana yüklediği metafiziğin kökenine dair açıkça
bilgiler vermemiştir. Makalemizde Sezai Karakoç’un yazılarında metafiziğin
hangi anlamda/anlamlarda kullanıldığı tespit edilmeye çalışılacak ve
bunların İslam düşüncesindeki dayanakları tespit edilmeye çalışılacaktır.
İslam düşüncesindeki dayanaklarının tespit edilmesi Sezai Karakoç’un
meşşai geleneğine mi, işraki geleneğe mi yoksa hikmet geleneğine mi yakın
olduğu, zihin dünyasını şekillendiren kaynak ve eser sahiplerinin tespiti ile
aynı zamanda Karakoç’un zihin dünyası tespit edilmeye çalışılacaktır.
Geleneğin tespiti bizlere yazılarındaki kavramların alt mesajını tespit
etmemize olanak sağlayacak ve Sezai Karakoç’u anlama konusunda bir
problem daha çözüme kavuşmuş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Metafizik, meşşai, işraki, hikmet,
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ABSTRACT
Mankind has always wondered and questioned beyond matter after coming
into contact with matter. For this reason, he has always researched beyond
physics, which he came into contact with with his senses, with his knowledge
and belief, and he has made constant efforts in this regard. He prioritized this
effort by making definitions and conceptual explanations to reveal the nature
of matter. The concept of metaphysics has an important place in the literary
approach of Sezai Karakoç. According to Sezai Karakoç, the first rule in art
is to turn to metaphysics. The credo of art is metaphysics. Sezai Karakoç
explained his understanding of metaphysics in his writings. However, he did
not give clear information about the origin of the metaphysics he interpreted
and gave meaning to. In our article, it will be tried to determine in which
sense/meanings metaphysics is used in Sezai Karakoç's writings and their
bases in Islamic thought will be tried to be determined. Determining his
foundations in Islamic thought, whether Sezai Karakoç is close to the
messhai tradition, the ishraki tradition or the tradition of wisdom, at the same
time, Karakoç's mental world will be tried to be determined by identifying
the sources and authors who shape his world of mind. Determining the
tradition will allow us to identify the sub-messages of the concepts in his
writings and one more problem in understanding Sezai Karakoç will be
solved.
Keywords: Messhai,İshraki, Metaphysics

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

53

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Miraç Hadisesi
Mirac Event in Sezai Karakoç’s Poems
Elif DURAN OTO
Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, eliffduran@hotmail.com ORCID: 0000-0003-1092-1658

ÖZET
Sezai Karakoç’un şiiri modern karakteri ve İslâmcı duyarlılığı bünyesinde
bir arada bulunduran
bir şiirdir. Türk Şiirinde önemli bir kırılmayı ve atılımı imleyen İkinci Yeni
Şiiri’nin kurucu şairleri arasında anılan Karakoç, teolojiyi ve bilhassa da
İslâm dinini önceleyen kendi şiirleri ile bu hareket içinde de ayrıksı bir
konuma sahiptir. Müslümanlar için önemli bir anlatı olan Miraç Hadisesi,
Kur’an’da doğrudan yer almasa da çeşitli hadis ve siyer kaynaklarında
ayrıntılarla anlatılmış olması bakımından önem arz etmektedir. Hz.
Muhammed’in Allah ile görüşmesi mevzusuna yaslanan bu hadisenin nasıl
gerçekleştiği, nerede vuku bulduğu, başka kimler ile görüşüldüğü gibi
ayrıntılar İslâm literatüründe defalarca ele alınan ve pek çok sanat eserine de
ilham bakımından kaynaklık eden konular olmuştur. Sezai Karakoç da
İslâmcı kimliği ve büyük ölçüde İslâm terminolojisine olan hâkimiyeti
sebebiyle bu inanca ait bu önemli anlatıyı şiirlerine taşır.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un şiirlerinde Miraç Hadisesi’nin nasıl işlendiği
ile bu kadim anlatının kendisine nasıl modern şiirde alan açtığı anlatılmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Modern Şiir, İslâm, Miraç
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ABSTRACT
Sezai Karakoç's poetry combines modern character and Islamist sensibility.
Karakoç, who is mentioned among the founding poets of the İkinci Yeni
poerty, which marks an important break and breakthrough in Turkish Poetry,
has a distinctive position in this movement with his own poems that prioritize
theology and especially the religion of Islam. The Mirac Incident, which is
an important narrative for Muslims, is important in that it is explained in
detail in various hadith and sirah sources, although it is not directly included
in the Qur'an. Details such as how this event, which is based on the subject
of Muhammad's meeting with Allah, took place, where it took place, and who
else he met with, have been the subjects that have been discussed many times
in the Islamic literature and have been the source of inspiration for many
works of art. Sezai Karakoç also carries this important narrative of this belief
into his poems due to his Islamist identity and his dominance of Islamic
terminology to a large extent.
In this study, it will be tried to explain how the Mirac Event is handled in
Sezai Karakoç's poems and how this ancient narrative opens up a space for
itself in modern poetry.
Keywords: Sezai Karakoç, Modern Poetry, Islam, Miraç
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Sezai Karakoç'un Anılarında Hafızanın Mekânı Olarak Diyarbakır ve Çevresi
Diyarbakir and Its Surroundings As The Memory Place of Sezai Karakoç
Elmas KARAKAŞ
Dr., Aksaray Üniversitesi, elmasferik@gmail.com , ORCID: 0000-0002-5184-3425

ÖZET
Hafızanın zamansal uzantısı olan mazi ile içine doğulan ailenin, evin ve
bunun çevresinde geçen çocukluk ve ilk gençlik yıllarının yaşandığı yerler
hafızanın köklerini saldığı zamansal ve mekânsal düzlemi oluşturur.
Biyografik yahut psikolojik pek çok yaklaşımla da ortaya konulduğu üzere
zaman ve mekânla çerçevesi çizilen bu geçmişin kişilerin karakterinde
olduğu kadar sanatlarında da etkisi vardır. Sanatçıların otobiyografik nitelikli
anıları da bu çerçeveyi ortaya koymaları bakımından büyük öneme sahiptir.
Sezai Karakoç Diriliş dergisinin 7. döneminde ilk sayıdan itibaren
"Hâtıralar" üst başlığını taşıyan 133 yazı boyunca daha sonra "Anılar"
ismiyle kitaplaştırmayı düşündüğü hatıralarını kaleme alır. 1988-1992 yılları
arasında dört yıl boyunca devam eden yazılarda Sezai Karakoç'un çocukluğu,
gençliği, eğitimi, askerliği, memuriyeti gibi sanatçının biyografisinin izini
sürebileceğimiz önemli kırılmalar yine onun kaleminden anlatılır. Şairin
"Dört Yıkılmışlık İçinden" doğan karakteri, "Doğduğum ve Doğmadığım
Şehir: Ergani" başlığı ile ifade ettiği Ergani ve bölgenin değişen yapısı,
Zülküfül Dağı, “Âile” başlıklı bölümlerde karşımıza çıkan Çermik, Palu,
Maden, Viranşehir, Piran, ortaokul yıllarının Maraş’ı ve lise yıllarındaki
Gaziantep hatıraları bu yazılarda karşımıza çıkan birincil mekânlardır.
Sanatçının da hatıralarında vurguladığı gibi, kadim medeniyetlere ev
sahipliği yapan bahsi geçen mekânların ve bu mekânları içine alan
coğrafyanın sanatı üzerinde etkili olduğu da açıktır.
Bu bildiride Sezai Karakoç’un anılarında önemli bir yer tutan Diyarbakır
başta olmak üzere Elazığ, Mardin, Gaziantep gibi çevre illerin de içinde
bulunduğu coğrafyanın sanatçının hayatındaki yeri ve sanatına etkisi ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mekân, Hafıza, Diyarbakır, Sezai Karakoç
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ABSTRACT
The past, which is the temporal extension of memory, the house and the
places where the childhood and early youth years are lived form the temporal
and spatial plane in which the memory takes its roots. As revealed by many
biographical or psychological approaches, this past, framed by time and
space, has an impact on the arts as well as on the characters of the people.
The autobiographical memories of the artists are also of great importance in
terms of revealing this framework.
Sezai Karakoç writes his memoirs, which he intends to publish as a book
under the name "Memories", for 133 articles, starting from the first issue, in
the 7th period of the Diriliş magazine, with the headline "Memories". In the
articles that lasted for four years between 1988-1992, important breaks in the
artist's biography, such as his childhood, youth, education, military service,
and civil service, are told from his pen. The poet's character born out of "Four
Destructions", Ergani, which he expressed with the title "The City I Was
Born and I Was Not Born: Ergani" and the changing structure of the region,
Mount Zülküfül, Çermik, Palu, Maden, Viranşehir, Piran, secondary school
in Maraş and Gaziantep memories in high school years are the primary places
that we come across in these articles. As the artist emphasizes in his memoirs,
it is clear that the places mentioned that host ancient civilizations and the
geography that includes these places have an impact on his art.
In this paper, the place in the artist's life and the effect of the geography on
the artist's art, including Diyarbakır, which has an important place in Sezai
Karakoç's memories, and surrounding cities such as Elazığ, Mardin and
Gaziantep will be tried to be revealed.
Keywords: Place, Memory, Diyarbakır, Sezai Karakoç
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ﺧ ﺮ ﯾ ﻄ ﺔ ﺑ ﻨ ﺎء ﺷ ﺨ ﺼ ﯿ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﻠ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﻌ ﺎ ﺻ ﺮ و ﻓ ﻖ ﻣ ﻨ ﻈ ﻮ ﻣ ﺔ ا ﻟ ﻘ ﯿ ﻢ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﻮ ﺣ ﺎ ة ﻣ ﻦ أ ﻋ ﻤ ﺎ ل ﺳ ﺰ ا ﺋ ﻰ ﻛ ﺮ ا ﻛ ﻮ ﺗ ﺶ
Sazai Karakoç'un Eserlerinden İlham Alan Değerler Sistemine Göre Çağdaş Müslüman'ın
Kişiliğini İnşa Etme Haritası
El Sayed Mohammed MAREY
, El-Ezher Üniversitesi, sayedmarey@gmail.comﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزھر Prof. Dr.,

ÖZET
ﻟﻌﻞ ﺣﻘ'ﺔ زﻣ,+ﺔ اﻛ0/ـ3 2ﺎﻟﻌ5/ﺔ ﻓﻰ اﻟ/ﺎر9ﺦ اﻟ<;/ﻰ اﻟ=>ﯾ@ 03ـ' Aﺗ D,'Cاﻟ'5ﺎد Fاﻟﻌﻠ5ﺎﻧ,ﺔ اﻟIـﺎرﻣﺔ
ﺣ/ﻰ ﻋﺎم 1950م ،ﺣﻘ'ﺔ ﻣ+ﻊ ﻓ,ﻬﺎ ﺗ=ﻔ T,اﻟﻘ;آن اﻟ X9;Wﺣ/ﻰ ﻓﻲ <ﻠ,ﺎت اﻟ[ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ;9ﻌﺔ ،وأﻏﻠﻘ 2أﺑ`اب
اﻟ>5ارس اﻟ[ـ ـ ـ ـ ـ;ﻋ,ﺔ ﺣ/ﻰ ﻓﻰ وﺟﻪ اﻟ05ـ ـ ـ ـ ـﻠ e,5اﻷﺗا;ك ،وﺟ;م اﻟ/ﻔ ;,Wاﻹﺳـ ـ ـ ـ ـﻼﻣﻲ وﺣ;ﻣ 2ﻣ5ﺎرﺳـ ـ ـ ـ ـﺔ

اﻟ[ـ ـ ـ ـﻌﺎﺋ; اﻟ>ﯾ,+ﺔ  ،وﺣ'm ;lﺎﻋﺔ اﻟI5ـ ـ ـ ـ=ﻒ 3ﺎﻟﻌ;,oﺔ ،ﺑﻬ>ف ﺗ e9`Wﺟ,ﻞ ﺗ;<ﻰ 3ﻌ >,ﻋ eدﯾ+ﻪ وﻋe
أﺣqـﺎن إﺳـﻼﻣﻪ  ،وﻓﻰ ﺗﻠ sاﻟ=ﻘ'ﺔ ﻟ eut Xوﺿـﻊ اﻹﺳـﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟ Xﻣ/wﻠﻔﺎً ﻋ eﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗ;<,ﺎ ،وﻟX

 eutﻟﻠ05ﻠ e,5ﺗ,y5ﻞ ﺳ,ﺎﺳﻲ وﻻ ﺣ`qر دوﻟﻰ.

<ﺎن اﻟ[ ـﺎﻋ; ﺳ ـا|ﺋﻲ <ﺎارﻛ`ﺗ} tﻘ`د ﻧﻘﻠﺔ ﺟ>ﯾ>ة ﻟﻠﻔ ;Wاﻹﺳ ـﻼﻣﻲ ﺗ= 2ﺷ ـﻌﺎر "اﻟ5ﻘﺎوﻣﺔ" ،اﻟ/ﻲ ﻣّyﻠ2

ﺟ`ﻫ; أﻋ5ﺎﻟﻪ اﻷدﺑ,ﺔ ؛ ﺣ @,ﺑ>أ ﻓﻲ اﻟ/Wﺎ3ﺔ ﻷول ﻣ;ة ﻓﻲ ﻣ I/+ـ ـ ـﻒ ﺧ 05ـ ـ ـ,+,ﺎت اﻟﻘ;ن اﻟ5ﺎﺿ ـ ـ ـﻲ ﻣﻊ

ﻣ†ﻠﺔ اﻟ[ ـ;ق اﻟ ، ;,'Wواﻛ5/ﻠ 2ﺷ ـ Iwـ/,ﻪ اﻟ[ ـﻌ;9ﺔ ﺣ/ﻰ ﺗ`ﺻ ـﻞ إﻟﻰ ﻣyﻠ@ ﺑ+ﺎء اﻟ[ ـ Iwـ,ﺔ اﻟ[ ـﻌ;9ﺔ
،واﻟ/ﻰ ﺗy5ﻠ 2ﻓﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻼع رﺋ0,ﺔ ﻫﻰ:

اﻷول :أن `utن اﻟ[ﺎﻋ; ﻫ` ﻧﻔ0ﻪ و ﻟWﻲ `utن ﻫ` ﻧﻔ0ﻪ  A†tأن ﯾ/ﻐ.;,
اﻟyﺎﻧﻲ :أن `utن اﻟ[ﺎﻋ; ﻣﻘً+/ﻌﺎ ﺑ+ﻔ0ﻪ  A=tﻓ+ﻪ ﺑ5+,ﺎ ﯾ`=/ل ﺑ`اﺳ/Cﻪ.
ﺛﺎﻟًyﺎ :أن [tﻌ; 3ﺎﻟ0ﻌﺎدة ﻻ tﺄﺗﻲ ﻫ•ا ﻣ eاﻟ=,ﺎة ﺑﻞ ﻣ eﺗ;ك اﻟ=,ﺎة.

وﻟﻌﻞ ﻫ•ا ﻣﺎ ﺣ>ا [3ـﺎﻋ; اﻹﺳـﻼم اﻟ=>ﯾ@ )ﺳـا|ﺋﻰ <ا;ﻛ`ﺗ}( أن Itـ>ح 53ﻌﺎﻟ Xﻫ•ا اﻟ>ﯾ eﻓﻰ أﻋ5ﺎﻟﻪ
ﻓ;,ﺳ Xﻟ`ﺣﺔ اﺳﻼﻣ,ﺔ ﺗﻌ “uﻣ/0ﻘ'ﻞ أﻣ/ﻪ ﻣ eﺧﻼل ﻓ eاﻟ5ﻘﺎوﻣﺔ اﻟ•” اﺗﻘ+ﻪ رﺣ5ﻪ ﷲ
ﻫ>ف اﻟ`رﻗﺔ اﻟ'=,yﺔ  :ﺑ+ﺎء ﺧ;C9ﺔ ﻣW/ﺎﻣﻠﺔ ﻟ e9`W/ﺷ,Iwﺔ اﻟ05ﻠ Xاﻟ5ﻌﺎﺻ; وﻓ Dﻣ`l+ﻣﺔ اﻟﻘX,
اﻟ`/05ﺣﺎة ﻣ eأﻋ5ﺎل اﻟ[ﺎﻋ; ﺳا|ﺋﻰ <ا;ﻛ`ﺗ}
ﻣ+ﻬﺞ اﻟ'=@ :اﺳ>w/م اﻟ'ﺎﺣ@ اﻟ+5ﻬﺞ اﻻﺳ/ﻘا;ﺋﻰ و اﻻﺳ'+/ﺎmﻰ و اﻟ`ﺻﻔﻰ
ﻧﺎﺗﺞ اﻟ'=@ اﻟ`/5ﻗﻌﺔ  :رﺳ Xﺧ;C9ﺔ ﺷ,Iwﺔ اﻟ[ﺎﻋ; اﻟ05ﻠ Xاﻟ5ﻌﺎﺻ;
-اﻟ`/ﺻﻞ ﻟ=|ﻣﺔ ﻣ eاﻟﻘ X,اﻹﺳﻼﻣ,ﺔ اﻟ`/05ﺣﺎة ﻣ eأﻋ5ﺎل اﻟ[ﺎﻋ; ﺳا|ﺋﻰ <ﺎارﻛ`ﺗ} .
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Sezai Karakoç’un Batı Medeniyetine Yaklaşımı ve Eleştirisi
Sezai Karakoç's Approach and Criticism to Western Civilization
Erdal AKSOY
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, erdal.aksoy@hbv.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-2201-9039

ÖZET
Medeniyet Sezai Karakoç’un eserlerindeki temel kavramlardan biridir.
Medeniyetin iki yönü olduğunu ifade eden Karakoç bunlardan ilkini; bütün
insanlığa hitap eden, ilk insandan başlayıp bugüne kadar gelen ve bundan
sonra da insanlığın sonuna kadar sürecek olan tarih olgusu olarak görürken,
ikinci boyutunun ise insanın sadece fiziki ya da fizyolojik ihtiyaçlarına cevap
veren bir sistem değil, aynı zamanda manevî-ahlâkî, metafizik ve kültürel
isteklerini de karşılamak amacını taşıması gerektiğini düşünmektedir.
Karakoç Batı medeniyetini, Grek medeniyetinin hazanında bir Roma,
Roma’nın bağbozumunda bir Hıristiyanlık, Ortaçağ’ın gün batımında bir
Rönesans, Rönesans’ın altın noktasında bir Reform, Reform’un arkasından
aklın diktatörlüğü şeklinde formüle etmiştir. Tarihsel süreçte açıkladığı Batı
medeniyetinin gelişimi, kavramın ve sunduğu değerlerin anlaşılması
açısından önemlidir. Ona göre Batı medeniyeti, eski Yunan medeniyeti ile
Roma medeniyetinin birleşmesi (sentezi) sonucunda ortaya çıkan
Grekoromen medeniyetinin unsurlarına dayanmaktadır.
Batı medeniyetinin temelini teşkil eden en önemli unsurlardan ikisi bilim ve
tekniktir. Batı medeniyeti incelendiğinde, ilk bakışta görülmese de ayrıntılı
bir şekilde bakıldığında, ideolojik bir çerçeve ve şartlanma bulunduğunu
ifade eden Karakoç, bu medeniyetin bilim ve teknoloji ile donanmış bir
emperyalizm ideolojisi olduğunu ileri sürmektedir. Bununla birlikte Batı
medeniyetinin insan, metafizik ve adalet olgularına yaklaşımları eleştirel bir
şekilde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, medeniyet, Batı medeniyeti, Doğu
medeniyeti, hakikat medeniyeti
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ABSTRACT
Civilization is one of the basic concepts in Sezai Karakoç's works.
Expressing that civilization has two aspects, Karakoç sees the first of them
as a historical phenomenon that appeals to all humanity, starting from the
first human to the present and will continue until the end of humanity; he
thinks that the second dimension is not only a system that responds to the
physical or physiological needs of human, but also that it should aim to meet
spiritual-moral, metaphysical and cultural demands.
Karakoç formulated the Western civilization as a Rome at the end of the
Greek civilization, a Christianity at the vintage of Rome, a Renaissance at
the sunset of the Middle Ages, a Reformation at the golden point of the
Renaissance, and the dictatorship of Mind after the Reformation. The
development of Western civilization, which he explained in the historical
process, is important in terms of comprehension the concept and the values
presented by the concept. According to him, Western civilization is based on
the elements of Greco-Roman civilization that emerged as a result of the
combination (synthesis) of ancient Greek civilization and Roman
civilization.
Two of the most important elements that constitute the foundations of
Western civilization are science and technique. Expressing that when
Western civilization is examined, there is an ideological framework and
conditioning, even if it is not seen at first glance, Karakoç claims that this
civilization is an ideology of imperialism equipped with science and
technology. However, the approach of Western civilization to the phenomena
of human, metaphysics and justice will be critically examined in this study.
Keywords: Sezai Karakoç, civilization, Western civilization, Eastern
civilization, truth civilization

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

60

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Etkiler ve Katkılar Bağlamında Sezai Karakoç'un Sanatına Hatıraları
Üzerinden Bakmak
Looking At the Art of Sezai Karakoc Through His Memories in the Context of Influences and
Contributions
Erdem DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, erdem.donmez@bilecik.edu.tr, ORCID: 0000-0003-3354-2351

ÖZET
Sezai Karakoç, Diriliş dergisinde 7. cildin ilk sayısından başlayarak 133 sayı
boyunca hatırlarını yayımlar. 25 Temmuz 1988-5 Şubat 1992 arasında
yayımlanan bu hatıralarda şairin doğduğu 1930’lu yıllardan başlayarak
1970’li yıllara kadar Türkiye’nin geçirdiği siyasal, sosyal, kültürel,
ekonomik dönüşümün yanı sıra fikir, sanat ve edebiyat dünyasındaki
değişiklikler ve kırılmalar ele alınır. Özellikle ilk sayıda ve sonrasında
anılarını neden yazma gereksinimi duyduğunu açıklayan Sezai Karakoç,
Ergani’deki çocukluk yıllarından başlayarak 1970’li yıllara kadarki hayatını
yaşadığı şehirler/kasabalar ve içinde bulunduğu okullar/kurumlar üzerinden
başlıklandırarak anlatır. Onun kitaplarına girmeyen birtakım düşünce ve
ilişkilerine dair detaylara hatıralar aracılığıyla ulaşmak mümkündür.
Sezai Karakoç, yaklaşık kırk yıllık bir zaman dilimini kapsayan hatıralarında
çocukluğundan itibaren şiire ilgisinin nasıl geliştiğine, ilk şiirlerini ne zaman
yazdığına, gelenekle ne şartlarda bağlantı kurduğuna, poetik bilincinin nasıl
oluştuğuna dair ayrıntılar aktarır. Yazılıp yayımlandıktan sonra pek çok
dedikoduya sebep olan ve etkileri bugünlere kadar süren “Monna Rosa” başta
olmak üzere bazı şiirlerini ne zaman, hangi şartlarda ve durumlar üzerine
yazdığına dair ayrıntıları aktaran Sezai Karakoç, döneminin edebiyat
çevresiyle ilgili kişiler, dergiler, yönelimler bağlamında değerlendirmelerine
yer verir. Yazarlık hayatının başından 1970’li yıllara kadar yazdığı gazete ve
dergilerden de bahseden şairin külliyatına eklenecek yeni yazıların
bibliyografyasına da hatıralar aracılığıyla ulaşmak mümkündür.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un hatıralarından yola çıkılarak şiirlerine, şiir
anlayışına, dönemin edebiyat çevrelerine dair değerlendirmeleri üzerinden
şairin kitaplarına girmeyen poetik görüşleri açığa çıkartılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş, “Hatıralar”, sanat, şiir
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ABSTRACT
Sezai Karakoç publishes his memoirs for 133 issues, starting with the first
issue of the 7th volume in the journal Diriliş. In these memoirs, published
between 25 July 1988 and 5 February 1992, the political, social, cultural and
economic transformation of Turkey, starting from the 1930s when the poet
was born, until the 1970s, as well as the changes and ruptures in the world of
ideas, art and literature are discussed. Sezai Karakoç who explaining why he
felt the need to write his memories especially in the first issue and afterwards,
talked about the cities he lived in, starting from his childhood in Ergani until
the 1970s. It is possible to reach the details of some of his thoughts and
relationships that are not included in his books, through memories.
Sezai Karakoç, in his memories covering a period of about forty years, gives
details about how his interest in poetry developed since his childhood, when
he wrote his first poems, under what conditions he connected with tradition,
and how his poetic consciousness was formed. Sezai Karakoç, who gives
details about when, under what conditions and situations he wrote some of
his poems, especially Monna Rosa, which caused many gossip after it was
written and published, and whose effects continue to this day, gives place to
his evaluations in the context of people, magazines and trends related to the
literary circle of his period. It is possible to reach the bibliography of new
articles to be added to the poet's corpus, who also mentions the newspapers
and magazines he wrote from the beginning of his writing life until the 1970s,
through memories.
In this study, based on the memories of Sezai Karakoç, it will be tried to
reveal the poetic views of the poet, which did not exist in his books, through
his evaluations of his poems, his understanding of poetry, and the literary
circles of the period.
Keywords: Sezai Karakoç, Diriliş, “Memories”, art, poem.
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Diriliş Şehirleri Atlası: Sezai Karakoç’un Şiirinde İslam Coğrafyası
Atlas of Resurrection Cities: Islamic Geography in the Poetry of Sezai Karakoc
Erhan Salih FİDAN
Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, esfidan@kastamonu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6347-4057

ÖZET
Ömrü boyunca “diriliş düşüncesi” çerçevesinde bir medeniyet tasavvuru
ortaya koymaya gayret eden Sezai Karakoç’un şiirlerinde dikkat çeken bir
husus da sıklıkla zikredilen İslam şehirleridir. Başta Kudüs, Şam, Bağdat,
Mekke, Medine ve İstanbul olmak üzere İslam’ın ilim, kültür ve medeniyet
merkezlerinden olma hüviyetini taşıyan şehirlerden başka İslamabat’tan
Kuala Lumpur’a; Kahire’den Bakü’ye; Kurtuba’dan Diyarbekir’e kadar çok
geniş bir coğrafyayı şiirlerinde zikreder. Bu zikredişler ise daima İslam
medeniyeti çerçevesinde olmakla birlikte, kimi zaman bir ağıt havasındadır;
kimi zaman diriliş düşüncesi çerçevesinde umut aşılayıcıdır. Bilhassa
Anadolu şehirleri ve İstanbul bahis konusu olduğunda ise şairin şiirine
aksettirdiği otobiyografik pencere açılıverir. Mesela İstanbul Sezai
Karakoç’un “otuz yıl kana kana yaşadığı” şehirdir. Diyarbekir, Bursa,
Konya, Edirne gibi şehirler ise “bize mahsus görüntüler” ile medeniyetimizin
aslî manzaralarını sunmaktadır. Bu tebliğle Sezai Karakoç’un şiirlerinde
İslam coğrafyasının, İslam şehirlerinin izleri sürülecektir. Bilhassa edebî
yönünden ziyade fikrî yönü ağır basan “Alınyazısı Saati” adlı şiirde tek tek
zikredilen önemli İslam şehirlerinin (Kudüs, Bağdat, Şam vs.) şairin fikir
âleminde tuttuğu yeri görmek; İslâm’ın ilim, kültür ve medeniyet merkezleri
atlası hüviyeti gösteren “Alınyazısı Saati”ne Müslümanların ve şehirlerin
alınyazısı veçhesinden bakmak bu tebliğin amaçlarındandır. Bu sûretle bir
medeniyet işçisi ve diriliş eri olarak Sezai Karakoç’un zihninde yer eden
coğrafyanın genişliği tespit edilerek, “şehir-İslam medeniyeti-diriliş
düşüncesi” üçgeninde yukarıda bir kısmı zikredilen İslam şehirlerine
yüklenen manalar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Diriliş, İslam, Şehir, Şiir, Sezai Karakoç.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, who has been trying to put forward a vision of civilization
within the framework of the “resurrection idea” throughout his life, often
mentions Islamic cities in his poems. Apart from the cities that bear the
responsibility of being one of the centers of science, culture and civilization
of Islam, especially Jerusalem, Damascus, Baghdad, Mecca, Medina and
Istanbul, he mentions a very wide geography from Islamabad to Kuala
Lumpur; Cairo to Baku; Kurtuba to Diyarbekir in his poems. These adverts
are always within the framework of Islamic civilization, sometimes they are
in the mood of lamentation; sometimes they are instilling hope within the
framework of the idea of resurrection. In particular, when it comes to
Anatolian cities and Istanbul, the autobiographical window that the poet sets
in his poetry opens. For example, Istanbul is the city where Sezai Karakoç
“lived life fully for thirty years”. Cities such as Diyarbekir, Bursa, Konya,
Edirne offer the main views of our civilization with “special images for us”.
In this paper, traces of Islamic geography and Islamic cities will be traced in
the poems of Sezai Karakoc. In particular, the important Islamic cities
(Jerusalem, Baghdad, Damascus, etc.) mentioned one by one in the poem
called “Alınyazısı Saati”, which outweighs the intellectual aspect rather than
the literary aspect, to see the place that the poet holds in the realm of ideas is
one of the purposes of this paper. And it is one of the purposes of this paper
to look at the “Alınyazısı Saati”, which can be seen as an atlas of the cities
of the center of science, culture and civilization of Islam, from the forehead
of Muslims and cities. In this way, the breadth of the geography in the mind
of Sezai Karakoç as a civilization worker and resurrection man will be
determined. And in the triangle ”city-Islamic civilization-the idea of
resurrection", we will focus on the meanings assigned to Islamic cities, some
of which are mentioned above.
Keywords: Resurrection, Islam, City, Poetry, Sezai Karakoc.
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Sezai Karakoç: Söylediğini Yaşamak, Yaşadığını Söylemek
Sezai Karakoç: To Live What He Says, To Say That He Lives
Erkan ÇAV
Dr., Serbest Araştırmacı, caverkan@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8640-5505

ÖZET
Sezai Karakoç’u, “söylediğini yaşamak, yaşadığını söylemek” düsturu ile
bilgi ve hikmetin aynasında değerlendirmek mümkündür. Karakoç, söz ve
eylem bütünlüğünü yaşamında üst seviyeye çıkarmış, duygu ve düşüncelerini
varlığı ile perçinlemeyi ve birleştirmeyi başararak etkili, derinlikli, örnek ve
kalıcı bir varolma pratiği göstermiştir.
Karakoç, “özü sözü bir olmak” kadim kaidesini hayatına uygulayarak
“kendini bil” öğüdünü “nefsini bilen rabbini bilir” İslâmî perspektifi içinde
eritebilmeyi başararak bireysel varlığını, 88 yıllık ömrünü inşa etmiştir. Bu,
aynı zamanda amel-ilim bütünlüğü demektir. Bu kararlılığı, Karakoç’un,
İslâm’ın tarif ettiği ve peygamberin övdüğü şairlerden biri olmasını,
inancıyla bütünlüklü bir hayatı içselleştirmesini sağlamıştır. Karakoç’un,
düşünceleri, eylemleri ve gündelik yaşamı ile görünür kıldığı bilgi ve hikmet
birliği, bireysel zamanını evrensel zaman, bireysel mekânını evrensel mekân
ve bireysel varlığını evrensel varlık tasavvuru ile bütünleştirebilmesini
sağlamıştır.
Bunu, bilgelik ve irfan ile yoğrulmuş dokuz özelliği ile sağladığını
düşünüyoruz: 1-Sabırlı ve istikrarlı olmak, 2- Yaptığı işi en iyi şekilde
yapmak, 3- Hayatın dünyevî ve uhrevî olanla bütün olduğunun idrakine
sahip olmak, 3- Maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevi anlamıyla aşk’ın
hakkını vermek, 5- “Her insan değerlidir” düsturu ile hareket etmek, 6- Asla
umutsuz olmamak, 7- Rehber olmak ve nesiller yetiştirmek, 8- Kanaatkâr
yaşamak ve israf etmemek, 9- Göründüğü gibi olmak ya da olduğu gibi
görünmek. Böylece bilgeliğini herkesçe kullanılabilecek bilgiye, irfanını
evreni kucaklayan hikmete dönüştürmeyi başarmış, bunun yöntemini
hayatıyla aktarmıştır. Bu, onun, bireyler, toplum ve insanlık ile kurduğu
kalıcı bağdır.
Karakoç, ruhun dirilişi için özüyle bütünleşik bir maddî ve manevi hayata
sahip olmanın önemini bizatihi göstererek “model bir varoluş pratiği” inşa
etmiştir. Ruhun dirilişi İslâm’ın dirilişinin, İslâm’ın dirilişi insanlığın
dirilişinin kaynağı olacaktır. İslâm Medeniyeti, bu yaklaşımın teorisi ve
pratiği olarak önerilmekte, bireyden kainata bağlanan varlık tasavvuru,
dünya sisteminde bu zeminde yükseltilmektedir.
Hakikatli bir hayatın sahibi Karakoç’un, sözlerinin ve eylemlerinin
örtüşmesi, fikirlerinin hayatla içe içeliğini, etkilerinin toplumda
kalıcılaşmasını ve XX. yüzyılın Türkiye düşünce dünyasını inşa eden
isimlerden biri olmasını sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Varoluş, Bilgi, Bilgelik, İrfan, Hikmet.
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ABSTRACT
It is possible to evaluate Sezai Karakoç in the mirror of knowledge and
wisdom, with the motto “to live what he/she says, to say that he/she lives”.
Karakoç has taken the integrity of words and actions to the highest level in
his life, and has succeeded in riveting and combining his feelings and
thoughts with his existence. Thus, he showed an effective, deep, exemplary
and permanent practice of existence.
Karakoç, by applying the ancient rule of “to be one with his/her essence and
word” to his life, succeeded in melting the advice of “know yourself” in the
Islamic perspective of “who knows himself/herself, knows his/her Lord”. He
built his individual existence, his 88-year life, with this approach. This also
means the integrity of deeds and sicence with spritual meanings too. This
determination enabled Karakoç to be one of the poets described by Islam and
praised by the prophet, and to internalize a whole life with his belief. The
unity of knowledge and wisdom that Karakoç made visible with his thoughts,
actions and daily life enabled his to integrate his individual time with
universal time, his individual space with universal space, and his individual
existence with the concept of universal existence.
We think he achieves this with his nine attributes kneaded with erudition and
lore: 1-Be patient and stable, 2- To do his/her job in the best way, 3- To have
the understanding that life is whole with the earthly and otherworldly, 4- To
give the right of love in the material and spiritual, worldly and otherworldly
meanings, 5- Acting with the motto “Every person is valuable”, 6- Never be
hopeless, 7- Being a guide and educating/raising generations, 8- Living with
conviction and not wasting, 9- To be what he/she seems or to appear as he/she
is. Thus, he succeeded in transforming his erudition into knowledge that can
be used by everyone, and his lore into wisdom that embraces the universe,
and conveyed the method of this with his life. This is his lasting bond with
individuals, society and humanity.
Karakoç has built a “model existence practice” by showing the importance
of having a material and spiritual life integrated with his essence for the
resurrection of the soul. The resurrection of the soul will be the source of the
resurrection of Islam, and the resurrection of Islam will be the source of the
resurrection of humanity. The Islamic Civilization is proposed as the theory
and practice of this approach, and the concept of being connected from the
individual to the universe is raised on this ground in the world system.
The coincidence of the words and actions of Karakoç, the owner of a truthful
life, ensured that his ideas were intertwined with life, his effects were
permanent in the society, and he became one of the names that built the world
of thought in Turkey in the twentieth century.
Keywords: Existence, Knowledge, Erudition, Lore, Wisdom.
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Sezai Karakoç’un Piyeslerinde Metafizik Düşünce ve İslami Tiyatro Estetiği
The Metaphysical Notion and Islamic Theatre Aesthetics in the Plays of Sezai Karakoç
Esra DİCLE
Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi, esradicle@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5029-4164

ÖZET
Sezai Karakoç’un şiirleri, hikâyeleri, yazıları ve piyeslerinden oluşan derin
külliyatı, onun fikir ve ideallerini bir bütün olarak duyumsatır. Sezai
Karakoç’un eserleri üzerine yapılan çalışmalar arasında piyeslerinin, güçlü
şiirinin gölgesinde kaldığı ve yeterince araştırılmadığı görülür. Yazarın
1977-1982 arasında kaleme aldığı beş piyesinde hem düşünce hem estetik
olarak tiyatro türüne getirdiği katkı önemlidir. Karakoç, Armağan’da
Fuzûlî’nin Hadikatü’s Sü’eda adlı eserinde, Hz. Yusuf ve Hz. Yakup’un
çilelerinin işlendiği bölümleri tiyatroya uyarlar. Ertelenen Düğün ve Çeyiz,
diriliş felsefesini tartışan, metafizik yoğunluğu yüksek eserlerdir. Perde,
derin bir tarihsel bakışla oluşturulmuş, savaş psikolojisini kavrayan bir
piyesken Görev’de, insanın yaradılış gayesi, görev ve sorumlulukları üzerine
düşünülür. Kimi incelemelerde söz konusu piyeslerin sahne tekniğine uygun
olmadığı belirtilse de Sezai Karakoç’un şiirsel bir dil, simgesel, yer yer
fantastik bir üslup, dışavurumcu bir teknikle biçimlendirilmiş piyesleri
modern tiyatro anlayışından önemli izler taşır. Bununla birlikte, yazarın da
ifade ettiği gibi İslami tiyatro estetiğinin imânları üzerine düşünen,
düşünmeye çağıran eserlerdir. Bu çalışmada hem metafizik düşüncenin
piyeslerlerde nasıl geliştirildiği hem de piyeslerin tekniğini nasıl belirlediği
incelenecek. Buradan yola çıkarak Sezai Karakoç’un piyeslerinin nasıl bir
dramaturjiye sahip olduğu, bunun İslami tiyatro estetiğini nasıl mümkün
kıldığı gösterilmeye çalışılacak.
Anahtar Kelimeler: Metafizik, Varoluş, Estetik, İslami Tiyatro
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ABSTRACT
This Sezai Karakoç's deep corpus of poems, stories, writings and plays
reflects his ideals as a whole. However it is seen that Sezai Karakoç's plays
are overshadowed by his powerful poetry and are not adequately researched.
The author's contribution to the theater genre, both in thought and aesthetics,
is important in his five plays written between 1977 and 1982. He adapts
sections from Fuzûlî’s Hadikatü’s Sü’eda which discuss Hz. Yusuf and Hz.
Yakup’s ordeals, in his play Armağan. Ertelenen Düğün and Çeyiz discuss
the philosophy of resurrection and have a high metaphysical intensity. Perde
is created with a deep historical perspective and comprehends the psychology
of war. In Görev, the purpose of existence, duties and responsibilities of man
are considered. Although it is stated in some studies that the plays in question
are not suitable for the stage technique, Sezai Karakoç's plays, which are
shaped with a poetic language, a symbolic, sometimes fantastic style, and an
expressionist technique, carry important traces of modern theater. In
addition, as the author states, these works think about the possibilities of
Islamic theater aesthetics and also invite researchers to think about that. In
this study, how metaphysical thought is developed in plays and how it
determines the technique of plays will be examined. From this point of view,
it will be tried to show what kind of dramaturgy Sezai Karakoç's plays have
and how this makes Islamic theater aesthetics possible.
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Sezai Karakoç’un Edebiyatı Bir Tebliğ Metodu Olarak Kullanması
Sezai Karakoç's Use Of Literature As A Communıcation Method
Esra KARAKUŞ
Dokt. Öğr., krks9358@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-9115-8780.

ÖZET
Bildiride, Sezai Karakoç’un Kur’ânî geleneğin izini sürerek edebiyatı bir
tebliğ metodu olarak kullandığı düşüncesi öne sürülmektedir. Şairin
eserlerinden örnekler verilerek asırlar evvel başlamış olan tebliğ zincirinin
devamı niteliğinde İslâmî mefkureyi edebiyat yolu ile beyan ettiği savı
ispatlanmaya çalışılmıştır. Karakoç yaşama gayesini, “Diriliş Neslinin
Amentüsü” adlı eserinde “Bir site kurmalıyım. İslâm sitesini yeniden
kurmalıyım. Canlandırmalıyım, diriltmeliyim onu. Çağ içinde varoluş
hikmetim bu.” şeklinde açıklamıştır. Bittabi bu düşünce yazdığı eserlerinde
temelini oluşturmuştur. Araştırmalarda Yazarın, Ahmed Yesevî, Mevlâna,
Yunus Emre, Mehmet Akif gibi erenler ve mütefekkirler ile aynı menbâdan
beslendiği gözlemlenmiştir. Bu çalışma buluştukları ortak paydanın “din ile
dinî fikirleri tebliğ ve tebyin” olduğu tezini savunma açısından önemlidir.
Araştırmada doküman analizi ve veri toplama gibi yöntemlerden
faydalanılmıştır. Yapılan çalışma ile genel olarak; Karakoç’un insanlara
İslâmiyeti tebliğde edebiyatı kullanması, yazdığı eserler ile geniş bir kitleye
hitap ederek İslam ve İslam medeniyeti alanında dikkatleri celbetmesi, kadim
ve bugünü birleştirerek bir fikir sentezi oluşturması ve yazıları ile bunu bir
adım öteye taşıması gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Yazarın manzum ve mensur
eserlerinde bulunan dinî düşüncelerinin daha detaylı incelenmesi ve bu
düşünceler çerçevesinde bir kavram haritası hazırlanması hem yazar hem de
alan ile ilgili yapılacak çalışmaları daha anlaşılır kılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Türk- İslam Edebiyatı, İslam, Sezai Karakoç,
tebliğ
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ABSTRACT
In the paper, it is suggested that Sezai Karakoç follows the Qur'anic tradition
and uses literature as a method of communication. By giving examples from
the works of the poet, it has been tried to prove the claim that he declared the
Islamic ideal through literature as a continuation of the chain of communiqué
that started centuries ago. Karakoç describes his purpose in life in his work
called "Diriliş Neslinin Amentüsü": 'I have to set up a website. I have to
reinstall the islamic site. I must revive it, I must resurrect it. This is the
wisdom of my existence in the age.' Bittabi, this thought formed the basis of
his works. In the researches, it has been observed that the Author is fed from
the same source with the saints and thinkers such as Ahmed Yesevi, Mevlâna,
Yunus Emre, Mehmet Akif. This study is important in terms of defending the
thesis that the common denominator they meet is "religion and religious ideas
and preaching". Methods such as document analysis and data collection were
used in the research. In general, with the study; Karakoç's use of literature to
convey Islam to people, appealing to a wide audience with the works he
wrote, attracting attention in the field of Islam and Islamic civilization,
creating a synthesis of ideas by combining ancient and present, and taking it
one step further with his writings have been achieved. A more detailed
examination of the author's religious thoughts in his poetic and prose works
and the preparation of a concept map within the framework of these thoughts
will make the studies on both the author and the field more understandable.
Keywords: Literature, Turkish-Islamic Literature, Islam, Sezai Karakoç,
communiqué
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Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü’nde Sünnet Temelli Sosyolojik
Yaklaşımlar
Sezai Karakoç's Sociological Approaches Based on Sunnah in Diriliş Neslinin Amentüsü
Esra Nur SEZGÜL
Arş. Gör., Samsun Üniversitesi, esranurszgl@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-5135-9203

ÖZET
Bu çalışmamızda Sezai Karakoç’un sosyolojik yaklaşımında sünnet algısının
nerede yer aldığı ve nasıl konumlandığı üzerinde durmayı hedeflemekteyiz.
Daha önce Karakoç özelinde sünnet-sosyoloji ilişkisi üzerine disiplinler arası
bir çalışmanın kaleme alınmamış olması bizi bu konu üzerine araştırma
yapmaya sevk etmiştir. Toplum bilim olarak da ifade edilen sosyoloji ilmi,
toplumları gerek tarih gerek kültürel gerek siyasi açıdan olsun bir bütün
olarak ele alarak inceleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sezai
Karakoç ise kendisine toplumu ve toplumun sorunlarını dert edinmiş kıymetli
bir yazar olarak Diriliş Neslinin Amentüsü eseri özelinde çalışmamıza ilham
kaynağı olmaktadır. Bu bağlamda makalemiz iki ana bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde sünnet ve sosyoloji ilişkisi üzerinde
durulmaktadır. Değişen şartlar ve tarihi akış içerisinde dini kaynaklara
yüklenen anlamlar da tağyir edebilmektedir. Tam da bu nedenle toplumda
yaşanan gelişmelerin Müslümanların İslam’ı ve İslam’ın ikinci ana kaynağı
olan hadisleri değerlendirmeye etkisi, üzerinde durulması gereken hassas bir
konudur. Nitekim sünnet, ilahi hitabın topluma yansıtılmasında somut bir
kaynaktır. Bu nedenle toplum ve sünnet arasında diri bir iletişim söz
konusudur ki ilk bölümde bu husus üzerinde durulması hedeflenmektedir.
İkinci bölümde ise Diriliş Neslinin Amentüsü eserinde sünnet temelli
sosyolojik yaklaşımlarının nasıl karşımıza çıktığına yer verilmektedir.
Karakoç, yaşadığı toplumun dirilişi ve içinde bulunduğu krizden
kurtulabilmesi adına topluma adeta bir reçete sunmuştur. Biz de bu reçetenin
temelinde yer alan sünnet algısının üzerinde durmayı hedeflemekteyiz.
Ardından sonuç kısmı ile çalışmamız nihayete ermektedir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Sosyoloji, Diriliş Neslinin Amentüsü, Anlama.
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ABSTRACT
In this study, we aim to focus on where and how the sunnah perception is
located in Sezai Karakoc’s sociological approach. The fact that an
interdisciplinary study on the sunnah-sociology relationship in Karakoc has
not been written has led us to research on this issue. The sociology principle,
also expressed as science, is a science that examines societies as a whole,
whether in history or cultural or political terms. Sezai Karakoç inspires us to
work in the Diriliş Neslinin Amentüsü, a valuable writer who has been
worrying about society and society's problems. In this context, our article
consists of two main sections. The first chapter focuses on sunnah and
sociology relations. In the changing circumstances and historical flow, the
meanings that are uploaded to religious sources can also be denatured. This
is precisely why the development of society has an impact on the evaluation
of Islamic Islam and the second main source of Islam, which is a delicate
matter to focus on. In fact, sunnah is a concrete source for the public
reflection of the divine address. Therefore, there is a clear communication
between society and sunnah, which is intended to be addressed in the first
chapter. In the second part, the Diriliş Neslinin Amentüsü is how the sunnahbased sociological approaches come to our face. Karakoç has provided a
recipe for society to survive the resurrection and crisis of the society he lives
in. We aim to focus on the sunnah perception at the heart of this prescription.
And then, with the result, our work is finished.
Keywords: Hadith, Sociological, Diriliş Neslinin Amentüsü,
Understanding.
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Sezai Karakoç’un Diriliş Neslinin Amentüsü’nde Sünnet Temelli Sosyolojik
Yaklaşımlar
Sezai Karakoç's Sociological Approaches Based on Sunnah in Diriliş Neslinin Amentüsü
Eyüp Can EKİNCİ
Dokt. Öğr.., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, e.canekinci@gmail.com , ORCID: 0000-0002-1746-4237

ÖZET
Türk şiirinin yeni söylem arayışına tabii olduğu dönemin adına olan
Tanzimat, şekil ve muhteva bakımından Batı merkezli bir kaygı içinde sanat
ve edebiyatı şekillendirmiştir. İslâm kültür ve geleneğinin formlarıyla
bütünlük kuran Klasik şiirimizin, modernleşme ile birlikte farklı yörünge
arayışına girmesi, bir dolu sapmayı anakronizmi beraberinde getirmiştir.
Aşkınlığı terennüm eden şöylem şekli kaybolmuş, salt beşerî düzlemde ve
konuları madde ile sınırlı şiir formu kanonun merkezine yerleşmiştir. Türk
edebiyat sahasında meydana gelen bu dönüşüm, bununla sınırlı kalmamış,
mimari ve resim formlarını da tesir altına almıştır. Türk/İslâm sanat formu,
yerini Batı merkezli üretilen formlara devretmiş, estetikte ve üslupta radikal
dönüşümler yaşanmıştır. Türk modernleşmesinin getirdiği zihinsel dönüşüm,
sadece roman gibi yeni türlerin yerleşmesine katkıda bulunmamış, aynı
zamanda var olan şiir geleneğinde de kırılmaların önünü açmıştır. Servet-i
Fünun sanatçılarının sürdürdüğü arayışlar ve İkinci Yeni ile birlikte bağlamsız bir yapıya bürünen Türk şiiri, bu süreçler dâhilinde tarihî birikimine itiraz
yükseltmiştir. Şiirinin Tanzimat ile başladığı dönüşüm, İkinci Yeni
hareketiyle farklı bir noktaya evrilmiş, pot-modern arayışa dönüşmüştür. Bu
noktada, geleneğin dinamiklerini ve tarihten akan birikimi sürdürmek adına
Sezai Karakoç, Türk şiirini rejenere etmiştir. Diriliş mottosuyla poetikasını
belirleyen Karakoç, sanatta ve edebiyatta Türk/İslâm sanat ve edebiyatının
yeniden var oluşunda önemli bir yer oynamıştır. Balkon, Leyla ile Mecnun,
Hızırla Kırk Saat’teki şiirleri incelendiğinde, şairin gelenekteki varoluşa ne
denli sahip olduğu saptanabilir. İslâmî formalarla şekillenen Klasik şiir
geleneğimizin dirilişi adına Karakoç’un meydana getirdiği eserler, tıpkı
Necip Fazıl’ın Büyük Doğu poetikasında olduğu gibi komada olan bir nesle,
kendini bilme ve kendine gelme adına bir hafıza görevini üstlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, şiir, Post-modern
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ABSTRACT
Tanzimat, which is the name of the period when Turkish poetry was subject
to the search for new discourse, shaped art and literature in a Westerncentered concern in terms of form and content. The fact that our Classical
poetry, which integrates with the forms of Islamic culture and tradition, has
sought different trajectories with modernization has brought along many
deviations, anachronism. The form of utterance that sings transcendence has
disappeared, and the poetic form, whose subjects are limited to matter, has
settled in the center of the canon. This transformation that took place in the
field of Turkish literature was not limited to this, but also influenced the
architectural and painting forms. The Turkish/Islamic art form gave its place
to the forms produced in the West, and radical transformations were
experienced in aesthetics and style. The mental transformation brought about
by Turkish modernization has not only contributed to the establishment of
new genres such as the novel, but has also paved the way for breaks in the
existing poetry tradition. Turkish poetry, which took on a context-free
structure with the pursuits of Servet-i Fünun artists and the Second New,
raised objections to its historical accumulation within these processes. The
transformation that his poetry started with the Tanzimat, evolved to a
different point with the Second New movement, and turned into a potmodern quest. At this point, Sezai Karakoç regenerated Turkish poetry in
order to maintain the dynamics of the tradition and the accumulation flowing
from history. Karakoç, who determined his poetics with the motto of
Resurrection, played an important role in the re-existence of Turkish/Islamic
art and literature in art and literature. When the poems in Balcony, Leyla ile
Mecnun and Hızırla Kırk Saat are examined, it can be determined how much
the poet has the existence in the tradition. The works created by Karakoç on
behalf of the resurrection of our Classical poetry tradition shaped by Islamic
forms, have undertaken the task of memory for a generation in coma, in the
name of self-knowledge and recovery, just like Necip Fazıl's Great Eastern
poetics.
Keywords: Sezai Karakoç, poem, Post-modern
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Rejenerasyon / Yenilenme Metaforları: Gülün Doğusu, Köklerimize, Yukarıya
Sürgün… Sezai Karakoç Söylemine Yaklaşma Gayreti
Metaphors of Regeneration / Renewal: East of the Rose, Exile to Our Roots, Exile Up… Attempt
to Approach Sezai Karakoç Discourse
Fatih ARSLAN
Prof. Dr., Fırat Üniversitesi, farslan@firat.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9231-1820

ÖZET
Sanat yükü, arada taşınası ağırlıklarına gönüllüler arar. Çilenin, zamanın,
değerin bütün geçirgen eğilimlerini ruhunda saklayan ıstırapların aracıları,
söylemin en yoğun biçimi olan şiire yeni katmanlar ekleyerek erimez,
kırılmaz, bükülmez çelikleşmiş ibareler oluştururlar. Vicdan, tefekkür
duyumun ve duygunun evrenini zaman üstünde alternatif kutuplara taşırlar.
Söylem artık idealleşmiştir. Mehmet Akif’le başlatabileceğimiz geleneğe
tutunma içinde köklü yeni ufukların umutlarıyla var oluş, Sezai Karakoç’ta
hem reel hem şiirsel öznenin sorumluluk farkındalığıyla başka boyutlara
geçmiştir. O her biçimiyle Doğu’nun, mazlum Doğu’nun yeniden doğuş
ritüellerini yedinci oğlun bilincinde tasarlar. Rehin alınmış coğrafyaların,
ruhların ve akılların eyleme dönüşme dirilişini gök medeniyetinin
çocuklarına müjdeleyen ruh fetretleriyle açar. Dolayısıyla kendine haslığın
işçiliği, bütünlüğü her kelimeyi önce anlama, sonra metafor, imge, çağrışım
biçimlerine boyutlar. İfadenin fraktal gül goncası esir kentin insanlarını kendi
ışıklı masallarına, öz ülkeye davet eder. Bütün mesele gönüllü olmaktır.
Anlamaya, ruh fetretine ve dirilişe…
Sezai Karakoç söylemi, donanımlı insan arzular. Yanmak ya da ısınmak
tercihi şiirin kinaye mesafesinin arzusu kadardır. Binlerce zerrenin uzaktan
bakıldığında dağınıklık gibi tasavvur edildiği ama aslında ahenkte var oluşu
temsili, sözü başka boyutlara yüceltir. Anlamı diyastolik duruşu kabul
etmediği için filizlenen, yeşeren yükselmeye niyetli her eylemin
desteklendiği çoklu bir değer kategorisidir. Nihayetinde kırk kapının
çalındığı, kırk kapının arandığı ve kırk kapıdan geçilen sabrın, coşkunun naif
duruşudur. Söylemin imge çözümlerini de anlamaktan ziyade onun yolunda
olmak, ona yaklaşmak, onu hissetmek gibi tavırlarla yetinilmesi gerekir;
çünkü Karakoç’ta poetik müphemiyet hiçbir zaman aristokrat bencillik
olmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, rejenerasyon, metafor, söylem.
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ABSTRACT
Art load seeks volunteers to carry their weight in between. The mediators of
suffering, who hide all the permeable tendencies of suffering, time and value
in their souls, add new layers to poetry, which is the most intense form of
discourse, creating indissoluble, unbreakable, unbending, steeled phrases.
They carry the universe of conscience, contemplation, sensation and emotion
to alternative poles over time. Discourse is now idealized. The existence with
the hopes of deep-rooted new horizons in holding on to the tradition that we
can start with Mehmet Akif, has passed to other dimensions in Sezai Karakoç
with the awareness of responsibility of both the real and the poetic subject.
He designs the rebirth rituals of the East, the oppressed East, in all its forms,
in the consciousness of the seventh son. It opens with the soul interregnum
that heralds the resurrection of the hostage geographies, souls and minds into
action, to the children of the celestial civilization. Therefore, the
craftsmanship of idiosyncrasy dimensions each word first into
understanding, then metaphor, image, and connotation forms. The fractal
rosebud of the expression invites the people of the captive city to their own
luminous tales, the homeland. It's all about volunteering. Understanding, soul
interregnum and resurrection...
Sezai Karakoç rhetoric desires well-equipped people. The choice of burning
or warming is as much as the desire of the poem's allegorical distance. The
representation, in which thousands of particles are conceived as messy when
viewed from afar, but actually exist in harmony, elevates the word to other
dimensions. Since its meaning does not accept the diastolic stance, it is a
multiple value category in which every action that sprouts, blooms and
intends to rise is supported. Ultimately, it is the naive stance of patience and
enthusiasm when forty doors are knocked, forty doors are searched and forty
doors are passed. Rather than understanding the image solutions of the
discourse, it is necessary to be content with attitudes such as being on its way,
approaching it, feeling it; because poetic ambivalence has never been
aristocratic selfishness in Karakoç.
Keywords: Sezai Karakoç, regeneration, metaphor, discourse.
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Sezai Karakoç’un İslam İktisadı Üzerine Düşünceleri
Sezai Karakoç's Thoughts on Islamic Economics
Fatih YARDIMCIOĞLU
Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, fyoglu@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-7758-8549

Abdullah Talha GENÇ
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, abdullahgenc@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8811-8609

ÖZET
İslam iktisadı 1970 sonrası ağırlıklı olarak çalışmaya başlansa da öncesinde
öncü fikir adamlarının oluşturduğu fikri birikim önemini korumaktadır. Sezai
Karakoç “İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü” kitabı bu alandaki
önemini sahip olduğu bütüncül bakış ile sürdürmektedir. Karakoç, İslam
iktisadını kapitalizm ve sosyalizmle karşılaştırarak, özgün yönlerini, üretimtüketim, mülkiyet, devlet, kapsayıcılık ve tarihi bağlamlarda ele almıştır. Bu
çalışmada Karakoç’un, kapitalist ve sosyalist sisteme yönelik eleştirileri ile
İslami iktisat noktasında ortaya koyduğu fikirler sahip olduğu kültür ve
medeniyet perspektifi çerçevesinde bütüncül bir şekilde tartışılmıştır. Bu
amacı gerçekleştirmek üzere çalışmada içerik analizi yöntemi tercih
edilmiştir. 1989’de sosyalizmin çöküşü ve 2008’de neoliberal politikaların
sonucunda oluşan kapitalizmin krizi ve 2020 yılı sonrası yaşanan ve hala
devam eden Covid-19 krizi, kapitalist sistemin oturduğu temel yapı taşlarının
sorgulanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda Karakoç’un fikirleri İslam
iktisadının özgün yönlerinin ortaya koyulması açısından insanlığın
sorunlarına çözüm anlamında daha da önem kazanmaktadır. Dünyanın
içerisinde bulunduğu iktisadi kriz, sadece iktisadi alanda yapılacak
değişikliklerle çözülemeyecek derecededir. Materyalist dünya anlayışı
noktasında emeğin ve toprağın metalaştırılması insanın ve doğanın
sömürüsüne yol açmıştır. Karakoç bu bağlamda iktisadi alana yönelik
bütüncül bir bakışla, insanın emek gücü olarak sömürülmesine karşı
çıkmıştır. İslam iktisadı vahiy temelinde ahlak, din ve ekonomi noktasında
bütüncül bir bakış açısına sahiptir. Karakoç, insan, toplum, devlet ve
piyasanın İslam toplumunda uyum ve denge içerisinde var olacağını
vurgulamıştır.
Anahtar Kelimeler: İslam İktisadı, Kapitalizm, İktisadi Sistem, Medeniyet
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ABSTRACT
Although Islamic economics started to work mainly after 1970, the
intellectual accumulation created by pioneering intellectuals maintains its
importance. Sezai Karakoç's book "The Economic Structure of the Islamic
Society" maintains its importance in this field with its holistic view. Karakoç
compared Islamic economics with capitalism and socialism, and discussed
its original aspects in terms of production-consumption, property, state,
inclusiveness and historical contexts. In this study, Karakoç's criticisms of
the capitalist and socialist system and his ideas on Islamic economics are
discussed holistically within the framework of his culture and civilization
perspective. In order to achieve this aim, content analysis method was
preferred in the study. The collapse of socialism in 1989, the crisis of
capitalism as a result of neoliberal policies in 2008, and the Covid-19 crisis
after 2020, which still continues, have led to the questioning of the
fundemantals of the capitalist system. In this context, Karakoç's ideas gain
more importance in terms of solving the problems of humanity in terms of
revealing the original aspects of Islamic economics. The economic crisis in
the world is such that it cannot be resolved only by changes in the economic
field. The commodification of labor and land at the point of the materialist
world understanding has led to the exploitation of man and nature. In this
context, Karakoç opposed the exploitation of human as a labor force with a
holistic view towards the economic field. Islamic economics has a holistic
perspective on morality, religion and economy on the basis of revelation.
Karakoç emphasized that human, society, state and market will exist in
harmony and balance in Islamic society.
Keywords: Islamic Economics, Capitalism, Economic System, Civilization
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Kavramsal Metaforların Dünyasından Sezai Karakoç’un Şiir Dünyasına İdrak
Dilbilimsel Bir Yaklaşım
A Cognıtıve Lınguıstıc Approach From The World Of Conceptual Metaphors To The Poetry World
Of Sezai Karakoç
Faruk GÖKÇE
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, fgokce@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9804-034X

ÖZET
Lakoff ve Johnson’ın Metaphors We Live By (1980) adlı çalışmalarında
kuramsal çerçevesi oluşturulan kavramsal metafor teorisi dil kullanıcılarının
deneyimlemedikleri zihinsel eylemleri daha önceki deneyimleriyle ifade
etmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle kavramsal metaforlar iki deneyim
alanı arasındaki sistematik bir denklik yığınının/kümesinin incelenmesi bir
alanın diğer alan üzerinden anlaşılması çabasıdır. Bu bağlamda
deneyimlerimizin bir söylem düzenindeki transferi konuşucu ve dinleyicinin
birbirini anlaması için ortak bir zemini zorunlu kılmaktadır. Kavramsal
metaforlar, kültürel zeminlerde şekillenebileceği gibi Lakoff ve Johnson’ın
(1980) sistematik bir düzlemde gösterdikleri üzere “Fikir savaştır”, “Bilmek
görmektir” örneklerinde olduğu gibi evrenselliğe dair ipuçları da
sergilemektedirler. Bir kavramı farklı zihinsel alanlarla ifade etmek amacıyla
üretilen kavramsal metaforların iki farklı deneyim dünyası arasında bağlantı
kurma nedeni soyut olanın ifade edilmesine bağlıdır. Yukarıda ana hatları
verilen “Kavramsal Metaforlar” Sezai Karakoç’un şiir dünyasında yoğun bir
kullanım alanına sahiptir. Çalışmamızda Karakoç’un kavramsal metaforları
oluşturmada başvurduğu zihinsel hedef-kaynak ikilisinin niteliği, bunların
beslendiği kültürel ve evrensel kodlar idrak dilbilimin inceleme prensipleri
ışığında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Kavramsal Metaforlar, Dilbilim, İdrak
Dilbilim.
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ABSTRACT
The conceptual metaphor theory, whose theoretical framework was created
in Lakoff and Johnson's Metaphors We Live By (1980), means that language
users express mental actions that they have not experienced in their previous
experiences. In other words, conceptual metaphors are the examination of a
systematic equivalence stack/cluster between two fields of experience and an
effort to understand one field over another (Kövecses, 2017: 14). In this
context, the transfer of our experiences in a discourse order necessitates a
common ground for speaker and listener to understand each other.
Conceptual metaphors can be shaped on cultural grounds, as well as, as
Lakoff and Johnson (1980) showed on a systematic ground, they also show
clues about universality, as in the examples of "Argument is war", "Knowing
is seeing". The reason why conceptual metaphors produced to express a
concept with different mental fields connect two different worlds of
experience depends on the expression of the abstract. The "Conceptual
Metaphors" outlined above have an intense use in the poetry world of Sezai
Karakoç. In our study, the quality of the mental target-source couple that
Karakoç uses to create conceptual metaphors, and the cultural and universal
codes that feed them, will be discussed in the light of the principles of
cognitive linguistics.
Keywords: Sezai Karakoç, Conceptual Metaphors, Linguistics, Cognitive
Linguistics.
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Sezai Karakoç’un Etkilendiği Arap Şairleri
Arab Poets Who Influenced Sezai Karakoc
Faruk KAZAN
Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, fkazan21@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-4128-4535

ÖZET
Cemal Süreya, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, İlhan Berk ve Ece Ayhan gibi
ikinci yeni akımın temsilcilerinden olan Sezai Karakoç, hem Doğu
geleneğinden hem Batı geleneğinden etkilenmiş mütefekkir bir şairdir. Bu
çalışmada Doğu’nun üslubundan ziyade onun zengin içeriğinden müteessir
olan yazarın etkilendiği Arap edebiyatçıları üzerinde durulmuştur.
Konu edinen Arap şairlerin kimler olduğu meselesinde somut deliller için
öncelikle yazarın kendi eserlerine müracaat edilmiştir. Bu eserlerden
özellikle “İslamın Şiir Anıtlarından” adlı eserde geçen Arap şairlerin olduğu
saptanmış ve bu şairlerin hangi özelliğinden etkilendiği meselesi üzerinde
durulmuştur.
Sezai Karakoç’un Hassân b. Sâbit, Mütenebbî, Ebü’l-Bekâ er-Rundî, Ebû
Nüvâs, İmam Bûsîrî, İbn Câbir ve Zünnûn el-Mısrî gibi etkilendiği Arap
şairleri ve söz konusu kasideleri hakkında genel bilgiler verilmeye
çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap Dili, Arap Edebiyatı, Arap Şairleri, İkinci Yeni
Akım, Sezai Karakoç.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

81

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

ABSTRACT
Sezai Karakoç, one of the representatives of the second new movement such
as Cemal Süreya, Turgut Uyar, Ülkü Tamer, İlhan Berk and Ece Ayhan, is a
reflective poet influenced by both Eastern and Western traditions. In this
study, it is focused on the Arabic writers who were influenced the author,
who was affected by the rich content of the East rather than its style.
First of all, the author's own works were consulted for concrete evidence on
the issue of who mentioned Arab poets were. Among these works, it has been
determined that there are Arabic poets especially in the work named "Islam's
Poetry Monuments". The issue of which features of these poets affected the
author has been emphasized.
Sezai Karakoç’un Hassân b. Sâbit, Mütenebbî, Ebü’l-Bekâ er-Rundî, Ebû
Nüvâs, İmam Bûsîrî, İbn Câbir ve Zünnûn el-Mısrî gibi etkilendiği Arap
şairleri ve söz konusu kasideleri hakkında genel bilgiler verilmeye
çalışılmıştır.
It has been tried to give general information about the Arabic poets like that
Hassân b. Sâbit, Mutenebbî, Ab al-Bekâ al-Rundî, Abu Nuvâs, Imam Bûsîrî,
Ibn Câbir and Zunnûn al-Mısrî influenced Sezai Karakoç and about their odes
in question.
Keywords: Arabic Language, Arabic Literature, Arabic Poets, Second New
Movement, Sezai Karakoc.
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Hızırla Kırk Saat Şiirinde Zaman ve Mekân Bağlamında İnsanın Aradanlığı
In The Context Of Time and Space Human Being In The Poetry Hızır’la Kırk Saat
Fevziye ALSAÇ
MEB, fevziyealsac_23@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-6419-1617

ÖZET
Hızır, Türk kültüründe mistik yolculuğun sembolüdür. Hızır yol ve yolculuk
bağlamıyla her iki âlemin sırlarını bilen ilahi bir külttür. Hızır, anlatılarda
geçişleri tutan insanın karşılaşmalarını belirleyen olağanüstü bir varlıktır.
Hızır zamanın ve mekânın sahibidir. Karakoç, uykulu bilinçleri uyandırmak
için karşılaşmalarla farklı mekânlarda ve zamanlarda Hızır metaforuyla bir
yolculuk gerçekleştirir. Hızır motifi, zaman ve mekân metaforuyla insanın
aradanlık öyküsüne modern bir yorumdur. Aradanlıklar, insanın
eksiklikleriyle baskılandığı kısır bir döngünün tasviridir. Şiir, ilk insandan
itibaren insanın yolculuğunu kutsal dinlerin mistik anlatılarını zamandan,
mekândan ve sınırlılıktan kurtularak insanoğluna hayatını gösterir. Kırk
bölümün her biri, ezeli imgelerden oluşan karşılaşma ve çatışmalarıdır.
Karşılaşmalar, insanın öykülerindeki yol ve yolculuk imgesi üzerinedir. Hızır
zaman ve mekâna dair aradanlıkları/kesintileri ortadan kaldırır. Sezai
Karakoç şiirinde zaman ve mekân aradanlığında kaybolmuş insanı ele alır.
Şiirde yolculuk mitinin mekânı, tüm zamanlara eşitlenir; insan, farklı
zamanlara ve mekânlara gider. Hızır, yolculuk temasıyla insanın zaman ve
mekân üzerindeki egemenlik arzusunu ifade eder. İnsanoğlunun manevi
dünyasının yıkımı ve çözümlemeleri zengin bir imge dünyasıyla sunulur.
Mekân dünya, ilahi âlem ve aradanlık olarak üçlü bir tasarımdır. Kırk
motifiyle yazar, kırk öyküde insanın karşılaşmalarını anlatır. Şiirde yolculuk
ve Hızır metaforuyla öncesiz, sonrasız, mutlak ve zamansız bir varoluş
hâkimdir. Kırk bölümdeki öykülerle zamansal olarak tüm insanlığın
yolculuğu aynı mekânda eşitlenir. Şiirde, eşikte bekleyen bilinçsiz insanın iç
ve dış dinamiklere ait aradanlıkları karşılaşmalar halindedir. Ölümlü insana
varoluş öyküsü ölümsüz Hızırla hatırlatılır. Kurtuluş kendini tanıma ve bilme
üzerinedir. Varoluş, insanın/insanlığın dönüm noktaları halinde sunulur.
İnsanoğlunun çabası ancak aradanlıktan kurtulamayışı vurgulanır. Çalışmada
şiirde kullanılan zaman, mekân ve aradanlık metaforları açıklanarak insanın
aradanlıkları yolculuk temasıyla yorumlanmıştır. Metin merkezli bir yöntem
olan yorumbilim yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hızır, zaman, mekân, aradanlık, karşılaşma.
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ABSTRACT
Hızır is the symbol of mystical journey in Turkish culture. Khidr is a divine
cult that knows the secrets of both worlds in the context of road and journey.
Khidr is an extraordinary being who determines the encounters of the people
who keep the transitions in the narratives. Khidr is the owner of time and
space. Karakoç makes a journey with the metaphor of Hızır through
encounters in different places and times in order to awaken sleepy
consciousnesses. The Khidr motif is a modern interpretation of the inbetween story of man with the metaphor of time and space. In between, a
vicious circle is depicted in which man is suppressed by his shortcomings.
The poem shows the journey of man from the first man, the mystical
narratives of holy religions, the life of mankind by getting rid of time, space
and limitation. Each of the forty chapters is their encounter and conflict made
up of eternal images. Encounters are about the image of road and journey in
human stories. Khidr eliminates the gaps/interruptions in time and space.
Sezai Karakoç deals with the human being lost in the emptiness of time and
space in his poetry. In poetry, the space of the travel myth is equated to all
times; People go to different times and places. With the theme of travel, Hızır
expresses the desire of man to dominate over time and space. The destruction
and analyzes of the spiritual world of human beings are presented with a rich
imagery world. Space is a triple design as the world, the divine realm and the
in between. The author, with the motif of forty, tells the encounters of people
in forty stories. With the metaphor of journey and Hızır in poetry, an eternal,
eternal, absolute and timeless existence prevails. With the stories in forty
chapters, the journey of all humanity is synchronized in the same place in
time. In the poem, the gaps between the inner and outer dynamics of the
unconscious person waiting on the threshold are in encounters. The mortal
man is reminded of the story of existence by the immortal Khidr. Salvation
is about self-knowledge and self-knowledge. Existence is presented as
turning points of human/humanity. The effort of human beings but their
inability to escape from the gap is emphasized. In the study, the metaphors
of time, space and intrusiveness used in poetry are explained and the
intrusiveness of human beings is interpreted with the theme of travel. The
hermeneutic method, which is a text-centered method, was used.
Keywords: Hızır, time, space, in between, encounter.
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Sezai Karakoç'un Düşüncesinde Hz. Peygamberin Örnekliği Meselesi
Example Of The Prophet In Sezaı Karakoç's Thought
Fikret ÖZÇELİK
Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi, ozcelik.21@hotmail.com.

ÖZET
Osmanlı Devleti dağıldıktan sonra Türkiye başta olmak üzere İslam
dünyasında birçok münevver, düşünür, reformist ve ıslahatçı ortaya
çıkmıştır. Bu bilginlerin temel hedefi fiziki ve düşünsel olarak sömürülen
İslam dünyasını bu burhandan kurtarmak olmuştur. Bu bağlamda ülkemizde
de düşünce ve fikir üreten birçok sima ortaya çıkmıştır. Bu simalardan birisi
de 16 Kasım 2021 tarihinde Dar-ı Beka’ya irtihal eden Sezai Karakoç’tur.
Karakoç edebiyatta olduğu gibi fikir ve düşünce de bir öncü olmuş ve
toplumun farklı kesimlerini etkilemiştir. Bir ıslahatçı olarak Karakoç’un,
düşüncesini temellendirirken Kur’an’dan, Hz. Peygamber’den ve sünnetten
bigâne kalmadığı görülmüştür. Örneğin Karakoç’un eserlerinde sıkça
rastlanan “Diriliş Eri”, “İslam Sitesi”, “İslam Medeniyeti” gibi kavramlarda
Hz. Peygamber’in örnekliğine başvurduğu söylenebilir. Zira Karakoç, Hz.
Peygamber’i diriliş Peygamberi ve İslam sitesinin kurucusu olarak kabul
etmektedir. Bunun yanı sıra Karakoç’a göre uygarlık, özgürlük ve erdem gibi
insanlık için var olması gereken hasletler Hz. Peygamber’le son halini almış
ve kıyamete kadar devam edecektir. Karakoç’un bu tespitlerinden yola
çıkılarak onun peygamber tasavvurunun ve Hz. Peygamber’in örnekliğine
dair vurgusunun ele alınması gereken bir mevzu olduğu anlaşılmaktadır. Bu
çalışmada Karakoç’un, eserlerinde Hz. Peygamber’in örnekliği üzerinde
durulacaktır. Bunun yanı sıra bu örneklikten hareketle Karakoç’un sünnet ve
hadise karşı tutumunu anlamak için de kapı aralanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş, İslam, Hz. Peygamber
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ABSTRACT
After the collapse of the Ottoman Empire, many intellectuals, thinkers and
reformists emerged in the Islamic world, especially in Turkey. The main
goal of these scholars was to save the Islamic world, which was
geographically occupied and intellectually exploited, from this crisis.
Therefore, it is possible to talk about many movements and projects,
especially in the Indian subcontinent and Egypt. In this context, many
figures who produce thoughts and ideas have emerged in our country. One
of these faces is Sezai Karakoç, who died on November 16, 2021. As in
literature, Karakoç has been a pioneer in ideas and thought and has
influenced different segments of society. As a reformer, Karakoç did not
stay away from the Qur'an, the Prophet and the Sunnah while grounding his
thought. For example, it is seen that Karakoç refers to the example of the
Prophet in terms such as "Resurrection Man", "Islamic Site", "Islamic
Civilization", which are frequently encountered in his works. Because
Karakoç accepts the Prophet as the Prophet of the resurrection and the
founder of the Islamic website. Bunun yanı sıra Karakoç’a göre uygarlık,
özgürlük ve erdem gibi insanlık için var olması gereken hasletler
Peygamber’le son halini almış ve kıyamete kadar devam edecektir. Based
on these determinations of Karakoç, it is thought that his vision of the
prophet and his emphasis on the example of the Prophet is a subject that
needs to be addressed. In this study, will be emphasized the example of the
Prophet in the discourses and projects of Karakoç such as "Resurrection
Er", "Islamic Site" and "Islamic Civilization". In addition, based on this
example, it will be tried to understand Karakoç's attitude towards sunnah
and hadith.
Keywords: Islam, Hz. Prophet, Sunnah, Sezai Karakoç, Resurrection
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Sezai Karakoç’un Fikirlerinin Türk Sinemasindaki İzleri
Traces Of Sezai Karakoç's Ideas In Turkish Cinema
Gazi DOĞAN
Arş. Gör., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, gazi.dogan@asbu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8668-6266

ÖZET
Sezai Karakoç sadece şiirleri ile değil fikriyatı ile de toplumumuzun önde
gelen mütefekkirlerinden birisidir. Türk modernleşmesinin toplumsal hayatı
derinden etkilediği ve toplumun biçimsel dönüşümünün en keskin biçimde
uygulandığı erken Cumhuriyet döneminde Batı medeniyetinin mutlak
üstünlüğü dönemin aydınlarınca genel kabul gören bir tavırdır. Fakat Sezai
Karakoç’un ‘diriliş’ şeklinde formüle ettiği, onun medeniyetten kültüre,
sanattan politikaya pek çok alanda ortaya koyduğu temel felsefe bu genel
tavrın aksine bu toplumun kültürünün ihmal edilemeyecek kadar önemli, Batı
medeniyeti tarafından asimile edilemeyecek kadar da köklü olduğu
gerçekliğidir.
Toplumsal değişim ve dönüşümün devlet eliyle hızlandırıldığı bu dönemin
önemli bir aracı da sinemadır. Batı medeniyetinin üstünlüğü karşısında
eziklik duygusunu yenemeyen ve bazen de aşağılık kompleksinden muzdarip
Türk aydınının kadrajında kendi medeniyet dünyası ve kültür havzası ya yok
sayılmış ya da geriliğin ve çaresizliğin temel sebebi görülmüştür. Oysaki
Sezai Karakoç sinemayı da diğer sanatlar gibi içerik olarak İslam
medeniyetinden beslenen, realite olarak da bu toplumun ruhu ve
gerçekliğiyle örtüşen bir sanat olarak değerlendirmektedir. Türk sinemasının
1960larda yeni bir yol arayışına girerek kökten Batıcı bir anlayışa karşı milli
bir duruş sergilediği dönemin gerek ‘ulusal sinema’ ve gerekse ‘milli sinema’
anlayışlarında Sezai Karakoç’un fikriyatının kimi izlerini görmek
mümkündür. Bu çalışmada bu izlerin görüldüğü filmler çerçevesinde Sezai
Karakoç’un Türk sinemasına etkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Türk Sineması, Ulusal Sinema, Milli
Sinema, Batılılaşma, Kemal Tahir, Ayşe Şasa, Metin Erksan, Yücel
Çakmaklı.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is one of the leading thinkers of our society not only with his
poems but also with his ideas. The absolute superiority of Western
civilization was an attitude generally accepted by the intellectuals of the early
Republican period, where Turkish modernization deeply affected social life
and the formal transformation of society was most sharply implemented.
However, the basic philosophy that Sezai Karakoç formulated in the form of
‘resurrection’ and put forward by him in many fields from civilization to
culture, from art to politics, contrary to this general attitude, is the reality that
the culture of this society is too important to be neglected and too deep-rooted
to be assimilated by Western civilization.
Another important tool of this period, in which social change and
transformation was accelerated by the state, is cinema. In the frame of the
Turkish intellectual, who could not overcome the feeling of inferiority in the
face of the superiority of the Western civilization and sometimes suffer from
the inferiority complex, his own civilization and cultural basin were either
ignored or seen as the main cause of backwardness and desperation.
However, Sezai Karakoç considers cinema, like other arts, as an art that is
fed from Islamic civilization in terms of content and that overlaps with the
spirit and reality of this society. It is possible to see some traces of Sezai
Karakoç's ideas in both ‘ulusal sinema’ and ‘milli sinema’ understandings of
the period when Turkish cinema sought a new way in the 1960s and took a
national stance against a radically Westernist understanding. In this study,
the effect of Sezai Karakoç on Turkish cinema will be examined within the
framework of the films in which these traces are seen.
Keywords: Sezai Karakoç, Türk Sineması, National Cinema,
Westernization, Kemal Tahir, Ayşe Şasa, Metin Erksan, Yücel Çakmaklı.
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Sezai Karakoç’ta Kur’ani Referanslar
Quranic References in Sezai Karakoç
Gökhan ATMACA
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, gatmaca@sakarya.edu.tr

ÖZET
Kur’an nâzil olduğu günden itibaren anlamanın ve yaşamı anlamlandırmanın
konusu olmuştur. Hayattayken Hz. Peygamber, risalet görevinin bir gereği
olarak ümmetine Kur’an’ı anlama ve yaşama katmanın yollarını göstermiştir.
Dolayısıyla Resulullah’ın beyanları ve yaşantısı, Kur’an’ın pratiği aynı
zamanda tefsiri niteliğindeydi. Bizzat kendisi Kur’an’dan anlaşılamayan
hususların merciiydi. Vefatından sonra ise kısmen sünneti bu işlevi sürdürdü.
Bununla birlikte Kur’an’ı anlama çabaları daha yoğun bir şekilde onun
irtihalinden sonra makes buldu. Dolayısıyla Kur’an’ı anlama faaliyetleri
sahabe ve özellikle tabiinle hız kazandı. Önceleri daha çok sözlü
müzakerelere dayalı yorumlamalar zamanla yazıya geçirildi. O günden
bugüne her dönemde ve coğrafyada Kur’an’ı daha iyi anlamak ve onun
evrensel yönünden istifade etmek için âlimler öncülüğünde çeşitli eserler
kaleme alındı. Bunlardan bir kısmı doğrudan Kur’an’ın yorumlanmasını
hedefleyen tefsir tarzı ederlerdi. Bazısı ise diğer tür edebi eserlerdi. Bunlar
nesir ve şiirin etkili türleriydi. İslam’ın hayat bulduğu coğrafyada yetişmiş
mütefekkir ve şairlerin bir kısmı eserlerini adeta Kur’an’ın rengiyle
boyadılar. Bunlardan biri büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’tu. Onun
nesir türü yazımlarında ve şiirlerinde genelde İslam’ın özelde ise Kur’an’ın
tesirini görmekteyiz. Bu çalışmada Karakoç’un eserlerinde Kur’ân’i
referansların izi sürülecektir.
Anahtar Kelimeler: İslam, Kur’an, Ayet, Sure Sezai Karakoç.
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ABSTRACT
The Qur'an has been the subject of understanding and life since the day it was
sent down by Allah. While he was alive, the Prophet showed his ummah the
ways of understanding and incorporating the Qur'an into life as a requirement
of his prophetic mission. Therefore, the statements and life of the Messenger
of Allah were the practice of the Qur'an, and at the same time its
interpretation. He was the authority of matters that could not be understood
from the Qur'an. After his death, his circumcision partially continued this
function. However, efforts to understand the Qur'an accelerated more
intensely after his death. Therefore, the activities of understanding the Qur'an
gained momentum with the next generations. Interpretations of the Qur'an,
which were based mostly on oral negotiations, were written down over time.
Since then, various works have been written by scholars to better understand
the Qur'an in every period and geography. Some of them used the style of
tafsir aimed directly at the interpretation of the Qur'an. Some were other types
of literary works. These were influential genres of prose and poetry. Some of
the thinkers and poets who grew up in the geography where Islam came to
life painted their works with the color of the Qur'an. One of them was the
great thinker and poet Sezai Karakoç. We see the influence of Islam and the
Qur'an in his prose writings and poems. In this study, the Qur'anic references
will be traced in Karakoç’s works.
Keywords: Islam, Qur’an, Verse, Surah, Sezai Karakoç.
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Sezaı Karakoç Hıkâyelerının Sanatsal Özellıklerı
Gülnaz SATTAROVA
Dr., Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi, noza1969@mail.ru

ÖZET
Sezai Karakoç aslen bir şair olsa da hikâyelerinin Türk edebiyatında da özel
bir yeri vardır.
Şiirleri, hikâyeleri, tiyatroları ve düşünceleriyle Türk edebiyatında kendine
özgü bir yer edinen Sezai Karakoç, edebiyatımızın gelecek nesillerini
etkileyen önemli bir değeridir. Sezai Karakoç’u şair ve düşünür olarak
değerlendirmek, iki yönünü birlikte ele almak gerekir. Her ne kadar onun
düşünceleri ile şiiri hep yan yana ve kol kola ise de şairliği hep bir adım önde
olmuştur. Nitekim yazılarında dahi şairliğinden gelme sezginin ve söyleyişin
izlerini görmek mümkündür.
Şair olarak tanınan Sezai Karakoç'un öykücülük alanında büyük bir başarıya
imza attığını görüyoruz. Eserlerinde hayal gücü, imgelem ve sözcükleri
kullanma yeteneği güçlüdür. Eserleri, çağdaş Türk öykücülüğünde yeni bir
yönün yolunu açmıştır.
Karakoç’un iki hikâye kitabı mevcut: Meydan Orataya Çıktığında ve
Portreler. Beş kısımdan müteşekkil bu hikâye yürüyüş ile başlayıp dönüş ile
sona erer. Bu hikâyeyi “Diriliş’in hikâyesi” olarak okuduğumuzda gayet
mânâlı gelecektir. İz, Ölü, Ziyaret ve Kartal hikâyeleri ile birlikte kitapta
toplam beş hikâye mevcuttur. Hikâyelerin muhtevası hususunda tek tek
malûmat vermeye kültür-sanat kısmının mahdud sayfaları müsaade
etmeyeceği için umumî olarak geçiyorum. Diğer kitabı Portreler, ismini bir
hikâyeden değil, portre vasfı taşıyan on iki hikâyeden müteşekkil olduğu için
almıştır.
Ölüm, yaşam ve diriliş üçgeninde, zamandan ve mekandan bağımsız fiziksel
bir durumun hikayesidir. Karakoç, bilmediğimiz dünyalarda bildiğimiz
gerçekleri araştırdı. Hikayeler bizden ve zamandan ayrılmaz olsa da aslında
söylenen her şeye aşinayız. Cahit Zarifoğlu da hikâyede bu kimliği şöyle dile
getirdi
Karakoç hikâyesinde toplumların ölümü ölümden kurtarmaktaki inatçılığı
ölümü diriltmiştir.
Hikâyelerin her biri müstakil vasıflar taşıyorsa da mevcut olan müşterek
unsurlardan bahsetmek hikâyeleri idrak etmemizi kolaylaştıracaktır
kanaatindeyim.
Bir mütefekkir olan Karakoç’un hikâyeleri; dünya, ahiret, diriliş, hayat, ölüm
merkezleri etrafında inşa edilmiştir.
Makalemizde yazarın hikâyelerinin sanatsal özellikleri üzerinde duruldu ve
bazı yerlerde bunları Özbek hikâyeleriyle karşılaştırdık.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, hikaye, Türk öykücülüğü, hayal, dünya,
ahiret.
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Sezai Karakoç Düşüncesinde Modernizm, İslam ve Medeniyet
Hacı ÖNEN
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, hacionen@gmail.com

ÖZET
Sezai Karakoç, eserlerinde modernizme batılılaşma veya batıya yönelme
eğilimi şeklinde yaklaşır. Karakoç, eserlerinde batıyıya yönelimi eleştirir.
Karşılaşılan sorunların çözümünü İslam düşüncesinde arar.
Sezai Karakoç’a göre batı medeniyeti vardır, ona mukabilde İslam
medeniyeti vardır. İslam medeniyeti batı medeniyeti karşısında yenilmişse
de henüz yok olmamıştır. İslam medeniyeti batıya cevap verecek güçtedir.
Karakoç’a göre İslam medeniyeti batı ile karşılaşınca ciddi bir krize girdi.
Henüz bu krizin nasıl çözüleceği açık değildir.
Bu çalışmamızda modernizm ve islam konusu medeniyet fikri açısından ele
alınacaktır. Çalışmamızda Sezai Karakoç düşüncesinde modernizme ve
islam’a yaklaşım ve İslam medeniyetinin batı medeniyeti karşısındaki
durumu ele alınacaktır.
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Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Özlü Sözler
Halit DURSUNOĞLU
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, hdoglu@atauni.edu.tr

ÖZET
Kısa zaman önce kaybettiğimiz büyük şair, mütefekkir, siyasetçi daha birçok
vasfın sahibi Sezai Karakoç yaşamı boyunca gökkubbe altında nice güzel
sadalar bırakarak darıbekaya göç etti. Öyle güzel, öyle anlamlı sedalar bıraktı
ki, bıraktıkları onu kıyamete kadar yaşatacak. Ağzından, kalbinden,
kaleminden çıkanlar ete kemiğe büründü, eser oldu, söz oldu, şiir oldu. Daha
sağlığında iken klasikleşen Sezai Karakoç, ölümsüz eserler bırakarak
dimağlarda bambaşka yer edindi. “Şiir”, “şair” denince birçoğunun aklına
gelen isim oldu. Aşka, sevgiye, özleme, inanca dair ne söylendiyse akla gelen
önce o oldu. Şiirlerinin birçoğu “klasik” hâline gelen Sezai Karakoç’un bu
klasikleri arasında nice güzel özler okuyucuyu büyüledi, büyülemeye de
devam ediyor. Biz de bu sözleri yeniden hatırlatalım dedik ya da dimağlara
biraz daha iyi yerleştirelim dedik ve böyle bir çalışma yaptık.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, şiir, Mona Rosa, Özlü söz, vecize
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Sezai Karakoç düşüncesinde “sosyal sorun” yaklaşımı: Emek, adalet ve
iktisat kavramları üzerine yeniden düşünmek.
The "social question" approach in the thought of Sezai Karakoç; Rethinking the concepts of
Labor, Justice and Economics.
Haci SARI
Dr. Öğr. Üyesi, Kırklareli Üniversitesi, haci.sari@klu.edu.tr , ORCID: 0000-0002-0583-2565

ÖZET
Son dönem Türkiye düşüncesinde İslam nokta-i nazarından icale-i kalemde
bulunan önemli düşünürlerden olan Sezai Karakoç, eserlerinde bir hayat nizamı
olarak İslam’ın mevzu edindiği hemen her meseleyi konu edinir. Edebiyat, şiir
metafizik, sanat ve estetik gibi mevzuları içeren eserlerin yanında siyaset,
ekonomi, toplum gibi sosyal hayatın dizaynını içeren yazılar da kaleme almıştır.
Daha çok makro perspektiften yazılar kaleme alan Karakoç’un modern hayatın
en önemli sosyal sorunlarından olan emek, bölüşüm, sosyal adalet ve iktisadi
alana yönelik yazıları bir üst alanın izdüşümü şeklinde izah edilebilecek
karaktere sahiptir. Karakoç’un düşüncesinde iktisadi alan kurucu bir özne değil,
inanç ve ahlakın belirlediği ilkelerle inşa olunan veya olunması gereken, bu
sebeple de tabi olması gereken bir nesnedir. Bu çerçevede doğal olarak sosyal
sorun da farklı tanımlanacak ve önerilen çareler de günümüz sosyal bilim diline
uymayacaktır.
Karakoç’un düşüncesi, inanç-ahlak ve toplumsal-iktisadi alan karşıtlığında
kurduğu ilişkide ahlaki alanın toplumsal ve iktisadi alana yön verdiği bir yapı
fikri üzerine inşa edilmiştir. Ancak günümüz modern toplumlarındaki kurgu
tersinden inşa olunduğu için Karakoç’un inanç-ahlak ile iktisadi alan arasında
kurduğu mihaniki ilişkinin gerçekleşmesi mümkün gözükmemektedir. Buna
rağmen Karakoç, eserlerinde bir fikri sabite olarak bu duruşun gösterdiği yönde
toplumsal ve iktisadi alanı değerlendirmiştir. Bu sebeple de toplumsal sorunları
önemsemediği şeklinde eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak Karakoç’u önemli
kılan İslam bağlamında sosyal sorun alanlarına getirdiği yorumlardan ziyade
İslam ve sosyal sorun kavramını aynı kontekstte bir araya getirmesidir. Bu
bağlamda Karakoç’un özgünlüğü, bakış açısının noksanlığı ya da yanlışlığından
ziyade modern toplumsal yapının doğurduğu sorunları İslam bağlamında tartışan
öncülerden olmasıdır. Karakoç, söyleminde farklı alanları bir araya getirmeye
çalışmışsa da modern ve geleneksel olanın doku uyuşmazlığının
giderilemeyeceğinden mülhem bir tavırla modern dönemde İslam’a bir çağrı
olarak kalmıştır.
Bu çalışmada Karakoç’un toplumsal hayatın önemli bir unsuru olan ve sosyal
sorunun neşet ettiği ekonomiye dair yazıları üzerinden toplumsalın inşasını
içeren bakış açısı değerlendirilecektir. Karakoç’un bahis konusu yazıları sosyal
sorunu tanımlama ve çözüm önerileri bağlamında sorunsallaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Sosyal Sorun, Emek, İktisat, Adalet
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is one of the most influential thinkers of modern Turkey who
has expressed his opinions on various issues from the Islamist point of view.
In his works, Sezai Karakoç treats almost all topics related to Islam. In
addition to articles on literature, poetry, metaphysics, art and aesthetics, he
also wrote on politics, economy and society. Karakoç wrote mainly from a
macro perspective. Karakoç's writings related to labour, distribution, social
justice and economics, which are the most important social issues of modern
life, have a character that can be explained as a projection of an upper level.
The economic field is not a founding theme in Karakoç's idea. Rather, it is
an object that is being built or should be built according to the principles of
faith and morality. In this context, of course, the social question is also
defined differently than expected. And therefore, the proposed solutions will
not fit into the current social science perspective.
Karakoç's reflection is based on the idea that the moral sphere guides the
social and economic sphere. However, the structure in modern societies was
built in reverse. For this reason, it seems impossible to realize the mechanical
relationship that Karakoç established between morality and economics.
Despite this, Karakoç appreciate the social and economic sphere in the
direction of moral attitude as an intellectual constant in his works. Because
of this, he was criticized for not addressing social issues in his works.
However, what makes Karakoç important is not his comments on social
issues. Rather, he brought together Islam and social question in the same
context. In this sense, Karakoç's originality cannot be discussed over the lack
or inaccuracy of his point of view. Rather, he is one of the pioneers to discuss
the problems of modern social structure in the context of Islam. Although
Karakoç tried to bring different fields together in his discourse, since the
discrepancy between modernity and tradition could not be resolved, his
attempt remains as a call to Islam in modern times.
In this study Karakoç's perspective on the idea of social construction will be
evaluated through his writings on economics, which is also the source of
social problems. Karakoç's writings on economy are problematized in the
context of defining the social problem and proposing solutions.
Keywords: Sezai Karakoç, Social question, Labour, Economic, Justice
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Medeniyetlerin Serüveni ve Bunun Peygamber Kıssalarında İzdüşümü
The Adventure Of Civilizations And Its Projection In The Stories Of The Prophets
Hamit AKTÜRK
Doç. Dr., Adıyaman Üniversitesi, akturkhamit@mail.com, ORCID: 0000-0002-4682-0296

ÖZET
Kendine has tarih felsefesine ve kavramsal içeriğe sahip bir düşünür olarak
Karakoç’u incelemeden önce onun kavramlara yüklediği anlamları
bağlamları ve bütünlüğü içerisnde tesbit ve tayin etmek zorundayız.
Bu açıdan onun medeniyetlerin gelişim seyrini ele alırken “medeniyet,
yükselme, gerileme, diriliş ve çöküş, peygamber, tarih, vs.” kavramlarına
yüklediği anlamlara ayrıca odaklanmak gerekecektir.
Karakoç tarih felsefesinin merkezine, Adem ve Havva’nın cennetteki
serüvenini yerleştirir. Buna bağlı olarak da medeniyetlerin kuruluş, çöküş ve
yeniden dirilişlerini bu mihver ekseninde ele alır. Dolayısıyla Kuranın bize
ibret olsun diye sunduğu kıssalar sadece insanlığın ibret dersleri değil aynı
zamanda insanlığın medeniyet yolculuğunun yapı taşları ve dönüm
noktalarıdır.
Karakoç, medeniyeti öncelikle “hakikat medeniyeti” ve “dünya medeniyeti”
diye ikiye ayırmış ve dünya medeniyetinin aslında bir cennet arayışı
olduğuna dikkat çekmiştir. Ona göre, Kuranda bizlere anlatılan peygamber
kıssaları, cennetten dünyaya indirilerek dünya imtihanına muhatap olan
insanlığın hakikat medeniyeti arayış seyridir. Dolayısıyla insanın serüveni
aslında hakikat medeniyetini arayış seyri olarak özetlenebilir. Doğal olarak
da peygamberler birer medeniyet tohumları, onların dönemleri
medeniyetlerin çekirdek, fidan, filiz dönemleridir. Kuranda bizlere anlatılan
peygamber kıssaları da bu hakikat medeniyetinin arayışında insanın
karşılaşacağı dönüm noktaları olarak yol göstericidir.
Bu çalışmamızda biz, Karakoç’un eserlerini metin tahliline tabi tutarak onun
medeniyetlerin gelişim seyri hakkında geliştirdiği felsefik düzeneğin
eserlerine nasıl yansıdığını ele almaya gayret edeceğiz.
Anahtar Kavramlar: Medeniyet, Diriliş, Çöküş, Hakikat Medeniyeti, Dünya
Medeniyeti

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

98

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Ütopyayla Muhayyile Arasında “Diriliş Nesli”
“Diriliş Nesli” (Generatıon Of Resurrectıoan) Between Utupıa and Imagınatıon
Harun KADIOĞLU
Yük. Lis. Öğr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, harunkadioglu@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-20521447.

ÖZET
Edebiyat ve ideoloji ilişkisi geçmişten günümüze bazı teorik tartışmalarla
birlikte ele alınmaktadır. Edebiyatın işlevi nedir sorunsalı üzerinden
süregelen bu tartışmaların ana konularından birisini, fikir dünyalarına ait
düşüncelere edebi bir eserde yer verilmesi hususu oluşturmaktadır. Bu
zaviyeden bakıldığında fiktif karakterler üzerinden tasarlanan edebi bir
kişiliğin rol model şahsiyet olarak yazın eserlerinde görülebilmesi, edebiyatideoloji ilişkisinde süregelen tartışmaların bir başka alt başlığı olarak
değerlendirilebilir. Edebiyat ile fikrin harmanlandığı, ideal toplumun yahut
yüksek seciyeli insanın ortaya konmaya çalışıldığı bu tür eserlerde Haluk,
Kürşad, Asım, Mehmet ve Taha gibi isimlerle müşahhaslaştırılan ve birer
ideal “tip” olarak sunulan karakterlerin topluma yön verici özelliklerle
donanmış birer genç olmaları tahayyül edilmektedir. Edebi bir eserde var
edilen bu insan modelinin bazı temel ideolojik özelliklere haiz olması, yazar
veya şairin kendisini konumlandırdığı düşün dünyası içerisinde ve ona uygun
olarak bir ideal toplum düzeninin oluşmasına katkı sunması beklenmektedir.
Zira vazedilen fikirlerin bekası, ideallerle şekillendirilen bu gençliğe
bağlanmaktadır. Araştırmada, “muhafazakâr düşünce-edebiyat-ideal
gençlik” ilişkisi bağlamında Sezai Karakoç’un eserlerinde ortaya konan ideal
bir gençlik tasarımı olarak Diriliş Nesli’nin sahip olduğu nitelikler ve bu
nitelikleri şahsında yaşatan gençler vasıtası ile mümkün kılınması düşünülen
dünyanın ütopya olarak nitelenip nitelendirilemeyeceği hususu ele
alınmaktadır. Araştırmada, öncelikle muhafazakâr ideoloji-edebiyat ilişkisi
ile ilgili bir çerçeve ortaya konmaya çalışılmış, bu ilişki içerisinde Asımın
Nesli, Büyük Doğu Gençliği, Fetih Gençliği, Anadolucu gençlik gibi
adlandırmalarla ortaya konan ideal gençlik portrelerine ait genel özelliklerin
edebi eserlere yansıması ana hatlarıyla konu edinilmiştir. Ardından Diriliş
Nesli kavramı ve Taha ismi özelinde Sezai Karakoç’un eserlerinde
kelimelerle inşa ettiği ideal gençliğin özellikleri, ütopya ve muhayyile
kavramları etrafında incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş Nesli, Ütopya, Muhayyile, İdeal
Gençlik
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ABSTRACT
From past to present, the relationship between literature and ideology is
tackled together with some theoretical discussions. Considering these
ongoing debates over the question of what the function of literature is, it is
the core of the discussion to include ideas from different worlds of thought
in a literary work. From this point of view, the fact that a literary personality
designed through fictitious characters can be seen as a role model in literary
works can be regarded as another sub-title of the ongoing debates in the
literature-ideology relationship. In such works where literature and ideas are
blended and where the ideal society or the high character are tried to be
revealed, it is envisaged that the characters who are presented as ideal
"types" and who are concretized with names such as Haluk, Kürşad, Asım,
Mehmet and Taha, are young people equipped with the characteristics to
guide the society. This human model, which is created in a literary work, is
expected to have some basic ideological features, and to contribute to the
formation of an ideal social order in accordance with the world of thought in
which the author or poet positions himself. Because the perpetuity of the
preached ideas is tied to this youth shaped by ideals. In the research, within
the context of the "conservative thought-literature-ideal youth" relationship,
the qualities of “Diriliş Nesli” (Generation of Resurrection) as an ideal youth
design in the works of Sezai Karakoç is examined with the aspect that
whether the world, which is thought to be made possible by the young people
who keep these qualities alive, can be described as utopia or not. In the
research, firstly, a framework about the conservative ideology-literature
relationship was tried to be created; and within this relationship, the
reflection of general features of the ideal youth portraits on literary works,
which were put forward with names such as “Asım Nesli” (Generation of
Asım), “Büyük Doğu Gençliği” (Great Eastern Youth), “Fetih Gençliği”
(Conquest Youth), “Anadolucu Gençlik” (Anatolian Youth) was discussed.
Then, the concept of “Diriliş Nesli” (Generation of Resurrection) and in
particular the name Taha were examined around the concepts of utopia and
imagination, with the characteristics of the ideal youth that Sezai Karakoç
built with words in his works.
Keywords: Sezai Karakoç, Diriliş Nesli (Generation of Resurrection),
Utopia, Imagination, Ideal Youth
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El-Medinetü’l-Fazıla Kavramının Sezai Karakoç Düşüncesindeki Yeri: İdeal
Toplum-İdeal İnsan
The Concept of El-Medinetu'l-Fazila in Sezai Karakoç's Thought: Ideal Society-Ideal Human
Hasan OCAK
Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi, hasanocak35@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2895-8176

ÖZET
İdeal insan ve devamında ideal bir toplum oluşturma düşüncesi, Antik Yunan
felsefesinden günümüze değin düşünürler tarafından ele alınan konulardan
bir tanesidir. İslam düşüncesinde ideal toplum denilince akla ilk gelen isim
şüphesiz Farabi ve onun meşhur el-Medinetü’l-Fazıla tezidir. Benzer fikirler
Farabi’den günümüze değin İslam düşüncesinde ele alınmaya devam
etmiştir. Çağdaş fikir insanlarımızdan bu konuya önem veren kişilerden biri
de Sezai Karakoç’tur. Sezai Karakoç şiirleri ve eserleriyle birlikte etki alanı
oldukça geniş bir düşünür olarak Türk düşünce tarihinde önemli bir konuma
sahibi olmuştur. Onun, özellikle, ideal insan ve toplum anlayışı ve bu
konudaki mevcut duruma yönelttiği eleştiriler önemini her geçen gün
arttırmaktadır. Millet olgusu üzerine geliştirdiği düşüncelerinin Türkiye’nin
milli birliğini güçlü bir temele oturması açısından önem arz etmektedir. Ona
göre, özelde Türkiye, genelde ise tüm modern-ulus devletler, yukarıdan
küresel güçlerin aşağıdan ise mikro milliyetçiliklerin arasında sıkışması
sonucu ciddi bir kimlik çıkmazı yaşamaktadırlar. Bu bağlamda Karakoç’un
ideal insan ve ideal toplum anlayışı, özellikle ülkemiz için hem toplumsal
bütünlüğün sağlanması hem de üst kimlik çatısının güçlenmesi ve korunması
açısından önemli taktiksel imkânlar sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, İdeal Toplum, İdeal İnsan, Devlet,
Siyaset Felsefesi
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ABSTRACT
The idea of creating an ideal human being and an ideal society is one of the
issues discussed by thinkers from Ancient Greek philosophy to the present
day. When it comes to ideal society in Islamic thought, the first name that
comes to mind is undoubtedly Farabi and his famous al-Medinetü'l-Fazıla
thesis. Similar ideas have continued to be discussed in Islamic thought from
Farabi to the present day. One of our contemporary intellectuals who attach
importance to this issue is Sezai Karakoç. Sezai Karakoç, with his poems and
works, has an important position in the history of Turkish thought as a thinker
with a wide influence. In particular, his understanding of ideal people and
society and his criticisms of the current situation on this issue increase its
importance day by day. The ideas he developed on the phenomenon of nation
are important in terms of placing Turkey's national unity on a strong
foundation. According to him, Turkey in particular and all modern-nationstates in general are experiencing a serious identity dilemma as a result of
being squeezed between global powers and micro-nationalisms. In this
context, Karakoç's understanding of the ideal person and ideal society offers
important tactical opportunities for our country, especially in terms of both
ensuring social cohesion and strengthening and protecting the upper identity
framework.
Keywords: Sezai Karakoç, Ideal Society, Ideal Human, State, Philosophy of
Politics
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Sezai Karakoç’un “Tuzak ya da Son Günler” Hikâyesinden Hareketle
Sanatçının Direnişi
Artist’s Resistance Based on Sezai Karakoç’s Story “The Trap or Last Days”
Hatice Büşra TUNA
Arş. Gör., Amasya Üniversitesi, hbusratuna@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1214-4824

ÖZET
Sezai Karakoç, tuzaklarla dolu çağın idrakları ele geçirmemesi adına ömrünü
mücadeleye adamış, dağ eteklerinden vadilere indikçe gerçekleşen
kaçınılmaz değişim/dönüşüm karşısında fikirlerini dile getirerek insanı
daldığı derin uykudan uyandırmayı amaçlamış bir sanatçıdır. İnsana
seslenirken pek çok türden faydalanan Sezai Karakoç’un hikâyeleri, yazarın
zihin koridorlarına açılan kapılardan birini teşkil eder. Karakoç’un hikâyeleri
iki kitapta toplanır: Meydan Ortaya Çıktığında- Hikâyeler I ve PortrelerHikâyeler II. “Tuzak ya da Son Günler” hikâyesi 1982’de yayımlanan ikinci
kitapta yer alır. Yapılan araştırmalarda bu hikâyenin, Karakoç’un
yaşamından izler barındırdığı, hatta hikâyedeki karakterle yazarın kendisini
anlattığı sonucuna ulaşılmıştır. “Tuzak ya da Son Günler” bir çözülme ve
direnişin hikâyesidir. Çağın getirdikleri karşısında yitirilenler “durmadan
düşünme hastalığına yakalanmış bir insan” için bunalımı da beraberinde
getirir. Bu bunalımın merkezine yerleştirilen sanatçı karakter yaşam-ölüm,
eski-yeni, kasaba-şehir, özgürlük-tutsaklık, uyum-uyumsuzluk gibi ikilikler
içerisinde tuzağa düşmüş hissine kapılır. Yabancılaşma ve yalnızlık ruhi
bunalımın dozunu arttırır ancak direniş Sezai Karakoç’un “diriliş” olarak
adlandırdığı kurtuluş umudu için gereklidir.
Bu çalışmada bahsi geçen hikâyeden hareketle, Sezai Karakoç’un ifade ettiği
üzere çağın sorunlarını farkında olmakla sorumluluk üstlenen sanatçının
direnişi irdelenecektir. Hikâye, yazarın arzuladığı diriliş ruhuna sahip
bireylere ve dolayısıyla topluma ulaşabilmek adına kaleme aldığı düşünce
yazıları ekseninde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, hikâye, çözülme, direniş, diriliş
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is an artist who has devoted his life to the struggle so that the
age full of traps does not overtake the perceptions and aims to awaken people
from the deep sleep they have fallen into by expressing their opinions in the
face of the inevitable change/transformation that takes place as they descend
from the foothills to the valleys. The stories of Sezai Karakoç, who make use
of many genres while addressing people, constitute one of the doors opening
to the intellectual corridors of the author. Karakoç's stories are collected in
two books: Stories I- When the Square Arises and Stories II- Portraits. The
story “Trap or the Last Days” takes place in the second book published in
1982. In the researches, it was concluded that this story contains traces of
Karakoç's life, and even the author tells himself with the character in the
story. “The Trap or the Last Days” is a story of dissolution and resistance.
Those who are lost in the face of what the age brings bring depression for "a
person who has the disease of constantly thinking". The artist character
placed at the center of this crisis feels trapped in dualities such as life-death,
old-new, town-city, freedom-captivity, harmony-incompatibility. Alienation
and loneliness increase the dose of spiritual depression, but resistance is
necessary for the hope of salvation, which Sezai Karakoç calls
“resurrection”.
In this study, based on the aforementioned story, the resistance of the artist,
who takes responsibility for being aware of the problems of the age, as stated
by Sezai Karakoç, will be examined. The story will be evaluated on the axis
of the thoughts written by the author in order to reach the individuals with
the spirit of resurrection and therefore the society.
Keywords: Sezai Karakoç, story, disintegration, resistance, resurrection
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Sezai Karakoç’ta Her Yıl Davet Edilen Ruh Şöleni: Oruç
Spirıtual Feast Invitation Every Year In Sezai Karakoc: Fasting
Hatip ERDOĞMUŞ
Öğr. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, h.erdogmus@alparslan.edu.tr, ORCID: 0000-0001-8128-9835

ÖZET
Sezai Karakoç, edebiyat ve düşünce dünyasının mimarlarından ve bu
dünyanın kadim geleneğini devam ettirenlerinden biridir. Mütefekkir, şair,
yazar, yayıncı ve siyasetçi kimliklerine sahip velut bir yazar ve şairdir. Sezai
Karakoç; insanı ilgilendiren, hayatın çeşitli alanları ile ilgili bazen bizatihi
bazen de yazılarıyla ön plana çıkan özgün düşünceleriyle bir etki alanı
oluşturabilmiştir. Oruç, onun düşünce dünyasında yer edinen manevi
temalardan biridir. Kendine has üslubuyla orucu Samanyolu’nda verilen bir
ziyafete benzetir ve bütün Müslümanları her yıl bir ay düzenlenen bu
tabiatüstü ruhsal şölene katılmaya davet eder. Sezai Karakoç oruçla ilgili
gazete, dergi ve kitaplarda yazdığı yazılarında ve şiirlerinde orucun maddi ve
manevi birçok yönünü ele alır. Ona göre oruç, manevi bir şölenin yeryüzünde
tecessüm etmiş halidir. Oruç, maneviyat yüklüdür, duanın, ibadetin, kitabın,
peygamberin ve İslam coğrafyasının halet-i ruhiyesinin tezahürüdür. Bu
çalışmada Sezai Karakoç’un ruh dünyasında gerçekleştiği şekliyle oruç ayına
yüklediği anlamlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Oruç, Sezai Karakoç, Müslümanlar, Maneviyat.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is one of the architects of the world of literature and
thought and one of those who continue the ancient tradition of this
world. He is a productive writer and poet with the identities of
thinker, poet, writer, publisher and politician. Sezai Karakoç has
been able to create an area of influence with his original thoughts
that concern people and come to the forefront, sometimes in person
and sometimes with his writings, about various areas of life. Fasting
is one of the spiritual themes in his world of thought. In his unique
style, he likens fasting to a feast in the Milky Way and invites all
Muslims to participate in this supernatural spiritual feast, which is
held for one month each year. Sezai Karakoç deals with many
material and spiritual aspects of fasting in his articles and poems
written in newspapers, magazines and books about fasting.
According to him, fasting is the embodiment of a spiritual feast on
earth. Fasting is full of spirituality, it is the manifestation of prayer,
worship, the book, the prophet and the spirit of the Islamic
geography. In this study, the meanings that Sezai Karakoç attributed
to the fasting month as it took place in the spirit world will be
emphasized.
Keywords: Fasting, Sezai Karakoç, Muslims, Spirituality.
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Sezai Karakoç’un Düşüncelerinde İdeolojinin Konumu
The Posıtıon Of Ideology In Sezai Karakoç's Thoughts
Hayrettin ORHANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi

ÖZET
Şairlerin ideolojik ya da sanat dışı kimi popüler platformlarda
konumlandırılması çoğu kez sanatın önüne geçerek ikincil bir tanımlamaya
ihtiyaç duymamıza yol açar. Düşünce ve sanat, sanki iki ayrı dünyayı işaret
ediyormuş gibidir. Öte yandan şairi bir düşünce adamı olarak tanımlamanın
bir tarafta olma zorunluluğunun sonucu imiş gibi de düşündüğümüzde yine
sanat ve düşünceyi ayrı ayrı kefelere koymuş oluruz. Namık Kemal’den
başlayarak sanatın düşünceyle ve nihayetinde ideolojiyle ilişkisinde okurun
gözünde şairin nerede konumlandırıldığı dikkat çekici bir ayrıntıdır. Bu
çalışmada Sezai Karakoç’un nesnel bir bakışla düşüncelere ve bunun
sonuçları olan ideolojilere bakışını sorgulamak istiyoruz.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, ideoloji, şiir, düşünce, nesnellik
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ABSTRACT
The positioning of poets on some ideological or non-art popular platforms
often precedes art and causes us to need a secondary definition. Thought and
art seem to point to two separate worlds. On the other hand, when we think
that defining the poet as a thinker is the result of the necessity of being on
one side, we again put art and thought on the same scale. Starting with Namık
Kemal, it is a remarkable detail where the poet is positioned in the eyes of
the reader in the relationship of art with thought and ultimately with ideology.
In this study, we want to question Sezai Karakoç's view of thoughts and
ideologies that result from an objective point of view.
Keywords: Sezai Karakoç, ideology, poetry, thought, objectivity
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Sezai Karakoç’un Gazelleri
Gazels Of Sezai Karakoç
İbrahim AKYOL
Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi, iakyol18@karatekin.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-8363-592X

ÖZET
Sezai Karakoç’un şiiri, gelenekten bağını koparmadan çağdaş şiirin bütün
imkân ve görüntüleriyle donanımlı ve güçlü bir şiirdir. Onun şiirlerinde
gelenek şekilci ve durağan değildir. Geleneğin duyarlığı ve ses zenginliği
onun şiirinde modern şiirin teknik ve imkânlarıyla ustaca kaynaştırılmıştır.
Sezai Karakoç Leyla ve Mecnun şiirinde hem gelenekle bağ kurmuş hem de
geleneğin imkânlarını çağdaş bir bakış açısıyla yorumlamıştır. Onun
gelenekle en güzel şekliyle bağ kurduğu şiirler –kanaatimizce- gazel
formuyla yazdığı şiirlerdir. Ki bu şiirler onun sanatına da özgünlük
katmaktadır. Gazel başlığı ile yazdığı şiirler, onun sanatının çıkış noktası
konusunda bize ipucu verir. Ayrıca bu şiirler, çağdaş şiirin içeriği ile Divan
şiirinin sesinin buluştuğu şiirlerdir.
Şiirler VII kitabındaki “Gazel” başlıklı şiir “düştü” redifli olup bir medeniyet
ve gelenek eleştirisidir. “İstanbul’un Hazan Gazeli” modern tarzda “diriliş”
perspektifinden bir Nedim okumasıdır. “Kızkulesine Gazel” şiiri, diriliş
ümidinin yansıdığı bir İstanbul gazeli olarak okunmalıdır. “Diriliş” başlıklı
şiir de çağdaş bir gazel olup diriliş düşüncesinin muştusudur. “Fuzuli’den
sadeleştirdiğimiz bir gazel” başlıklı şiirinde Fuzuli’nin tut redifli gazelini
yeniden yorumlamıştır.
Sezai Karakoç’un gelenekten beslenip şiirde çağdaş açılımlar yapması başka
şairleri de etkilemiş onlarında bu tarzda gazeller yazmasının önünü açmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, çağdaşlık, gelenek, divan şiiri, gazel.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç's poetry is a powerful poem equipped with all the possibilities
and images of contemporary poetry without breaking its ties with tradition.
In his poems, tradition is not formalist and static. The sensitivity of the
tradition and the richness of sound are skillfully combined with the
techniques and possibilities of modern poetry in his poetry.
Sezai Karakoç has both established a bond with tradition and interpreted the
possibilities of tradition from a contemporary perspective in the poetry of
Leyla and Majnun. The poems that he connects with the tradition in the most
beautiful way -in our opinion- are the poems he wrote in the form of ghazal.
These poems add originality to his art. The poems he wrote under the title of
Gazel (Ghazal) give us a clue about the starting point of his art. In addition,
his poems are poems where the content of contemporary poetry and the sound
of Divan poetry meet.
The poem titled "Gazel (Ghazal) " in the book of Poems VII is a critique of
civilization and tradition. "Istanbul'un Hazan Gazeli ( The Autumn Ghazal of
Istanbul)" is a reading of Nedim from the perspective of "resurrection" in a
modern style. “The poem "Kızkulesine Gazel (Gazel to Maiden's Tower) "
should be read as an Istanbul gazel reflecting the hope of resurrection. The
poem titled "Diriliş (Resurrection)" is also a contemporary ghazal and is the
message of the idea of resurrection. “He reinterpreted Fuzuli's ghazal with
tut redif in his poem titled "Fuzuli’den sadeleştirdiğimiz bir gazel (A ghazal
we simplified from Fuzuli)".
The fact that Sezai Karakoç fed on tradition and made contemporary
expansions in poetry also influenced other poets and paved the way for them
to write ghazals in this style.
Keywords: Sezai Karakoç, modernity, tradition, divan poetry, ghazal.
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Bir Oksidentalist Olarak Sezai Karakoç’tan Batı Medeniyetine Sesleniş: Bana
“Masal”Anlatma!
Callıng To Western Cıvılızatıon From Sezai Karakocc As An Oxıdentalıst: Do Not Tell Me A “Tale”!

İbrahim BİRİCİK
Öğretmen, ibrahim.bd@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-0046-5652

ÖZET
Şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, yazdığı “Masal” şiiriyle Batı’nın asırlarca
bizi ayakta uyuttuğu ve yozlaştırarak kendimize yabancılaştırdığı masalların
ironisini yapar. Karakoç bu eleştiriyi şiirle yapar. Çünkü O, kadîm
zamanlardan itibaren edebiyat ve düşünce dünyamızın iç içe olduğunu bilir.
Kutadgu Bilig’ten Divan-ı Hikmet’e, Mesnevi’den Terci-i Bend’e kadar ilim
ve tefekkür, hep şiir ile hemhâl olur.
Karakoç’un bu şiiriyle Batı medeniyetinin dejenere edici dinamiklerini altı
oğul üzerinden vermesi ve yedinci oğulda Doğu’nun izzetini muhafaza
ettirmesi, Osmanlı-Türk modernleşmesinden bu yana batılılaşma
maceramızın hâl-i pür-melâlini vermek istemesinden kaynaklanır. Karakoç
bu niyet ve tavrıyla, Batı’nın iç yüzünü ifşa eden Edward Said gibi
oksidentalist söylemini inşa eder. Said; Batı’nın bilimsel faaliyetlerinin
masum olmadığını, bilginin iktidarlığıyla sömürü faaliyetlerinin yaşandığını
ve bunun ise oryantalist söylemle yapıldığını belirtir. Said’in bu uyarısı,
Doğu’da bazı şeylerin farkına varılmasını sağlar. Ama Karakoç’un bunu
Said’den 9 sene önce dile getirmesi, ayrı bir öneme hâizdir. Çünkü Said’in
kült eseri “Şarkiyatçılık” 1978’de; Karakoç’un “Masal” şiiri 1969’da
yayımlanır.
Türk düşünce tarihine nazar edildiği zaman ise “Batı bilen/çalışan” anlamına
gelen “oksidentalist/müstağrip” kavramı; Ahmet Midhat’ın sentezci
müstağripliğinden Cemil Meriç’in Batı hayranı olumsuz müstağriplerine
kadar savrulmalara uğrar. Karakoç’un oksidentalistliği ise Batı’nın tüm
yıkıcı dinamiklerine karşı İslam medeniyetini diriltmeye ve bu uğurda bir
medeniyet tasavvuru üretmeye mâtuftur.
Birinci oğul; Doğu’nun izzetini muhafaza etme sürecinde öldürülenlere,
ikinci oğul; Batı’ya meftun olan âşıklara, üçüncü oğul; işçi göçüne, dördüncü
oğul; yabancılaşanlara, beşinci oğul; şair ve mütefekkirlere, altıncı oğul;
bohem hayat yaşayanlara, yedinci oğul ise bilgeliğe, direniş ve diriliş nesline
işaret ettiği gibi Hz. Yakup’un mirasına sahip çıkmaya çalışan Hz. Yusuf’a,
pasif ama kutlu bir direniş gerçekleştiren Ashab-ı Kehf’e, Diriliş eri Taha’ya,
Âsım’ın nesline ve Gül yetiştiren adama da göndermede bulunur.
Bu makalede amaç; bir medeniyet teorisyeni olan Karakoç’un ben-öteki
düzlemindeki karşıt “oksidentalistliğini”, “Masal” şiiri üzerinden ortaya
koyduğu Doğu-Batı problematiği üzerinden değerlendirmektir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, medeniyet, oksidentalizm ve Sezai Karakoç
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ABSTRACT
Poet and thinker Sezai Karakoç, with his poem "Tale", makes the irony of
the tales that the West alienated from ourselves by keeping us awake and
corrupting us for centuries. Karakoç makes this criticism with poetry.
Because He knows that our world of literature and thought has been
intertwined since classical times. From Kutadgu Bilig to Divan-ı Hikmet,
from Mesnevi to Terci-i Bend, knowledge and thought are always
intertwined with poetry.
With this poem by Karakoç, the degenerative dynamics of the Western
civilization through six sons and the seventh son flattering the pride of the
East is due to his desire to convey the tragicness of our westernization
adventure since the Ottoman-Turkish modernization. With this intention and
attitude, Karakoç constructs his occidentalist discourse like Edward Said,
who reveals the inner face of the West. Said states that the scientific activities
of the West are not innocent and says that exploitation activities are
experienced with the power of knowledge and this is done with orientalist
discourse. Said's warning makes some things to be realized in the East. But
it is very important that Karakoç expressed this 9 years before Said. Because
Said's important work "Orientalism" was published in 1978; Karakoç's poem
"The Tale" was published in 1969.
When we look at the history of Turkish thought, the concept of "ocidentalist",
which means "the West knows/works"; From the compositional
occidentalists of Ahmet Midhat to the negative occidentalist of Cemil Meriç's
Western fans, it is subject to swings. Karakoç's occidentalism, on the other
hand, is aimed at resurrecting the Islamic civilization against all the
destructive dynamics of the West and producing a civilization vision for this
purpose.
First son; to those who were killed in the process of preserving the glory of
the East, the second son; third son to the lovers who are infatuated with the
West; to labor migration, fourth son; to the alienated, the fifth son; to poets
and thinkers, sixth son; bohemian life, the seventh son signifies wisdom,
resistance and resurrection generation. It also refers to Hz. Yusuf, who is
trying to protect the legacy of Hz. Yakup, to the Ashab-ı Kehf who made a
passive but blessed resistance, to Taha, the resurrection man, to Asım's
generation and the man who grows roses.
The aim of this study is to evaluate the opposing "occidentalism" in the egoother dualism of Karakoç, a civilization theorist, through the East-West
problematic, which he put forward through his poem "The Tale".
Keywords: Poem, civilization, occidentalism and Sezai Karakoç.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

112

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’un Çağ ve İlham I-IV Eserlerinde Bazı Tespit ve Teklifleri
İbrahim EMİROĞLU
Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, ibemir@hotmail.com

ÖZET
Bu incelemede, düşüncesi, güçlü sanatı ve hayat tarzıyla geniş kesimleri
etkilemiş merhum Sezai Karakoç’un Çağ ve İlham adlı dört ciltlik eserinde
dikkatimizi çeken tespitleri, talepleri ve bunların çözümüne yönelik teklifleri
incelenip, bir genel değerlendirmesi yapılacaktır.
Bu yapılırken Sezai Karakoç’un, geçmişi ve günümüzü okuyuş ve
yorumlayış tarzı, gördüğü olumsuzlukların ve bunlarla ilgili sunduğu çözüm
yollarının incelenmesi ve bunların diriliş nesline ne ölçüde ışık tuttuğunun
tespit edilip değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yazarımızın Çağ ve İlham adlı 4 ciltlik eserinde insan-İslâm ve medeniyet,
çağdaş ideolojiler, modern çağ, dirilişe ve gelişmeye engel olan şeyler;
san’atta, düşüncede, inançta ve aksiyonda gerileme nedenleri; akıl, vahiy,
özgürlük, varoluş, sorumluluk, Batı, kapitalizm, politika gibi kavramlarla
ilgili tespit ve açıklamaları inceleme konusu yapmayı hakk edecek
zenginliktedir.
Bunların yanı sıra yazarımızın ilham kaynağımız; inanç, düşünce ve
aksiyonda harekete geçmemiz, kurtuluş yolumuz, özdeğişim, öz İslâm’a
dönüş, düşünme, muhasebe, tövbe, çile ve çalışma, Batı karşısındaki
konumumuz, özeleştiri, diriliş ve kurtuluş, siyasi bilinçlenme, yeniden
doğma ve dirilme, medeniyeti yeniden inşa gibi konularda sunduğu çözüm
yolları ve teklifleri incelenerek değerlendirilecektir.
Anahtar kavramlar: Çağ, ilham, medeniyet, diriliş, İslâm, insan, kurtuluş.
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Sezai Karakoç’un Eserlerinde Aktardığı Hadisler ve Bunlara Getirdiği
Yorumlar
The Hadıths Reported by Sezai Karakoç in his Works and The Comments on Them
İbrahim SAYLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, isaylan@hotmail.com ORCID:0000-0001-8462-8927

ÖZET
Şair, mütefekkir, sanatkâr ve daha birçok özelliğe sahip Sezai Karakoç,
kendisini bir diriliş eri olarak görmüş ve peygamberlerin izinde taş taşıyan
bir işçi olarak tanımlamıştır. O, vahiy odaklı ve Hz. Peygamber örnekliğinde
bir anlayış benimsemiş, bir anlamda diriliş mefkûresini, son peygamberin
sancağı altına sığınma ve sünnetinin ihya etme olarak açıklamıştır. Bununla
beraber Karakoç, doğrudan Hz. Peygamberden rivayet aktarma yoluna pek
başvurmamış, bazı eserlerinde hiç rivayet aktarmazken Gündönümü,
Dirilişin Çevresinde ve Diriliş Neslinin Amentüsü adlı eserlerinde diğerlerine
nispeten daha fazla hadis nakletmiştir. Hadis ilmiyle yakın münasebeti
olmayan bir fikir insanının eserlerinde hadislere yer verip vermediği; verdi
ise hangi hadislere ne ölçüde yer verdiği ve bu hadisleri yorumlama biçimi
gibi hususlar merakımızı celbetmiştir. Yaptığımız inceleme sonucunda
Karakoç eserlerinde aldığı hadisleri; “Ulu Peygamber buyurmuştur”, “hadisi
şerifte gelmiştir” veya “Büyük Peygamberin buyurduğu şekilde” gibi ifade
kalıplarıyla takdim etmiştir. Tespitimize göre Karakoç bu ifadelerle
eserlerinde aktarıp kaynaklarda “sahih” olarak tespit edebildiğimiz on yedi
hadis bulunmaktadır. Aktarılan bu hadisleri; ilmin önemi, birlik olma bilinci,
güzel ahlak sahibi olma, şehitlik makamı, İstanbul’un fethi, kötülüğe karşı
tutum ve sıdk gibi başlıklar altında toplamak mümkündür. Karakoç,
eserlerinde dipnot ve kaynakça kullanmamıştır. Aynı durum ayet ve hadisler
için söz konusudur. Bu fikir insanının eserlerinde kullandığı hadisler; bunlar
üzerine yaptığı açıklama ve yorumlar dikkat çekici olarak görülmüştür. Bu
amaçla Karakoç’un hadis dediği ve kaynaklarda sahih olarak tespit ettiğimiz
hadislere ve bunlara getirdiği yorumlara işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Sezai Karakoç, Yorum, Sahih, Rivayet.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, who is a poet, thinker, artist and many more, saw himself as
a resurrection worker and defined himself as a worker carrying stones in the
footsteps of the prophets. He adopted an understanding of revelation oriented
and in the example of the Prophet Hz. Mohammed and, in a sense, he
explained the idea of resurrection as sheltering under the banner of the last
prophet and reviving his sunnah. However, the author directly did not use the
way of transmitting narrations from the Prophet much, and while he did not
quote any hadith in some of his works, he transmitted relatively more hadiths
in his works called “Gündönümü, Dirilişin Çevresinde ve Diriliş Neslinin
Amentüsü”. Whether an intellectual who has no close relationship with the
science of hadith included narrations in his works; If so, the issues such as
which narrations and to what extent and the way of interpreting these
narrations have aroused our curiosity.As a result of our analysis, the
narrations he received in Karakoç's works; He presented it with phrases such
as "The Great Prophet commanded", "The hadith came in the sherîf" or "As
the Great Prophet commanded". According to our determination, there are
seventeen narrations that we can identify as "Saḥîḥ" in the sources, which
Karakoç has quoted in his works with these expressions. These rumors
conveyed; It is possible to collect them under the headings such as the
importance of science, the consciousness of unity, having good morals, the
rank of martyrdom, the conquest of Istanbul, the attitude against evil and the
faithful. Karakoç did not use footnotes and bibliography in his works. The
same is true for verses and hadiths. The hadiths that this intellectual person
used in his works; His explanations and comments on these were seen as
remarkable. For this purpose, it has been pointed out that the hadiths that
Karakoç called hadiths and that we have identified as Saḥîḥ in the sources
and the interpretations he brought to them.
Keywords: Hadith, Sezai Karakoç, Interpretation, Saḥîḥ, Narration.
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Sezai Karakoç’un Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif Ersoy ve Necip Fazıl
Kısakürek Tasvirlerinin Siyasal Sosyolojisi
The political sociology of Sezai Karakoc’s Depictions of Mevlana, Yunus Emre, Mehmet Âkif
Ersoy and Necip Fazıl Kısakürek
İdiris DEMİREL
Prof. Dr., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, idemirel@agri.edu.tr, https://ORCID: 0000-0001-7011-2532

ÖZET
Üstad şair ve düşünürümüz merhum Sezai Karakoç (1933 – 2021)’un
kitapları arasında biyografiler de vardır. Karakoç, bu bağlamda üç eser
kaleme almıştır: Mevlâna, Yunus Emre, Mehmed Âkif. Karakoç’un
münhasır bir Necip Fazıl Kısakürek biyografisi ise yoktur. Fakat çeşitli
kitaplarındaki Kısakürek tasvirleri de kaydaeğer bir yekûn tutmaktadır.
Ayrıca onun, Mevlâna, Yunus Emre ve Âkif çözümlemeleri de biyografilerle
mahdut değildir. Karakoç, bu isimlere başka eserlerinde de yer vermeye
devam etmiştir. Şu da söylenmelidir ki: Karakoç, bu portreler üzerinden
Anadolu’nun neredeyse bin yıllık bir edebî, ilmî, tasavvufî ve siyasal
sosyolojik birikimini ana çizgileriyle çerçevelemiş olur. Karakoç’un
portrelerinin müşterek özelliği şairliktir. Fakat tıpkı merhum Karakoç’un
kendisi gibi o isimler de salt şair değildir. Aynı zamanda birer düşünce,
toplum ve aksiyon insanıdır. Mevlâna ile Y. Emre, Anadolu’nun Türkleşme
ve İslâmlaşmasının başlarında sıradanlığın çok fevkinde bir vazife
üstlenmişlerdir. Âkif ile Kısakürek ise Anadolu’nun Türk—İslâm
vasıflarının ya doğrudan askerî işgalle ya da ideolojik işgalle tehlikeye
düşürüldüğü yirminci yüzyılda hem İslâmî bir Türklüğün hem de İslâmî bir
düşünce ve hayat tarzının savunuculuğunu yapmışlardır. Bu durum ve
Karakoç’un onlara atfettiği önem, meselenin sadece şiir ve edebiyat-sanat
boyutunun bulunmadığını, mutlaka ki ele alınması zorunlu bir siyasal
sosyolojik boyutunun da bulunduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada amaç, düşünürün; Mevlâna, Yunus Emre, Âkif ve Kısakürek’e
dair çözümlemelerini bihakkın tetkik edebilmektir. İncelemenin sorunsalını,
anılan isimlere yönelik tasvirlerin siyasal sosyolojik muhtevası
oluşturmaktadır. Çalışmanın önemi özgünlüğüne dayanmaktadır:
Karakoç’un mezkûr tasvirleri daha önce hiç bir arada ve siyasal sosyolojik
perspektifle değerlendirilmemiştir. İnceleme de yöntem olarak belgesel
araştırma yöntemine bağlı kalınmakta, nicel değil nitel analizler
yapılmaktadır. Ortaya çıkacak bulguların, Karakoç’un düşünce dünyasını
daha sarih ve sahih şekilde aydınlatacak bulgular olması beklenmektedir. Bu
bulguların ayrıca başka akademik çalışmaları da teşvik edebileceği
öngörülmektedir
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Mevlana, Yunus Emre, Mehmed Âkif,
Necip Fazıl Kısakürek.
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ABSTRACT
There are also biographies among the books of the decedent Sezai Karakoc
(1933 – 2021), our master poet and thinker. Karakoc, in this context, has
written three works: Mevlana, Yunus Emre, Mehmed Âkif. Karakoç also
does not have a biography of Necip Fazıl Kısakürek. But the depictions of
Kısakürek in various books also hold an importance place. In addition, his
Mevlana, Yunus Emre and Âkif analyses are not limited to biographies.
Karakoç continued to include these names in his other works. It should also
be said that: Karakoç, through these portraits, have surrounded the literary,
scholarly, sufictic and political sociological accumulation of Anatolia for
almost a thousand years with its main lines. The common feature of
Karakoc’s portraits is poetics. But just like the late Karakoç, those names are
not only poets. At the same time, they are a person of thought, society and
action. Mevlana and Yunus Emre undertook an above-avarage task at the
beginning of to be Turkicized and Islamization of Anatolia. Âkif and
Kısakürek, on the other hand, advocated both an Islamic Turkishness and
Islamic way of thinking and life in the twentieth century, when the Turkishİslamic qualities of Anatolia were endangered either by direct military
occupation or ideological occupation. This situation and the importance that
Karakoç attaches to them show that the issue does not only have a poetry and
literature-art dimension, but also has a political sociological dimension that
must be addressed.
The aim of this study is to properly question the analyzes of the thinker about
Mevlana, Yunus Emre, Âkif and Kısakürek. The problematic of the reviews
is the political sociological content of the description of the names
mentioned. The importance of the study is based on its originality. The
aforementioned depictions of Karakoç have never been discussed together
and with a political sociological perspective. As a method of examination,
documentary research method is adhered to, and qualitative rather than
quantative analyzes are performed. It is expected that the findings that will
be revealed will be findings that will illuminate Karakoç’s thouht world in a
more open and authentic way. It is anticipated that these findings may also
encourage other academic studies
Keywords: Sezai Karakoç, Mevlana, Yunus Emre, Mehmed Âkif, Necip
Fazıl Kısakürek.
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Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” Şiirinde Beyân:
Hakîkat ve Mecâz
İdris KADIOĞLU
Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, ikadoglu@gmail.com, ORCID: 0000-0002-2671-3768.

ÖZET
Bu çalışmanın amacı nevi şahsına münhasır bir şahsiyet olan, Türk
edebiyatında kendine has tarzı ve üslubu ile yeni bir çığır açan merhum Sezai
Karakoç’u (öl. 2021) rahmetle yâd etmek, bir şiirinden yola çıkarak onun
edebî şahsiyetine dair ipuçları bulmak ve sunmaktır. Eskiler “Üslûb-ı beyân
aynıyla insan” demişlerdir. Bir şahsiyeti anlamak için önce onun beyanına
yani sözüne sonra sözü nasıl söylediğine bakmak gerekir. “Cevaz” kökünden
türeyen ve lügatte geçilip gidilen yer anlamına gelen “mecâz”, bir estetik ve
edebiyat terimi olarak “Bir sözü, ifadeye kuvvet ve güzellik vermek için
benzerlik veya daha değişik bir ilgiye dayalı olarak, gerçek anlamı dışında
kullanma sanatıdır”. Kelime vaz’olunduğu manada kullanılırsa hakîkat olur.
Fikir, tasavvur veya hayal olmayıp var olan, doğru ve gerçek olan şey
anlamındaki hakîkat felsefî bir terim olarak “Var olan şeyin niteliği, gerçek”
anlamındadır. Tasavvufta Allah’a erişme yolundaki dört makamdan (şerîat,
tarîkat, hakîkat, mârifet) biri olan bu makamda kul, hakîkî fâil olan ve tecellî
yoluyla âlemlerde zuhur eden Cenâb-ı Hakk’ın sıfatlarını, kâinattaki tasarruf
ve iradesini, gizlediği ve açıkladığı şeyleri, kazâ ve kaderi müşâhede eder.
Bu çalışmada “Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır” mısraındaki
şifreli anahtarın hakikati araştırılmaktadır. Bu anahtarı bularak hakikatin
sırrına erebilme yolunda yürüyen şair Sezai Karakoç’un şahsiyeti farklı bir
perspektiften tahlil edilecek, şiirleri daha iyi anlaşılmış olacaktır Allah’ın
tevfikiyle…
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Anahtar, Mecâz, Hakîkat, Sevgili,
Hak.
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Yüce Diriliş Partisinde İslam Milleti
The Islamic Nation at The Supreme Revival Party
İkram FİLİZ
Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, i.filiz@alparslan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2522-9122.

ÖZET
Kavramlar düşünce dünyamıza dair ipuçlarını içinde barındırır. Kavramlarla
düşünülür, onlarla yol almaya çalışılır, bireysel ve toplumsal olaylara
kavramlarla ad konulur. Geçmişin ve şimdinin yaşanmışlıkları kavramlar
üzerinden anlatılır ve anlaşılır. Tanımlar ve tanımlamalar kavramsal
yolculuğun nihayetinde belirginleşir. Bizlere ve onlara dair dünyaların
kavranması kavramlarla gerçekleşir. İnsanlar kavramlarla örülü bir dünyanın
içine doğar, buradaki kültürel dünyadan camdan dışarıya doğru bakar. İyinin
ve kötünün, güzelin ve çirkinin, benin ve ötekinin, anlamın ve anlamanın
zemini kavramlarla temellendirilir. Yüce Diriliş Partisi’nin Sezai
KARAKOÇ liderliğinde inşa etmeye çalıştığı dünyanın böyle bir kavramsal
öyküde cisimleştiği görülebilir. Millet kavramının ontolojik felsefesinin dini
bir zeminde inşa ediliyor olmasının temelinde örülmek istenen kavramsal
dünyanın izlerini bulabilmek mümkündür. Dinin sadece manevi alanla
sınırlandırılmayıp siyasal alana da taşınmasında tercihlerin ve
tanımlamaların inşa edilmek istenen birey ve toplum sathında görünür
kılınmak istenmesinde kavramsal inşa süreci yatmaktadır. Bu çalışma Yüce
Diriliş Partisi’nin temel felsefesinin ve İslam milleti ekseninde kavramsal
inşa siyasetinin kültürel ve sosyolojik tezahürlerine bir projeksiyon tutmayı
hedeflemektedir. Partisel mücadelenin yazılı literatürde öne çıkan düşünsel
kodlarına kullanılan kavramlar üzerinden ulaşmak çalışmanın ana eksenini
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Millet, İslam Milleti, Partisel Mücadele, Din, Siyaset
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ABSTRACT
Concepts contain clues about our world of thought. We think with concepts
and tried to move forward with them, individual and social events are named
with concepts. The experiences of the past and the present are explained and
understood through concepts. Definitions and describing become clear at the
end of the conceptual journey. Comprehension of us and the worlds about
them takes place with concepts. People are born into a world woven with
concepts, looking out the window from the cultural world here. The ground
of good and bad, beautiful and ugly, self and other, meaning and
understanding is based on concepts. It can be seen that the world that the
Supreme Revival Party is trying to build under the leadership of Sezai
KARAKOC is embodied in such a conceptual story. It is possible to find the
traces of the conceptual world that is wanted to be knitted on the basis of the
fact that the ontological philosophy of the concept of nation is built on a
religious ground. The conceptual construction process lies in the fact that
religion is not only limited to the spiritual field, but also carried to the
political field, and in the desire to make the preferences and definitions
visible on the level of the individual and society to be built. This study aims
to keep a projection on the cultural and sociological manifestations of the
main philosophy of the Supreme Revival Party and the policy of conceptual
construction on the axis of the Islamic nation. The main axis of the study is
to reach the intellectual tenets of the party struggle, which stand out in the
written literature, through the concepts used.
Keywords: Nation, Islamic Nation, the Party Struggle, Religion, Polititics
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Sezai Karakoç Düşüncesinde Siyaset Felsefesi Nasıl Bir Rol Oynar?1
How Does Political Philosophy Play A Role In Sezai Karakoç’s Thought?

İrfan KARADENİZ
Arş. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, irfan.karadeniz@erdogan.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-21268973

ÖZET
Sezai Karakoç, medeniyet, tarih, siyaset, devlet, millet, toplum ve metafizik
gibi birbirinden farklı birçok konuda metinler kaleme almıştır. Ortaya attığı
fikirlerle bir yandan düşünce dünyamızı zenginleştirirken diğer yandan
yazdıklarıyla yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan, ülkemizin son
dönemde yetiştirdiği önemli düşünürlerden biridir. Karakoç’un yazı hayatına
yön veren en bariz unsurlar, siyaset felsefesinin de temel kavramları olan
toplum ve devlettir. Bu çalışma ekseriyetle şairliği ve edebî yönü üzerinde
durulan Karakoç’un bahsi geçen mefhumlar hakkında yazdıklarına
odaklanacaktır. Bu okuma biçimi ile, Karakoç’un görüşlerinin siyaset
felsefesi tartışmaları içerisine dahil edilebilecek noktaları olup olmadığı
hususu incelenecektir. Diğer bir yandan siyaset felsefesinin temel
konularının Karakoç’un eserlerinde sistemli bir şekilde ele alınıp alınmadığı
da tetkik edilecektir. Karakoç’un siyaset düşüncesi, Eflâtun, Fârâbî,
Machiavelli ve Mâverdî gibi doğuda ve batıda siyaset düşüncesi üzerine
yazdıkları eserlerle devlet bahsindeki tartışmalara yeni ufuk veren
düşünürlerin fikirleri çerçevesinde ele alınıp metin ve kavram analizi
metoduyla tahlil edilecektir. Bu çalışma, Karakoç’un zihin haritasına felsefî
yönden bakmakla kalmayıp, eserleri üzerine yapılacak yeni okumalara da
imkân sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Siyaset Felsefesi, Sezai Karakoç, Kavram Analizi,
Metin Analizi, Siyaset, Toplum, Devlet.

1

Bu çalışma 2017 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanmış olan
yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç wrote texts on many different subjects such as civilization,
history, politics, state, nation, society, and metaphysics. Enriching our world
of thought through the ideas he put forward and enabling the emergence of
new ideas thanks to his writings, Sezai Karakoç is one of the thinkers our
country has raised recently. The main element that shapes Karakoç's literary
life is the concepts of society and state, which are also the main subjects of
his political philosophy. Our study will focus on the works of Karakoç,
whose poetic and literary aspects are mostly emphasized, on the concepts of
society and state, as well as his political activities. With this perspective, it
will be examined whether Karakoç's views could be included in the
discussions and whether he included political philosophy systematically in
his works. Karakoç's political thought will be discussed and analyzed
comparatively within the framework of thinkers such as Plato, Al-Farabi,
Machiavelli, and Mawardi who wrote on political thought in the east and west
and who brought a new horizon to the discussions on the state. This study
aims not only to understand Karakoç's mind map from a philosophical point
of view, but also to provide opportunities for new readings on his works.
Keywords: Political Philosophy, Sezai Karakoç, Conceptual Analysis,
Textual Analysis, Politica, Community, State.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

122

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’un Sosyal Devlet ve Vatandaşlık Tasavvuru
Sezai Karakoç's Conception of Social State and Citizenship

İsmail AKYÜZ
Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, iakyuz@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0002-6075-5080

ÖZET
Modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden biri olan Sezai Karakoç aynı
zamanda “Diriliş” adını verdiği medeniyet tasavvuruyla Cumhuriyet
Türkiyesinin önemli düşünürleri arasında yer almıştır. Medeniyet
tasavvuruna dair düşüncelerini “yazmakla” kalmayan Sezai Karakoç ileri
sürdüğü fikirleri eyleme dökmek için siyasi bir parti kurmuş ve hayatının
sonuna kadar bu partinin liderliğini yürütmüştür. Eserlerinde insan ve
topluma dair özgün yaklaşımları olan Karakoç bu fikirleri parti programında,
basın açıklamalarında ve siyasi söylevlerinde somut bir şekilde ortaya
koymuştur.
Bu çalışma Sezai Karakoç’un siyasi yaklaşımında devlete ve insana
yüklediği anlam çerçevesinde “sosyal devlet” ve “vatandaşlık” kavramlarını
nasıl ele aldığını ortaya koymaya çalışacaktır. Yüce Diriliş Partisi’nin parti
programı başta olmak üzere parti lideri olarak Sezai Karakoç’un basın
açıklamaları, mesajları ve miting konuşmaları çalışmanın birincil
kaynaklarını oluşturacaktır. Sezai Karakoç’un diğer eserleri ise çalışmanın
çerçevesini oluşturmak için kullanılacaktır. Bu anlamda çalışma Sezai
Karakoç’un toplumdaki dezavantajlı birey ve gruplar bağlamında devleti
nasıl konumlandırdığını inceleyerek diriliş tasavvurunda sosyal devletin
yerini ve sınırlarını belirlemeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Sosyal Devlet, Vatandaşlık,
Dezavantajlılık
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, one of the leading poets of modern Turkish poetry, is also
one of the important thinkers of the Republic of Turkey with his civilization
concept that he called "Resurrection". Not only did he "write" his thoughts
on the idea of civilization, Sezai Karakoç founded a political party to put his
ideas into action and led this party until the end of his life. Karakoç, who has
unique approaches to people and society in his works, has concretely
revealed these ideas in his party program, press releases and political
speeches.
This study will try to reveal how Sezai Karakoç deals with the concepts of
"social state" and "citizenship" within the framework of the meaning he
attributes to the state and people in his political approach. The press releases,
messages and rally speeches of Sezai Karakoç as the party leader, especially
the party program of the Supreme Resurrection Party, will form the primary
sources of the study. Other works of Sezai Karakoç will be used to form the
framework of the study. In this sense, the study aims to determine the place
and boundaries of the social state in the resurrection vision by examining how
Sezai Karakoç positions the state in the context of disadvantaged individuals
and groups in society.
Keywords: Sezai Karakoç, Social State, Citizenship, Disadvantage
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Bir Sanat Tarihçi Sezai Karakoç’ta Ne Bulur?
İsmail HACIAHMETOĞLU
Öğr. Gör., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, haci_ismail@yahoo.com, ORCID: 0000-0001-6797-772X

ÖZET
Sanat Tarihi, Tarih koşullarından doğan maddi kültür varlıklarını ele
almaktadır. Sanat eserlerinin tarihsel gelişimlerini ve üslup bağlamlarında
tetkikini yaparak; onları tür, tasarım, biçim ve tarz olarak tasnif eden ilim
dalıdır. İki boyutlu, üç boyutlu estetik hüviyete haiz ürünleri izah ederek
medeniyetlerin sahip oldukları seviyelerini, seciyelerini, birbirleriyle
münasebetlerini ortaya koyan mühim bir mevkii temsil etmektedir.
Merhum Sezai Karakoç derin bir medeniyet algısına sahiptir. Fikriyatının ve
eserlerinin temeli medeniyet ve diriliş kavramları üzerine bina edilmiştir.
Kendileri İslâm Medeniyetinin yeniden inkişafa geçeceğine yürekten
inanmaktadır. Medeniyeti doğruluk, güzellik ve iyilik hasletleriyle bir bütün
olarak kabul buyurmakta, İslâm Medeniyetini ise estetik ve ahlak kuramları
içinde inanç, felsefe, düşünce ve bilimden müteşekkil bir doğruluk ülküsü
şeklinde tefsir etmektedir.
Bu bağlamda sanat tarihçisinin medeniyeti yorumlama tarzı ile Sezai
Karakoç’un medeniyet algısını buluşturmak bu tebliğin amacıdır. Bir sanat
tarihçisinin onun eserlerinde bakış tarzını zenginleştirecek, ona yeni
istikametler kazandıracak, bilinenleri daha anlamlı hale getirecek bir şeyler
bulup bulamayacağı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Mevzu bahis bu gayelere ulaşılmasında şu soruların yanıtlanması da büyük
katkı sağlayacaktır:
Sanat Tarihi ilminin sınırları ve medeniyet tezahürü nedir? Sezai Karakoç’un
medeniyet görüşü ile örtüşen ve farklılaşan yönleri var mıdır?
Sezai Karakoç eserlerinde sanat tarihini doğrudan ele almakta mıdır? Yahut
ne denli temas etmektedir?
Sezai Karakoç’a göre İslâm Medeniyetinde kültür ve sanat varlıklarının yeri
ve önemi nasıl açıklanmaktadır?
Bu çalışma Sanat, estetik ve kültürel varlık gibi kavramların Sezai
Karakoç’un İslâm medeniyeti algısı için ne gibi bir ehemmiyete sahip
olduğunun idrak edilmesi cihetinden önemlidir. Bazı problemler ve bunların
çözümüne yönelik tekliflerinin Türkiye’deki Sanat tarihçiliğinde
medeniyetle alakalı tahliller için bir yönlendirme teşkil etmesi bakımından
da mühimdir.
Tebliğ konusu Sanat, estetik, medeniyet ve sanat tarihi kavramlarıyla
sınırlandırılmıştır. Merhum Sezai Karakoç’un düşünce eserleri ile onun
diriliş ve medeniyet kavramlarına yönelik mütalaalarda bulunan çalışmalar
esas alınarak hazırlanacaktır. Sunum görsel malzemenin nezaretinde, çok
fazla teferruata girmeden genel bir çerçeve oluşturacak şekilde yapılacaktır.
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Sezai Karakoç’a göre kültür ve sanat varlıkları bir medeniyetin tanınmasında
önemli hususlar olmakla beraber İslâm medeniyetinin tekrar ayağa
kalkmasında mühim bir vazife ifa edecektir. Diğer medeniyetlerin eserleri
bilinmeli ama bizim medeniyetimize ait olanlar daha üstte tutulmalıdır.
Bunun içinde sahip olduğumuz uygarlığın estetik değerlerinin İslâm’ın
özüyle bağlantılı bir biçimde layıkıyla kavranması şarttır. Mimarlık eserleri
sadece taş ve tuğladan mürekkeb yapılar olarak idrak edilmemeli, bunların
arkasındaki ruhu, amilleri, İslâm’ın kendi bünyesinden doğan faktörlerinde
ön plâna alınması gerekmektedir. Sanat Tarihi kendine has dersliklerde
öğretilmeli, Üniversitelerde medeniyetin maddi varlıklarının bilinmesi
yönünde daha önemli görevler üstlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Sanat Tarihi, Medeniyet
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ABSTRACT
Art History deals with material cultural assets arising from the conditions of
History. It is a branch of science that makes the historical development of
works of art and classifies them as genre, design, form and style. Art historian
represents an important place that reveals the levels, characteristics and
relations of civilizations by explaining two-dimensional and threedimensional aesthetic products.
The deceased Sezai Karakoç has a deep sense of civilization. The basis of his
ideas and works are built on the concepts of civilization and resurrection. He
heartedly believes that the Islamic Civilization will begin to develop again.
He accepts civilization as a whole with its righteousness, beauty and
goodness. He interprets the Islamic Civilization as an ideal of truth consisting
of belief, philosophy, thought and science within aesthetic and moral
theories. In this context, the aim of this paper is to bring together the art
historian's interpretation of civilization and Sezai Karakoç's perception of
civilization. It will be tried to determine whether an art historian can find
something in his works that will enrich his perspective, give him new
directions, and make the known more meaningful.
Answering the following questions will also contribute greatly to achieving
these goals: What are the limits of Art History and its perception of
civilization? Are there aspects that overlap and differentiate with Sezai
Karakoç's view of civilization?Does Sezai Karakoç directly address the
history of art in his works? How much does it touch?According to Sezai
Karakoç, how is the place and importance of cultural and artistic assets in
Islamic Civilization explained?
This study is important for understanding the importance of concepts such as
art, aesthetics and cultural assets for Sezai Karakoç's perception of Islamic
civilization.It is also important that his proposals for some problems and their
solutions constitute a direction for the analyzes related to civilization in art
historiography in Turkey.
The subject of the communiqué is limited to the concepts of art, aesthetics,
civilization and art history. It will be prepared on the basis of the works of
thought of the desceaded Sezai Karakoç and the studies that evaluate his
concepts of resurrection and civilization. The presentation will be made
under the supervision of the visual material, without going into too much
detail, to create a general framework.
According to Sezai Karakoç, cultural and artistic assets are important aspects
in the recognition of a civilization. However, it will fulfill an important duty
in the resurgence of Islamic civilization. The works of other civilizations
should be known, but those belonging to our civilization should be kept
above. In this, the aesthetic values of our civilization must be grasped in
connection with the essence of Islam. Architectural works should not be
perceived only as structures made of stone and ink, but the spirit and factors
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behind them should be taken into consideration in the factors arising from
Islam itself. Art History should be taught in its own classrooms, and
universities should undertake more important tasks in order to know the
material assets of civilization.
Keywords: Sezai Karakoç, Art History, Civilization
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Diriliş Mektebinin Epistemolojik Kökenleri: Takvâ ve Adalet
The Epıstemologıcal Orıgıns Of Resurrectıon Doctrine: Taqwa And Justıce
İsmail KANBAZ
Dr., Dicle Üniversitesi, ismailkanbaz@gmail.com ORCID: 0000-0003-1942-2505

ÖZET
Diriliş mektebinin kurucusu şair ve mütefekkir Sezai Karakoç, poetika ve
düşünce dünyasını ilahi vahyin ahlaki prensipleri üzerine inşa etmiştir. Bu
prensipler, insan fıtrat ve tabiatını bozulmaktan koruyarak onu her zaman ve
zeminde diri tutmaya matuftur. Diriliş düşüncesinin temelini oluşturan bu
yaklaşım, peygamberlerin inşa edici ve diriltici yönlerine özel bir önem
atfeder. Nitekim Kur’ân, ilahi vahyi, hayat veren bir mesaj olarak tavsif
ederken Hz. Peygamber’i de vahiyle özgürleştiren ve dirilten bir elçi olarak
tanıtır. Peygamberlerin vahiyle inşa ettikleri medeniyet, insanın tabiat ve
diğer canlılarla ilişkisini ahlaki bir zemin üzerinde temellendirir. Bu zemin,
son ilahi vahiy Kur’ân’ın iki anahtar kavramı olan “takva” ve “adalet”
etrafında şekillenir. Takvâ, kişinin fıtrata uygun davranma sorumluluk ve
bilincini ifade ederken adalet, insanın diğer varlıklarla ilişkisinde Allah’ın
belirlediği fıtrî sınırlara (hudûdullah) riayet etmesini ifade eder. İnsanın
varlıkla yatay ve dikey boyuttaki tüm ilişkilerini kapsayan bu iki kavram,
Diriliş mektebi epistemolojisine de kaynaklık eder.
Anahtar Kelimeler: Diriliş, Sezai Karakoç, Peygamber, Takvâ, Adalet
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ABSTRACT
The poet and thinker Sezai Karakoç, the founder of the ‘Resurrection
Doctrine’, built his world of poetics and thought on the moral principles of
divine revelation. These principles are aimed at keeping human nature alive
under any circumstances by protecting it from deterioration. This approach,
which forms the basis of the idea of resurrection, attaches special importance
to the constructive and resurrection aspects of the prophets. As a matter of
fact, while the Qur'an describes divine revelation as a life-giving message,
also introduces the Prophet as a messenger who liberates and resurrects with
revelation. The civilization built by the prophets through revelation, bases
man's relationship with nature and other living creatures on a moral ground.
This ground is shaped around the two key concepts of the Qur'an: ‘taqwa’
and ‘justice’. While ‘taqwa’ expresses a person's responsibility and
consciousness to act in accordance with his nature, ‘justice’ expresses the
observance of the natural limits (hudûdullah) determined by Allah in man's
relationship with other beings. These two concepts, which cover all the
horizontal and vertical relations of human beings with existence, are also the
source of the epistemology of the Resurrection Doctrine.
Keywords: Resurrection, Sezai Karakoç, Prophet, Taqwa, Justice
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Sezai Karakoç Şiirinde Metinlerarasılık: Türleri ve İşlevleri
اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﺳﺰاﺋﻲ ﻗﺮاﻗﻮج :أﻧﻤﺎطﮫ ووظﺎﺋﻔﮫ
İsmail RAMAZAN
Doç.Dr., Giresun Üniversitesi, hany22@gmail.com , Orcid:0000-0001-5935-811X

ÖZET

ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺳﺰاﺋﻲ ﻗﺮاﻗﻮج أدوات ﺷﻌﺮﯾﺔ وﻗﺪرات ﻓﻨﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﻓﯿﮫ
ﺷﻌﺮه ﺑﯿﻦ ﺟﻤﺎل اﻷﺳﻠﻮب وﺟﻼل اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻗﻠﻤﺎ ﯾﺠﻤﻊ ﺷﻌﺮاء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،وھﺬا ﻣﺎ أھﻠﮫ ﻟﯿﻜﻮن أﺣﺪ رواد اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ
ﺗﺮﻛﯿﺎ ﺑﻞ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺮع ﻗﺮاﻗﻮج ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎص ﺑﺄﻧﻤﺎطﮫ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أم اﻷدﺑﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻗﺼﺎﺋﺪه رﻣﻮزا ذات ﺑﻌﺪ إﺳﻼﻣﻲ،
ﻣﻮروﺛﺎ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ذات ﺑﻌﺪ وطﻨﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ أﻛﺴﺐ ﻗﺼﺎﺋﺪه روح اﻷﺻﺎﻟﺔ،
واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ آن.
وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺷﻌﺮ
ﻗﺮاﻗﻮج ،ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﮫ وأﻧﻤﺎطﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ،ووظﺎﺋﻔﮫ
وﻣﺤﻤﻮﻻﺗﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ،ﻣﺘﻮﺳﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﻨﮭﺞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ.
وﺳﺘﺄﺗﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ وﺧﺎﺗﻤﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﻘﺪﻣﺔ ،ﺳﺰاﺋﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺷﻌﺮه ،اﻟﺘﻨﺎص :ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ وﺳﻤﺎﺗﮫ ،أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ
ﺷﻌﺮ ﻗﺮاﻗﻮج ،وظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﺎص ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻗﺮاﻗﻮج ،ﺧﺎﺗﻤﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ :اﻟﺘﻨﺎص ،اﻟﺸﻌﺮاء اﻷﺗﺮاك ،ﻗﺮاﻗﻮج ،اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ
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Medeniyet Tasavvuru Bağlamındasezai Karakoç’un Eğitim Düşüncesi
Sezai Karakoc's Educational Thought In The Context Of The Concept Of Civilization
İsmail SAĞLAM
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, isaglam@uludag.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-1666-6360.

ÖZET
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un eserlerinden hareketle, nasıl bir medeniyet
tasavvuruna ve eğitim düşüncesine sahip olduğu üzerinde durulmaktadır.
Ayrıca öngörülen medeniyet tasavvurunu meydana getirecek insan
unsurunun hangi donanıma sahip olması gerektiği ve bu donanımı bireyin
kazanabilmesi için nasıl bir eğitim sistemi öngörüldüğü araştırılmaktadır.
Araştırmada kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Öncelikle düşünürün
kendi eserleri, yer yer de hakkında yazılmış diğer eserler tarama kapsamına
alınmıştır. Bazen düşünürün eserlerinden alıntılar yorumlanırken, bazen de
eserlerinde dağınık olarak değindiği “Medeniyet” ve “Eğitim” konusundaki
düşünceleri tasvir edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ulaşılan sonuç ise
düşünürün kendine ait orijinal “Medeniyet” ve “Eğitim” düşüncesine sahip
olduğudur diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Medeniyet, Eğitim, Tasavvur, Düşünce
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ABSTRACT
In this study, based on the works of Sezai Karakoç, it is emphasized what
kind of civilization concept and education thought he had. In addition, it is
researched what equipment the human element should have that will create
the envisioned civilization and what kind of educational system is envisaged
in order for the individual to gain this equipment.
In the research the method of source scanning was used. First of all, the
thinker’s own works and other works written about him were included in the
scope of the survey. Sometimes, while the quotations from the works of the
thinker were interpreted, sometimes his thoughts on “Civilization” and
“Education”, which he mentioned in his works, were tried to be described.
We can say that the conclusion reached in this study is that the thinker has
his own original thought of “Civilization” and “Education”.
Keywords: Sezai Karakoç, Civilization, Education, Concept, Thought.
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Sezai Karakoç’ta İdeal İnsanin İnşasi
Building The Ideal Person At Sezai Karakoç
İsmet KAYA
Dr., Dicle Üniversitesi, ismetkaya@dicle.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-9998-1261

ÖZET
Bu çalışmada, Sezai Karakoç’un eserlerindeki ideal insan inşasının teorik ve
pratik anlamda nasıl ortaya konduğunu bulmak amaçlanmaktadır. Bu
doğrultuda Karakoç’un doğrudan bireyin eğitimi ile ilgili görüşleri
incelenmiş ve bir araya getirilmiştir. Ele alınan eserlerde; eğitim felsefesine
kaynak teşkil edebilecek görüşler, ferdin ahlak gelişimi, başarılı olmanın
erdemli olmakla ilişkisi, okullarda erdemler eğitimi, öğretimde yöntem ve
teknikler gibi kavramlar inceleme konusu haline getirilmiştir. Sezai
Karakoç’un bütün eserlerine yayılmış olan bireyin inşası ve eğitim ile ilgili
görüşlerini bir araya getirmeye çalışan bu çalışmada temel kavramalar tespit
edilerek bunlara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Sezai Karakoç’ta ideal
gençliğin ana vasıfları; değişim, özgürlük, ruh terbiyesi, tevazu, gayret ve
çile gibi bir takım kavramlar etrafında şekillenmektedir. Eğitimi temel
erdemlerin kazandırılması süreci olarak gören Sezai Karakoç, toplumsal
adaletin bu erdemlerin toplumda görünür kılınmasıyla gerçekleşeceğini
düşünmektedir. Öğrencinin akademik başarısının yanında temel erdemleri
kazanıp kazanmadığına dair ölçümlerin de sürece dahil edilmesini teklif eder.
Sezai Karakoç’un bütün eserleri taranarak elde edilen veriler aracılığıyla
eğitim öğretime dair görüşleri incelendiğinde karşımıza çıkan sonuç, onun
eğitimi kendi içine kapalı diğer değişkenlerden bağımsız bir süreç olarak
görmediğidir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, ideal insan, inşa, eğitim, diriliş
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ABSTRACT
In this study, it is aimed to find out how the ideal human construction in Sezai
Karakoç's works is put forward theoretically and practically. In this direction,
Karakoç's views on the education of the individual were examined and
brought together. In the works discussed; Concepts such as the views that can
be a source for the philosophy of education, the moral development of the
individual, the relationship of being successful with being virtuous, the
education of virtues in schools, and methods and techniques in teaching have
been made the subject of examination. In this study, which tries to bring
together Sezai Karakoç's views on the construction of the individual and
education, which are spread across all his works, basic concepts have been
identified and evaluations have been made for them. The main characteristics
of ideal youth in Sezai Karakoç; It is shaped around a number of concepts
such as change, freedom, spiritual training, humility, effort and suffering.
Sezai Karakoç, who sees education as the process of gaining basic virtues,
thinks that social justice will be realized by making these virtues visible in
the society. It proposes to include measurements of whether the student has
acquired the basic virtues as well as academic success. When Sezai Karakoç's
views on education are examined through the data obtained by scanning all
his works, the result that we come across is that he does not see education as
a process independent of other variables that are closed to itself.
Keywords: Sezai Karakoç, Ideal person, building, education, resurrection.
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Sezai Karakoç Şiirinin Sanat Gücü ve Türk Şiirindeki İzi
The Artistic Power of Sezai Karakoç's Poetry and Its Trace in Turkish Poetry
Kamuran ERONAT
Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, keronat@dicle.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-4578-9255.

ÖZET
Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirine şiir sanatı çerçevesinde yeni bir karakter
kazandıran Sezai Karakoç, kendine özgü açtığı şiir kulvarında yeni ve özgün
temaları, cezbedici üslubuyla ele alıp dikkatleri toplarken; kuşkusuz sanat
gücünün kendisine verdiği özellikleri kullanarak, şiir portrelerindeki ışık
kırılmalarından oluşan gizemli atmosferin de okurla etkileşimini
başarabilmektedir.
Türk şiirinin yapıcılarından olan Karakoç, imge seçiminde kendine özgü bir
perspektifin merkezindedir. Kelime seçimindeki hassasiyet ve hayatı
okumadaki başarısı, şiir sanatındaki enstrümanlarla da birleşince; kalibresi
yüksek ve çekici şiirlerin yeşermesine imkân vermektedir. Şiirlerinde
derinlikli nitelikten yana tercih kullanan sanatçı, sırtını dar ve sığ ilhamlara,
çağrışımı düşük ölçekli unsurlara dönük tutmuştur.
İslam medeniyetinin son dönem ön alan sanatçılarının lokomotifi
konumundaki şairi olan Sezai Karakoç, düşünce dimağındaki zengin ve
çarpıcı yelpazeyi şiir sanatındaki argümanlarla işleyerek, Türk şiirine kalıcı
ve etkileyici bir izi; henüz yaşadığı sürecin erken dönemlerinde bırakmayı
başarmış bir sanatçıdır.
Hayat bilgisini teknik kapasitesi ile örtülü bir ustalıkla bütünleştiren şair; şiir
sanatındaki gücünü kuşkusuz bu minvalden almaktadır. Geleneğin ve
modern şiirin kombinasyonunu sanatında aynı potada kesiştirmeyi başarmış
ve evrensel okuyucunun daima merkezinde kalmış bir sanatçı olan Karakoç;
Türk şiir tarihinde mütefekkir kimliğini sanat gücü ile ilmik ilmik işleyerek
sonraki nesil ve sanatçılar için farkındalık yaratan bir iz bırakmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat gücü, imge, kelime, üslup, iz.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, bringing a new character to the Turkish Poetry of the
Republican Era within the framework of the art of poetry, was drawing
attention by handling new and original themes with his attractive style in his
own poetry line and undoubtedly by using his power of art, he was able to
interact with the reader in the mysterious atmosphere of light refractions in
his poetry portraits.
Karakoç, one of the makers of Turkish poetry, is at the centre of a unique
perspective in the selection of images. When his sensitivity in choosing
words and his success in reading life were combined with the instruments in
the art of poetry, it allowed the emergence of high calibre and attractive
poems. The artist, preferring deep quality in his poems, kept his back to
narrow and shallow inspirations and low-scale elements of connotation.
Sezai Karakoç, the poet who is the locomotive of the late period artists of the
Islamic civilization, has left a permanent and impressive mark on Turkish
poetry in the early stages of his life by processing the rich and striking
spectrum in his mind with the arguments in the art of poetry.
The poet took his power in poetry undoubtedly by integrating his life
knowledge with his technical capacity with an implicit mastery. Karakoç, an
artist who managed to intersect the combination of tradition and modern
poetry in the same pot in his art and remained at the centre of the universal
reader's immersion, has left a mark that creates awareness for the next
generation and artists by processing his intellectual identity with the power
of art in the history of Turkish poetry.
Keywords: power of art, image, word, style, trace
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Kelimeler Diyarından Gelen Bilge Bir Ses
Sezai Karakoç (Sanat - Sanatçı - Şair) (1)
Kemal TİMUR
Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, kemaltimur@hotmail.com.

ÖZET
Sezai Karakoç, henüz ortaokul ve lise yıllarında, sanata ve özellikle de şiire
ilgi duymuş, şiirler yazmış ve yaşı ilerledikçe de bu konudaki fikirleri
derinleşerek devam etmiştir. Başka yazmış olduğu güzel şiirleri olmakla
birlikte, henüz on sekiz on dokuz yaşlarında iken “Mona Rosa” şiiriyle
gündeme gelmiş ve ondan sonra şair ve yazarlarca dikkatle takip edilmiştir.
Karakoç, sonraki yıllarda da sanat değeri ve derinliği yüksek şiirler kaleme
almıştır. Yoğun okuma ve çalışmalarıyla doğu ve batı medeniyetiyle ilgili
bilgilerini gün geçtikçe derinleştirmiştir. Devrin önemli dillerinden olan
Arapça, Farsça ve Fransızca dillerini öğrenmiş ve böylece hem Doğu hem de
Batı klasiklerini kendi dillerinde okumuştur. Böylece, özellikle de bizim
İslami kültür ve medeniyetimizin, derinliklerine nüfuz etmeyi başarmıştır.
Zamanla kendine ait bir düşünce ve üslubu yakalayan Sezai Karakoç, bu
derin bilgi ve donanımıyla hem şiirler hem de düşünce yazıları kaleme
almıştır. Tüm bu yönleriyle son asrın en önemli mütefekkirleri arasında yer
almıştır. Sezai Karakoç, hemen hemen her konuda kendine ait orijinal
fikirleri olmakla birlikte, sanat, sanatçı, şair ve şairin öngörüsüyle ilgili de
derin düşüncelere sahip olduğunu, kaleme aldığı eserleriyle ispatlamıştır. İşte
bu çalışmamızda, daha çok, onun bu konudaki önemli düşünce ve tespitleri
ortaya konulup irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Sanat, Sanatçı, Şair, Şairin Öngörüsü,
Şiir, Edebiyat
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Sezai Karakoç’la Batıyı Yeniden Okumak
Rereading the West with Sezai Karakoç
Kürşad KARA
Bayburt Üniversitesi, kkara@bayburt.edu.tr, 0000-0002-8190-5180

ÖZET
Bu çalışmanın amacı Batı’yı bir değer olarak görme eğiliminde ve
tutkusunda olan gençliğe Batı’nın gerçek değerini Sezai Karakoç’un
eserlerinden yola çıkarak sunmak olacaktır. Sezai Karakoç; şair, yazar,
düşünür ve siyasetçi olarak Türk düşünce sisteminde Diriliş fikrini savunmuş
bir aydınımızdır. Diriliş fikri özellikle Doğu medeniyetinin dirilmesi için bir
reçete durumundadır. Karakoç’un asıl amacı bu reçete ile İslam coğrafyasına
değerlerini hatırlatarak İslam medeniyetinin dirilmesini sağlamak ve Batı
karşısında üstünlüğü tekrar ele almaktır. Dijital çağda Batı’nın üstünlüğü
gençliğimize empoze edilmektedir. Gençlik Batı’nın üstünlüğünü
marketlerdeki içecek fiyatlarına kadar indirgemiş durumdadır. Tam da bu
aşamada tek dişi kalmış bir medeniyeti özelde gençliğimize genelde
Doğunun kadim insanlarına yeniden tanıtmalıyız. Bu amaç doğrultusunda
Seza Karakoç’un eserleri doküman incelemesi ile taranmış ve Batı kavramı
ile elde edilen bulgular içerik analizi ile yorumlanmıştır. Sonuç olarak Batı
medeniyeti, bir tehlike medeniyetidir. Diğer medeniyetlerde tehlike hep dışta
olduğu halde, Batı medeniyetinde tehlike içtedir. Batı’nın en büyük tehlikesi
Doğu’ya rahatlığı sunmak olmuştur. Batı; karşısındaki insanları, toplulukları
köleleştirdikçe Batı’nın kendi efendiliği, üstünlüğü kesinleşecektir. Geleceğe
hükmetme noktasında bu üstünlüğü korumak zorundadır. Batının tarihi
kendini efendi kılmak için verdiği mücadeleden ibarettir. Batı, kendi iç
irinini, dünyanın dört bir yanına saçıp durmaktadır. Bütün bu çabanın faturası
Doğulu insanlara kesilmektedir. Bu nedenle Batı gençliğin sadece faturalarda
gördüğü ucuzluktan ibaret değildir.
Anahtar Kelimeler: Batı Medeniyeti, Doğu Medeniyeti, Gençlik,
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ABSTRACT
The aim of this study will be to present the true value of the West to the
youth, who have a tendency and passion to see the West as a value, based on
the works of Sezai Karakoç. Sezai Karakoç; As a poet, writer, thinker and
politician, he is an intellectual who defended the idea of Diriliş in the Turkish
thought system. The idea of resurrection is a recipe for the revival of Eastern
civilization. The main purpose of Karakoç is to remind the Islamic geography
of its values with this recipe, to ensure the revival of Islamic civilization and
to retake the superiority over the West. In the digital age, the superiority of
the West is being imposed on our youth. Youth has reduced the dominance
of the West to the prices of beverages in the markets. Right at this stage, we
must re-introduce a civilization with a single tooth left, especially to our
youth, to the ancient people of the East in general. For this purpose, the works
of Seza Karakoç were scanned with document analysis and the findings
obtained with the concept of the West were interpreted with content analysis.
In conclusion, Western civilization is a civilization of danger. While in other
civilizations the danger is always outside, in Western civilization the danger
is inside. The greatest danger of the West has been to offer comfort to the
East. West; As they enslave the people and communities against them, the
West's own mastery and superiority will become certain. It has to maintain
this superiority at the point of dominating the future. The history of the West
consists of its struggle to make itself master. The West is scattering its inner
pus all over the world. All this effort is billed to the people of the East. For
this reason, the West is not just about the cheapness that youth sees in bills.
Keywords: Western civilization, Eastern Civilization, Youth
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Sezai Karakoç’un “Öğretim”le İlgili Görüşleri
Sezai Karakoc's Opinions On "Education"
M. Abdullah ARSLAN
Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, mabdullaharslan@hotmail.com

Cem Şems TÜMER
Doç. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, cstumer@erzincan.edu.tr

ÖZET
Öğretim, bir kişide istendik davranış değişikliği gerçekleştirilebilmesinde
eğitimle birlikte en önemli durumdur. Bu konuda birçok kişi görüşlerini
değişik ortamlarda değişik şekillerde gündeme getirmişlerdir. Bunlardan biri
de bir düşünce sistemi oluşturmuş ve bunun için mücadele etmiş Sezai
Karakoç’tur. Bu çalışmada nitel veri analizi yöntemlerinden içerik
çözümlemesi yapılarak Sezai Karakoç’un “öğretim”le ilgili görüşleri ortaya
konmaya çalışılacaktır. Çalışmada büyük düşünürün düzyazı metinlerinden
özellikle faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Öğretim, Sezai Karakoç, nesir yazıları.
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ABSTRACT
Education, together with education, is the most important condition in
achieving a desired behavioral change in a person. Many people have brought
their opinions to the agenda in different ways in different environments. One
of them is Sezai Karakoç, who created a thought system and struggled for it.
In this study, Sezai Karakoç's views on "teaching" will be tried to be revealed
by making content analysis, one of the qualitative data analysis methods. The
prose texts of the great thinker will be particularly useful in the study.
Keywords: Teaching, Sezai Karakoç, prose writings.
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Sezai Karakoç ve Romantik Tarih Anlayışı
Sezai Karakoç and his Romantic Understanding of History
Mahmut Gazi TAŞ
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, gazitas97@gmail.com, ORCID: 0000-0002-4194-6607

Hüsrev AKIN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, husrevakin@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9844-1781

ÖZET
Cumhuriyet döneminin başta gelen İslâmcı şairlerinden Sezai Karakoç,
eserlerinde Romantizmin etkisinden hiçbir zaman çıkamamıştır. O hem
şiirselliğin hem de mizacı ve fikirlerinin gereği olarak romantikleşmekten
vazgeçememiş veya kaçınamamıştır. Toplumsal anlamda da gerek epik ve
didaktik, gerekse duygusal üslup onun romantikleşmesinde önemli rol
oynamıştır. Aynı zamanda söz konusu romantiklik, Karakoç’un bir nevi
hayat karşısındaki fikirlerinin temeli, kişiliğinin mayasıdır.
Sezai Karakoç’un romantikliğinin en bariz göstergelerinden birisi de hüzün
ve övgüyle yâd edilen bir tarihin olmasıdır. Zira tarih onun İslâmcı
söyleminin önemli bir parçasıdır. Edebiyat ve şiir çerçevesinden bakıldığında
bu yönelimdeki amaç ya (resmî) tarihe bir itiraz yöneltmek ya da içinde
bulunulan toplumu destani veya büyülü tarihle buluşturmaktır.
Gerçeküstü (sürrealist) bir kurguyu/içeriği haiz tarihsel anlatım ise romantize
edilen düşüncenin “tarihten mülhem” olarak belirli kişiler, olaylar, semboller
vs. üzerinden anlatılmasıdır. Bu nedenle de “büyülü” olarak nitelenmiştir.
Destansı yönüyle romantik nitelik kazanan tarih yaklaşımından farkı da
budur. Tarihten hareketle kurulur, onu çağrıştırır ancak tamamen farklı bir
içerikte olabilir ve verilmek istenen mesaj, gerçeküstü kurgunun derin
yapısında gizlidir.
Modern şiirin imkanlarını kullanan Karakoç tarihi doğrudan atıflar veya
göndermelerle şiire konu edinmiş, gerçeklik sınırlarını da çok zorlamadan
destansı hâle getirmiştir. Bu bakımdan Sezai Karakoç’un Hızırla Kırk Saat,
Taha’nın Kitabı/Gül Muştusu kitapları, tarihin atıflarla/göndermelerle
idealize edildiği; tarihî, mitolojik veya efsanevî nitelik kazanmış
şahsiyetlerin de bir tür “dekor” şeklinde sunulduğu eserlerdir.
Bu bildiride Sezai Karakoç’un tarihe bakışının romantik özellikleri
incelenecek, onun tarihi nasıl destanlaştırdığı ve tarihten ilhamla nasıl bir
zaman tasavvuru ortaya koyduğu ele alınacaktır. Böylece Karakoç’ta görülen
tarih perspektifinin, İslâmcı romantizmin ideolojik arka planının
gizemli/masalsı/büyülü anlatılarla desteklenen birer temsili olduğu ortaya
çıkarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Romantizm, Tarih, Romantik Tarih, Destani Tarih
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, one of the leading Islamist poets of the Republican period,
could never escape the influence of Romanticism in his works. He could not
give up or avoid being romantic as a requirement of both his poetry and his
temperament and ideas. In the social sense, both epic and didactic and
emotional style played an important role in his being romantic. At the same
time, romanticism is the basis of Karakoç's ideas about life and the leaven of
his personality.
One of the most obvious indicators of Sezai Karakoç's romanticism is that he
has a history that is remembered with sadness and praise. Because history is
an important part of his Islamist discourse. From the perspective of literature
and poetry, the aim of this orientation is either to raise an objection to
(official) history or to bring society together with epic or magical history.
Historical narrative with a surrealistic fiction/content is the narration of the
romanticized thought through certain people, events, symbols etc. That's why
it's called "magical". This is how it differs from the historical approach,
which gains a romantic character with its epic aspect. It is based on history,
evokes it, but may have a completely different content and the desired
message is hidden in the deep structure of the surreal fiction.
Using the possibilities of modern poetry, Karakoç has made history the
subject of poetry with direct references and made it epic without pushing the
limits of reality too much. In this respect, Sezai Karakoç's Hızırla Kırk Saat,
Taha’nın Kitabı/Gül Muştusu are works in which history is idealized with
references and historical, mythological or legendary figures are presented as
a kind of “décor”.
In this paper, the romantic features of Sezai Karakoç's view of history will
be examined, and also it will be discussed how he made history epic and how
he revealed a time concept inspired by history. Thus, it will be revealed that
the historical perspective seen in Karakoç is a representation of the
ideological background of Islamic romanticism, supported by
mysterious/fairytale/magical narratives.
Keywords: Romanticism, History, Romantic History, Epic History
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Sezai Karakoç ve Batı Medeniyeti Algısı
Mehmet Fetih YANARDAĞ2
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, fyanardag@hotmail.com

ÖZET
Sezai Karakoç, 1950 yılından itibaren yazmış olduğu düşünce ve sanat
yazılarıyla topluma rehberlik yapmış ve yazılarıyla okuyucularına mesajlar
göndermiş bir mütefekkirdir. Sadece kendi toplumunu değil tüm dünya
insanlığını kurtaracak bir projenin mimarlığını da üstlenmiş bir yazarımızdır.
Karakoç’un, yaklaşık olarak altmış yıldır üzerinde çalıştığı bir medeniyet projesi
vardır. Bu projeyi oluşturmak için dünya medeniyetlerini incelemiş,
karşılaştırmış ve bir senteze varmıştır. Sezai Karakoç, özellikle İslam
Medeniyeti ve Batı Medeniyeti üzerinde durur. Ona göre Batı, Rönesans’la
birlikte tercihini yapmış ve bu büyük değişim kendi imkânlarını tükete tükete
evrimini tamamlamıştır. Evrimin tabii akışı içinde ortaya çıkan tıkanıklıkları
reformlar ve devrimlerle aşmıştır. Karakoç’a göre bütün medeniyetlerin kaynağı
tek bir medeniyettir; o da Hakikat Medeniyetidir. Hakikat Medeniyeti ilahi
kaynaklı, Vahiy kaynaklıdır. Esas kurucuları peygamberlerdir. Tarih içerisinde
varlık gösteren bu medeniyetler bağlı bulundukları kaynağa sadakat
gösterdikleri sürece insanlık medeniyeti olma yolunda ilerlemişler ve
yükselmişlerdir. Bu kaynaktan uzaklaşmaya başladıkları zaman ise önce
yozlaşmaya daha sonra da çökmeye doğru gitmişlerdir. Batı Medeniyetinin diğer
milletler üzerinde etkili olmasının ve bu bunda başarılı olmasının sebeplerine de
dikkatleri çekmektedir. “Batı, materyalist ve pozitivist karakterine rağmen 17.
Miladi yüzyıldan bu yana Asya, Afrika ve Güney Amerika’da adeta metafizik bir
gerilim içindeymişçesine, adeta bir meçhulün fethine çıkmışçasına, hürriyeti
araştırmayı
kutsallaştırmışçasına,
zaferlerini
ebedilik
adına
anıtlaştırıyormuşçasına çalışarak bu ülkeleri köleleştirdi. O, başarısını bu
metafizik gerilim içerisinde olmasına borçlu. Yoksa Batı’nın emperyalizm
yolunda harcadığı emeği sırf akıl ve faydayla açıklamaya imkân yoktur. Ve o,
bu gerilimden uzaklaşmaya başladığı andan itibaren de bu egemenliğini
yitirmeye başladı.” (Çağ ve İlham I: 95) Bu çalışmada, Sezai Karakoç’un fikir
hayatının önemli bir kısmını oluşturan medeniyet algısı ile ilgili düşünceleri ve
tespitleri ortaya konulacaktır. Türk edebiyatına kazandırdığı eserleri ve fikirleri
dikkati çeken Karakoç bu yönüyle de üzerinde durulması gereken bir
yazarımızdır. Bu bağlamda Sezai Karakoç- Batı Medeniyeti Algısı
yorumlanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Batı, Medeniyet, Türk edebiyatı, Düşünce.

2

Bu yazı, 01-02 Haziran 2013 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlenen Kahramanmaraş’ta Sezai Karakoç
Sempozyumunda sunulan bildiriden geliştirilerek hazırlanmıştır.
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Sezai Karakoç’un Kur'ân Tasavvuru: “Samanyolunda Ziyafet” Adlı Eseri
Ekseninde
Mehmet Nurullah AKTAŞ
Doç. Dr., Batman Üniversitesi, m.nurullahaktas@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-0854-3942

ÖZET
Hayatı anlamlı hale getirmek, şifa ve rahmet kaynağı olmak ve hidayet
yollarını göstermek gayesiyle Hz. Muhammed’e (s.a.s.) nazil olan Kur’ân-ı
Kerîm, farklı düzeylerde de olsa her müminin düşünce ve zihin dünyasını,
kaleme aldığı eserlerini ve davranışlarını inşa etmiştir. Bu etkileşim tarih
boyunca devam etmiştir. Yazdığı eserleriyle ve ortaya koyduğu
davranışlarıyla diriliş ruhunun oluşmasında önemli bir yeri olan müslüman
mütefekkirlerden biri de 2021’de vefat eden Sezai Karakoç’tur. Bu çalışmada
“Samanyolunda Ziyafet” adlı eseri ekseninde Karakoç’un Kur’ân tasavvuru
ele alınmaya çalışılacaktır. Karakoç’un bu eseri 1962-2004 yılları arasında
farklı dergi, gazete ve kitaplarda genellikle de Ramazan aylarında oruç
üzerine yazdığı 35 yazıdan oluşmaktadır. Karakoç bu yazılarında Kur’ân’ın
tanımına ve niteliklerine yer vermekte, Kur’ân kıssalarına sık sık atıfta
bulunmakta ve İslam dünyasının içerinde bulunduğu durumu Kur’an ile oruç
arasında kurduğu ilişki çerçevesinde ele almaktadır. Karakoç, bu eserinde
Kur’ân’ın ana konularından olan tevhid meselesine ve bir kısım ibadetlerin
hikmetlerine dikkat çekerken Kur’ân’ın insana, topluma ve medeniyete şifa
olma boyutunu öne çıkarmaya çalışmaktadır. Bu tebliğ, Sezai Karakoç’un
Kur’ân tasavvurunun anlaşılmasına yardımcı olacağı gibi dünyevileşmenin
yoğun yaşandığı günümüzde toplumun ve bu toplumu oluşturan gençlerin
Kur’ân ile sağlıklı iletişim kurmalarına da katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Kur’ân tasavvuru, Samanyolunda
Ziyafet, Ramazan, Oruç.
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Sezai Karakoç’ta Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Sahabe İzlerinin Etkisi
Mehmet Salih ARI
Prof. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, mehmetsalihari@yyu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3498-8913.

ÖZET
Hz. Peygamber’in (s.a.s.) izi, onun getirdiği medeniyet insan tarihini
şekillendirmiştir. Ona ayrı bir kişilik kazandırmaya çalışmıştır. Peygamber
izi, insan alın yazısına alabildiğine ve olabildiğine genişlik ve özgürlük
bağışlamış; buna karşılık, tabiatı, sınırını aşmamaya çizgisinin dışına
taşmamaya ayarlamaya çalışmıştır. Bu durum hem insan hem de tabiatın
lehine olmuştur. Ancak insanın hayvana bitkiye ve eşyaya dönüşmeye yüz
tutmasıyla uygarlığın parça parça tehlikesi önünde çığlık çığlığa gelmesi,
fakat çığlıklarını yüreğinde boğma zorunda kalışı noktasına getirmiştir.
Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanın aynı zamanın bölünmez
akışından çıkar gibi olmaları; soyut, ruhu aklın yakıcılığıyla kavururken
kalbin kuruyuşunu gündeme getirmiştir. İnsan, eşyada ruhsuz bir kımıldama
olmaya mahkûm olmuştur. Daha doğrusu insan kendisini buna mahkûm
hissetmiştir. İnsan malzemesinde insanı aramaya eğilişi gittikçe tükenmiştir.
Yüreklerde boğulan çığlıkların ve aklın tasallutunda olan ruhun ve kalbin
yeniden vahiy dirilişi ile canlanmaları ancak Hz. Peygamber ve onun yetiştiği
sahabe neslinin izlerini takip etmekle mümkündür. Bu bildiride Sezai
Karakoç’un eserlerinde, onun insanlığın dirilişi için referans ve örnek olarak
gösterdiği Hz. Peygamber ve sahabe neslinin izleri ele alınacaktır. Bu izlerin
insan ve toplumu dönüştürme üzerine etkisi araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Peygamber İzi, Sahabe, Sezai Karakoç
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ABSTRACT
The traces of the Prophet (pbuh) and the civilization he brought have shaped
human history. He tried to give it a different personality. The trace of the
Prophet has given as much breadth and freedom as possible to human
destiny; on the other hand, he tried to adjust nature not to go beyond its limit,
not to go beyond its line. This situation has been in favor of both man and
nature. However, as the human being started to turn into animals, plants and
things, the civilization screaming in front of the danger of fragmentation
brought it to the point where he had to suffocate his cries in his heart. Past
tense, present tense, and future tense seem to emerge from the indivisible
flow of the same tense; Abstract, while scorching the soul with the burning
of the mind, brought the drying of the heart to the agenda. Man is condemned
to be a soulless movement in things. More precisely, man felt himself
condemned to it. The tendency to look for man in the human material has
become more and more extinct.
It is only possible to follow the traces of the Prophet (pbuh) and the
generation of the Companions he grew up with, that the screams drowned in
the hearts and the soul and the heart, which are under the attack of the mind,
can be revived by the resurrection of revelation. In this paper, the traces of
the Prophet and Companions, which he cited as a reference and example for
the resurrection of humanity, will be discussed in the works of Sezai Karakoç.
The effect of these traces on transforming people and society will be
investigated.
Keywords: Prophet, Trace of the Prophet, Companions, Sezai Karakoç
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Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında Kur’an’ın Yeri
Mehmet Selim AYDAY
Dr. Öğr. Üyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, selimayday@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3506-8051.

ÖZET
Hiç şüphesiz Sezai Karakoç Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük
mütefekkirlerden birisidir. O, yazdığı şiirlerinde ve düz yazılarında sürekli
İslâm dünyasının güncel sorunlarına değinmiş ve bu sorunlara dair çözüm
önerilerini sunmuştur. Onun yazdığı eserler incelendiğinde hem bu yaklaşımı
hem de sunduğu çözümlerin sağlam bir dayanağının olduğu hemen göze
çarpmaktadır. Sezai Karakoç’un şiirleri ve düz yazıları okunduğunda
eserlerindeki metafizik hava da kendini hemen hissettirmektedir. Bizzat
kendisi kendi metafiziğinin dayandığı noktanın İslâm olduğunu
belirtmektedir. Nitekim gerek yazılarında gerekse şiirlerinde zaman zaman
doğrudan veya dolaylı olarak âyetlere göndermede bulunduğu görülür. İslâm
dünyasının dirilişinin Kevser’le olacağını söylerken aslında referansını
Kevser sûresinden almaktadır. Yine o, İslâm Medeniyetinin inkırazından
bahsederken “Duvar yanmış bir Kur’an sağlam kalmış duvardan” demekte
ve aslında dirilişin Kur’an ile ancak mümkün olacağını ifade etmektedir.
Yine onun “Yeni çağın önüne, yeni bir Kitab’ı koyuyorum” derken de
koyduğu kitabın Kur’an olduğu sonraki dizelerde kendini açık etmektedir.
Nitekim ona göre Müslümanların yitik cenneti Kur’an’dır. Bu düşüncesine
uygun olarak âyetlerden çokça iktibaslarda bulunan Karakoç’un şiirlerinin ve
eserlerinin bu açıdan incelenmesi son derece önemlidir. Çalışma yapılırken
Karakoç’un âyetlerden ilhamını nasıl aldığı, âyetleri referans olarak
kullanırken tefsir kaynaklarından yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa
hangi kaynaklardan yaralandığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ânî Referans, Şiirde Âyet İktibası, Sezai Karakoç,
Diriliş Nesli
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Sezai Karakoç Şiirinde Alternatif Bir Modernizm Arayışı
Mehmet SÜMER
Dr. Öğr. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi

ÖZET
Sezai Karakoç, Türk şiirinde “kurucu modernist şiir” kabul edilen İkinci Yeni
hareketinin öncülerinden biridir. Gerek dinî duyarlılığı ve gerekse şiirinin
kaynakları itibariyle öteki İkinci Yeni mensuplarından hemen ayırt edilen
Karakoç, bize aynı zamanda şiirde modernizmin önkoşulları konusunda da
alternatif bir bakış açısı sunmaktadır. Modernizmin ayrılmaz unsuru gibi
görülen kentlilik, dindışılık, cinsellik, bohemlik vb. pek çok özelliğin onun
şiirinde görülmemesi ve buna rağmen şiirinin modernist karakteri konusunda
tereddüdün olmaması bize onun Türk şiirinde var olan modernizm
anlayışından farklı alternatif bir modernizmin de öncüsü olduğunu
göstermektedir. Yalnızca şiirinde değil, yazılarıyla alternatif bir modernizm
üzerinde kafa yorduğunu gördüğümüz Karakoç, gerek teorik ve gerekse
pratik olarak var olan modernizm anlayışının dışında durmaktadır. Bu
bildiride Karakoç’un hangi yönleriyle egemen modernizm anlayışından
ayrıldığı ve onun alternatif modernizm arayışının hangi temellere dayandığı
gösterilecek ve böylece Türk şiirinde açtığı yeni yolun önemi ve imkânları
gösterilecektir.
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, alternatif modernizm, modernizm, şiir

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

150

U L U S L A R A R A S I

Sezai Karakoç’ta
Değerlendirme)

S E Z A İ

Ötekiye

K A R A K O Ç

Bakış:

Batı’yı

S E M P O Z Y U M U

Anlamak

(Eleştirel

Bir

Viewing The Other In The Works Of Sezai Karakoç: Understanding The West. A Critical
Assessment
Mehmet YILMAZ
Prof. Dr., Gaziantep Üniversitesi, cevhirzin@gmail.com . ORCID: 0000-0002-4620-6050

ÖZET
Savaş meydanları hariç, “Batı/Batı dünyası” kavramsal olarak değil de siyasi
ve sosyolojik olarak ilk defa Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin
Sefaretname’siyle Osmanlı saray ve devlet adamlarının dikkatini çekmiştir,
denilirse çok da abartılı bir ifade sayılmaz. Çünkü 1718’den 1730’a kadar
sürecek olan ve sonu ciddi kayıp ve tahribatlarla biten Lale Devri’ndeki pek
çok uygulama ve düşüncenin kaynağı bu sefaretnamedir. Yirmisekiz Mehmet
Çelebi yaklaşık bir yıl sürmüş olan seyahatini anlatırken – Tanzimat’ı ve
Cumhuriyet döneminde yapılan Batılılaşma çabalarını ruh çöküşü, milli
değerlerden kopma, İslami ahlak ve değerlere sırt çevirme olarak
değerlendiren sanatçı, yazar, şairlerin aksine - hiçbir aşağılanma duygusuna
kapılmaz; olsa olsa tuhaf bir bakışla, ancak dikkatini de dağıtmayan bir
bakışla mekanları, yenilikleri, insanları ve devletin yapısını gözlemler.
Sefaretname yazarında Batı’yı anlamak daha çok ön plandadır. Ancak
Osmanlının savaşları ve bunların doğal bir sonucu olarak toprakları
kaybetmesiyle Batı düşman, kötü ve kötülüğün kaynağı, iki yüzlü vb.
sıfatlarla anılır oldu. Daha sonraki dönemlerde, zoraki bir şekilde “Hiç
olmazsa askeriyede bazı değişiklikler yapalım.” düşüncesi Osmanlı
siyasilerinde hakim bir düşünce halini almışsa da, Batının teknolojik
düşüncesinin arkasında ciddi bir felsefi değişim ve dönüşümün yattığını
maalesef anlamamışlardır. Sezai Karakoç, Cemil Meriç, Necip Fazıl gibi
sanatçıların kötülemiş olduğu Batı, daha Magna Carta Libertatum (1215)’dan
başlayarak bireyi, özel mülkiyeti krala karşı korumaya, yine Roger
Bacon (d. 1219/1220 - ö. 1292)’dan itibaren de deneysel bilim, bireysel
özgürlüklerin korunması, yönetme gücünün Tanrı’dan alınıp insanlar
tarafından oluşturulmuş kurumlara verilmesi, yani adaletin kurumsallaşması,
özgürlüklerin temel ve doğal bir hak olduğu yolunda yüzyıllar içinde ciddi
bedeller ödemiştir. Bu zihniyet değişikliğinin ardından Rönesans,
Aydınlanma felsefesi ve kaçınılmaz olarak Endüstri devrimi gerçekleşmiştir.
Batı kendi içinde bu değişim ve dönüşümü yaşarken, Osmanlı feodal yapı,
atölye ekonomisi ve tarımda kalmış, kendini yenileyememiştir. İşin daha
ilginç tarafı, devletin düşmüş olduğu yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma vb.
pek çok olumsuzluğu aşmak için önerilenler genellikle fetih
çağları/Osmanlının yayılma dönemleri olmuştur. Koçi Bey, IV. Murat’a
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layiha sunarken geçmişte cedlerinin müreffeh zamanlarını örnek gösterir.
Fakat Koçi Bey’in Osmanlının dışındaki dünyada meydana gelen
değişimlerden haberi yoktur. Necip Fazıl, Sezai Karakoç ve Cemil Meriç’te
de hep zafer zamanlarına bir kaçış vardır ve kurtuluşu oradan hareketle
bulmaya çalışırlar. Batı T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, Descartes,
Montesquieu’yü yetiştirirken, Osmanlıda maalesef fikri hürriyete
tahammülsüzlük had safhadadır. Bunun basit örneği Molla Lutfi’dir. Batı din
ve devlet işlerini birbirinden ayırmaya bütün gücüyle gayret gösterirken,
Necip Fazıl İdeolocya Örgüsü’nde dinle devletin ayrılmazlığını bir zaruret
olarak görür. Sezai Karakoç da benzer düşüncededir. Ancak Mehmet Akif’in
tavrı, ifade ettiğimiz bu şahsiyetlerinkinden daha farklıdır: O, Batı’yı
öğrenme ve anlama taraftarıdır. Safahat’ta bu düşüncenin pek çok örneği
mevcuttur. Bu çalışmanın temel amacı, Sezai Karakoç’un eserlerinde
vurgulamış olduğu “Batı” kavramını, Necip Fazıl, Cemil Meriç ve Mehmet
Akif’in de eserlerine müracaat ederek yer yer karşılaştırmak ve eleştirel bir
değerlendirmeye tabi tutmaktır. Sonuç bölümünde ise, bilim ve felsefede
nerede olduğumuz, neler yapmamız gerektiği konusunda modern eğitim
anlayışı içinde çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Batı Düşüncesi, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Cemil
Meriç, Rönesans, Aydınlanma Felsefesi, Safahat, Osmanlı Düşünce Sistemi.
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ABSTRACT
It is not an exaggeration to say that the "West/Western world", with the
exception of the battlefields, attracted the attention of Ottoman palaces and
statesmen for the first time, not conceptually but politically and
sociologically, with the Sefaretname of Twentysekiz Mehmet Çelebi.
Because this embassy is the source of many practices and thoughts in the
Tulip Era, which lasted from 1718 to 1730 and ended with serious losses and
destruction. While twenty-eight Mehmet Çelebi describes his journey that
lasted for about a year – unlike artists, writers and poets who consider the
Tanzimat and the Westernization efforts made during the Republican period
as a mental collapse, breaking away from national values, turning their backs
on Islamic morals and values – he does not feel any humiliation; At most, he
observes places, innovations, people and the structure of the state with a
strange, but not distracting, gaze. Understanding the West is at the forefront
of the writer of the Sefaretname. However, with the wars of the Ottoman
Empire and the loss of lands as a natural result of them, the West became the
enemy, the source of evil and evil, two-faced and so on. became known as
adjectives. In later periods, he forcefully said, "Let's at least make some
changes in the military." Unfortunately, they did not realize that there was a
serious philosophical change and transformation behind the technological
thought of the West. The West, which artists such as Sezai Karakoç, Cemil
Meriç, and Necip Fazıl decried, started to protect the individual and private
property against the king, starting from Magna Carta Libertatum (1215), and
again from Roger Bacon (b. 1219/1220 - d. 1292). Experimental science has
paid a serious price over the centuries for the protection of individual
freedoms, the transfer of the power to rule from God to institutions created
by human beings, that is, the institutionalization of justice, and the fact that
freedoms are a fundamental and natural right. After this mentality change,
Renaissance, Enlightenment philosophy and, inevitably, the Industrial
Revolution took place. While the West was experiencing this change and
transformation within itself, the Ottoman feudal structure remained in the
workshop economy and agriculture and could not renew itself. The more
interesting thing is that the state has fallen into corruption, bribery, nepotism,
etc. The suggested ones to overcome many negativities were generally the
eras of conquest/the expansion periods of the Ottoman Empire. Koçi Bey,
IV. While presenting the letter to Murat, he cites the prosperous times of his
ancestors as an example. However, Koçi Bey is unaware of the changes
taking place in the world outside the Ottoman Empire. In Necip Fazıl, Sezai
Karakoç and Cemil Meriç, there is always an escape to the times of victory
and they try to find salvation from there. While the West was raising T.
Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, Descartes and Montesquieu, unfortunately,
intolerance to intellectual freedom was at its peak in the Ottoman Empire. A
simple example of this is Molla Lutfi. While the West tries with all its might
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to separate religious and state affairs, Necip Fazıl sees the inseparability of
religion and state as a necessity in the Ideolocya Organization. Sezai Karakoç
is of the same opinion. However, Mehmet Akif's attitude is different from
those of these personalities we have mentioned: He is in favor of learning
and understanding the West. There are many examples of this thought in
Safahat. The main purpose of this study is to compare and critically evaluate
the concept of "West", which is emphasized in the works of Sezai Karakoç,
by referring to the works of Necip Fazıl, Cemil Meriç and Mehmet Akif. In
the conclusion part, solution suggestions are presented about where we are in
science and philosophy and what we should do, within the understanding of
modern education.
Keywords: Western Thought, Sezai Karakoç, Necip Fazıl, Cemil Meriç,
Renaissance, Enlightenment Philosophy, Safahat, Ottoman Thought System.
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Sezai Karakoç’un Demokrasi Algisi ve Tarihsel Süreçte İslam Medeniyeti ile
Bati Medeniyetinin Demokrasi Tecrübelerini Mukayesesi
Sezai Karakoç's Perceptıon of Democracy and The Comparison of Islamıc Civilization and
Western Civilization's Democracy Experıences In The Historical Process
Mekki ULUDAĞ
Arş. Gör. Dr., Dicle Üniversitesi, mekki.uludag@dicle.edu.tr, ORCID ID: 0000-0001-6557-7917.

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Sezai Karakoç’un yazılarındaki demokrasi algısının
anlaşılması ve bu algı çerçevesinde Karakoç tarafından yapılmış olan İslam
Medeniyeti ile Batı Medeniyetinin tarihsel süreç içerisindeki demokratik
uygulamaları karşılaştırmasının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada
Karakoç’un demokrasi tanımları, demokrasinin uygulandığı yerler
hakkındaki düşünceleri ve bunun İslam Medeniyeti ile karşılaştırılmasına yer
verilmiştir. Karakoç’un iki medeniyeti karşılaştırmasının benzer
karşılaştırmalar yapmış olan diğer düşünürlerin karşılaştırmalarından
farkının ortaya konacak olması bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu
incelemede karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları,
Karakoç’un farklı demokrasi tanımları, demokrasi uygulanan ülkelerin
sınıflandırılmaları ve Karakoç’a göre demokrasinin aslında İslam’daki Şura
uygulamasının bir benzeri olduğu düşüncesidir. Karakoç, öncelikle
demokrasi ile İslami yönetim arasındaki benzerlikler ve paralellikler
üzerinde durmuştur. Demokrasinin uygulandığı ülkeleri sınıflandırmaya tabi
tutmuş olan Karakoç’a göre bazı ülkelerde demokrasi amaç iken diğer bazı
ülkeler için araçtır. İslam Medeniyeti ile Batı Medeniyetindeki demokrasi
anlayışını karşılaştırmakta olan Karakoç’a göre batı demokrasilerinde
aşağıdan yukarıya tek yönlü bir hareket var iken İslam’da aşağıdan yukarıya
ve yukarıdan aşağıya doğru çift katlı bir demokrasi vardır. Demokraside esas
olarak halk kontrol edendir ve kontrol mekanizması ondan ibarettir, İslam’da
ise halk hem kontrol eder hem de kontrol edilir. Demokraside başkaldırma
hakkı sadece özgürlük için bulunuyorken İslam’da başkaldırma hakkı ve
hukuku vardır. Karakoç’a göre demokraside sıradan kimselerin de devlet
yönetimine gelmeleri mümkün iken İslam Medeniyetinde ruhi değerleriyle
üstün olan kimselerin devlet yönetimindeki etkisinin arttırılmasını
sistemleştiren biat kültürü vardır. Bu çalışmanın esas kaynağı Sezai
Karakoç’un yazıları olup ek olarak Karakoç hakkında yapılmış olan
araştırmalardan faydalanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Demokrasi, İslam Medeniyeti, Batı
Medeniyeti, Şura.
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ABSTRACT
The aim of this research is to ensure understanding of the perception of
democracy in Sezai Karakoç's writings and to reveal the comparison of the
democratic practices of Islamic Civilization and Western Civilization in the
historical process made by Karakoç within the framework of this perception.
In the study, Karakoç's definitions of democracy, his thoughts on the places
where democracy is practiced and its comparison with Islamic Civilization
are included. The fact that Karakoç's comparison of two civilizations will be
different from the comparisons of other thinkers who have made similar
comparisons makes this study important. In this study, the comparison
method was used. The findings of the study are Karakoç's different
definitions of democracy, the classification of countries where democracy is
practiced, and according to Karakoç, the idea that democracy is actually a
similarity to the practice of Shura in Islam. Karakoç primarily focused on the
similarities and parallels between democracy and Islamic rule. According to
Karakoç, who has classified the countries where democracy is practiced,
democracy is the goal in some countries, while it is a tool for some other
countries. According to Karakoç, who compares the understanding of
democracy in Islamic Civilization with Western Civilization, while there is a
one-way movement from the bottom to up in western democracies, there is a
double-deck democracy from the bottom to up and from the top to down in
Islam. In democracy, essentially the people control and the control
mechanism consists of it, whereas in Islam, the people both control and are
controlled. While the right to rebel in democracy is only for freedom, in Islam
there is the right and law to rebel. According to Karakoç, while it is possible
for ordinary people to come to the state administration in democracy, in
Islamic Civilization there is a culture of allegiance that systematizes the
increase of the influence of those who are superior with their spiritual values
in the state administration. The main source of this study is the writings of
Sezai Karakoç, in addition, the researches made about Karakoç are other
sources.
Keywords: Sezai Karakoç, Democracy, Islamic Civilization, Western
Civilization, Islamic Council.
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Sezai Karakoç Şiirlerinde Ayrılık, Ölüm Konusu
Motives of Sorrow, Separation and Death in Sezai Karakoç's Poems
Merziyye NECEFOVA
Prof. Dr., Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, necefova.merziyye@mail.ru, ORCID:0000-0001-9502-3392

ÖZET
Sezai Karakoç, 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu.
Çocukluğu Ergani'de geçmiştir. Sezai Karakoç, Türk yazar, şair ve
politikacıydı. Sezai Karakoç'un şiirlerinde hüzn, ayrılık ve ölüm ana motifleri
hakimdir. Şiirlerindeki bu hüzün, muhtemelen hayatının ağırlığından
kaynaklanmaktadır. Genel olarak keder ve acı, bir çok Türk şairinin
yaratıcılığının ana hattıdır. Şairler hayatın zorluklarını, acılarını kendi
dünyalarında yaşayan varlıklardır. Sazai Karakoç ise hayatında hiç kimseye
boyun eğmeyen, dürüst ve samimi, aynı zamanda meşru bir hayat yaşayan
bir adamdı. Şiirleri bu unsurlara dayanmaktadır. Sezai Karakoç'un "Kıyamet
Kuşağının Amentusu", "İslam'ın Dirilişi", "Mevlana", "Kayıp Cennet",
"İnsanlığın Dirilişi", "Kıyamet Aşığı", "Yunus Emre", "Leyli ile Mecnun" ve
"Diriliş" kitapları yayınlandı. . Bu yazımızda "Monna Rosa-i Aşk ve çileler",
"Donuk aşk", "Ben kandan elbise geydim", "Anneler ve çocuklar", "Kar",
"Rüzgar", "Çocukluğumuz" vb. konulardan bahsedeceğim. Şiirlerinde
hayatın acısı ve zorlukları, yas ve ölüm saikleri ön plana çıkarılacaktır.
"Herkesten kaç, durdurulamaz bir yerde, Anne öldüğünde çocuk, çocuk
öldüğünde Anne" ya da "Artık ölebilirim, bütün İstanbul'un şahidiyim,
kandan elbiseler giydim biliyor musun" . Bu şiirlerde Sezai Karakoç kendi
hayatının bir resmini yaratmış gibidir. Sezai Karakoç'un hayatı, kişiliği ve
şiirlerini inceleyen Şakir Diclihan'ın araştırmalarında Diyarbakırlı Sezai
Karakoç'un bütün varlığını görmek ve felsefi düşüncelerini incelemek
mümkündür. Bu çalışmalarda onun insan olarak sunumu Türk dünyası için
oldukça önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ölüm, keder, şiir
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ABSTRACT
Sezai Karakoç was born on January 22, 1933 in Ergani, Diyarbakır. He spent
his childhood in Ergani. Sezai Karakoç was a Turkish writer, poet and
politician. Sezai Karakoç's poems are dominated by grief, separation and
death. This sadness in his poems is probably due to the weight of his life. In
general, grief and pain are the main line of creativity of many Turkish poets.
Poets are creatures who live the hardships of life, their sorrows in their own
worlds. Sazai Karakoch, on the other hand, was a man who never bowed to
anyone in life, who was honest and sincere, and at the same time lived a
lawful life. His poems are based on these factors. Sezai Karakoç's books
"Kıyamet Kuşağının Amentusu", "İslam'ın Dirilişi", "Mevlana", "Kayıp
Cennet", "İnsanlığın Dirilişi", "Kıyamet Aşığı", "Yunus Emre", "Leyli ile
Mecnun" ve "Diriliş" kitapları Mushtusu" yayınlandı. . Bu yazımızda
"Monna Rosa-i Aşk ve çileler", "Donuk aşk", "Ben kandan elbise geydim",
"Anneler ve çocuklar", "Kar", "Rüzgar", "Çocukluğumuz" and so on. In his
poems, the pain and hardships of life, the mourning and the motives of death
will be highlighted. "Escape from everyone, in an unstoppable place, when
Anne dies, the child, when the child dies, Anne" or "I could die now, I am a
witness of all Istanbul, I wore clothes from blood, do you know that". In these
poems, it is as if Sezai Karakoç created a picture of his life. In the researches
of Shakir Diclihan, who studies the life, personality and poems of Sezai
Karakoç, it is possible to see the whole existence of Sezai Karakoç from
Diyarbakır and to study his philosophical thoughts. In these studies, his
presentation as a person is very important for the Turkic world. In the article,
I will present my research on the sincere feelings and motives of grief,
separation and death in the poems of Sezai Karakoç.
Keywords: Death, sadness, poem
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Kadim Gelenekten Bugüne: Hızırla Kırk Saat
From Tradition To Present: Hızırla Kırk Saat
Mesut Emre BALCI
Öğr. Gör., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, mebalci@ybu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3939-3687

ÖZET
İkinci Yeni şiirinin önemli temsilcilerinden olan Sezai Karakoç Hızırla Kırk
Saat kitabındaki şiirlerinde geleneğin derinlerinden bugüne bakar. Şiirlerinde
geçen kişi ve mekanlar değerlendirildiğinde Karakoç’un bugünün
bunalımlarının çözümünü kadim İslam geleneğinde aradığı görülmektedir.
Bağdat, Şam, Kudüs, Mekke ve Medine gibi şehirler şiirlerinde mekânsal
olarak tanımlanmakla birlikte, İslam peygamberlerine ve Mevlana,
Muhyiddin Arabi, Hallac-ı Mansur gibi isimlere şiirlerinde sıklıkla yer
verilmektedir. Bu durum onun şiirlerindeki anlam derinliğini daha da
artırmaktadır. Çünkü bu şehirlerin ve isimlerin her birinin tarihte çağrıştırdığı
ayrı bir hikaye ve perspektif bulunmaktadır. Modern insanın yaşadığı çağla
kavgasını değerlendirirken “yeşil sarıklı ulu hocaların öğretmediklerini”
arama yolculuğunda, Karakoç’un geçmiş ile bugün arasındaki ilişkiyi
muhasebe ettiği görülmektedir. Bu çalışma Hızırla Kırk Saat şiirlerindeki
kadim motifleri değerlendirerek modernleşme serüveninde kaybedilen
değerlere yapılan vurguyu açıklamayı amaçlamaktadır. Ayrıca Karakoç’un
hayatı ilk yaratılıştan başlayıp gelişen olayların son merhalesi olarak
gördüğünü, bugünü değerlendirirken aslında zihin dünyasının sanki Hz.
Adem’den beri hayattaymışçasına güçlü bir zenginlikten beslendiğini ortaya
koymaktadır. Ana karakter olarak seçilen ve bir peygamber yoldaşı olan
Hızır’la birlikte bütün kadim vurgular değerlendirilerek, Sezai Karakoç’un
bakışında insanlık tarihi kadar geniş bu yolculuktan bugünün meselelerine
nasıl bir yansıma gerçekleştiği gösterilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karakoç, Gelenek, Modernizm
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, one of the important representatives of the Second New
poetry, looks at the present from the depths of tradition in his poems in the
book of Hızırla Kırk Saat. When the people and places mentioned in his
poems are evaluated, it is seen that Karakoç sought the solution of today's
depressions in the ancient Islamic tradition. Although cities such as Baghdad,
Damascus, Jerusalem, Mecca and Medina are defined spatially in his poems,
Islamic prophets and names such as Mevlana, Muhyiddin Arabi, Hallac-ı
Mansur are frequently included in his poems. This situation further increases
the depth of meaning in his poems. Because each of these cities and names
has a different story and perspective that it evokes in history. While
evaluating the struggle of modern man with the age in which he lived, it is
seen that Karakoç took into account the relationship between the past and the
present, in his journey of searching for what "great teachers in green turbans
do not teach." This study aims to explain the emphasis on the values lost in
the modernization adventure by evaluating the ancient motifs in the poems
of Hızırla Kırk Saat. In addition, Karakoç sees life as the last stage of the
events that started from the first creation and when evaluating today, it is as
if the world of mind is actually Hz. It reveals that it has been nourished by a
powerful wealth as if it had been alive since Adam. With Hızır, who is chosen
as the main character and a companion of the prophet, all ancient emphases
are evaluated, and it is shown how this journey as wide as the history of
humanity has been reflected in the perspective of Sezai Karakoç on today's
issues.
Keywords: Karakoç, Tradition, Modernism
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Sezai Karakoç’un Poetikasında Kudsi Kaynakların İzleri
Traces of Kudsi Sources in Sezai Karakoç’s Poetics

Mevlüt UZUT
Dokt. Öğr., Dicle Üniversitesi, mevlutuzut@gmail.com

ÖZET
İslam dininin temel iki kaynağı olarak kabul edilen Kur’ân Ayetleri ve Hz.
Peygamberin Hadisleri yaklaşık 14 asırdır birçok ilim adamına ve şair’e ilham
kaynağı olmuştur. Osmanlı’da Nesimî, Bâki, Fuzûlî, Hayâlî, Nef’î gibi
şairlerin şiirlerinin yanı sıra özellikle Klasik edebiyatımızda Cahit Sıtkı
Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu ve Sezai Karakoç vb birçok
şair, Kur’ân Ayetlerini ve Hz. Peygamber’in Hadislerini kendi şiirlerinde
kullanma temayülü göstermekte öncü olmuşlardır. Sezai Karakoç, şiirlerinin
önemli bir kısmında ayetlerden iktibaslar yaparak şiirlerini şekillendirmeye
çalışmıştır. Örneğin, “Ey örtüsüne bürünmüş peygamber..” ayetinden alıntı
yaparak Hz. Peygamber’in kalkıp, insanlığın kurtuluşu için bir reçete
sunmasını ister. Kur’ân’da geçen “Miraç” hadisesinden de yola çıkarak
Miraç’a çıkmanın yolunun namazdan geçtiğini belirtir. Sezai Karakoç,
Peygamberlere özellikle Hz. Peygambere olan hayranlığını birçok şiirinde
dile getirmiştir. Kendisi, Hz. Peygamber’in sözlerinden alıntılar yapmakla
şiirlerini adeta onun sözleriyle harmanlamıştır. Hz. Peygamberin sadece
insanlara değil meleklere de imamlık, önderlik yaptığını şiirlerinde dile
getirmiştir. Bu tebliğde Sezai Karakoç’un şiirlerinde temas ettiği ayet ve
hadislerin orijinal metinleri ortaya konarak tefsir ve temel hadis kaynakları
ve şerhleriyle birlikte Sezai Karakoç’un vermek istediği mesajlar üzerinde
değerlendirmeler yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Şiir, Şair, Ayet, Hadis
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ABSTRACT
The Quranıc Verses and the Prophet's Hadiths, which are considered as the two
main sources of Islam, have inspired many scholars and poets for nearly 14
centuries. In addition to the poems of poets such as Nesimî, Bâki, Fuzûlî,
Hayâlî and Nef'î in the Ottoman Empire, many poets such as Cahit Sıtki
Tarancı, Nacip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoglu and Sezai Karakoç, etc.,
Have pioneered the theme of using the Quranic Verses and the Hadiths of the
Prophet in their own poems. Sezai Karakoc tried to shape his poems by
making verses in a significant part of his poems. For example, he asks the
Prophet to stand up and offer a prescription for the salvation of mankind,
quoting the verse "O prophet covered in veil." Based on the "Miraç" incident
in the Qur'an, he states that the way to go to Miraç is through prayer. Sezai
Karakoc expressed his admiration for the Prophets especially in many of his
poems. He blended his poems with his words by quoting the words of the
Prophet. He stated in his poems that the Prophet was an imam and a leader
not only to the people, but also to the angels. In this communiqué, the original
texts of the verses and hadiths that Sezai Karakoç came into contact with in
his poems will be revealed and evaluations will be made on the messages that
Sezai Karakoç wants to give, together with the sources and evils of the
interpretations and basic hadiths.
Keywords: Sezai Karakoç, Poetry, Poet, Verse, Hadith
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Ara Dilden Çeviri Bağlamında Sezai Karakoç'un Kaʻb b. Züheyr'e Ait Kasidei Bürde'nin Manzum Çevirisi
In the Context of Indirect Language Translation, Sezai Karakoç's Translation of Qasidat Al-Burda
by Kaʻb b. Zuhair
Muammer SARIKAYA
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, muammer.sarikaya@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5291-3272

ÖZET
Hedef dildeki bir metnin erek dile direkt çevirisi yerine aracı (ikinci elden)
bir dilden çevrilmesi beraberinde bazı sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu
şiir çevirisi olduğunda, ara dilden çeviri, şiirsel çevirinin zorluklarına ek
olarak bilgi kaybının en fazla olduğu çeviri türlerinin başında gelmektedir.
Ara dilden çeviri, çevirinin çevirisidir ve bu tür bir çeviride ara dil, kaynak
dil/özgün metin seviyesine yükselmektedir. Ara dilden çeviride anlamsal,
kültürel ve biçimsel eşdeğerlik sağlansa da dizgede sözdizim, ses/ritim ve
etki gibi düzlemlerde az veya çok bilgi kaybının olması kaçınılmazdır. İki
bölümden oluşması düşünülen tebliğin birinci bölümünde Karakoç'un
İslamın Şiir Anıtlarından adlı kitabı bağlamında "şiirsel anıt" nitelemesi
değerlendirildikten sonra kitapta çevirisine yer verilen şiirlerin ne ölçüde
İslamî ve şiirsel anıt olduğu ortaya konulacaktır. Bu bağlamda edebiyat
eleştirmenlerinin Kaside-i Bürde hakkındaki değerlendirmeleri ele
alınacaktır.
İkinci bölümde ise orijinal dili Arapça olan ve Sezai Karakoç'un ara dil
Fransızcadan ve diğer Türkçe çevirilerden yararlanarak Türkçeye çevirdiği
manzum Kaside-i Bürde çevirisi şiirsellik, ses uyumu, vezin, ritim, söz
dağarcığı, sözdizimi, biçim ve kültürel aktarım bakımından incelenecektir.
Kaside-i Bürde'nin Arapça metni ile Karakoç'un manzum çevirisi
karşılaştırılarak çeviride izlenen stratejiler tespit edilecektir.
Anahtar kelimeler: Kaʻb b. Züheyr, Kaside-i Bürde, Sezai Karakoç, şiirsel
anıt, çeviri stratejileri.
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ABSTRACT
Translating a text in the target language from an intermediary (second-hand)
language rather than a direct translation into the target language causes some
problems. When it comes to poetry translation, in addition to the difficulties
of poetic translation, translation from an intermediate language is one of the
translation types with the highest loss of information. Intermediate
translation is the translation of the translation, and in this type of translation,
the intermediate language rises to the level of the source language/original
text. Although semantic, cultural and stylistic equivalence is ensured in the
translation from an intermediate language, it is inevitable that there will be
more or less loss of information on the planes such as syntax, sound/rhythm
and effect. In the first part of the communiqué, which is thought to consist of
two parts, after evaluating the definition of "poetic monument" in the context
of Karakoç's book titled From The Monuments of Islamic Poetry, it will be
revealed to what extent the poems translated in the book are Islamic and
poetic monuments. In this context, the evaluations of literary critics about
Qasidat Al-Burda will be discussed.
In the second part, the poetic translation of Qasidat Al-Burda, whose original
language is Arabic and which Sezai Karakoç translated into Turkish by using
the intermediate language French and other Turkish translations, will be
examined in terms of poetry, phonetic harmony, meter, rhythm, vocabulary,
syntax, form and cultural transfer. The Arabic text of Qasidat Al-Burda and
Karakoç's verse translation will be compared and the strategies followed in
the translation will be determined.
Keywords: Kaʻb b. Zuhair, Qasidat Al-Burda, Sezai Karakoç, poetic
monument, translation strategies.
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Sezai Karakoç’un Homo İslamicus Anlayışı
Sezai Karakoç’s Understanding of Homo Islamicus
Muhammed Beşir ÇALIŞKAN
Sakarya Üniversitesi, muhammedcaliskan@sakarya.edu.tr, 0000-0002-3990-9794

ÖZET
İslam iktisadı çalışmaları, İslamcı dünya görüşünün ortaya çıkmasından
sonra başlamıştır. Bu çalışmaların başlangıcı bilginin İslamileştirilmesi
yönteminden oldukça etkilenmiştir. Her ne kadar bu etki alanda açık bir
şekilde tartışılmasa da kavramlardan ve kurumlardan, sözü edilen etkinin
izlerini sürmek mümkündür. Bankacılık sektörünün İslami finanstaki yeri,
iktisat biliminin temel kavramlarının ve yönteminin İslam iktisadında
kullanılıyor olması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Bahsi geçen
kavramların en önemlilerinden biri de homo economicustur. İslam iktisadı
çalışmalarında bu kavramın karşılığı olarak homo islamicus yer almıştır.
Ancak bu kavramlar karşılaştırmalı bir analize tabi tutulduğunda aralarındaki
benzerliklerin, farklılıklardan daha fazla olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
İslam’ın insan anlayışını ortaya koyan ve bu insanın ekonomik hayattaki
tezahürünü tasvir eden özgün fikirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada
merhum Sezai Karakoç ve bıraktığı eserler önemli bir başvuru kaynağı olma
potansiyeline sahiptir. Çünkü kendisi insana çok önem vermiş ve dirilişin
kaynağı olarak gördüğü insana dair önemli çıkarımlarda bulunmuştur. Ayrıca
İslam toplumunun kurumları üzerine fikir yürütmüş ve keyfiyetine dair
tespitlerde bulunmuştur. Bunları yaparken kültürel bir düzlemde kalmamış,
ekonomi-politik zeminde düşüncelerini ileri sürmüştür. İslam iktisadının
ülkemizde öncüsü sayılacak “İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü”
kitabını 1967 yılında yayımlayarak düşünce dünyasının ne kadar geniş
olduğunu kanıtlamıştır. Bu tebliğde yapılmak istenen merhum Sezai
Karakoç’un eserlerinden yola çıkarak, homo islamicus kavramını yeniden
tanımlamaktır.
Anahtar Kelimeler: İslam İktisadı, Homo İslamicus, Homo Economicus
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ABSTRACT
Studies in Islamic economics began after the emergence of the Islamist
worldview. Islamization of knowledge strongly affected the beginning of these
studies. Although this effect is not openly discussed in the field, it is possible to
trace the mentioned effect from concepts and institutions. The place of the
banking sector in Islamic finance, the use of the basic concepts and methods of
economics in Islamic economics can be given as an example to this situation.
One of the most essential concepts mentioned is homo economicus. Homo
islamicus has taken place as the equivalent of this concept in Islamic economic
studies. However, when these concepts are subjected to a comparative analysis,
it is seen that the similarities between them are more than the differences.
Therefore, there is a need for original ideas that reveal the human understanding
of Islam and describe the manifestation of this human being in economic life.
At this point, Sezai Karakoç and his works have the potential to be an essential
reference source because he gave great importance to human beings and made
important inferences about the human being, whom he saw as the source of the
resurrection. In addition, he speculated on the institutions of the Islamic society
and made determinations about its nature. While doing these, he did not stay on
a cultural plane, and he put forward his thoughts on the political economy
ground. He proved how wide his world of thought was by publishing the book
"The Economic Structure of the Islamic Society" in 1967, which will be
considered the pioneer of Islamic economics in our country. This paper aims to
redefine the concept of homo islamicus based on the works of the late Sezai
Karakoç.
Keywords: Islamic Economics, Homo Islamicus, Homo Economicus
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Seza— Karakoç’un Ş——rler—nde Fuzûlî Etk—s— Ve Leylâ İle Mecnun Ş——rler K—tabı
Üzer—ne B—r Deneme
Muhammed Şerif AZARKAN
Dr., Dicle Üniversitesi, serifazarkan@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6070-3432

ÖZET
Bu b«ld«r«de, 1933-2021 yılları arasında yaşayan Seza« Karakoç’un ş««rler«nde
Leylâ «le Mecnun ş««rler k«tabı üzer«ne b«r deneme tarzında ele alacağız. Seza«
Karakoç çok yönlü b«r k«ş«l«ğe sah«pt«r. Karakoç meden«yet, d«n, metaf«z«k,
esk« edeb«yat kavramları üzer«nde duran ve eserler üreten b«r k«ş«l«ğe sah«p
olmakla beraber hem modern b«r yazar hem de «k«nc« yen« ş««r hareket« «ç«nde
yer alan f«k«r ve s«yaset adamıdır.
Seza« Karakoç doğal olana, İslam meden«yet«ne olan özlem«n« bu meden«yete
mal olduğunu düşündüğü Leylâ f«gürü üzer«nden somutlaştırır. Tems«l« b«r
anlamı olan Leylâ «le b«rl«kte b«r modern«te ve Batılılaşma eleşt«r«s« de get«r«r.
Okura esk« zamanları, modern«te önces«n« anımsatan Leylâ «le Mecnun
anlatısı, böylel«kle Seza« Karakoç’un düşünceler«n« açıklaması «ç«n uygun b«r
atmosfer oluşturur.
Seza« Karakoç, Fuzûlî hakkında şöyle der: Fuzûlî, İslam davasının b«r şa«r«
olarak, İslam ülkeler« yünet«c«ler«ne sadece mezhep veya propaganda ed«len
doktr«nler açısından bakmadı; onların «ç portreler«ne «nm«ş, tasv«rler« aşıp
k«ş«l«kler«n« görmüştür. Fuzûlî zamanında, kültüre önem verm«ş; çevres«ndek«
kısırlığı ve kültür çölleşmes«n« kırmayı amaç ed«nm«şt«r.
Anahtar Kelimeler: Leylâ «le Mecnun, Fuzûlî, Meden«yet, Ş««r
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ABSTRACT
Fuzolui effect on Sezai Karakoç's poems and an essay on the book of poems
with Leyla and Mecnun
In this paper, we will examine the poems of Sezai Karakoç, who lived
between the years 1933-2021, and the Leyla and Mecnun poetry book in an
essay style. Sezai Karakoç has a versatile personality. Sezai Karakoç has a
personality that focuses on the concepts of civilization, religion, metaphysics
and old literature and produces works, he is both a modern writer and an
intellectual and a politician involved in the second new poetry movement.
Sezai Karakoç embodies his longing for the natural and the Islamic
civilization through the figure of Leyla, which he thinks is the property of
this civilization. Along with Leyla, which has a representative meaning, it
also brings a critique of modernity and Westernization. The narrative of
Leyla and Majnun, which reminds the reader of old times and pre-modernity,
thus creates a suitable atmosphere for Sezai Karakoç to explain his thoughts.
Sezai Karakoç says the following about Fuzuli: As a poet of the Islamic
cause, Fuzuli did not look at the rulers of Islamic countries only in terms of
sects or propagandized doctrines; he went down to their inner portraits,
transcended the descriptions and saw their personalities. In the time of Fuzuli,
he gave importance to culture; It aims to break the sterility and cultural
desertification around it.
Keywords: Leyla and Majnun, Fuzûlî, Civilization, Poetry
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Sezai Karakoç’un Şiirlerindeki “Doğu” ve Antitez Olarak “Öteki”nin İnşası
“The East” and The Construction of “The Other” as Antithesis in Sezai Karakoç’s Poems
Muhittin DOĞAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi, dogan.muhittin@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-3525-5981

ÖZET
Toplumlar, kendilerini bazen öteki üzerinden konumlandırma ihtiyacı
duyabilir, tarihsel dönemler ve zamanın egemen görüşleri, öteki imajının
oluşmasında önemli roller üstlenir. Zaman içerisinde yüklenen anlamlar
değişim gösterse bile öteki her zaman olumlu veya olumsuz şekillerde
farklılıklar taşımak zorundadır ve bu farklılıklar olmadığı zaman da zaten
öteki oluşamaz. Tarihsel alt üst oluş dönmelerinde -yeni bir kimlik arayışına
girildiği zamanlarda- öteki ile daha yoğun bir hesaplaşmaya geçilir ve “biz”
dairesinin dışına itilerek uzak kalınması gereken ve ona karşı savunma
mekanizmaları gerektiren bir kavrama dönüşür “öteki”.
Kıymeti bilinmeyerek elden çıkarılan, kaybedilen bir dünyanın, uygarlığın
yeniden inşasını kendine görev bilen Sezai Karakoç, şiir ve nesirlerinin
büyük çoğunluğunu bu amaç uğruna kaleme alır. Doğu-İslam toplumunun
değerlerinin insan fıtratına, kâinatın doğal döngüsüne ne kadar uyumlu
olduğunu; bunun karşısındaki düşüncelerin hakikatle bağlarının kopuk ve
eğreti olduğunu vurgulamaya çalışır. Batılı değer yargılarının karşısında olan
yazar, onları yer yer keskin bir dille eleştirmekten uzak kalamaz.
Bu çalışmada Doğu ve Batı medeniyetlerini duyuş, bilgi ve tecessüs
noktasından iyi analiz etme yetisine sahip olduğunu düşündüğümüz Sezai
Karakoç’un şiirlerinde “biz” (İslam dünyası) ve “öteki”ne (Batı dünyasına)
nasıl yaklaştığı, iki farklı dünyanın hangi özelliklerini öne çıkardığı üzerinde
durularak ayrışma çizgileri gösterilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğu, batı, öteki, biz, medeniyet
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ABSTRACT
Societies may sometimes need to position themselves against the “other”.
Historical periods and dominant circumstances of the time play an important
role in the formation of the image of the “other”. Even if the meanings
attributed to it change over time, the “other” always has to have a differences
in positive or negative ways. If these differences do not exist, the “other”
cannot be built. In historical turns of turmoil – when a search for a new
identity is started – a more intense confrontation with the other is made. The
“other” turns into a concept that needs to be avoided by being pushed out of
the circle of “us” and that requires defense mechanisms against it.
Sezai Karakoç, who considers it his duty to rebuild a lost world, a lost
civilization, writes most of his poetry and prose for this purpose. While he is
emphasizing that the opposing thoughts are disconnected from the truth he
tries to explain how compatible are the values of the Eastern-Islamic society
with human nature and the natural cycle of the universe. The author, who is
against Western values, cannot stay away from criticizing them with sharp
language from time to time.
We think Sezai Karakoç has the ability to compare and analyze the Eastern
and Western civilizations from the point of perception, knowledge, and
experience. In this study, how he approaches “us” (Islamic world) and the
“other” (Western world) in his poems, what features of the two different
worlds he highlights will be tried to show.
Keywords: East, west, other, us, civilization

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

170

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

“Hızır’la Kırk Saat” İsimli Şiir Kitabının Arapça Çevirisinin Eşdeğerlik
Açısından Değerlendirilmesi
The Analyzes of Arabic Translation of "Forty Hours with al-Khidr" Poetry Book in Terms of
Equivalence
Murat ÖZCAN
Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, murat.ozcan@hbv.edu.tr, 0000-0001-7003-1504

ÖZET
Çeviri sürecinde kaynak metin ile hedef metin arasındaki ilişkileri ifade eden
eşdeğerlik kavramı, kaynak metinde anlatılanın en yakın eşdeğerini hedef
metinde bulmak olarak tanımlanabilir. Çevrilen metnin hedef dilde aynı tadı
verebilmesi için iki dil arasındaki eşdeğerliğin iyi olması gerekmektedir.
Çeviride eşdeğerlik kavramı, çeviri alanında yapılmakta olan araştırmaların
odak noktası olmayı sürdürmektedir. Eşdeğerlik, yapılan çeviriyi incelemesi
bakımından iki türe ayrılmaktadır. Bazı dilbilimciler bunu biçimsel
eşdeğerlik ve dinamik eşdeğerlik olarak isimlendirmişlerdir. Biçimsel
eşdeğerlik, kaynak metnin doğrudan içeriği ve dilbilimsel yapısı ile ilgilidir.
Kaynak metinde verilmek istenen mesajın doğru ve eksiksiz bir şekilde hedef
dile aktarılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, çevirmenlerden çoğunlukla
kelimesi kelimesine çeviri yapmaları beklenmektedir. Dinamik eşdeğerlikte
ise kaynak dilde verilen etkiye hedef dilde eşdeğer bir etki vermek için hedef
dildeki okuyucunun alışkın olduğu yaşantısına, çevresine ve kültürüne uygun
kelimeler ve cümleler seçilerek mesajın aktarılması beklenmektedir. Şiir
çevirisinde bulunan mesajları hedef dile aktarmak düz metinlere göre daha
zordur. Çevirmenin her iki dilin duygu, düşünce ve kültürüne çok iyi hâkim
olması gerekmektedir. Bu çalışmada; Hızır’la Kırk Saat isimli divanın Arapça
çevirisinin, kaynak dilde vermek istediği mesajın Arap okuyucularda aynı
etkiyi verip veremeyeceğini yorumlayabilmek adına her iki metnin karşılıklı
olarak eşdeğerlik açısından incelemesi yapılacaktır. Yapılan çevirilerin
eşdeğer olmaması durumunda alternatif çevirisi verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hızır’la Kırk Saat, Arapça, Çeviri, Eşdeğerlik
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ABSTRACT
The concept of equivalence, which expresses the relations between the source
text and the target text in the translation process, can be defined as finding the
closest equivalent of what is described in the source text in the target text. For
the translated text, in order to have the same taste in the target language, the
equivalence between these two languages must be in a good manner. The
concept of equivalence in translation continues to be the focus of research in
the field of translation nowadays. Equivalence is divided into two types in
terms of examining the translation. Some linguists have named this as formal
equivalence and dynamic equivalence. Formal equivalence is directly related
to the content and linguistic structure of the source text. It requires the correct
and complete translation of the message intended to be given in the source
text to the target language. Therefore, translators are mostly expected to
translate word for word. In dynamic equivalence, in order to give an
equivalent effect to the effect given in the source language in the target
language, the message is expected to be conveyed by choosing words and
sentences suitable for the life, environment and culture of the reader in the
target language. It is more difficult to transfer the messages in the translation
of poetry into the target language than in plain texts. The translator must have
a very good command of the emotions, thoughts and cultures of both
languages. In this study; both texts will be examined in terms of mutual
equivalence, in order to be able to interpret whether the Arabic translation of
the poetry book named as Forty Hours with ad-Khidr have the same effect on
Arab readers or not. If the translations are not equivalent, an alternative
translation will be given at present.
Keywords: Forty Hours with al-Khidr, Arabic, Translation, Equivalence
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“Leyla ile Mecnun” Şiirinden Hareketle Sezai Karakoç’ta Geleneğin İzleri
Murat Ali KARAVELİOĞLU
Prof. Dr., Iğdır Üniversitesi

ÖZET
Cumhuriyet devri Türk şiirinin önde gelen simalarından Sezai Karakoç, her
şeyden önce bir “imge” şairi olarak öne çıkmaktadır. İlk şiirlerinden itibaren
sanatına yoğun çizgilerle yansıyan imgeler onu, İkinci Yeni Şiiri içerisinde
konumlandırmıştır. Öte yandan Karakoç, başta gelenek olmak üzere gerek
dini ve milli değerlere bağlılığı gerekse idealist bir medeniyet tasavvuru
taşıması ile söz konusu edebiyat akımından bir dereceye kadar ayrılır.
Sanatını, İslam medeniyetinin dinamikleriyle yoğuran Karakoç’u bu yönüyle
edebiyat tarihimizde ayrı bir yere koyan esas memba ise kuşkusuz
“gelenek”tir. Doğunun binlerce yıllık şiir, edebiyat, sanat, bilim, estetik ve
hâsılı hayat ve dünyaya bakışı bütünüyle felsefi bir manzume olarak onun
şiirlerinin dayanağını ve özünü oluşturur.
Doğunun en bilinen klasik aşk hikâyesi Leyla ve/ile Mecnun ise Türk asıllı
ünlü Fars şairi Nizami’den başlamak üzere gerek Cami gibi İran şairlerinin
gerekse Nevai, Fuzuli, Celili ve Hamdullah Hamdi gibi Türk şairlerinin
kaleminde en yüksek duygu ve estetikle ifadesini bulmuş ve başlı başına bir
geleneği meydana getirmiştir. Çağımız Türk şiirinde ise bu gelenekten
Karakoç kadar güçlü ve başarılı beslenmiş bir şair görmek kolay değildir. Bu
bildiride onun özgün anlatımıyla ortaya koyduğu Leyla ile Mecnun şiiri,
gelenek ile modern şairin ilişkisi bakımından ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gelenek, imge, dibace, Leyla ile Mecnun, Sezai
Karakoç
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Sezai Karakoç’ta Ümmet Şuuru ve Ümmet Coğrafyası
Ummah Awareness and Ummah Geography of Sezai Karakoç
Mustafa AYYILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, mustafaayyildiz29@hotmail.com , 0000-0002-6594-3080

Fatih UYAR
Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, fatihauyar@hotmail.com, 0000-0002-8441-7422

ÖZET
Sezai Karakoç dünya savaşlarının ortasında insanlığın büyük anlam
krizleriyle boğuştuğu süreçlerde yaşam hikayesini sürdüren bir şair, yazar ve
edebiyatçıdır. Kimlik ve varlık problemleriyle sarsılan insanların yönünü
kaybettiği bir dünyada O hakikatin asli kaynağı olan vahyin ışığından,
insanlara örnek olması için gönderilen gerçek önderlerin, peygamberlerin
hayatlarından ve Anadolu’yu İslamlaştıran, İslam medeniyetini inşa eden
düşünürlerin, alimlerin, mütefekkirlerin ortaya koyduğu tarihsel birikimden
hareket ederek eserlerini ortaya koyar. Kendi hayat hikâyesini kurgularken
aynı zamanda kurucu, kuşatıcı, inşa edici duruşu ve düşünce yapısıyla dağılan
İslam coğrafyasını yeniden ayağa kaldırma sorumluluğuyla hareket etmeyi
kendisine şiar edinir. Osmanlı Devleti’nin yıkılışı ve ulus devletlerin ortaya
çıkışıyla her biri bir köşeye savrulan Müslümanları toparlama endişesi
yazarın eserlerinde başat unsur olarak yer alır. Vahiyden ve nebevi yaşamdan
beslenen şiirlerinin sınırları Anadolu’dan Mekke’ye, Medine’ye, Şam’a,
Bağdat’a, Kudüs’e kadar uzanır. Bu bağlamda Karakoç’un ufku sadece
barınma ve güvenliği önceleyen mekân anlayışını aşan bir yapıya sahiptir.
Şairin metafizik düşünceyi merkeze alarak inşa etmeye çalıştığı mekânın
hudutları Müslümanların tarih boyu yaşadıkları tecrübeyi, birikimi, deneyimi
kapsayıcı niteliktedir. Onun tarihi kurgusunda Hz. Adem’den başlayan ve Hz.
Muhammed’e uzanan nebevi mücadele odak noktada yer aldığından tahayyül
ettiği ümmet coğrafyasının sınırları peygamberlerin öğretilerine inanan
toplulukları birleştirecek İslam Birliği ideali çerçevesinde şekillenir.
Bu çalışmada Sezai Karakoç’un eserlerinde yer alan coğrafi konumların şuur
haritası çıkarılarak hangi anlam alanlarına kapı aralandığı tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Ümmet, Coğrafya, Şuur
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ABSTRACT
Sezai Karakoç was a poet, writer, and man of letters who continued his life
story in the middle of the world wars when humanity struggled with great
meaning crises. In a world where people, shaken by identity and existence
problems, have lost their directions, he created his works based on the light
of revelation, which was the main source of truth, the lives of real leaders and
prophets who were sent to set an example for people, and the historical
accumulation of thinkers, scholars and thinkers who Islamised Anatolia and
built Islamic civilization reveals. While constructing his own life story, he
also took it as a motto to act with the responsibility of resurrecting the
disintegrated Islamic geography with his founding, encompassing,
constructive stance, and mentality. With the collapse of the Ottoman Empire
and the emergence of nation-states, the anxiety of gathering the Muslims,
each of whom was dispersed around, took place as a dominant element in the
works of the author. The borders of his poems, which were nourished by
revelation and prophetic life, extend from Anatolia to Mecca, Medina,
Damascus, Baghdad, and Jerusalem. In this context, Karakoç's horizon has a
structure that goes beyond the understanding of space that prioritizes only
shelter and security. The boundaries of the space that the poet tried to build
by centred on metaphysical thought are inclusive of the experience,
accumulation and experience of Muslims throughout history. Since the
prophetic struggle starting from Adam and extending to Muhammad is at the
focal point in his historical fiction, the borders of the ummah geography he
envisioned are shaped within the framework of the ideal of Islamic Union,
which will unite the communities that believe in the teachings of the prophets.
In this study, it will be analysed which areas of meaning are opened by
mapping the awareness of the geographical locations in Sezai Karakoç's
works.
Keywords: Sezai Karakoç, Ummah, Geography, Awareness
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Sezai Karakoç’un Diriliş Düşüncesinde Din ve Eğitim
Religion and Education in Sezai Karakoç's Thought of Revival
Mustafa Cabir ALTINTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi, mcabiraltintas@sirnak.edu.tr https://orcid.org/0000-0002-8991-7047

ÖZET
Din olgusuna çok önem veren bir düşünür olan Sezai Karakoç, dini, hayatın
tüm alanını kapsayan bir sistem olarak tanımlamış ve bir bütünlük içerisinde
ele alınması gerektiğini savunmuştur. Din anlayışının merkezine koyduğu
İslam dininin çerçevesinde, yeniden dirilme inancından hareketle, toplumun
dirilişine öncü olarak kabul ettiği bir diriliş düşüncesi geliştirmiştir. Diriliş
düşüncesi eğitimden ekonomiye, sanattan siyasete, kültürden ahlaka kadar
birçok alanda İslam toplumunun mevcut durumunu analiz eden ve yapılan
analizlerden geleceğe dönük perspektifler ortaya koyan bir sistemdir. Bu
çalışmada, Karakoç’un diriliş düşüncesinde ve anlayışında öne çıkan dini
düşünceyi anlama ve yorumlama şekli ve eğitimsel görüşleri ele alınacak ve
analiz edilecektir.
Sezai Karakoç’un ortaya koyduğu diriliş düşüncesinin din ve eğitim ile olan
ilişkisini anlamak için bir çalışma yapılması gerekliliği üzerine bu araştırma
yapılmıştır. Karakoç, din ve eğitim anlayışını ortaya koyduğu fikirlerinde
gençlerin dini ve ahlaki eğitimi üzerine odaklanmış; ve eğitim meselesini ele
almadaki amacını diriliş nesli yetiştirmek olarak belirtmiştir. Makalede,
eğitimin hedefini erdem ve ahlak kazandırma ve bir ideal sahibi yapma
olduğunu ileri süren Karakoç’un, ülkemizdeki eğitim felsefesinin yansımaları
ve eğitimin İslam toplumu için ne ifade ettiğine dair görüşleri incelenecektir.
Bu amaçla Sezai Karakoç’un diriliş düşüncesini muhteva eden eserlerindeki
din ve eğitime dair fikirleri belge tarama ve döküman incelemesi yöntemleri
ile nitel bir araştırma yapılmıştır. Makale, bir din eğitimcisi perspektifinden
konuya betimleyici bir anlayışla yaklaşılması ve günümüz din ve eğitimin
toplumsal yansımalarını anlamaya yönelik değerlendirmeleri açısından
dikkate değer bir çalışmadır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş düşüncesi, Din ve Eğitim, Kültür
ve Ahlak
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, a great Turkish thinker who attaches more importance to the
phenomenon of religion, defined religion as a system that covers all areas of
life and argued that it should be considered as a whole. Within the framework
of the religion of Islam, which he put at the center of his understanding of
religion, he developed an idea of revival, which he accepted as a pioneer in
the resurrection and revival of the society. The idea of revival is a system that
analyzes the current situation of Islamic society in many fields from education
to economy, from art to politics, from culture to morality, and reveals future
perspectives from the analyzes made. In this study, Karakoç's understanding
and interpretation of religious thought, which is prominent in his thought and
understanding of revival, and his educational views will be discussed and
analyzed.
This research was carried out on the necessity of conducting a study to
understand the relationship between the idea of revival, put forward by Sezai
Karakoç, and religion and education. Karakoç focused on the religious and
moral education of young people in his ideas, in which he assert his
understanding of religion and education; he stated that his aim in dealing with
the issue of education and education is to raise a generation of revival. In the
article, Karakoç's views on the reflections of the philosophy of education in
our country and what education means for the Islamic society, who argues
that the aim of education is to bring virtue and morality and to have an ideal,
will be examined. For this purpose, a qualitative research has been carried out
with the methods of document scanning and document analysis on the ideas
of religion and education in Sezai Karakoç's works containing the idea of
revival. The article is a remarkable study in terms of approaching the subject
with a descriptive approach from the perspective of a religious educator and
evaluating the social reflections of today's religion and education.
Keywords: Sezai Karakoç, Revival thought, Religion and Education, Culture
and Morality
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Sezai Karakoç’un Eserlerinde Yer Verdiği Bazı Kavramlar
Some Consepts Included In Sezai Karakoç's Works
Mustafa ÇOBAN
Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, mcoban6@hotmail.com, ORCID: 0000-00034627-1837

ÖZET
Sezai Karakoç, kendisinin başlattığı bir mücadelenin ve adanmışlığın değil
farklı isim ve dönemlerde de olsa- ömrünün sonuna kadar içinde bulunduğu,
kendisini neferi saydığı ve “Diriliş” adını koyduğu bir davanın, “Diriliş
Nesli”ne aktarılması çabası içinde olmuştur. Bu davanın öznesi, Mehmet
Akif’te “Asım”, Necip Fazıl’da “Mehmet”, Nurettin Topçu’da “İsyan Nesli”
olarak adlandırılmış ve zincir halkaları gibi birbirine eklenmiş neslin adı,
Karakoç’ta “Diriliş Nesli” olmuş, aynı ideali paylaşan insanlar bu nesli
birbirlerine varis bırakmışlardır. “Dava Taşı”nı gediğine koyması için,
imbiklerden süzülürcesine ilmik ilmik işlenen bu nesil “Yitik Cennet” te
bulunması ümit edilen kaybettiğimiz değerlerin en önemli taşıyıcı ayağını
oluşturmaktadır.
Karakoç, düşüncelerini kendine has ve oldukça farklı bir üslup ile bazen nesir,
bazen de şiir ile ifade etmiş, aldığı eğitim ve yaptığı okumalar sonucu zaman
zaman felsefe ve ekonomi içerikli yazıları da kaleme almıştır. Hem üslup hem
de kavramlara yüklediği anlam bağlamında, tevarüs edip, miras bıraktığı
davaya omuz veren diğer şair ve yazarlardan ayrılmış; kendine özgü bir şiir
ve nesir anlayışı ortaya koymuştur. Sezai Karakoç okumalarında tarih,
coğrafya, felsefe, edebiyat, din, siyer, ahlâk vb. ilim alanlarına hakim
olunmadan yol alabilmenin mümkün olmayışı, onun özgünlüğünün bariz
ifadesidir. Kavramlar onun eserlerinde bazen algı sınırlarını aşmakta,
bambaşka anlam taşımakta, bu okuyucuyu farklı coğrafyalarda, tarihin farklı
dilimlerinde ulvî bir yolculuğa çıkarabilmektedir.
Çalışmada Sezai Karakoç’un eserlerinde yer verdiği medeniyet, devlet, din
ve entelektüel kavramları literatür taraması ve verilerin değerlendirilmesi
yöntemi ile ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Medeniyet, Devlet, Din, Entelektüel.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

178

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

ABSTRACT
Sezai Karakoç has been in an effort to convey to the "Resurrection
Generation" a cause that he has been involved in until the end of his life, that
he considers himself a soldier and that he named "Diriliş", rather than a
struggle and dedication he started himself. The subject of this lawsuit was
named “Asım” in Mehmet Akif, “Mehmet” in Necip Fazıl, “Rebellion
Generation” in Nurettin Topçu, and the name of the generation joined
together like chain rings became “Resurrection Generation” in Karakoç, the
same ideal. The people who share this generation have inherited each other.
This generation, in which the "Talking Stone" is processed stitch by stitch as
if filtering through retorts, constitutes the most important carrier of the lost
values that are hoped to be found in the "Lost Paradise".
Karakoç expressed his thoughts in a unique and quite different style,
sometimes in prose and sometimes in poetry, and as a result of his education
and readings, he occasionally wrote articles on philosophy and economy. In
terms of both his style and the meaning he attributed to the concepts, he was
separated from other poets and writers who inherited and shouldered the
cause he left behind; He put forward a unique understanding of poetry and
prose. Sezai Karakoç readings include history, geography, philosophy,
literature, religion, biography, morality, etc. The inability to progress without
mastering the fields of science is a clear expression of its originality. Concepts
sometimes exceed the limits of perception in his works, have a completely
different meaning, and can take this reader on a sublime journey in different
geographies and different periods of history.
In the study, the concepts of civilization, state, religion and intellectuals that
Sezai Karakoç used in his works will be discussed by the method of literature
review and data evaluation.
Keywords: Sezai Karakoç, Civilization, State, Religion, Intellectual.
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Şairin Ölümü: Sezai Karakoç’un Ölümü Üzerine Bir Deneme
The Poet's Death: An Experiment on the Death of Sezai Karakoc
Mustafa GÜNERİGÖK
Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, mgunerigok@sakarya.edu.tr, ORCİD: 0000-0002-2592-9284

ÖZET
Ölüm haktır. Ölüm hayatta bulunan en gerçekçi şeydir ve buna rağmen her
ölüm erkendir. İnsanların ölüm vakası esnasında, defin sürecinde ve
sonrasında verdikleri tepkiler farklıdır. Bu tepkiler ile toplumsal bağlam veya
kültür arasında bir yakınlık söz konusudur. Türk toplumu ölüm gerçeğini
kendi kültürel kodları üzerinden algılamış ve yaşamıştır. Şairlerin ölümü de
bu sosyolojiden nasibini almıştır. Şairlerin ölümü, şiirin kaderi gibidir. Çok
sessiz ölümler olduğu gibi çok sesli ölümler de gerçekleşmiştir. Bazı şairler
ölümünden hemen sonra unutulmuş, bazıları için ise günlerce ağıtlar
yakılmıştır. Bu noktada şairin içine doğduğu kültürel sermaye belirleyicidir.
Bu çalışmada son dönem Türk şiirinin önemli şairlerinden ve
münevverlerinden biri kabul edilen Sezai Karakoç‘un ölümüne müteakip
süreçte ortaya çıkan görüntüler, yazılanlar ve söylenenler üzerine bir
kompozisyon ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Ölüm, Şairin Ölümü
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ABSTRACT
Death is right. Death is the most realistic thing in life, and yet every death is
premature. The reactions of people during death, during and after the burial
are different. There is an affinity between these reactions and the social
context or culture. Turkish society has perceived and lived the reality of death
through its own cultural codes. The death of poets has also taken its share
from this sociology. The death of poets is like the fate of poetry. There have
been very silent deaths as well as very loud deaths. Some poets were forgotten
right after their death, while others were lamented for days. At this point, the
cultural capital into which the poet was born is decisive. In this study, a
composition was presented on the images, writings and sayings that emerged
in the process following the death of Sezai Karakoç, who is considered one
of the most important poets and intellectuals of the last period of Turkish
poetry.
Keywords: Sezai Karakoc, Death, Death of the Poet
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Sezai Karakoç Külliyâtında Arap Edebiyatı ve Şairin Savaş Alanında Şiir Düellosu Adlı
Çevirisi Üzerine
Arab Literature in Sezai Karakoc Corpus and on The Translation of His Titled “Poetry Duel on
The War Field”
Mustafa IRMAK
Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Ü. mustafa.irmak@erdogan.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3884-3252.

ÖZET
Sezai Karakoç, diriliş görüşünün bir yansıması olarak İslâm medeniyet
tarihinin anıtlaşmış bazı Arapça-Farsça şiirlerini Türkçeye tercüme ederek
diriliş nesline, diğer alanlarda olduğu gibi, edebiyat alanında da bir ufuk
çizmeye çalışır. Bazıları bütün bir kaside iken bazıları da seçme parçalardan
oluşan bu çeviriler, daha sonra, İslâmın Şiir Anıtlarından başlığı altında bir
arada yayınlanmıştır. Kitaptaki şiirlerden Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ilk
beyitlerini ihtiva eden bölüm hariç tamamının Arap şairlerine ait olduğu göz
önünde bulundurulursa, Karakoç’un Arap edebiyatına verdiği kıymet
kendiliğinden anlaşılır. Onun Arap dili ve edebiyatıyla ilgisi kuşkusuz
çevirilerinden ibaret değildir. Mütefekkirin eserlerinde, sahayla ilgili başka
anekdotlara da rastlanabilmektedir. Bu bildiride, külliyâtından hareketle
Sezai Karakoç’un Arap edebiyatı birikimi ortaya konmaya çalışılacak ve
somut bir örnek olarak sahabî-şair Hassân b. Sâbit’ten Savaş Alanında Şiir
Düellosu adıyla yaptığı çevirisi tetkik edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Arap edebiyatı, Hassân b. Sâbit, şiir,
çeviri
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ABSTRACT
As a reflection of the resurrection view, Sezai Karakoç tries to draw a horizon
for the resurrection generation in the field of literature, as in other fields, by
translating some of the monumental Arabic-Persian poems of the history of
Islamic civilization into Turkish. These translations, some of which are for a
whole eulogy, and some of which are selected pieces, were later published
together under the title of The Poetry Monuments of Islam. Considering that
all of the poems in the book belong to Arab poets, except for the part
containing the first couplets of Mevlana’s Mesnevi, the value Karakoç, gave
to Arabic literature, which is also the starting point of Islamic literature, will
be understood by itself. The relevance of the Karakoç corpus with Arabic
literature is, not limited to translations. In the works of the thinker, other
anecdotes about the Arabic language and literature can be found at any time.
In this paper, Sezai Karakoç’s accumulation of Arabic literature will be tried
to be revealed, based on his corpus, and his translations from Hassân b.
Thâbit, which was found to need some corrections and titled Poetry Duel on
the War Field, will be subjected to a scientific and literary evaluation.
Keywords: Sezai Karakoç, Arabic literature, Hassân b. Thâbit, poem,
translation
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Sezai Karakoçun “Makam”Inda Ruh ve Ruhun Dirilişi
Sezai Karakoçun in His Book Titled “Makam” Soul And Soul Resurrection
Mustafa Uğurlu ARSLAN
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, mustafaugurlum@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-2542-5040

ÖZET
Türk-İslam düşüncesine yeni soluk getiren şahsiyetlerden biri olan Sezai
Karakoç, İslam medeniyetini tesis etmek, yeryüzünde hâkim kılmak ve bunu
yapacak diriliş ruhuna sahip nesiller yetiştirme hedef ve gayesi ile yaşamıştır.
Dirilişi bir ruh metamorfozu olayı olarak gören Karakoç, gerçek dirilişi inkar
bataklığından kurtulmuş, aşk silahını donanıp şeytanın metafiziğini
yıpratacak dirilmiş ruhların gerçekleştirebileceğine inanır. Dolayısı ile dirilişi
gerçekleştirecek neslin öncelikle kendisini tazelemesi ve güncellemesi
gerekir. Diriliş, sürekli aksiyon halinde olan miras olarak aldığı tohumu
çiçeklendirmeyi hedefleyen bir ruh işidir. Bu ruha sahip bireylerin aklı kılıç,
duyguları kalkan, bilgisi ise zırhtır. Karakoç’un eserlerinde ruhun hisar ve
burçlarına sızmaya çalışanlara karşı akıl, bilgi ve duygu teçhizatı ile
savaşması önerilmektedir. Bu Tebliğde, Sezai Karakoç’un “Makamda” adlı
eserlerinden hareketle ruh, ruhun dirilişi, ruhunun çilesi, dirilmiş ruhun
vasıfları, hedefi, gayesi ve ruhun ölümü ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ruh, Ruhun Dirilişi, Makamda, gaye, hedef ve sonuç
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ABSTRACT
Sezai Karakoç brought a new breath to Turkish-Islamic thought. He lived
with the aim and purpose of establishing Islamic civilization, making it
dominant on earth and raising generations with the spirit of resurrection to do
this. He saw the Resurrection as an event of soul metamorphosis. He believes
that the resurrection can be realized by resurrected souls who have survived
the swamp of denial, who will equip the weapon of love and wear out the
devil's metaphysics. Therefore, the generation that will realize the
resurrection must first refresh and update itself. Resurrection is a soul work
in constant action, aiming to flower its inherited seed. The mind of individuals
with this spirit is a sword, their emotions are a shield, and their knowledge is
armor. It is necessary to fight with the weapons of reason, emotion and
knowledge against those who try to infiltrate the castles of the soul. In this
Paper, the soul and the resurrection of the soul will be explained based on
Sezai Karakoç's works titled "Makamda" and "Resurrection of the Spirit".
Keywords: Spirit, Resurrection of the Spirit, In Station, purpose, target and
result
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Sezai Karakoç’un Hikâyelerinde Ergani’ye Dair İzlenimler
Impressions About Ergani in Sezai Karakoç’s Stories
Mustafa YİĞİTOĞLU
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, myigitoglu@dicle.edu.tr, ORCID ID: 0000-0003-2509-1896.

ÖZET
Edebî metinler, muhtelif kaynaklardan beslenen yazarların dimağında
oluştuktan sonra kaleme alınır ve okurla buluşur. Bir metni her şeyiyle tam
olarak idrak edebilmek için bazen metnin dışına çıkmak ve yazara dair çeşitli
bilgiler edinmek gerekebilir. Bu bağlamda başvurulan kaynaklardan biri de
bizzat yazarın biyografisidir. Birçok yazarın eserinde, doğup büyüdüğü
mekânlara dair izler görmek mümkündür. Çünkü insanın yaşamla ilk teması,
dünyaya gözünü açtığı topraklarda gerçekleşir. Hayata dair iyi ya da kötü ilk
deneyimler, yine bu topraklarda vuku bulur. Dolayısıyla söz konusu
tecrübelerin eserlere yansıması muhtemeldir.
Mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç, yayımladığı onlarca eserle ilim ve
düşünce dünyasına önemli katkılarda bulunan ender isimlerden biridir.
Edebiyatın farklı türlerinde çeşitli metinler kaleme alan Karakoç, yayımladığı
hikâyelerle de bu alandaki yetkinliğini göstermiştir. Bu çalışmada Sezai
Karakoç’un Meydan Ortaya Çıktığında ile Portreler isimli hikâye
kitaplarında yer alan metinler incelenmiş ve yazarın doğum yeri olan
Ergani’ye dair izlenimler tespit edilmeye çalışılmıştır. Yazarın diğer
eserlerinde de yer bulan bu mekânın, hikâyelerin kurgusunda ve
muhtevasında ne şekilde yer aldığı izah edilmiştir. Birçok şair ve yazar gibi
Sezai Karakoç da hikâyelerinde, doğup büyüdüğü topraklardan esinlenmiş ve
bunları metinlerine yansıtmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, hikâye, Ergani, kasaba, mekân.
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ABSTRACT
Literary texts are written after they are formed in the minds of writers fed
from various sources, and meet with the reader. It may sometimes be
necessary to go beyond the text, and obtain various information about the
author in order to fully comprehend a text. One of the sources used in this
context is the author's biography itself. It is possible to see traces of the places
where he/she was born and grew up in the works of many authors. Because,
human initial contact with life takes place in the land where he opened his
eyes to the world. The first experiences of life, good or bad, take place in
these lands. Therefore, it is possible that these experiences will be reflected
in the works.
Sezai Karakoç, thinker, poet and writer, is one of the rare names, who made
significant contributions to the world of science, and thought with his dozens
of works. Karakoç, who wrote various texts in different genres of literature,
showed his competence in this field with the stories he published. In this
study, the texts in Sezai Karakoç's story books named When the Square
Comes Out and Portraits were examined and the impressions about Ergani,
the author's birthplace, were attempted to be determined. It has been
explained how this place, which is also included in the author's other works,
takes place in the fiction and content of the stories. Like many poets and
writers, Sezai Karakoç was inspired by the land where he was born and grew
up in his stories and reflected these in his texts.
Keywords: Sezai Karakoç, Story, Ergani, Town, Place.
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İslam Medeniyetinin Dirilişini Muştulayan Bir Düşünür Olarak Sezai Karakoç
Sezai Karakoç as a Thinker Heralding the Resurrection of Islamic Civilization
Mustafa Necip YILMAZ
Trakya Üniversitesi, necibyilmaz@gmail.com, 0000-0003-3523-052x

ÖZET
Osmanlı Devleti’nin yıkılış süreci aynı zamanda düşüncede de bir gerileyişi
beraberinde getirdi. Batı’da gelişen bilim ve tekniği ülkeye taşıma çabaları
bir taraftan dünyadaki gelişmelere ayak uydurmayı sağlarken diğer yandan
her alanda bir bağımlılığın da başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti tarafından
Batı’ya gönderilen elçilerin yazdıkları risalelerde kullandıkları öykünmeyi
bile aşan üslup bu bağımlılığın apaçık bir göstergesidir. İslam dünyasının
Batı’nın bilim ve teknolojideki üstünlüğü karşısında kendi tarihi gerçekleriyle
örtüşmeyen tutumu, yenilgi psikolojisi kimi İslam düşünürlerinin kendi
medeniyetlerinden kuşkuya düşmelerine sebep oldu. Ernest Renan’ın İslam
ilerlemeye manidir görüşünün etkisiyle bu yenilgi psikolojisi bir ümitsizlik
meydana getirdi. Buna karşı cevaplar verilse de siyasi, sosyal ve bilimsel
gelişmeler İslam dünyasındaki yenilgi psikolojisinin etkilerini ortadan
kaldırmaya yetmedi. Bununla beraber birçok İslam düşünürü bilimsel bir
bakış açısıyla İslam medeniyetinin yeniden tarih sahnesindeki yerini
alabileceğine dair fikirler ortaya koydular. Bu düşünürlerin en önemlilerinden
biri hiç kuşkusuz Sezai Karakoç’tur. Sezai Karakoç ortaya koyduğu diriliş
felsefesi ile İslam medeniyetinin dirilişini muştulamıştır. O, medeniyetimizin
öldüğünü sandılar, ne medeniyetimiz ne de milletimiz öldü, diyerek tarihte
var olan bir medeniyetin yeniden ayağa kalkabileceğini dile getirdi. Diriliş
ilhamının İslam toplumlarının içine de doğabileceğini belirtti. Bu tebliğde
Sezai Karakoç’un İslam medeniyetinin dirilişinin imkânı konusunda ortaya
koyduğu fikirleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Medeniyet, İslam Medeniyeti
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ABSTRACT
The collapse of the Ottoman Empire also brought about a decline in thought.
The efforts to bring the science and technology that developed in the West to
the country, on the one hand, kept up with the developments in the world, on
the other hand, it was the beginning of an addiction in every field. The style
that exceeds even the imitation used in the epistles written by the ambassadors
sent by the Ottoman Empire to the West is a clear indication of this
dependence. The attitude of the Islamic world against the West's superiority
in science and technology, which did not coincide with its own historical
facts, and the psychology of defeat caused some Islamic thinkers to doubt
their own civilization. Under the influence of Ernest Renan's view that Islam
is an obstacle to progress, this psychology of defeat created despair. Even
though answers were given against this, political, social, and scientific
developments were not enough to eliminate the effects of the psychology of
defeat in the Islamic world. However, many Islamic thinkers have put forward
ideas that Islamic civilization can take its place on the stage of history again
from a scientific point of view. One of the most important of these thinkers is
undoubtedly Sezai Karakoç. Sezai Karakoç heralded the resurrection of
Islamic civilization with his philosophy of resurrection. He thought that our
civilization was dead, and neither our civilization nor our nation died, and he
said that a civilization that existed in history can rise again. He stated that the
inspiration for the resurrection can also arise within Islamic societies. In this
paper, the ideas of Sezai Karakoç on the possibility of the resurrection of
Islamic civilization will be discussed.
Keywords: Sezai karakoç, Civilization, Islamic Civilization
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Sezai Karakoç’un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine”, Başlıklı Şiiri Bir
Devriye Midir?
Is Sezai Karakoç's Poem Entıtled "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" A Devriye?
Mümin TOPCU
Dr. Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi, mumintopcu@düzce.edu.tr, ORCID: 0000000265221117

ÖZET
Devriye, Tekke ve Tasavvuf edebiyatında yaratılışın başlangıcı ve sonu,
varlığın nereden gelip nereye gittiğinin tasavvufa göre izahıdır. Yani
tekvîn, sudûr ve tecellî meseleleri tasavvufta bir döngüyle izah edildiği
için devir, bundan doğan türe de devriye denmiştir. Devriyeler,
edebiyatımızda bu devir kuramını anlatan şiirlerdir. Bu kurama göre
madde âlemine düşen varlık, sırasıyla cansız varlıklara, bitkilere,
hayvanlara geçtikten sonra insan biçiminde görülür. Bu dört aşamadan
süzülen insan, aslına dönmeyi arzular. İnsan ölümle son derece yükselir ve
Allaha yani aslına kavuşur. Bu bir insani çıkıştır. Bu şiir türü daha çok
Bektaşilerde kullanılır. Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine, şiirinde
sürgün olma ve tekrar ölümle Allah'a dönüş konuları bir devriye
bağlamında ele alınır. Bildirimizde, geleneksel devriyelerde işlenen
temalarla, inceleme konusu şiirindeki benzer temalar karşılaştırılacak ve
sorumuza cevap aranacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, sevgili, devriye, sürgün, Allah’a dönüş.
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ABSTRACT
In Devriye, Tekke and Sufi literature, the beginning and end of creation is the
explanation of where the existence comes from and where it goes according
to mysticism. In other words, since the issues of taqwin, emanation and
manifestation are explained with a cycle in Sufism, the type that arises from
it is also called Devriye. Devriyes are poems describing this period theory in
our literature. According to this theory, the being that falls into the material
realm is seen in human form after passing to inanimate beings, plants and
animals, respectively. Filtered through these four stages, a person desires to
return to his origin. With death, man rises to a great extent and attains God,
that is, his origin. This is a human output. This type of poetry is mostly used
by Bektashis. In "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine", the subjects of
exile and returning to God through death are discussed in the context of a
Devriye. In our report, the themes covered in the traditional Devriyes will be
compared with the similar themes in the poem, and the answer to our question
will be sought.
Keywords: Sezai Karakoç, beloved, devriye, exile, Return to God
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Bilgenin Kaleminden Mektuplar Neler Söyler ?
What do the letters from the pen of the wise say?
Nazım ELMAS
Prof. Dr. Giresun Üniversitesi, nazim.elmas@giresun.edu.tr, https://orcid.org/0000-0003-4758-8801

ÖZET
Sezai Karakoç edebi türlerin çoğunda ürün veren bir sanatçıdır. Şiir başta
olmak üzere hikaye piyes, deneme, inceleme türündeki yazılarını yayınladığı
dergileri ile sanat edebiyat dünyasında önemli izler bırakmıştır. Karakoç
zaman zaman uzun hacimli özel ve aleni mektuplar da yazmıştır. Yakın
dostlarına yazdığı özel mektuplar olduğu gibi bazı konularla ilgili kişilere
kurumları adına umumi mektuplar yazmış, kimi zaman da toplum lideri
mesabesindeki şahsiyetlere düşüncelerini ve taleplerini mektupla iletmiştir.
Mektuplarda sanat, edebiyat, siyaset, sorumluluk, güncel sorunlar üzerine
düşünceler açıklanmış bu yolla da insanlığın dirilişine katkı yapılmaya
çalışılmıştır.
Birçok sanatçının ve ünlü kişilerin mektupları bir araya getirilip yayınlandığı
halde Karakoç’un mektupları henüz yayınlanmamıştır. Bu türdeki çalışmaları
ve yayınları dergi sayfalarında kalmış ve bu güne kadar topluca
değerlendirilmemiştir.
Karakoç’un mektup türünü düşüncelerini daha samimi bir yolla iletmek için
tercih ettiği düşünülmektedir. Bu çalışmada Sezai Karakoç'un mektuplarını
ele almayı ve incelemeyi amaçlıyoruz. Mektuplarında nelere değindiğini,
hangi konuları öncelediğini, niçin mektup türünü tercih ettiğini tespit etmeye
çalışacağız. Bir anlamda mektuplardaki Sezai Karakoç'un izini sürmek ve
mektupları ile ilgili olarak yapılacak bir çalışmaya katkı yapmak niyetindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Mektup, Mesaj, İletişim, Sorumluk, Edebiyat
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is an artist who produces in most of the literary genres. He has
left important traces in the world of art and literature with his magazines in
which he published his articles in the genre of story, play, essay, and analysis,
especially poetry. Karakoç also wrote long volumes of private and public
letters from time to time. He wrote private letters to his close friends, as well
as public letters to people related to some issues on behalf of his institutions,
and he sometimes conveyed his thoughts and demands to people who are in
the position of community leaders. In the letters, thoughts on art, literature,
politics, responsibility and current problems were explained, and in this way,
it was tried to contribute to the resurrection of humanity.
Although the letters of many artists and famous people have been collected
and published, Karakoç's letters have not yet been published. His works and
publications of this kind remained on the pages of the journals and have not
been evaluated collectively until today.
It is thought that Karakoç preferred the letter type to convey his thoughts in a
more sincere way. In this study, we aim to discuss and analyze the letters of
Sezai Karakoç. We will try to determine what he mentioned in his letters,
which subjects he prioritized, and why he preferred the letter type. In a sense,
we intend to follow the traces of Sezai Karakoç in the letters and contribute
to a study on his letters.
Keywords: Letter, Message, Communication, Responsibility, Literature
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Sezai Karakoç’un Görev Adlı Eserinin Yazınsal Göstergebilim Yöntemi ile
İncelenmesi
Analysis Of Sezai Karakoç's Work Called "Görev" With The Method Of Literary Semiotics
Necmettin ÖZMEN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, necmettin.ozmen@izu.edu.tr , ORCID: 0000-0002-6203-1940

ÖZET
Herhangi bir edebi anlatı değişik yöntemlerle incelenebilir. Her yöntem,
anlatının ayrıntılarını veya anlatıda önemsediği şeyleri kendi ölçütleri
çerçevesinde ortaya koyar. Anlatıyı inceleyen yöntemlerden biri yazınsal
göstergebilimdir. Bu yöntem, edebi bir anlatıyı üç düzeyde inceler. Bunlar
söylemsel, anlatısal-göstergesel ve derin düzeydir. Söylemsel düzeyde,
anlatıda ilk bakışta görülebilecek ögeler; kişi, zaman ve uzama dair betiler
belirlenir. Bu betilerin beti-yerdeşlik ilişkisi konu edilir. Anlatısalgöstergesel düzey, incelemenin ikinci düzeyidir. Burada, metin kesitlerine
ayrılır. Bu kesitler, metindeki zaman değişimi, uzam değişimi, kişi değişimi,
mantık değişimi vs. göre şekillenebilir. Kesitlere ayırma, esasında, anlatıyı
anlam kavşaklarına ayırmaktır. Anlatısal-göstergesel düzeyin bir diğer
aşaması, metinde yer alan eyleyenlerin tespiti ve bunların şema ile
gösterilmesidir. Eyleyenlerin özellikleri, onların birbirleri ile ilişkileri ve
işlevlerine göre belirlenir. Eyleyenler ve eyleyenlerin çeşitli eksenlerde
(iletişim-güç-sözleşme-istek ekseni vs.) oluşturdukları anlam yapıları da
önemlidir. Bu düzeydeki bir başka aşama kipsel çözümlemelerdir. Burada da
anlatı öznesinin, nesnesi ve karşıt özne ile ilgili durumları ayrıntılı bir şekilde
ortaya konur. Yazınsal göstergebilim çözümlemesinin son aşamasını derin
düzey oluşturur. Bu aşamada, anlatının merkezindeki temel anlam-temel
sözdizim incelenir. Anlatının diğer anlam katmanlarında elde edilen bulgular,
buradaki bulgularla birleştirilerek yorumlanır ve anlatının anlam evreninin
hangi ögeler tarafından oluşturulduğu açıklık kazanır. Böylece anlatının
mesajı net olarak belirlenir.
Bu tebliğde, Sezai Karakoç’un Görev adlı eseri, yazınsal göstergebilimin
anlatıyı inceleme basamaklarına riayet edilerek incelenecek ve Görev’in derin
düzey iletisinin oluşturulması süreçleri ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yazınsal göstergebilim, görev, tezli piyes
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ABSTRACT
Any literary narrative can be studied in different ways. Each method reveals
the details of the narrative and the things it cares about in the narrative within
the framework of its own criteria. One of the methods of examining narrative
is literary semiotics. This method examines a literary narrative at three
levels. These are discursive, narrative-indicative and deep level. At the
discursive level, the elements that can be seen at first glance in the narrative,
the person, the descriptions of time and space are determined. The figurehomogeneity relationship of these figures is discussed. The narrative-semiotic
level is the second level of investigation. Here the text is split into segments.
These sections can be time change, space change, person change, logic
change, etc. in the text. can be shaped accordingly. Segmentation actually
divides the narrative into crossroads of meaning. Another stage of the
narrative-indicative level is the determination of the actors in the text and their
representation with a diagram. The characteristics of the actors are
determined by their relations with each other and their functions. Actors and
actors on various axes (communication-power-contract-desire axis etc.) the
meaning structures they create are also important. Another stage at this level
is modal analysis. Here, the subject of the narrative and the situations of the
opposite subject are presented in detail. The deep level constitutes the last
stage of literary semiotic analysis. At this stage, the basic meaning-basic
syntax at the center of the narrative is examined. The findings obtained in the
other meaning layers of the narrative are interpreted by combining them with
the findings here and it becomes clear by which elements the meaning
universe of the narrative is formed. Thus, the message of the narrative is
clearly determined.
In this notification, Sezai Karakoç's work called "Görev" will be examined in
accordance with the analysis steps of literary semiotics and revealed the
processes of creating the deep-level message of the Görev
Keywords: literary semiotics, Görev, thesis play
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Overview From Sezai Karakoç's Perspective On Resurrection Idea To The Turkish Educational
Paradigm
Neslin İHTİYAROĞLU
Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, neslinihtiyaroglu@kku.edu.tr, ORCID ID: 0000-0002-3872-0922.

Yasemin ÜNSAL
Dokt. Öğr., ysmnunsll@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-6072-8680.

ÖZET
Diriliş düşüncesinin mimarı olan Karakoç’un amacı, kültür ve medeniyetin
yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılmasını sağlamaktır. Mevcut fikir
akımlarından tamamen bağımsız olan Diriliş düşüncesi, Batı etkisinde
kalarak kimliğini kaybetme buhranı içinde olan ülkelerde toplum ruhunun
yeniden canlandırılmasını sağlayan bir çıkış yolu olarak görülmektedir.
Türkiye’de Batı etkisinin hissedilmeye başlandığı Tanzimat Döneminden
itibaren kimlik buhranı eğitime de sirayet etmiş, Türk eğitim sisteminde
paradigma eksikliği sorunu ortaya çıkmış, öğretimin bileşenleri olan
öğretmen, öğrenci, ders kitabı, başarı gibi kavramlar maddesel açıdan
tanımlanmaya başlamıştır. Bundan dolayı düşünmeyen, okumayan, köklü
bir kültürle beslenmeyen bir nesil yetiştirilmektedir. Türk eğitim
sistemindeki mevcut paradigma sorununu tanımlayarak, Karakoç’un
Diriliş düşüncesi bağlamında çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu
çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür taraması şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre
İslam medeniyetinin yeniden canlandırılmasıyla başlayacak olan Diriliş
düşüncesi; durup düşünmeyi, geçmişi iyi analiz edip geleceği ona göre
planlamayı, başarısızlıkların temelindeki sorunları incelemeyi, özümüze
dönük bir yaşam stili oluşturmayı gerekli kılmaktadır. Türk eğitim sistemi,
İslam medeniyeti çerçevesinde yeniden şekillendirilmeli; öğretimin
bileşenleri olan öğretmen, öğrenci, ders, ders kitabı, başarı gibi ögeler
yeniden tanımlanmalı ve kültürel değerlerimize göre anlamlandırılmalıdır.
Böylelikle paradigma değişimi sağlanmış ve eğitimde Diriliş hareketi
gerçekleştirilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Diriliş Düşüncesi, Türk Eğitim
Sistemi, Paradigma, Eğitimde Diriliş
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ABSTRACT
The aim of Karakoç, who is the credit to the idea of resurrection, is to keep
the culture and civilization alive and to transfer it to the younger
generations. The idea of Resurrection, which is completely independent of
current currents of thought, is seen as a way out that provides the revival
of the spirit of society in countries that are in crisis of losing their identity
due to the influence of the West. From the Tanzimat Period, when the
Western influence was felt in Turkey, the identity crisis also spread to
education, the problem of lack of paradigm in the Turkish education
system emerged, and concepts such as teacher, student, textbook, success,
which are the components of education, began to be defined materially.
Therefore, a generation that does not think, does not read and does not feed
on a deep-rooted culture is being raised. This study, which aims to define
the current paradigm problem in the Turkish education system and to offer
solutions in the context of Karakoç's Resurrection thought, was carried out
as a literature review, which is one of the qualitative research methods.
According to the results obtained within the scope of the research, the idea
of Resurrection, which will begin with the revival of the Islamic
civilization, makes it necessary to stop and think, analyze the past well and
plan the future accordingly, examine the problems at the root of the
failures, and create a life style that is self-centered. The Turkish education
system should be reshaped within the framework of Islamic civilization,
and elements such as teachers, students, courses, textbooks, success, which
are the components of education, should be redefined and interpreted
according to our cultural values. Thus, a paradigm shift will be achieved
and the Resurrection movement in education will be realized.
Keywords: Sezai Karakoç, Resurrection Idea, Turkish Education System,
Paradigm, Resurrection in Education
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Sezai Karakoç’un “Masal” Şiirinin, Güray Süngü’nün “Bir Alın Yazısı Gibiydi
Kuruyan Yapraklar Onda” Öyküsüyle Öykünme Yoluyla Yeniden
Dönüştürümü
The Re-Transformation Of “Masal (Fairy Tale)”, The Poem By Sezai Karakoç, Into “Bir Alin
Yazisi Gibiydi Kuruyan Yapraklar Onda (Drying Leaves Were Like A Destiny In Him)”, The Story
By Güray Süngü, Through Pastiche Technique
Nur Hilâl AKMAN
Dr., Milli Eğitim Bakanlığı, hilalunlu@gmail.com, ORCID İD: 0000-0001-7793-6358

ÖZET
Metinlerarasılık, postmodern eserlerde görülen bir yöntemdir. Bu yönteme
göre hiçbir metin bitmiş sayılmaz, oluşum halindedir ve çeşitli tekniklerle
başka metinlere bağlanır. Bu teknikler arasında daha önceden yazılmış bir
metnin ele alınıp yeni bir anlayışla veya yeni bir yorumla tekrar yazılması
olan pastiş(öykünme) tekniği vardır. Asıl metnin hatırlatıldığı ve bir
metinlerarası bağın kurulduğu bu teknik postmodern eserlerde sıkça
kullanılır. Amaç, kimi zaman eserler arasında bir bağın olduğunu göstermek
veya bu teknikle estetik bir söylem oluşturmaktır.
Bu incelemede Güray Süngü’nün “öykünme(pastiş)” yöntemini kullanarak
yazdığı “Bir Alın Yazısı Gibiydi Kuruyan Yapraklar Onda” adlı öykünün
bağlı olduğu asıl metin olan Sezai Karakoç’un “Masal” şiiriyle olan ilişkisi
çözümlenmiştir. Öykünme yoluyla yeniden yazılan metin, asıl metne nasıl bir
katkıda bulunmuştur ve kurgulanan yeni metin ne gibi yenilikler getirmiştir,
soruları çerçevesinde ayıklanmıştır. Öykünün adı, “Masal” şiirinde geçen bir
dizeden alınmadır. “Masal” şiiri, hikâye üslubu ile üçüncü kişi ağzından
Doğulu bir babanın Batı’ya gönderdiği yedi evladının âkıbetini konu alır.
Güray Süngü’nün öyküsünde bu kez yedinci oğlunun babasıyla kurduğu
diyalog yoluyla babanın ve kardeşlerin hikâyesine yer verilir. Baba ölmüştür.
Yedinci oğul “Masal” şiirinde hikâye edilen yedi oğlun hikâyesini benzer
olarak anlatır. Ancak son bölümde kendini şehrin meydanına gömerek
“değişmeyeceğim, değişerek size dönüşmeyeceğim.” diyerek gömüldüğü
yerden mesajını vermeye devam eder.
Postmodern anlatılarda sıkça kullanılan bu yöntem dikkate alınarak yapılmış
olan bu incelemede iki metin arasındaki kültürel misyon ortaya çıkarılmış,
yeniden yazma sürecinde asıl metinle taklit metin kaynaşması ve esas metne
öykünen yazarın tasarrufu ve yüklenen yeni anlam ve idealler tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Güray Süngü, Metinlerarası İlişkiler,
Öykü, Masal,
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ABSTRACT
Intertextuality is a method used in postmodern literary works. As per this
method, a text is never considered finished, rather, it is in the process of
development and connected to other texts through a variety of techniques.
Among these techniques is the pastiche that is to rewrite a text, which was
written in the past, by addressing it with a new understanding or new
interpretation. With this technique, the author writes a new text by using the
parlance and style in the original text. This technique in which the original
text is reminded and an intertextual connection is established is frequently
used in postmodern literary works. The purpose is either to show the presence
of a connection between literary works or to create an aesthetic discourse with
this technique.
This review analyzed the relationship of “Bir Alın Yazısı Gibiydi Kuruyan
Yapraklar Onda (Drying Leaves Were Like A Destiny In Him)”, the story
written by Güray Süngü with “pastiche” technique, with Sezai Karakoç’s
poem “Masal (Fairy Tale)”, the original text to which the aforementioned
story was connected. The text that was rewritten with pastiche technique was
sorted out in the framework of questions, “In what sense did the text
contribute to the original text?” and “What kind of novelties did the
reconfigured new text bring?”. The name of the story was the citation of a
line from the poem “Masal”. The topic of the poem “Masal” is the fate of
seven sons of a father of Eastern descent narrated in the third person with the
story style. In the story by Güray Süngü, this time, the tale of the father and
his sons is presented via the seventh son’s dialog with his father. The father
dies. The seventh son tells seven sons’ story in a fashion similar to the one
told in the poem “Masal”. However, upon burying himself at the city square
in the last part of the story, he continues to give his message by telling, “I will
not change, I will not be transformed into you by changing.”.
In this review conducted by taking into consideration this technique used
frequently in postmodern narratives, the cultural mission between the two
texts was explored, and the amalgamation of the original text and imitation
text in the rewriting process, the disposition of the author imitating the
original text, and new meanings and ideals ascribed by the author were
identified.
Keywords: Sezai Karakoç, Güray Süngü, Intertextual Relations, Story, Fairy
Tale
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Virtue Beyond Justice For Sustainibility: Rethinking Legacy Of Islam In Sezai
Karakoç’s Thought
N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN
Prof. Dr., Akdeniz University, aboztosun@akdeniz.edu.tr, ORCID: 0000-0001-5819-1442

ABSTRACT
Justice is one of the ideals pursued in social order. It is required for the
perseverance of that order, but it is questionable whether it is the ultimate
ideal for sustainable living at global level. At this point, Sezai Karakoç’s
thought introduces an approach worth considering in detail, proposing
adoption of virtuous living, which extends beyond the ideal of a “just
society”. The foundation of this thought is based on an altruistic, selfless
approach to life and taming one’s ego. Vis-à-vis the rising awareness
regarding and overwhelming acceptance of a sustainable approach towards
living in today’s world, this thought deserves serious critical rethinking. The
method applied will be analytical thinking, comparison and induction. Sezai
Karakoç’s thought shall be compared and contrasted with current literature
on sustainability and it will be critically evaluated whether his arguments
regarding Islam’s legacy may be considered as supporting this literature or
providing a sound basis for its main arguments.
Keywords: virtuous thinking, justice, altruism, Islam, aesthetic
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Sezai Karakoç’un Şiirinde “Herkes”leşme Eleştirisi
The Criticism to Become “Everyone” in Sezai Karakoç's Poetry
Nusret YILMAZ
Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi, nusretyilmaz71@hotmail.com, ORCİD: 0000-0003-0350-651X

ÖZET
Aydın olmanın bedeli yalnız kalmaktır. Bu ödenmesi gereken bir borç değil,
yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Bu, mensup olduğu
medeniyetin enkazını devralan bir aydının öncelikli görevidir. Aydın, kendini
yaşadığı topluma karşı sorumlu hissettiği müddetçe -ki hissetmesi gerekirsıradan olaylara ve olgulara mesafe koyacak, amaçladığı dünyayı kurmanın
ince işçiliğini yaparken daha seçici olacaktır. Doğası gereği fikirde ve üslupta
incelik isteyen şiir de onu üreten kişiden sükûnet talep edecektir. Hayatını
şiirine adayan Sezai Karakoç, işte böyle bir sükûnetin adamıdır. Fakat şiirini
salt estetik kaygılarla yazmayan, bu şiirle aydın olmanın gereğini yerine
getiren bir dava adamıdır. Yeni bir dünya için “Hızır”la yoldaşlık kuran şairin
önce “herkes”leşmeye direnmesi gerekmektedir. Burada bir paradoks var gibi
görünmektedir. O, herkes için uğraşırken herkes gibi olmaktan kaçınmak
zorundadır. Bu zorunluluk, aydının varoluşsal ıstırabının temel kaynağıdır.
Bu ıstırabın gönüllü mustaribi Sezai Karakoç’un şiirleri aslında baştan sona
bu ıstırabın gereği olarak “herkes”leşmenin reddi üzerine inşa edilmiştir.
Bu çalışmada şairin tüm şiirleri irdelenecek ve “herkes”leşmeye direnen
otantik bir şairin aydın tavrı yakalanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Şair, Aydın, “Herkes”leşme
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ABSTRACT
The price of being intellectual is being alone. This is not a debt to be paid, but
a responsibility to be fulfilled. This is the primary duty of an intellectual who
inherited the wreckage of his civilization. As long as the intellectual feels
responsible for the society in which he lives - and he should - he will distance
himself from ordinary events and phenomena, and will be more selective
while doing the fine work of establishing the world he aims at. Poetry, which,
by its very nature, requires refinement in thought and style, will also demand
calmness from the person who produces it. Sezai Karakoç, who dedicates his
life to his poetry, is such a man of calm. However, he is a litigator who does
not write his poetry purely for aesthetic concerns and fulfills the necessity of
being an intellectual with this poem. For a new world, the poet, who made
friends with "Khidr", must first resist becoming "everyone". There seems to
be a paradox here. He has to avoid being like everyone else when he is
striving for everyone. This necessity is the main source of the intellectual's
existential suffering. The poems of Sezai Karakoç, who is a willing sufferer
of this suffering, are actually built on the rejection of becoming "everyone"
as a requirement of this suffering.
In this study, all the poems of the poet will be examined and the intellectual
attitude of an authentic poet who resists becoming "everyone" will be tried to
be captured.
Keywords : Sezai Karakoç, Poet, Intellectual, to Become “Everyone”
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Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Osmanlı Devleti’nin Yeri ve
Osmanlı Devletine Bakışı
Oktay BOZAN
Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, oktaybozan210@gmail.com

ÖZET
Şair, yazar ve mütefekkirler yaşadıkları dönemi değerlendirirken ve geleceği
tasavvur ederken büyük ölçüde tarihten ve tarihi şahsiyetlerden istifade
ederler. Kendi düşünce ve değerlerine uygun buldukları tarihi aktörleri ve
dönemleri model olarak topluma sunarlar. Osmanlı, yaklaşık altı asır boyunca
üç kıtada farklı etnik ve dini grupların uzun süre bir arada yaşadığı bir
devlettir. Sezai Karakoç, medeniyet mirasımızın önemli bir pratiği ve köşe
başı olan Osmanlı Devleti’ne dair düşüncelerini eserlerinde dile getirmiştir.
Bu tebliğde Sezai Karakoç’un Osmanlı Devleti’ne bakışı ve onu
değerlendirmesi ele alınacaktır. Uzun bir tarihi döneme damgasını vuran ve
farklı dönemler yaşayan Osmanlı Devleti’ndeki aktörlere, değişimlere,
olaylar ve yönetim politikalarına bakışı irdelenecektir. Bu bağlamda iktidarreaya ilişkisi, iktidarın kaynağı ve uygulamaları, gerilemenin nedenleri,
Batılılaşma çabaları ve bunun mahiyeti, Osmanlı aydınlarının düşünce
dünyası ve Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekilişine neden olan
yenilgilere dair bakışı merkeze alınarak bir mütefekkir olan Sezai Karakoç’un
Osmanlı medeniyetine bakışı ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimler: Osmanlı Devleti, Batılılaşma, Tanzimat, İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Birinci Dünya Savaşı.
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Sezai Karakoç’ta Diriliş Düşüncesi Bağlamında Şahsiyet Eğitimi
Personality Education in Sezai Karakoc in The Context Of The Thought Of Resurrection
Orhan Gazi GÖKÇE
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi

ÖZET
Türk-İslam Edebiyatının son büyük temsilcilerinden ve düşünce dünyamızın
önemli şahsiyetlerinden biri olan Sezai Karakoç’un “diriliş” ifadesiyle
mefkureye dönüşen idealizmi, doğrudan İslam’ı referans alarak köklü bir
mesuliyet fikrine dayanır. Her birey üzerine düşen sorumluluğu hissedip
gereğini yerine getirirse inkişaf eder ve dirilişi mümkün olabilir.
Müslümanların ve insanlığın kurtuluşunun bağlı olduğu diriliş; kaybettiğini
hatırlama, kendine has düşünme biçimini yeniden keşfetme mesaisidir.
Diriliş idealizmi, kuşkusuz en başta diri ve özgür bir şahsiyeti öngörür. Diriliş
mefkuresi bir nesil idealizmi olmanın yanında edebiyat yoluyla özellikle
gençleri muhatap alan gerçekçi bir eğitim metodu olarak da okunabilir. Diriliş
nesli; hissediş, dünyayı algılama, eşyayı ve hadiseleri yorumlama bakımından
kendini geliştirmiş özgün şahsiyetlerden oluşur. Sezai Karakoç'un şiir ve
düzyazılarında idealize ettiği insan ve toplum düzeninin kurucuları ve
taşıyıcıları kuşkusuz bu şahsiyetlerdir.
Çalışmamızda Sezai Karakoç'un fertlerin tek tek hangi ahlaki özelliklerde
olması gerektiğine dair görüşleri, bunların hangi eğitim metotları ile mümkün
olacağı; özelde şahsiyet eğitimine genelde ise eğitim meselesine hangi
perspektifle yaklaştığını özlü bir şekilde tahlile çalışacağız. Usul bakımından
tanımlayıcı ve betimleyici bir yol izleyecek Sezai Karakoç’un eserlerine
şahsiyet eğitimi penceresinden bütüncül bir bakış açısı ortaya koymaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: şahsiyet, eğitim, sezaikarakoç, diriliş, ahlâk
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ABSTRACT
The idealism of Sezai Karakoç, one of the last great representatives of
Turkish-Islamic Literature and one of the important figures of our world of
thought, which has turned into an ideal with the expression "resurrection" is
based on the idea of responsibility by directly referring to Islam. If each
individual feels his responsibility and fulfills what is necessary, he develops
and his resurrection is possible. the resurrection on which the salvation of
Muslims and humanity depends; remembering what you lost means
rediscovering your unique way of thinking.
Undoubtedly, resurrection idealism presupposes a lively and free personality
in the first place. In addition to being a generational idealism, the idea of
resurrection can also be read as a realistic education method that addresses
especially young people through literature. The resurrection generation
consists of unique personalities who have developed themselves in terms of
feeling, perceiving the world, interpreting things and events. Undoubtedly,
these personalities are the founders and carriers of the human and social order
idealized by Sezai Karakoç in his poetry and prose.
In our study, Sezai Karakoç's views on which moral characteristics
individuals should have one by one, which education methods will be possible
with these; we will try to analyze in a concise way from which perspective he
approaches personality education in particular and education in general.
We will try to present a holistic perspective on the works of Sezai Karakoç,
who will follow a descriptive and descriptive way in terms of procedure from
the perspective of personality education.
Keywords: personality, education, sezaikarakoç, resurrection, morality
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Modern Tahakküme Karşı Diriliş Düşüncesi: Sezai Karakoç’un Diriliş
Düşüncesi ve Batı Dışı İlerlemenin İmkanı
Review Thought Against Modern Dominance: Sezai Karakoç's Review Thought and The
Opportunity Of Non-West Progress
Osman AYDOĞAN
Arş. Gör., Sakarya Üniversitesi, aydoanosman@gmail.com, ORCID: 0000-0001-9308-9654

ÖZET
Bu çalışmada edebi kimliğinin yanında bir sistem ve sosyal teori önerisiyle
Türkiye’nin geçirmiş olduğu dönüşüme dair önemli tespit ve önerilerde
bulunmuş Sezai Karakoç’un düşünce sisteminin en önemli sacayağı olan
‘Diriliş’ düşüncesi ve bu arkaplandan hareketle Batının hakikat iddialarıyla
şekillenen tahakküm kurucu söylemine yönelik eleştirileri ve önerileri
tartışılacaktır. İslami bir medeniyet tasavvuru perspektifinde sistemli bir
dünya görüşü sunan Karakoç’un ‘Diriliş’ düşüncesi, 1960’lardan sonra sıkça
dile getirilen ‘Batı dışı gerçeklikler ve modernite’ tartışmalarında öncü ve
özgün bir konumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ‘Diriliş’ düşüncesinin
postmodernizmden ayrılan yönü bu özgünlüğünü güçlendirmektedir. Sosyal
bilimler literatüründeki modernite eleştirilerinin henüz yetersiz olduğu bir
dönemde Karakoç’un çalışmaları özgün ve nesnel yönüyle önemli birer
kaynak niteliğindedir. Çalışmanın üzerinde durduğu temel problematik; Sezai
Karakoç ve ‘Diriliş’ düşüncesinin modernitenin ilerleme anlayışı ve
evrenselci hakikat iddialarına karşı konumlanışı ve sunduğu sistemde hangi
faktörlerin ağırlıkta olduğu, İslam’ın bu sistem içerisindeki yeri ve işlevi,
referans kaynakları ve mevcut durumu nasıl değerlendirdiğidir. Ulaşılan
temel bulgular ise Batının lineer ilerleme anlayışına karşı gelenek bağlamında
döngüsel zamanı, mekanik evren tasavvuruna karşı metafiziği, evrenselci
hakikat iddialarına karşı Batı dışı tarihsel gerçekliği ve toplumsal tikelliği
koyan Diriliş düşüncesi, toplumsal değişim sürecimizde önemli bir kırılmaya
sebep olan moderniteye karşı özgün ve alternatif bir sistem sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Diriliş, Modernite, Evrensellik, İlerleme.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

206

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

ABSTRACT
In this work, Sezai Karakoç's idea of 'Diriliş', which is the most critical pillar
of the thought system, and his criticism of the domination founding discourse
shaped by the truth claims of the West, based on this background, has made
essential determinations and suggestions about the transformation that
Turkey has undergone, in addition to his literary identity, with a hint of a
system and social theory. And recommendations will be discussed. It has been
determined that Karakoç's idea of ‘Diriliş’, which offers a systematic world
view from the perspective of an Islamic civilization conception, is in a
pioneering and original position in the "non-Western realities and modernity"
discussions that have been frequently expressed after the 1960s. In addition,
the aspect of the idea of ‘Diriliş’ that differs from postmodernism strengthens
this originality. When the criticism of modernity in the social sciences
literature is still insufficient, Karakoç's works are an essential source with
their original and objective aspects. The main is problematic that the work
focuses on; The positioning of Sezai Karakoç and his 'Diriliş' thought against
the understanding of progress and universalist truth claims of modernity,
which factors predominate in the system he presents, the place and function
of Islam in this system, reference sources and how it evaluates the current
situation. The main findings are that the idea of ‘Diriliş’, which puts cyclical
time in the context of tradition against the Western understanding of linear
progress, metaphysics against the mechanical universe conception, nonWestern historical reality, and social particularity against universalist truth
claims, is an original and alternative system against modernity, which causes
a significant break in our social change process.
Keywords: Diriliş, Modernity, Universality, Progress.
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Sezai Karakoç’un Düşünce Dünyasında “Ayasofya” Camii
The “Hagia Sophia” Mosque in the Thought World of Sezai Karakoc
Osman TEKELİOĞLU
Muş Alparslan Üniversitesi, tekelioglu_osman@hotmail.com , ORCID: 0000-0002-0130-559X

ÖZET
Ayasofya Camii 1931 yılında tadilat gerekçesiyle kapatılmıştır. Belli
aralıklarla kullanılan camii, 1934 yılında müzeye çevrilerek ibadethane
statüsünü kaybetmiştir. Ayasofya, İstanbul’un fethinin sembolü olarak
görülmüş ve İslam dünyasında kendine münhasır bir yer edinmiştir. Çünkü
Hristiyanlığın iki büyük kilisesinden biridir. Hristiyan dünyası için bu kadar
önemli bir kilisenin camiye çevrilmesi, müslümanlar için Ayasofya’yı
kıymetli kılan bir başka nedendir. Bu kadar kıymetli bir caminin kapatılması
ise entelektüel camiamızda ve toplumumuzda hayal kırıklığına neden
olmuştur. Münevverlerimiz Ayasofya’nın önemini içeren yazılar kaleme
almışlar ve yeniden açılması için çalışmalar yürütmüşlerdir. Sezai Karakoç
da geçmişten günümüze hem kalemiyle hem de fiili olarak Ayasofya
mücadelesine katılmıştır. Bu çalışmada öncelikle Sezai Karakoç’un
eserlerinde Ayasofya konusunun işleniş biçimine yer verilmiştir. Daha sonra
ise Sezai Karakoç ve arkadaşlarının Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete
açılması için yapmış olduğu mücadelelere yer verilmiştir. Ayrıca Sezai
Karakoç’un yazılarında Ayasofya meselesi sıklıkla yer almıştır. Diriliş
kavramıyla Ayasofya davasını birlikte harmanlamıştır. Çalışmada Sezai
Karakoç’un eserleri incelenmiştir. Eserlerinin yanında çeşitli dergilerde çıkan
yazıları ve vermis oldupu demeçler üzerinden literatür taraması yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Ayasofya, Diriliş, Kapatılma, Açılma.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

208

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

ABSTRACT
The Hagia Sophia Mosque was closed in 1931 for renovation. The mosque,
which was used December by certain intervals, was turned into a museum in
1934 and lost its status as a place of worship. Hagia Sophia was seen as a
symbol of the conquest of Istanbul and gained an exclusive place in the
Islamic world. Because it is one of the two great churches of Christianity. The
conversion of such an important church into a mosque for the Christian world
is another reason that makes Hagia Sophia valuable for Muslims. The closure
of such a valuable mosque has caused disappointment in our intellectual
community and society. Our members have written articles about the
importance of Hagia Sophia and carried out works to reopen it. Sezai Karakoç
has also participated in the Hagia Sophia struggle both with his pen and de
facto from the past to the present. In this study, firstly, the way of processing
the subject of Hagia Sophia is included in the works of Sezai Karakoç. Later,
the struggles of Sezai Karakoç and his friends for the reopening of the Hagia
Sophia Mosque were included. In addition, the issue of Hagia Sophia was
often included in the writings of Sezai Karakoc. He has blended together the
concept of Resurrection and the case of Hagia Sophia. In this study, the works
of Sezai Karakoç are examined. In addition to his works, a literature review
was conducted on his articles published in various journals and vermis
oludupu statements.
Keywords: Sezai Karakoc, Hagia Sophia, Resurrection, Closure, Opening.
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Sezai Karakoç’un “Dicle”Si
“Tigris” Of Sezai Karakoc
Ömer DİNÇER
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, omerdincer.2001@hotmail.com, ORCID:0000-0001-9231-6309

ÖZET
Şiir, insanlık tarihi kadar eskidir. Çünkü şiir; duygudur, düşüncedir, hayattır,
ölümdür, dündür, bugündür; görülen ve bilinen her şeyin
sözcüklerde/mısralarda can bulmuş halidir.
Türk edebiyatında şiir, kökü asırlar öncesine giden bir geleneğe sahiptir.
Tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiir geleneklerini oluşturan şairler,
geride bıraktığımız asırdan başlayarak duygu ve düşüncelerini farklı biçim ve
dil özellikleri eşliğinde örtük bir tarzda dile getirmişlerdir. Modern şiirimizi
de etkileyen bu dil ve anlam katmanlarından oluşan kapalılık, genellikle
“imge” terimiyle açıklanmıştır.
Latince “imago” sözcüğünden gelen ve taklit, kopya, öykünme gibi anlamları
karşılayan imge kavramı; psikolojik bir terim olarak nesnenin insan
zihnindeki sureti, yansıması veya geçmişe ait bir duygunun bir yaşantının iz
düşümü olarak açıklanabilir. Edebiyatta ise imge, dış dünyaya ait soyut ve
somut varlıkların estetik bir bakış açısıyla zihin süzgecinden geçerek yeniden
yorumlanması olarak tanımlanabilir.
İslamî bir zemine oturttuğu “diriliş” düşüncesi ve Müslüman kimliğiyle
modern Türk edebiyatının ve Diyarbekir’in önde gelen şairlerinden biri de
Sezai Karakoç’tur. O; değişik imgelerle kurduğu, özgün, mistik şiirleriyle
1950 sonrası edebiyatın önemli şahsiyetlerindendir. Onun imgelerle yüklü şiir
dünyasında sık sık karşılaştığımız bir unsur da “Dicle”dir. Öyle ki Sezai
Karakoç’un şiirlerinde Dicle; kimi zaman çocukluğunu, doğup büyüdüğü
toprakları hatırlatmış kimi zaman da Kudüs’ü Mekke’ye taşıyan bir devenin
su içtiği, cennetlerden çağlayan, gökte akan tunçtan bir ırmak gibi tasavvur
edilmiştir.
Bu makale çerçevesinde, kendini “güneyli/doğulu bir çocuk” olarak tanıtan
şair Sezai Karakoç'un bütün şiirlerinin bir arada toplandığı “Gün Doğmadan”
adlı eserinden yola çıkarak Sezai Karakoç’un şiirlerinde “Dicle” imgesinin
yer alış biçimine dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şiir, imge, Sezai Karakoç, Dicle
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ABSTRACT
Poetry is as old as human history. Because poetry; it is emotion, it is thought,
it is life, it is death, it is yesterday, it is today; It is the embodiment of
everything seen and known in words / verses.
Poetry in Turkish literature has a tradition that goes back centuries. The poets,
who formed their own poetry traditions in their own language in the historical
flow, expressed their feelings and thoughts in a covert manner, accompanied
by different forms and language features, starting from the century we left
behind. This closure, which is composed of layers of language and meaning,
which also affects our modern poetry, is generally explained with the term
"image".
The concept of image, which comes from the Latin word "imago" and means
imitation, copy, imitation; As a psychological term, it can be explained as the
image, reflection of the object in the human mind or the projection of a past
feeling of an experience. In literature, image can be defined as the
reinterpretation of abstract and concrete assets belonging to the outside world
through an aesthetic point of view, passing through the mind filter.
Sezai Karakoç is one of the leading poets of modern Turkish literature and
Diyarbekir, with the idea of "resurrection" that he puts on an Islamic ground
and his Muslim identity. He; he is one of the important figures of post-1950
literature with his original and mystical poems that he composed with
different images. One of the elements we frequently encounter in his poetic
world, which is loaded with images, is the "Tigris". So much so that the Tigris
in Sezai Karakoç's poems; Sometimes it reminded him of his childhood, the
lands he was born and raised in, and sometimes it was conceived as a bronze
river flowing in the sky, cascading from the heavens, where a camel carrying
Jerusalem to Mecca drinks water.
Within the framework of this article, attention will be drawn to the way the
"Tigris" image takes place in Sezai Karakoç's poems, based on his work
called "The Sun Is Born", in which all the poems of the poet Sezai Karakoç,
who introduces himself as a "child from the south/east", are gathered together.
Keywords: Poetry, image, Sezai Karakoç, Dicle
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Sezai Karakoç'ta "İslamcılık" ve "Muhafazakârlık" Düşüncesinin Oluşmasını
Sağlayan Kişiler
The Persons Who Created The Thought of "Islamısm" and "Conservatism" in Sezai Karakoç
Ömer Faruk KIRMIT
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, kirmit1989@hotmail.com, ORCID: 0000-0003-1219-2647.

ÖZET
Sezai Karakoç, Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen en önemli şairlerinden
olmakla birlikte yazmış olduğu birçok eserleriyle de İslam düşüncesini
anlatmaya çalışmış ve hayatını buna vakfetmiş bir kişidir. Bu durum onu çok
yönlü bir şahsiyet olarak karşımıza çıkarmıştır. Karakoç, denildiği zaman
sadece onun şairlik yönü değil toplum mühendisliği oluşturmaya çalışan
kişiliği, duruşu, yaşantısı ve bu yönde vermiş olduğu eserler de akla
gelmektedir. Çünkü Karakoç, hayatının merkezine İslam dinini yerleştirmiş
ve bütün yaşamını bu şekilde devam ettirmeye gayret etmiştir. Karakoç,
sadece dini kendisi yaşamamış, yazmış olduğu eserlerle de herkesin dinin
temel değerleri üzerine inşa edilmiş bir yaşam sürmesi gerektiğini anlatmıştır.
Bu amaçla ve bu yolda herkesin istifade edebileceği eserler ortaya koymuştur.
Bu durum onu İslamcı ve Muhafazakâr cenahta üstat olarak karşımıza
çıkarmıştır. Yazdığı eserleriyle insanlar üzerinde büyük bir etki
oluşturmuştur. Bu çalışmada Sezai Karakoç’un kendisinde İslamcılık ve
Muhafazakârlık düşüncesinin oluşmasını sağlayan kişiler ele alınacaktır. Bu
nedenle kendisinden önce yaşamış olan Mevlana ve Yunus Emre; aynı asırda
yaşamış olduğu Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek’in, Sezai
Karakoç’ta bıraktığı tesirler anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Din, İslamcılık, Muhafazakârlık,
Toplum.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç, being one of the most important poets of the Republican
Period, tried to explain the idea of Islam with his many works and devoted
his life to it. This situation made him a versatile personality. When Karakoç
is mentioned, not only his poetic aspect, but also his personality, stance, life
and works that he has given in this direction come to mind. Because Karakoç
placed the religion of Islam at the center of his life and tried to continue his
whole life in this way. Karakoç not only lived the religion himself, but also
explained that everyone should lead a life built on the basic values of religion
through the works he wrote. For this purpose and on this path, he has
produced works that can be used by everyone. This situation made him a
master on the Islamist and Conservative side. He had a great influence on
people with his works. In this study, the people who created the thought of
Islamism and Conservatism in Sezai Karakoç will be discussed. Therefore,
Mevlana and Yunus Emre who lived before him; The influences of Mehmet
Akif Ersoy and Necip Fazıl Kısakürek, who lived in the same century, on
Sezai Karakoç will be explained.
Keywords: Sezai Karakoç, Religion, Islamism, Conservatism, Society.
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Muhafazakârlık, Türevleri ve Sezai Karakoç
Ömer SOLAK
Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, omersolak@yahoo.com

ÖZET
Muhafazakârlık en köklü ideolojilerden biridir. Temel tezi, toplumların
tarih içinde bir tür bilgelik biriktirdiği ve bunun da en çok geleneklerde
saklı olduğu düşüncesidir. Muhafazakârların değişime tümden karşı
oldukları doğru değildir. Daha ziyade aşamaları iyi düşünülmüş bir
değişimden yanadırlar. Değişim birbirinden kopuk, plansız ve mekanik
sıçramalar yerine doğal olmalıdır. Tıpkı doğa gibi sürekli ve organik bir
değişim olmalıdır.
Muhafazakârlık zaman içinde pek çok farklı türevi ortaya çıkmıştır.
Statükodan yana olma ve geleneği yüceltme bakımından muhafazakârlık
türevleri Geleneksel muhafazakârlık (traditionalist conservatism) ya da
Gelenekselcilik (traditionalism), Kültürel muhafazakârlık (cultural
conservatism), Sosyal muhafazakârlık (social conservatism), Tarımcılık
(Agrarianism) gibi sıralanabilir. Farklı ideolojilerle ilişkiden doğan
muhafazakârlık türevleri ise Milliyetçi muhafazakârlık, Dindar
muhafazakârlık, Monarşizm, Yeni muhafazakârlık (neo-conservatism)
şeklinde sıralanabilir.
Bu çalışmada edebi eserlerine yansıyan yönleriyle büyük şair Sezai
Karakoç’un mevcut muhafazakâr pozisyonlardan hangisine yakın durduğu
ele alınacaktır. Bu konumun, onun sanatçı kimliği üzerindeki etkileri farklı
başlıklar altında tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, Muhafazakâr ideoloji, İkinci Yeni
şiiri
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Sezai Karakoç Şiirinde Sevme Yetisi
The Ability to Love in the Poetry of Sezai Karakoç
Rahime KASIM
Yük. Lis. Öğr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, rahimekasim1@gmail.com ,ORCID: 0000-0002-1173-0389.

ÖZET
Sezai Karakoç’un sanatı, medeniyet tasavvuru ve derinlikli düşünce
dünyasının yanı sıra geniş bir duygu dünyasının ürünüdür. Acı, özlem,
yalnızlık, sevgi, şüphe gibi insana dair temalar şiirde sıkça yer bulur fakat
çoğu yalnızca iki insan arasında geçmez. Söz gelimi özlem, bir şehri ya da
çağı anlatırken karşımıza çıkabilir. Şiirin öz disiplini içerisinde ise duygu,
çeşitli bağlantılar kurarak kendine yeni anlam alanları bulur. Şairin
bağlantıları; deneyimleri, mutlak değerleri, düşünsel aktiviteleri ve
faaliyetleri doğrultusunda özgünlük kazanmıştır. Amerikalı psikanalist Erich
Fromm, Sevme Sanatı’nda sevginin kuramsallığına, insan tarihiyle kurduğu
ilişkiye ve türlerine dair tanımlar ortaya koyar. Eserinde sevgi nesnelerinin
tasnifi şöyledir: kardeş sevgisi, anne sevgisi, cinsel sevgi, kendini sevme,
Tanrı sevgisi. Araştırmasını sevginin uygulamasına akabinde sevginin Batı
toplumunda soysuzlaşmasına kadar genişletir. Karakoç’un şiiri ise tarihsel
süreçte gittikçe çeşitlenmiş nesneleri, kavramsal ve sosyal temeller inşa etmiş
özneleri ile söz konusu sevgi kuramından yola çıkılarak incelenmeye her
bakımından müsaittir. Biz bu çalışmamızda diğer temalara nazaran daha geniş
açılımlarla inceleyebileceğimizi düşündüğümüz sevgi ya da Fromm’un
ifadesiyle “sevme yetisi” üzerine bir inceleme yapacağız. Sezai Karakoç’un
kişisel tarihindeki sevgi anlayışını, şiirine yansımalarını ağırlıklı olarak Tanrı
sevgisi, sevginin uygulanması ve soysuzlaşması başlıklarının çevresinde
gerçekleştirmeye gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, şiir, sevme yetisi, Tanrı sevgisi,
sevginin uygulanması
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ABSTRACT
The art of Sezai Karakoç is the product of a wide world of emotions as well
as his imagination of civilization and deep thought. Human themes such as
pain, longing, loneliness, love and doubt often take place in his poetry, but
most of them do not appear between two people. For example, longing can
come across when describing a city or an era. In the self-discipline of poetry,
emotion finds new meanings by establishing various connections. The poet's
connections gained originality in line with his experiences, absolute values,
intellectual and daily activities. American psychoanalyst Erich Fromm
defines the theoreticism of love, its relationship with human history and its
types in The Art of Loving. The classification of objects of love in his work is
as follows: sibling love, maternal love, sexual love, self-love, love of God.
He extends his research to the application of love and followed by
degeneration in Western society. The poetry of Karakoç, on the other hand,
is suitable in all respects to be analyzed based on the aforementioned love
theory, with its objects having gradually diversified in the historical process,
and also its subjects having built conceptual and social foundations. In this
study, we will make an analysis on love or in Fromm's words "the ability to
love” which we think we can examine with wider perspectives compared to
other themes. We will try to realize Sezai Karakoç's understanding of love in
his personal history and its reflections on his poetry mainly around the titles
of love of God, the application of love and its degeneration.
Keywords: Sezai Karakoç, poetry, ability to love, love of God, application
of love
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Modern Dünyada Bir Sûfinin ‘Seyr ü Sülûk’u: Sezai Karakoç’un ‘Ayinler’i
Üzerine
A Sufi’s Spiritual Journeying and Wayfaring in The Modern World: On Sezai Karakoç’s ‘Ayinler”
Ramazan Kandemir ENSER
Dr. Öğr. Gör., Sakarya Üniversitesi, renser@sakarya.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4090-2132

ÖZET
Modern Türk şiiri, Türk toplumunda geleneksel dünya algısının bırakılıp
dünyanın Batı düşünce sistemine göre yeniden anlamlandırıldığı bir
kırılmayla başlar. İlk dönemlerde kavramsal anlamlandırmayla başlayan bu
süreç, şiirde biçimsel değişiklikle ilerler ve yavaş yavaş geleneksel şiirden
kopuşa kadar gider. Bu sürecin ilerleyen aşamalarında da tamamen farklı bir
dünya görüşüne, biçim ve ses anlayışına dayanan bir şiir meydana gelir.
Modern Türk şiirinde Yahya Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl gibi şairler,
farklı açılardan da olsa geleneksel şiirle temas etmeyi denemiş fakat geleneğe
tam anlamıyla eklemlenememiş ya da eklemlenme yolunu açamamışlardır.
Edebiyat üzerine yazılarında da bu duruma değinen Sezai Karakoç, şiiriyle
geleneğe tekrar eklemlenme misyonu yüklenmiş bir şairdir. İlk şiirlerinden
itibaren güçlü bir şekilde hissedilen bu anlayış, Karakoç’un olgunluk dönemi
şiirlerinde daha belirgin olarak kendini gösterir. Her şiir kitabıyla gelenekle
farklı bir bağ kuran Karakoç, Ayinler’de özellikle biçim ve içerik uyumunu
gözeterek tasavvufta önemli bir tema olan manevi yolculuğu şiirinin
merkezine alır. Daha önce Ayinler’in bu yönüne değinen çalışmalar olmakla
birlikte şimdiye kadar söz konusu kitabın doğrudan tasavvuftaki nefsin
mertebeleri, yani ‘seyr ü sülûk’ yolculuğu ile olan biçimsel ve içeriksel
boyutu üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmada şiir kişisinin, modern hayat
içinde yaşadığı ‘seyr ü sülûk’un Karakoç’un bakışı üzerinden tahlili
yapılmıştır. Bu nitel araştırmada, doküman analizi ve veri toplamaya dayalı
betimsel model kullanılmıştır. Çalışmanın ana ekseninde Ayinler’de yer alan
şiirler olmakla birlikte konuyu açımlamak adına yer yer Karakoç’un diğer
çalışmalarına da başvurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Ayinler, Gelenek, Modernlik, Tasavvuf,
Seyr ü sülûk, Modern Türk şiiri.
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ABSTRACT
Modern Turkish poetry begins with a break in which the traditional world
perception is abandoned in Turkish society and the world is re-interpreted
according to the Western system of thought. This process, which started with
conceptualization in early period, progresses with formal changes in poetry
and gradually goes to a break with traditional poetry. In the later stages of this
process, Turkish poetry is based on a completely different worldview,
understanding of form and sound occurs. In modern Turkish poetry, poets
such as Yahya Kemal, Mehmet Akif, Necip Fazıl tried to contact traditional
poetry, albeit from different angles, but they could not fully articulate with
tradition or open the way for articulation. Referring to this situation in his
writings on literature, Sezai Karakoç is a poet who has undertaken the mission
of rejoining the tradition with his poetry. This understanding, which has been
felt strongly since his first poems, shows itself more clearly in Karakoç's
mature period poems. Karakoç, who establishes a different bond with
tradition with each poetry book, takes the spiritual journey, which is an
important theme in Sufism, directly into the center of his poetry, especially
considering the harmony of form and content in Ayinler. Although there have
been studies on this aspect of the Rites before, no study has so far published
a relationship between the formal and content aspects of the Rites, the levels
of the soul in Sufism, and the spiritual journey. In this study, 'seyr ü sülük', in
which the poetic person lives in modern time, is analyzed through Karakoç's
point of view. In this qualitative research, a descriptive model based on
document analysis and data collection was used. Although the poems in
Ayinler are the main axis of the study, Karakoç's other works are sometimes
used to explain the subject.
Keywords: Sezai Karakoç, Ayinler, Tradition, Modernity, Sufism, Spiritual
Journeying and Wayfaring, Modern Turkish poetry.
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Sezai Karakoç Düşüncesinde İnanç Olarak Özgürlük: Dirilişin Varoluşsal
Analizi
Freedom as Faıth in Sezaı Karakoç's Thought: An Exıstentıal Analysıs Of "Resurrectıon"
Ramazan YILMAZ
Dr. Arş. Gör., Karabük Üniversitesi, ryilmaz82@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7367-7333

ÖZET
"İnsanı ancak Allah özgür kılar. İnkar tutsaklık, inanç özgürlüktür" diyen
Sezai Karakoç'un düşüncesinde inanç ve özgürlük ilişkisi "Diriliş" idealiyle
somutlaşmaktadır. Özellikle 20. yüzyılın özgürlük anlayışlarında vurgulanan
hususlara tamamen zıt olarak görülen bu yaklaşım, özellikle inancın insanı
kendine yabancılaştırdığı ve özgürlüğün bir kayıtsızlık olarak görüldüğü
varoluşçu ve marksist anlayışlarla da taban tabana zıttır. Öte yandan bu
yaklaşım, post modern olarak adlandırılan dönemde özgürlüğün hakikat
idealiyle bağdaşmayacağını düşünen kimi neo pragmatist görüşlerle de bir
karşıtlık arzetmektedir. Bu bağlamda Karakoç'un özgürlük ve inanç ilişkisine
dair kavrayışının, bahsedilen anlayışlar üzerinden değerlendirilerek ortaya
konulmasının onun "Diriliş" fikrinin çerçevesini açığa çıkarmada da önemli
bir işlev göreceği düşünülmektedir.
Karakoç, inancın özgürleştirici özelliğine vurgu yaparken, esasında
özgürlüğü de hakikate bağlanmak olarak değerlendirir. Diğer taraftan insanı
yüce olana bağlayarak içinde yaşadığımız dönemde insanın en önemli
varoluşsal problemlerinden olan "anlam" problemine de çözüm sunar.
İçerisinde yaşadığı çağın düşünürü olarak Sezai Karakoç'un, döneminin
problemlerine sunduğu öneriler, çağında etkin olan diğer düşüncelere
alternatif olacaksa eğer, bu düşüncelerle genel bir mukayesesi onun düşünce
tarihinde de bir bağlama yerleştirilmesine yardım edecektir. Biz bu
mukayeseyi özgürlük düşüncesi üzerinden yapmanın yararlı olacağı
kanaatindeyiz.
Bu mukayeseyi yaparken düşünce tarihinden örnekler vermeye çalışarak,
Karakoç'un metinleri çerçevesinde özgürlük anlayışını, özgürlüğün bir yaşam
tarzı olduğu düşüncesi çerçevesinde temellendirmeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler: İman, Özgürlük, Hakikat, İnsan, Sezai Karakoç
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ABSTRACT
In the thought of Sezai Karakoç, who says "Only God makes man free, denial
is captivity, belief is freedom", the relationship between faith and freedom is
embodied in the ideal of "Resurrection". This approach, which is seen as
completely opposite to the approaches emphasized in the understandings of
freedom of the 20th century, is also in stark contrast to the existential and
Marxist understandings, in which belief alienates people from oneself and
freedom is seen as indifference. On the other hand, this approach also
contrasts with some neo-pragmatist views, which think that freedom in the
so-called post-modern period is incompatible with the ideal of truth. In this
context, it is thought that revealing Karakoç's understanding of the
relationship between freedom and belief, by evaluating them through the
aforementioned understandings, will also play an important role in revealing
the framework of his "Resurrection" idea.
While emphasizing the liberating feature of belief, Karakoç considers
freedom as being connected to the truth. On the other hand, it also offers a
solution to the problem of "meaning", which is one of the most important
existential problems of human beings in the period we live in, by connecting
people to the sublime. If the suggestions of Sezai Karakoç, as the thinker of
the age he lived in, to the problems of his time will be an alternative to the
other ideas that were active in his age, a general comparison with these
thoughts will help us to put him in a context in the history of thought.
We think that it would be useful to make this comparison on the basis of the
idea of freedom.
While making this comparison, we tried to give examples from the history of
thought and tried to base the understanding of freedom within the framework
of Karakoç's texts, within the framework of the idea that freedom is a lifestyle.
Keywords: Faith, Freedom, Truth, Human, Sezai Karakoç
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Medeniyetin Tarihsel Temellendirilmesi
Sezai Karakoç’u Düşünce Tarihinde Konumlandırmak
Historical foundation of civilization
The attitude of Sezai Karakoç in history of thought
Selman DİLEK
Dr., selman.dilek@ihu.edu.tr.

ÖZET
Sezai Karakoç’un özgün medeniyet kavramı yeni bir toplum ve tarih
düşüncesi üzerine temellendirilir. İslam ve daha genelde dünya tarihi
medeniyet(ler) ekseninde yeniden tahlil edilir. Bu bildiride, Sezai
Karakoç’un tarih ve toplum öğretisinin düşünce tarihinde nasıl
konumlandırılabileceği, geleneksel ve modern tarih yaklaşımlarından
belirli karşılaştırmalar doğrultusunda tartışılmaktadır.
Tarih felsefesi, toplumların köken arayışları, toplumsal birliği sağlayan
değerlerin meşrulaştırılması gibi etkenler doğrultusunda geçmiş olayların
değerlendirilerek şimdinin ve geleceğin tasarlanması olarak öncelikle
Antik dünyada gelişmiştir. Genellikle kahramanlık anlatıları ve ahlaki
modellerin tasviri üzerinden mevcut yaşantının yönlendirilmesine
çalışılmıştır. Bir taraftan da devletlerin önemli hadiselerinin kaydı olarak
devam eden geleneksel tarihçilik, Hristiyani yazımın tarihi
evrenselleştirmesiyle yeni bir safhaya ulaşmıştır. Olaylar, belirli bir
gayeden neşet edip yine bir ideale doğru ilerlerken kutsal ile ilişkisi
çerçevesinde anlamlandırılmıştır. Antik felsefe ve dini düşüncenin tahlili
üzerinden gelişen İslami tarih değerlendirmelerinde de genel olarak
bireyin tekamülü çerçevesinde bir toplum inşasının doktrinleştirilmesi
(medine) ile toplumların kuruluşu ve evrimi üzerinden tarihin
bilimleştirilmesi
(umran)
doğrultusunda
yeni
perpsektifler
kazandırılmıştır.
Aydınlanma sonrasında tarihi hadiselerin arkasındaki sabit ilkenin ne
olduğu sorusu yeniden tartışmaya açıldı. Bu doğrultuda, rasyonalist
okulun sanayi ve kültürleri içerecek şekilde farklı yönleriyle tahlili;
Leibniz’in ilerlemeci tarih yaklaşımı ve Voltaire’in insani düşünce ve
eylemin laikleştirilmesi tutumları öncelikli konular arasında yer alır.
Bununla birlikte tüm tarih okumalarındaki temel kaygının antik dönemden
itibaren değiştiği söylenemez: ideal bir mutluluk çağı inşa etme teşebbüsü.
Bu da iki farklı tavrı ortaya çıkarmıştır: tarihin kutsallaştırılan bir ilke
etrafında yorumlanması ve buna karşın Aydınlanmanın kendinden önceki
süreçleri hurafeleştirmesi.
Klasik toplumların çözülüşü ile modern dönemde ulusçu tarih kurgusunun
nasıl gerçekleşeceği ve bu çerçevede tarihin doğa bilimleri gibi bir
çerçevede bilimleştirilmesinin imkânı öncelikli sorular arasında yer aldı.
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Nitekim üniversitede yer edinmesiyle birlikte Hegelciler ve karşıtları
temelde tarihi fenomenlerin arkasındaki metafizik gerçekliğin
soruşturulmasına yoğunlaştılar. Idealistlerle birlikte mevcutla gayenin
eşitlenmesi ve devletin ruhsal bir cevher olarak tanımlanması gibi konular
tarih felsefesinin gündemine girdi. Ulusların inşasını temellendiren tarih
tezlerinin bir diğer sonucu ise “ötekinin” tarihsizleştirilmesi ve dolayısıyla
siyaset ve toplum karşısında nesneleştirilmesi ile sonuçlandı.
Sezia Karakoç’un medeniyet ekseninde yeniden tarihi olayların gelişimine
dengeli bir bakışaçısı geliştirmeye çalışması, hem ilerlemeci tarih
anlayışından hem de sabit ilkeler doğrultusunda tarih okumasından ayrışır.
Bununla birlikte o gelecekte bir medeniyet ihyası projesine yönelik olarak
tüm tarihte bir metafizik arkaplan arayışına girişir. Bir toplum tezi
olmasıyla birlikte ulusçu kurguyu esas almaması ve medeniyet kavramının
kapsayıcılığı sayesinde modern yaklaşımlardan farklılaşır. Yine
Aydınlanmacıların geçmişi hurafeleştirmesinden de gelenekselcilerin
kutsamasından da bağımsızlaşır.
Bu doğrultuda bildiri iki çerçevede Sezai Karakoç’un tarih ve toplum
yaklaşımını tahlil edecektir. İlk olarak Farabi ve İbn Haldun arasındaki
farklılaşma nedeniyle İslam düşüncesinde gelişen iki farklı tutum
çerçevesinde Sezai Karakoç nerede durmaktadır; ve ikinci olarak
Hegelyen diyalektik ve dolayısıyla Marksist tarih tezi ile Weberci eleştirisi
karşısında Karakoç’un medeniyet öğretisi nasıl değerlendirebilir,
sorularına cevap aranacaktır.
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Sezai Karakoç’un Dinî Eğitiminin ve Sanat Anlayışının Temeline Dâir
“Çocukluğumuz” Şiiri
The Poem “Çocukluğumuz” By Sezai Karakoç in Relation to The Foundations of His Religious
Educational and Understanding of Art
Sema NOYAN
Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, semanoyan@karabuk.edu.tr,ORCID: 0000-0001-5232-8348.

ÖZET
Çocuk kültürel anlamda hazır bir ortama doğar. Ancak bu kültürün
aktarılmasında en büyük görev ebeveyne düşmektedir. Ebeveynin ilim, irfan
ve bilinç düzeyi kadar yetiştiği muhitin şartları da çocuğun maddî ve mânevî
gelişimini önemli derecede etkiler. Bu çalışmanın amacı, Sezai Karakoç’un
“Çocukluğumuz” şiirinde geleneksel olarak ortalama her ailede okunan
temel/kadim eserlerin, çocuğun dinî terbiyesi ve kişilik gelişimindeki rolünü
ortaya koymak, Karakoç’un fikirleri ve sanatı üzerindeki etkisinden söz
etmektir. Süleyman Çelebi’nin Mevlîd-i Şerîf’i, Yazıcızade Mehmed’in
Muhammediye’si, Yazıcızade Ahmed Bican’ın Envârü’l-Âşıkîn’i, Hz.
Ali’nin Cenk Hikâyeleri, Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs’u,
Karadavutzade Mehmed Efendi’nin Delâilü’l-Hayrât şerhi, Köroğlu hikâyesi
gibi eserler en yaygın temel/kadim eserlerden kabul edilebilir. Halk, ilk
dinî/mânevî eğitimini bu kitaplar vâsıtasıyla edinmiş, Allah ve Peygamber
sevgisini, İslâm tarihini ve kul olma bilincini bu eserler yardımıyla
çocuklarına aktarabilmişlerdir. Dolayısıyla çocukların ilk eğitimi de söz
konusu temel eserler ile gerçekleşmiştir. “Çocukluğumuz” şiirinde hem bu
eserlere gönderme yapılır hem de dinî eğitimin ilk aşaması olan Allah ve
Peygamber sevgisinin çocuklara aşılanmasının önemi Sezai Karakoç’un
çocukluğu üzerinden sezdirilir. Bu bağlamda Sezai Karakoç’un annesi,
oğluna ilk olarak Allah’ın şahdamarından yakın olduğunu ve gül imgesiyle
Peygamber Efendimizi öğretir. Uzun kış gecelerinde babanın okuduğu Hz.
Ali’nin cenkleri, fetihlerin, sahâbîlerin hikâyeleri çocukların İslâm
büyükleriyle özdeşim kurmasına vesile olur. Tüm bu veriler doğrultusunda
“Çocukluğumuz” şiiri, bugün de geçerliliğini koruyan bir terbiye modeli
sunmaktadır. Şöyle ki; temel/kadim eserler, çocuğun Allah’ı, Hz.
Peygamber’i bilmesi, gelenekten güç alarak geleceği inşa edebilmesine
imkân tanıdığı gibi bugün de eğitim programlarımızda çocuk eğitimine
yönelik temel/kadim eserler belirlenmeli ve okutulmaya devam edilmeli, ileri
teknoloji çağının olası tehlikelerine karşı temel/kadim eserlerin zırhına
bürünmenin gerekliliği üzerinde kararlılıkla durulmalıdır.
Çalışmada “Çocukluğumuz” şiiri merkezinde Sezai Karakoç’u yetiştiren,
onun inancı, ideali ve fikirleriyle özdeşleşen sanatını besleyen temel/kadim
eserlerin önemi ve geleceği inşa sürecindeki rolü üzerinde inceleme ve
değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Çocukluğumuz” Şiiri, Mânevî Eğitim,
Temel Eserler.
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ABSTRACT
A child is born into a culturally ready environment. However, the greatest
duty in the transfer of this culture falls upon the parent. As much as the
parent’s level of knowledge, wisdom, and awareness, the conditions of the
neighborhood they have grown up in also influence the material and spiritual
development of the child to a significant extent. The purpose of this study is
to reveal the role of reference/ancient works that are traditionally read in
every ordinary family environment on the religious discipline and personality
development of the child in the context of the poem “Çocukluğumuz” [Our
Childhood] by Sezai Karakoç and discuss the effects of these phenomena on
the ideas and art of Karakoç.
Works such as Mevlîd-i Şerîf by Süleyman Çelebi, Muhammediye by
Yazıcızade Mehmed, Envârü-l-Âşıkîn by Yazıcızade Ahmed Bican, War
Stories by ʿAlī ibn Abī Ṭālib, Muzakki-l-nufus by Eşrefoğlu Rûmî, Delâilü’lHayrât şerhi by Karadavutzade Mehmed Efendi, and Köroğlu hikâyesi may
be considered to be among the most prevalent reference/ancient works. The
people have received their first religious/spiritual education with these works,
and they have been able to transfer love for Allah and the Prophet, knowledge
of Islamic history and awareness of being a subject to their children with the
help of these works. Therefore, the first education of children has been
realized with the aforementioned works. In the poem “Çocukluğumuz”,
references are made to these works, and the importance of teaching love for
Allah and the Prophet to children is suggested in the context of the childhood
of Sezai Karakoç. Accordingly, Sezai Karakoç’s mother first teaches her son
that Allah is closer to him than his main artery, as well as the Prophet
Mohammad with the symbolism of a rose. The War Stories of ʿAlī ibn Abī
Ṭālib read by the father at long winter nights, stories of conquests and
companions of the Prophet allow the children to identify with Islamic elders.
In line with all this information, the poem “Çocukluğumuz” offers a model of
discipline that remains relevant today. Such that, while reference/ancient
works allow the child to know about Allah and the Prophet and build the
future by gaining strength from tradition, today, pedagogic reference/ancient
works for children should be determined in our education programs, they
should continue to be taught, and the necessity of being shielded by
reference/ancient works against the potential threats of this era of advanced
technology should be persistently emphasized.
In our study, an examination is made, and a discussion is provided regarding
the importance of reference/ancient works that bring Sezai Karakoç up and
feed his art that is associated with his belief, ideal and views in the context of
his poem “Çocukluğumuz” and their role in the process of building the future.
Keywords: Sezai Karakoç, “Çocukluğumuz”, Poem, Spiritual Education,
Reference Works.
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Sezai Karakoç’un Mehmed Akif’e Bakışı
Sezai Karakoç's View of Mehmed Akif
Semih SÖĞÜT
Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, semihsogut@gmail.com, ORCID: 0000-0001-5946-5089

ÖZET
Mehmed Akif Ersoy, siyaset bilimciler tarafından Osmanlı Devleti’nde
İslamcılık
düşüncesinin
kurucu
figürlerinden
biri
olarak
değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Sultan II. Abdülhamit’e yönelik sert
muhalefeti ve Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh gibi reformcu
isimlerden etkilenmiş olması gibi nedenlerle kendisinden sonra gelen
İslamcıların bir kısmı, Mehmed Akif’e en hafif tabirle kuşkuyla
yaklaşmışlardır. Cumhuriyet dönemi İslamcılık düşüncesinin öncü
isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek’in Mehmed Akif’e yönelik
eleştirileri bu yaklaşımda etkili olmuştur.
Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet dönemi İslamcılık düşüncesinin önemli
isimlerinden biri olan Sezai Karakoç’un Mehmed Akif hakkındaki
düşüncelerini ve bu fikirlerin etkilerini sarih bir şekilde ortaya koymaktır.
Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un Mehmed Akif’e bakışı ve bu bakışların
kitleler üstündeki etkisi sorunsallaştırılmıştır. Necip Fazıl’ın Mehmed Akif’e
yönelik eleştirileri daha önce bilimsel çalışmalarda ele alınmıştır. Bununla
birlikte Sezai Karakoç’un Akif hakkında yazdıkları, bunların Necip
Fazıl’ınkilerden farkları ve İslami camia üstündeki etkileri ile ilgili bir
çalışma yapılmamış olması çalışmayı özgün kılmaktadır. İslamcılık
düşüncesini şiirleri ile olduğu kadar fikirleri ile de beslemiş bu üç ismin
aralarındaki ilişkinin ortaya konulması, İslamcılık düşüncesinin genel seyrini
anlamak açısından da önemlidir. Çalışmada metin analizi yöntemi kullanılmış
Sezai Karakoç’un İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy’a bakışı, başta “Mehmed
Akif” başlığını taşıyan mezkur eseri ve konuyla ilgili diğer makaleleri
ışığında incelenmiştir.
Çalışmada; Necip Fazıl’dan hem sanatsal hem de fikri açıdan etkilenmiş ve
kendisine duyduğu saygıyı izhar etmekten çekinmemiş bir isim olan Sezai
Karakoç’un Mehmed Akif hakkında yazdıklarının Necip Fazıl’dan
farklılaştığı ve Akif’e bakışın olumlu yönde değişmesine katkıda bulunduğu
tespit edilmiştir. İslami camia üzerindeki fikri etkisi siyasal etkisinden çok
daha fazla olan Sezai Karakoç’un 1968 gibi erken bir tarihte neşrettiği
Mehmed Akif’le ilgili eseri ve bu eseri takiben yayınlanan makaleleri, Milli
Şair’e olan bakışın değişmesinde; onun tekrar İslamcıların gözde
mütefekkirlerinden biri haline gelmesinde rol oynamıştır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Mehmed Akif, Necip Fazıl, İslamcılık.
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ABSTRACT
Mehmed Akif Ersoy is considered by political scientists as one of the
founding figures of Islamism in the Ottoman State. However, some of the
Islamists who came after him, due to his harsh opposition to Sultan II.
Abdülhamit and influence of reformist figures such as Cemaleddin Afgani
and Muhammed Abduh on him, were, to say the least, skeptical of Mehmed
Akif. The criticisms of Necip Fazıl Kısakürek, one of the pioneer names of
the Republican period Islamism thought, towards Mehmed Akif have been
effective in this approach.
The aim of this study is to clearly reveal the thoughts of Sezai Karakoç, one
of the important names of the Republican period of Islamism, about Mehmed
Akif and the effects of these ideas. Necip Fazıl and Sezai Karakoç's view of
Mehmed Akif and the effect of these views on the masses have been
problematized. Necip Fazıl's criticisms of Mehmed Akif have been dealt with
in scientific studies before. However, the fact that no study has been
conducted on what Sezai Karakoç wrote about Akif, their differences from
those of Necip Fazıl, and their effects on the Islamic community makes the
study unique. It is also important to reveal the relationship between these
three names, who fed the thought of Islamism with their ideas as well as with
their poems, in terms of understanding the general course of Islamist thought.
In the study, the text analysis method was used and Sezai Karakoç's view of
the Poet of Independence, Mehmed Akif Ersoy, was examined in the light of
his work titled "Mehmed Akif" and other articles on the subject.
In the study; It has been determined that the writings of Sezai Karakoç, who
was influenced by Necip Fazıl both artistically and intellectually and did not
hesitate to show his respect for himself, about Mehmed Akif differed from
Necip Fazıl and contributed to the positive change of view on Akif.. The work
of Sezai Karakoç, whose intellectual influence on the Islamic community is
much greater than his political influence, on Mehmed Akif, published as early
as 1968, and the articles published after this work, have changed the
perspective on the National Poet; played a role in making him one of the
favorite thinkers of Islamists again.
Keywords: Sezai Karakoç, Mehmed Akif, Necip Fazıl, Islamism.
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Sezai Karakoç'un Eserlerinde Kullanılan Arapça Kelimeler Üzerinde
Semantik Bir İnceleme
The Arabic words used in Sezai Karakoç's works were examined in terms of semantics
Shawky Hassan AHMED ABDO SHABAN
Dr., Kahire Üniversitesi, shawky-shaban@hotmail.com.

ÖZET
Türkçenin elde bulunan en eski metinleri olan Göktürk yazıtlarında
yabancı unsurların sayısı son derece azdır. İslamiyet'in kabul edilmesinden
sonraki ilk dönemde ve Anadolu'da gelişen Türk yazı dilinin ilk devresinde
yabancı unsurların sayısı yüksek değildir. Ancak Anadolu'da gelişen yazı
dilinde, 13. yüzyıldan sonra, başta Arapça olmak üzere, yabancı unsurların
tesiri durmadan artmıştır. 20. yüzyılın başına kadar Türkçede Arapça
kökenli unsurlar, Türkçenin söz varlığına yerleşmiş yabancı kelimeler
olarak büyük bir toplam oluşturmuştur. Arapçadan girme unsurların yanı
sıra Arapça kelimelerden kurulu kimi bu dilde de kullanılmayan
türetmelere bile rastlanmaktadır. Şunu da belirtmek gerekmektedir ki,
Arapçadan Türkçeye geçen kelimelerin çoğu fonetik ve morfolojik
bakımdan değişikliğe uğradığı gibi semantik bakımdan da çoğu kez
değişikliğe uğramıştır.
Sezai Karakoç'un eserlerinde kullanılan Arapça kelimeler, semantik
bakımdan ele alınırken aşağıdaki başlıklara göre incelenmiştir:
• Sezai Karakoç'un eserlerinde kullanılan Arapça kelimelerin anlam
çerçevesi:
1. Temel Anlam: Bir ses bileşiminin başlangıçta yansıttığı ilk ve asıl
kavram.
2. Yan Anlam: Kelimenin temel anlamının yanı sıra edindiği bir başka
anlam ve yansıttığı yeni kavram.
• Sezai Karakoç'un eserlerinde kullanılan Arapça kelimelerin anlam
değişmeleri:
1. Anlam Daralması
2. Anlam Genişlemesi
3. Başka Anlama Geçiş
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği
kullanılmıştır. İnceleme sonucunda Sezai Karakoç'un eserlerinde
kullanılan Arapça kelimelerin çoğunun anlam bakımından değişikliğe
uğrayarak Türkçeleştiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Arapça, Türkçe, Semantik, Anlam
Değişimleri.
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ABSTRACT
The number of foreign elements in the Göktürk inscriptions, which are the
oldest texts in Turkish, is extremely low. The number of foreign elements
is not high in the first period also after the adoption of Islam and in the first
period of the Turkish written language that developed in Anatolia.
However, after the 13th century, the influence of foreign elements,
especially Arabic, has steadily increased in the written language that
developed in Anatolia. Until the beginning of the 20th century, elements
of Arabic origin in Turkish formed a large sum as foreign words that
settled in the vocabulary of Turkish. In addition to the elements of entering
from the Arabic language, there are even some derivations from Arabic
words that are not used in this language. It should also be noted that most
of the words that passed from Arabic to Turkish have changed in terms of
phonetics and morphology, as well as in terms of semantics.
The Arabic words used in Sezai Karakoç's works were examined in terms
of semantics, according to the following headings:
The meaning framework of the Arabic words used in Sezai Karakoç's
works:
1. Central Meaning: The first and main concept that a sound composition
initially reflects.
2. Connotation: In addition to the basic meaning of the word, another
meaning it has acquired and the new concept it reflects.
• Meaning changes of Arabic words used in Sezai Karakoç's works:
1. Constriction of Meaning
2. Expansion of Meaning
3. Transition to Another Meaning
Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was
used in the research. As a result of the study, it is seen that most of the
Arabic words used in Sezai Karakoç's works have changed in terms of
meaning and become Turkish.
Keywords: Sezai Karakoç, Arabic, Turkish, Semantic, Meaning Changes.
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Manzum Hikâye Bağlamında Sezai Karakoç’un “Masal” Şiiri
The “Masal” Poetry of Sezai Karakoç in the Context of Epic Story
Sinan CEREYAN
Dr. Arş. Gör., Dicle Üniversitesi, sinancereyan1986@gmail.com ORCID: 0000-0002-7344-8135

ÖZET
Manzum hikâye, Türk edebiyatında köklü bir geçmişe ve birikime sahiptir.
Bu köklü geçmiş ve birikim sayesinde şairler, birçok şiiri manzum hikâye
olarak kaleme almışlardır. Bu türde şiir yazmayı amaçlayan şairler, şiirin
imkânlarından ve şiire özgü unsurlardan daha fazla yararlanarak hikâyelerini
etkili kılmaya çalışmışlardır. Bunun en önemli örneklerinden birini de Sezai
Karakoç’un manzum hikâye türündeki şiirleri oluşturmaktadır.
Sezai Karakoç, Masal adlı şiirinde edebi türlerin çeşitli örneklerine yer
vermesine rağmen şiirin temasını Doğu-Batı ikilemi üzerine oturtmaktadır.
Bu ikilem elbette ilk defa ele alınmamaktadır. Ancak şairi burada önemli
kılan husus, “manzum hikâye” türündeki şiir ile Doğu-Batı medeniyet farkını,
insan ve göç üzerinden yorumlamasıdır.
Sezai Karakoç, Masal adlı şiirinde; Doğulu babanın dramını toplumsal ve
siyasal düzlemde sorgulamaktadır. Bu sorgulama süreci, babanın altı
evladının yabancılaşması ve yozlaşmasıyla sonuçlanmaktadır.
Ancak yedinci evladı ise bu yozlaşmanın ve yabancılaşmanın farkına vararak
Batıya meydan okumaktadır. Aslında bir hikâye anlatmak isteyen şair; şiirin
imkânlarından faydalanarak hikâyesini daha etkili kılmaya çalışır. Bu
çalışmada Sezai Karakoç’un Masal adlı şiiri, manzum hikâye bağlamında ele
alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Masal, Şiir, Hikâye, Manzum Hikâye
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ABSTRACT
The poetic story has a deep-rooted history and experience in Turkish
literature. Thanks to this deep-rooted past and accumulation, poets have
written many poems as poetic stories. Poets who aim to write poetry in this
genre have tried to make their stories effective by making more use of the
possibilities of poetry and the elements specific to poetry. One of the most
important examples of this is Sezai Karakoc’s poems in the form of poetic
stories.
Although Sezai Karakoc includes various examples of literary genres in his
poem entitled Masal, he places the theme of the poem on the East-West
dilemma. This dilemma, of course, is not the first time that it has been
addressed. However, the point that makes the poet important here is that he
interprets the poem in the type of “poetic story” and the difference of EastWest civilization through human and migration. In his poem called Sezai
Karakoc Masal; he questions the drama of the Eastern father on a social and
political plane. This process of questioning results in the degeneration of the
father’s six sons. However, his seventh son realizes this corruption and
challenges the West. In fact, the poet who wants to tell a story; He tries to
make his story more effective by taking advantage of the possibilities of
poetry. In this study, Sezai Karakoc’s poem called Masal is discussed in the
context of a poetic story.
Keywords: Sezai Karakoc, tale, poem, story, poetic story
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Kur’ân Kıssaları ve “Yitik Cennet”te Medeniyet Perspektifi
Kıssas of Quran and the Perspectıve of Cıvılızatıon in the "Yitik Cennet"
Şaban KARASAKAL
Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, skarasakal@hotmail.com, ORCID ID: 0000-0001-9275-4456.

ÖZET
Kur’ân’daki bilgiler ana hatlarıyla, insan-Allah, insan-insan ve insan-kâinat
ilişkisine dairdir. Kur’ân mesajı ve metodu, doğrudan atıfta bulunduğu
tarihsel olaylarla sınırlı değil, bilakis bu mesaj sürekli bir ilkenin geçerliliğini
ve evrensel bir payda oluşturan değer ve delâletleri taşımaktadır.
Peygamberlerin tebliğ görevini yerine getirmek üzere gönderildikleri
toplumla aralarında ortaya çıkan ilişkileri anlatan kıssalar, tevhid akidesinin
tarihini ortaya koymaktadır.
Kur’ân’ın önemli bir kısmı, geçmiş ümmetler ve peygamberlerin
kıssalarından bahsetmektedir. Kıssalar çağımızda edebiyat araştırmalarının
gelişmesine paralel olarak eskiden görülmemiş bir ilgiye mazhar olmuş,
muhtelif eserlerde çeşitli yönlerden incelenmiştir. Kıssalar Kur’ân’dan
bağımsız düşünülemeyeceği gibi, Kur’ân kıssalarında gözetilen amaçlar da
Kur’ân’ın indiriliş amaçlarından ayrı düşünülemez.
Şiirlerinde ve eserlerinde düşünce dünyasına “diriliş” görüşünü ve
“medeniyet” perspektifini getirmiş olan Sezai Karakoç, dirilişi
gerçekleştirmek için nebilerin yolundan gitmek gerektiğini vurgulamaktadır.
Çünkü nebiler hayatın anlamının yitirildiği zamanda gönderilmiştir ve diriliş,
nebiler sayesinde gerçekleşmiştir. Peygamberleri yeryüzünde medeniyet inşa
eden insanlar olarak gören Karakoç, Yitik Cennet’te, cennetin sekiz kapısı
olarak nitelendirdiği peygamberlerin kıssalarını, insan-medeniyet ilişkisi
bağlamında değerlendirmektedir. Bu açıdan genel algının aksine kıssalarda
anlatılanla, kıssalarla anlatılanı ayırt etmek gerekmektedir. Kur’ân
kıssalarında hak ile batıl mücadelesinden bahsedildiği gibi Sezai Karakoç da
eserlerinde, özellikle Yitik Cennet’te vahiy medeniyeti ile diğer medeniyetler
arasındaki mücadeleden bahsetmektedir. “Fiziği aşan bir hakikatin
habercileri, toprakta da olsa, öteye ait işaretlerle izlerini bırakırlar” diyen
Karakoç, “peygamberlerin aksiyon dönemleri”nin anlatılmasıyla,
medeniyetin gelişim aşamalarının çerçevesinin çizildiğini ifade etmektedir.
Karakoç’a göre peygamberler kıssaları ibretlerle, işaretlerle doludur ve
geleceğin inşasında “dinamizm kaynağı”dır.
Biz bu çalışmada, öncelikle Sezai Karakoç’un hayatı hakkında bilgi
vereceğiz. Sonra kıssa, medeniyet ve bunlarla ilişkili olan temel kavramları
zikredeceğiz. Dikkatleri kendi medeniyetimize, kültürümüze çevirmeye
çalışan Sezai Karakoç’un peygamber kıssalarından hareketle insanmedeniyet ilişkisi hakkındaki görüşlerini, Yitik Cennet ekseninde
inceleyeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Sezai Karakoç, Yitik Cennet, kıssa, medeniyet.
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ABSTRACT
The information in the Qur'an is about the relationship between human-God,
human-human and human-universe. The message and method of the Qur'an
is not limited to the historical events it directly refers to. On the contrary, this
message carries the validity of a permanent principle and the values and
indications that form a universal denominator. The stories about the
relationships that emerged between the societies to which the prophets were
sent to fulfill their mission of conveying the message reveal the history of the
creed of tawhid.
An important part of the Qur'an mentions the stories of the past nations and
prophets. Parallel to the development of literary studies in our age, the stories
have received an unprecedented interest and have been studied from various
aspects in various works.Just as the stories cannot be thought of
independently from the Qur'an, the aims pursued in the Qur'anic tales cannot
be considered separately from the purposes of the Qur'an's revelation.
Sezai Karakoç, who brought the "resurrection" view and the "civilization"
perspective to the world of thought in his poems and works, emphasizes that
in order to realize the resurrection, it is necessary to follow the path of the
prophets. Because the prophets were sent at the time when the meaning of life
was lost and the resurrection took place thanks to the prophets. Karakoç sees
the prophets as people who built civilization on earth and evaluates the stories
of the prophets, which he describes as the eight gates of heaven, in the context
of the human-civilization relationship. In this respect, contrary to the general
perception, it is necessary to distinguish between what is told in tales and
what is told with tales. As the struggle between right and wrong is mentioned
in the stories of the Qur'an, Sezai Karakoç also talks about the struggle
between the civilization of revelation and other civilizations in his works,
especially in Yitik Cennet. Karakoç, who says, “The messengers of a supraphysical truth leave their traces with signs belonging to the beyond, even if
they are on the soil” states that the framework of the development stages of
civilization is drawn by describing the "action periods of the prophets".
According to Karakoç, the stories of the prophets are full of signs and signs
and are the "source of dynamism" in the construction of the future.
In this study, we will first give information about the life of Sezai Karakoç.
Then we will mention the parable, civilization and the basic concepts
associated with them. We will examine the views of Sezai Karakoç, who tries
to turn attention to our own civilization and culture, on the human-civilization
relationship, based on the stories of the prophets, on the axis of Yitik Cennet.
Keywords: The Qur'an, Sezai Karakoç, Yitik Cennet, parable, civilization.
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Hüzün ve Kederin İki Şairi: FUZULİ ve SEZAİ KARAKOÇ
Two Poets of Sadness and Sorrow: FUZULI and SEZAİ KARAKOÇ
Şakir DİCLEHAN
Dr., Araştırmacı-Yazar.

ÖZET
Şiir, edebiyat ve düşünce dünyası içinde birbirine benzeyen ve sanatta özgün
bir yer tutan Fuzuli ile Sezai Karakoç arasında çok önemli benzerlikler
bulunduğu ve aynı zengin hayallerle eserlerini süsledikleri görülmektedir.
Bereketli alanlara sahip Mezopotamya’da doğup büyüyen ve eserler kaleme
alan bu iki şairin, yani Fuzuli ve Sezai Karakoç’un ortak birçok noktaları
yanında, yaşadıkları çağdaki insanının dertlerini, kederlerini ve ıstıraplarını
terennüm ederek ruhlarının derinliklerinde duymaları, şiir ve sanat gücüyle
bunları dile getirmenin hüzün ve arayışı içinde olmalarıdır.
Şiirlerindeki genel tema, çektikleri çilenin, çok boyutlu, çok derin ve çok
yoğun bir düşünce atmosferi içinde işlenmesi ve lirik bir dil ile ifade
edilmesidir. Dicle ile Fırat, birer çizgidir. Basra körfezine kadar uzanan bu
topraklarda yetişen birçok şairin eserlerinde daima hüzünlü bir hava teneffüs
edilmiş ve bu yolda nice terler dökülmüştür.
Psikolojik durumun oluşmasında önemli bir rolü bulunan sosyal çevre ve o
çevreye egemen olan ruh halini, büyük sanatkârlar her zaman göz önünde
bulundurmuş ve bu durumu şiirlerinde işlemeye çalışmışlardır.
Hüzün ve keder, insanda iz bırakan, kişiyi sıkıntı girdabına sürükleyen ve
sabrın son noktasına kadar zorlayan iki önemli etkendir. Birçok özellik ve
meziyetlerle bezenmiş olan insanoğlu, sevmeyi ve sevilmeyi bildiği kadar,
hüzün ve derdi göz önünde bulundurmak zorundadır.
Konuyla ilgili olarak büyük sanatkârlar, uzak çağrışımlarla kelimelere kat kat
imajlar giydirip şiirler kaleme almanın sedası içindedirler. Halkın içinde
doğan ve parlayan şairler, yeni doğan güne yeni bir bakışı, eşyaya yeni bir
ruh halinin oluşmasının peşindedirler. Şair, bütün sıkıntıları dağıtan yeni bir
ümit habercisi, yeni bir sevinç müjdecisi, adeta “her fecre yeni bir horuz, her
çiçekten yeni usare devşiren bir tılsımcıdır.”
Fuzuli ve Karakoç, bu açıdan ele alındığında, farklı çağlarda yaşamış
olmalarına karşın, aynı yolda yürüdükleri, aynı kavşakta buluştukları ve aynı
konularda, aynı dili konuştukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Fuzuli, Karakoç, Dicle, Fırat.
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ABSTRACT
It is seen that there are very important similarities between Fuzuli and Sezai
Karakoç, who are similar in the world of poetry, literature and thought and
have an original place in art, and they decorate their works with the same rich
dreams.
These two poets, Fuzuli and Sezai Karakoç, who were born and raised in
Mesopotamia with fertile fields and wrote works, have in common many
things, as well as the sadness and desire to express them with the power of
poetry and art, by inducting the troubles, sorrows and anguish of their people
in their age.
The general theme of his poems is that their ordeal is processed in a
multidimensional, very deep and very intense atmosphere of thought and
expressed in lyrical language. Tigris and Euphrates are lines. In the works of
many poets who grew up in this land extending to the Persian Gulf, a sad air
was always inhaled and many sweats were shed along the way.
The social environment, which has an important role in the formation of the
psychological situation, and the mood that dominates that environment, the
great artists have always taken into account and tried to process this situation
in their poems.
Sadness and grief are two important factors that leave a mark on man, lead
the person into a vortex of distress and force him to the end of patience.
Adorned with many qualities and virtues, human beings have to take into
account sadness and trouble as much as they know how to love and be loved.
In relation to the subject, great artists are in the interest of dressing words with
distant connotations and writing poems. Poets who are born and shine in
public are looking for a new look at the newborn day and a new mood for the
object. The poet is a new harbinger of hope, a new gospel of joy, a new
reverend who dispels all troubles, a talisman who "recruits a new snoring, a
new procedural from every flower."
When Fuzuli and Karakoc are taken from this point of view, although they
have lived in different eras, it is seen that they walk the same path, meet at
the same intersection and speak the same language on the same subjects.
Keywords: Mesopotamia, Fuzuli, Karakoc, Tigris, Euphrates.
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Muhafazakârlık Bağlamında Sezai Karakoç ve Yüce Diriliş Partisi’nin
Programının İncelenmesi
Investigation of Sezai Karakoç and the Program of the Supreme Resurrection Party in the Context
of Conservatism
Şeyhmus DEMİR
Dr., Dicle Üniversitesi, demirs4780@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-8251-6566.

ÖZET
Toplumsal bağlamda geleneksel olgu ve kuralları merkeze alan ve bunların
korunmalarını destekleyen bir ideolojik biçimlenme olarak muhafazakârlık;
toplumun çağa göre gereksinimlerini yok saymadan, tarihsel/ kültürel
birikimlerin korunarak ve toplumla iç içe geçmiş dinamiklerin zorunlu
olmadıkça değişimine direnç gösterir. Bu anlamda Sezai Karakoç ve daha
genel olarak Yüce Diriliş Partisinin kuruluş felsefesi olarak İslami çerçevede
bir muhafazakârlık ideolojisini benimsediği görülmektedir. Yüce Diriliş
Partisi’nin, parti programında manevi değerlerin öncelendiği ve bu değerlerle
iç içe geçmiş toplum psikolojisinin vazgeçilmez olarak görüldüğü pek çok
bölüm bulunmaktadır. Ayrıca Yüce Diriliş Partisi, başta kuruluş amaç ve
felsefesi bakımından olmak üzere çoğu noktada klasik demokratik partilerden
ayrışmaktadır. Muhafazakârlık düşüncesinin manevi değerleri referans alan
bir algılamayla Yüce Diriliş Partisinin ana hatlarını oluşturduğu söylenebilir.
Çalışmada özel olarak Sezai Karakoç ve Yüce Diriliş Partisinin
muhafazakârlık ideolojisiyle olan ilişkine ışık tutulmaktadır. Bu bağlamda
Sezai Karakoç’un hem şiir ve yazılarında hem de konuşmalarında teorik ve
pratik çerçevesinin çizildiği muhafazakârlık düşüncesinin Yüce Diriliş Partisi
üzerinden incelenmesine çalışmaktadır. Referansları arasında İslam’ın
önemli yer tuttuğu Sezai Karakoç ve Yüce Diriliş Partisinin politik bir
portresinin çizilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada temel araştırma ve
uygulamalı araştırma yöntemleri birlikte kullanılmaktadır. Muhafazakârlık
ideolojisinin düşünsel ve tarihsel olarak şekillenişi resmedilmeye
çalışılacaktır. Kapsamlı bir alan yazın taraması aracılığıyla muhafazakârlığın
bütüncül bir tarifi yapılmaktadır. Çalışmada Sezai Karakoç’un şiir ve
yazınlarında ortaya koyup Yüce Diriliş Partisi’nde somutlaşan düşüncelerinin
muhafazakârlık bağlamında karşılaştırmalı bir analizi yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Muhafazakârlık, Yüce Diriliş Partisi, Sezai Karakoç,
Siyasi Parti, İdeoloji.
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ABSTRACT
Conservatism as an ideological formation that centers traditional facts and
rules in the social context and supports their preservation; without ignoring
the needs of the society according to the age, by preserving the historical /
cultural accumulations and by resisting the change of the dynamics
intertwined with the society unless it is necessary. In this sense, it is seen that
Sezai Karakoç and, more generally, the Supreme Resurrection Party adopted
an ideology of conservatism within the Islamic framework as their founding
philosophy. There are many sections in the party program of the Supreme
Resurrection Party where spiritual values are prioritized and social
psychology intertwined with these values is seen as indispensable. In
addition, the Supreme Resurrection Party differs from classical democratic
parties in many aspects, especially in terms of its founding purpose and
philosophy. It can be said that the thought of conservatism forms the main
lines of the Supreme Resurrection Party with a perception that references
spiritual values. The study sheds light on the relationship between Sezai
Karakoç and the Supreme Resurrection Party's conservatism ideology. In this
context, it tries to analyze the conservatism thought of Sezai Karakoç, in
which the theoretical and practical framework is drawn both in his poetry,
writings and speeches, through the Supreme Resurrection Party. It is aimed
to draw a political portrait of Sezai Karakoç and the Supreme Resurrection
Party, among which Islam has an important place among his references. In
the study, basic research and applied research methods are used together. The
intellectual and historical formation of the ideology of conservatism will be
tried to be illustrated. A holistic definition of conservatism is made through a
comprehensive literature review. In the study, a comparative analysis of Sezai
Karakoç's thoughts, which were revealed in his poetry and literature, and
embodied in the Supreme Resurrection Party, is made in the context of
conservatism.
Keywords: Conservatism, Supreme Resurrection Party, Sezai Karakoç,
Political Party, Ideology.
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Dirilişin Hikâye Hâli
The Story of the Resurrection
Tacettin ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, tacettinsimsek@atauni.edu.tr, Orcid: 0000-0002-81411607
ÖZET
Sezai Karakoç her şeyden önce bir şairdir. Düşünce adamlığı, hikâye ve
tiyatro yazarlığı söz konusu portreyi tamamlayan diğer kimliklerdir.
Karakoç’un hikâyeleri çoğunlukla gözlemin değil, kurgunun ortaya çıkardığı
metinlerdir. Her şeyden önce ve daima şair kimliğiyle öne çıkan Karakoç’un
düşünce adamı kimliğiyle diriliş manifestosunu, anlatmaya bağlı metinlerle
de ifade etme ihtiyacından doğmuş metinlerdir.
Her hikâyenin kurgu planında şiirin ayak sesleri duyulur. Dolayısıyla
Karakoç’un öykü yazarlığıyla tiyatro yazarlığı doğrudan doğruya şairliğinden
beslenir. Karakoç’un şiirinin de, hikâyesinin de, tiyatrolarının da poetik
kaynağı, özellikle Edebiyat Yazıları I-II-III’te dile getirilir.
Bütünüyle muhayyileden doğmuş, şairin felsefî, mistik/tasavvufî
birikimlerinden beslenmiş bir hikâyedir onunki. Yer yer şiirden ödünç
alınmış izlenimi uyandıran ve imgeye yaslanan, mecaz ve teşbihler üzerinden
yürüyen bir hikâye. Betimlemelerde bile bu şiirsellik dikkati çeker.
Bildiride şairin Hikâyeler I-Meydan Ortaya Çıktığında ve Hikâyeler IIPortreler adlı kitaplarından hareketle diriliş düşüncesinin hikâyeye nasıl
yansıdığı tespit edilecektir. Özellikle hikâyelerde kullanılan sembolik dile
dikkat çekilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, hikâye, diriliş düşüncesi, sembolik
anlatım
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ABSTRACT
Sezai Karakoç is first and foremost a poet. Thinker, story and theater writing
are other identities that complete the said portrait.
Karakoç's stories are mostly texts revealed by fiction, not observation. First
of all, they are the texts that were born from the need to express the
resurrection manifesto of Karakoç, who stands out with his poet identity, also
with texts related to narrative.
Hers is a story that takes poetry as a substitute. Therefore, his story writing
and theater writing are fed directly from his poetry. The poetic source of
Karakoç's poetry, story and theater is expressed especially in Literary Articles
I-II-III.
His is a story that was born entirely out of imagination and nourished by the
poet's philosophical, mystical/mystical knowledge. A story that evokes the
impression of being borrowed from poetry in places and leans on the image,
walking through metaphors and similes. Even in the descriptions, this poetry
draws attention.
In the paper, it will be determined how the idea of resurrection is reflected in
the story, based on the poet's books called Stories I-Square Emerged and
Stories II-Portraits. Particular attention will be drawn to the symbolic
language used in the stories.
Keywords: Sezai Karakoç, story, idea of resurrection, symbolic expression

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

238

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’un Fakr, Halvet ve Mücahede Özelinden Tasavvuf Anlayışı
Sezai Karakoç's Understandıng of Sufısm From Fakr, Halvet and Struggle
Tahsin KAYA
Dokt. Öğr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, tahsinkaya1976@gmail.com, ORCID: 0000-0002-0840-2018.

Mahmut ASLAN
Dokt. Öğr., Necmettin Erbakan Üniversitesi mahmutsln@gmail.com, ORCID: 0000-0002-6907-7351.

ÖZET
Sezai Karakoç’un hayatı göz önüne alındığında, kendisinin bireysel olarak
sade ve münzevi bir hayatı tercih ettiği fakat bununla beraber bir siyasi parti
başkanı olarak toplumun içerisinde aktif bir hayat yaşadığı ve büyük bir sabır
ve metanetle bir fikri mücadele sürdürdüğü açıkça görülmektedir. İrfani
gelenekte “fakr” terimiyle açıklanabilecek yaşam şekli yine tasavvufi terimler
olan “halvet ve uzlet” kavramlarıyla birlikte düşünülünce gerçek manada bir
anlam kazanmaktadır. Yaşamı boyunca anlatmaya çalıştığı ve bu uğurda
büyük bir “mücahede” örneği sunduğu diriliş hareketinin iyi anlaşılabilmesi
için Sezai Karakoç’un zahiri olarak yaşadığı fiziki dünyanın unsurların yanı
sıra batıni olarak gönül coğrafyasında meydana gelen tasavvufi bilginin
kaynaklarına inilmesi zaruridir.
Üstadın derin bir irfani bilgiden süzülen hayat hikâyesi, tasavvufi bazı
kavramların modern dünyada da birer karşılıklarının olduğunu bize
göstermektedir. Şiirinde “Venüs’te Yusuf peygamber oturur ve büyük şairler
şiiri oradan alırlar” diyen İbnü’l-Arabi ve “Ateşinden değil; ateşsizliğinden
yanmışım” diyen Mevlana’yı Şam’da buluşturup Şems’i sorduran Karakoç,
doğrudan irfani geleneğin bu iki büyük kaynağından beslenmiştir.
Çalışmamızda Sezai Karakoç’un tasavvufi bakış açısını yansıtan hayatından
bazı kısa kesitler, eserlerinde yer alan şiirleri ve yazıları ön planda tutulmuş
olup özellikle Hızırla Kırk Saat, Unutuş ve Hatırlayış ve Yitik Cennet adlı
eserlerinden faydalanılmıştır. Tasavvuf açısından tüm konulara değinilmeden
“fakr”, “halvet” ve “mücahede” ekseninden bakılarak tasavvufi ekoller
üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sezai Karakoç, tasavvuf, fakr, halvet, mücahede
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ABSTRACT
Considering the life of Sezai Karakoç, it is clear that he personally preferred
a simple and reclusive life, however, as the chairman of a political party, he
lived an active life in society and continued an intellectual struggle with great
patience and fortitude. The way of life, which can be explained with the term
"fakr" in the lore tradition, gains a real meaning when it is considered together
with the concepts of "halvet and uzlet", which are also mystical terms. In
order to understand better the resurrection movement, which he tried to
explain throughout his life and for which he presented a great example of
"struggle", it is necessary to go down to the sources of mystical knowledge
that took place in the geography of his heart, as well as the elements of the
physical world that Sezai Karakoç apparently lived in.
The life story of the master, filtered from a deep knowledge, shows us that
some mystical concepts also have equivalents in the modern world. Ibnu'lArabi, who says in his poem, "The prophet Yusuf sits on Venus and the great
poets take the poem from there," and "Not because of his fire; Karakoç, who
brought Mevlana together in Damascus and asked about Shams, who said, "I
was burned because of his lack of fire," was fed directly from these two great
sources of the lore tradition.
In our study, some short sections of Sezai Karakoç's life reflecting his
mystical point of view, his poems and writings in his works were kept in the
foreground, and especially his works called. Forty Hours with Hızır,
Forgetfulness and Remembering and Paradise Lost were used. In terms of
Sufism, evaluations were made on the basis of Sufi schools by looking at the
axis of "faqr", "halvet" and "mujahade" without mentioning all issues.
Keywords: Sezai Karakoç, mysticism, faqr, halvet, mujahade
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Sezai Karakoç’un Gözü ile Leyla ile Mecnun Hikâyesi
Tahsin KULA
Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, kulatahsin@hotmail.com

ÖZET
İslam coğrafyasında etkin izler bırakan Leyla ile Mecnun, yaşanmış masum
ve samimi bir aşk hikâyesidir. İslami örf, adet, gelenek ve göreneklere göre
yetişmiş iki gencin ergenlikle birlikte, birbirlerine duydukları ilginin zamanla
aşka dönüşmesi hikâyesinin anlatıldığı eser, birçok şair ve hikâye yazarı
tarafından kaleme alınmıştır. Etkileyici ve gençler için örnekler içeren hikâye,
Sezai Karakoç’un kaleminden de şiirsel olarak aktarılmıştır. Söz konusu
hikâye de geçen aşk, dillere destan olmuş ve birçok gencin de evlilik öncesi
aşık olmasına ilham kaynağı olmuştur. Çünkü bu tür aşk hikâyeleri sadece
yazılı olarak değil sözlü olarak da nesilden nesile aktarıla gelmiştir. Birbirini
seven; ama bir türlü kavuşamayan, kara sevdalı iki gencin çileli aşklarını konu
edinir. Günümüzde başta gençler olmak üzere birçok kişi evlilik öncesi aşık
olduğunu söylemesine rağmen evlenince bu aşk duygusu bitiyor, hatta
bazıları ayrılıyor. Oysa Leyla ile Mecnun hikâyesi aşkın, sadakatin, sevginin
ve dürüstlüğün sembol ilişkilerinden biridir; Leyla ve Mecnun kavuşamasalar
da aşk ilişkileri, toplum üzerine güzel bir örnek oluşturmuştur. Hem sözlü
hem yazılı hem de şiirsel ifadelerle günümüze kadar yazılı ve sözel olarak
dillerde dolaşarak gelmiştir. Hem şair hem de bir mütefekkir olan rahmetli
Sezai Karakoç’un yazdığı Leyla ile Mecnun eserinde aşağıdaki soruların
cevapları bulunmaya çalışılacaktır.
Evlilik öncesi aşkın, evliliğe etkileri,
Aşkın olgunlaşma ve sorumluluk alma bilincine etkisi,
Aşkın, cinsel dürtü ve duygularla ilişkisi,
Aile Yapısının Oluşmasına Katkıları
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Leyla ile Mecnun, Aşk, Şiir
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Sezai Karakoç’un Edebiyat Eleştirmenliği
Literary Criticism of Sezai Karakoç
Taner NAMLI
Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniversitesi, taner.namli@inonu.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0329-609X

ÖZET
Sezai Karakoç’un edebiyat üzerine yazdığı metinleri içeren “Edebiyat
Yazıları” başlıklı üç ayrı kitabı mevcuttur. 1982, 1986 ve 1996 yıllarında
basılan bu eserler, ortaya koyduğu Diriliş felsefesinin edebiyat ve sanat
zemini hakkındaki fikirlerini içermektedir. Eserlerdeki edebi tenkitlerinden
yola çıkarak Sezai Karakoç’u bir edebiyat eleştirmeni olarak görme ve bu
yönde bir değerlendirme ortaya konması amaçlanmaktadır. Karakoç’un şair
tipini ve şiir türünü tanımlarken kullandığı ölçütler, muhteva ve biçim
özellikleri ve gelenekle irtibatı üzerine düşünceleri, estetik beğeni düzeyi,
sanatın temeli olarak metafiziği yani İslam inanışını görmesi ve sanatkârı da
bu çizgide bir arayış içerisinde değerlendirmesi, dünya ve Türk edebiyatından
önemli bulduğu şahsiyetler hakkındaki hükümleri, genel manada edebiyat
eleştirmenliğinin bahis alanlarını oluşturmaktadır. Edebiyat görüşlerini içeren
üç eserinden hareketle ele aldığı meseleler tasnif edilecek, yaklaşım tarzı, red
ve kabul ölçütleri üzerine değerlendirmeler yapılacaktır. Eleştiri yazılarında
şiiriyeti yüksek bir üslup kullanmakla birlikte bu yazılar bir yönüyle öğüt
kitabı olarak da okunma imkânına sahiptir. Genç şairlerden, rüşdünü ispat
etmiş ama güncel tuzağına düşme tehlikesi altında olan sanatkârı, kalıcı ve
güzel olana yönlendirir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları I-II-III, Edebiyat
eleştirmenliği.
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ABSTRACT
Sezai Karakoç has three separate books titled “Literary Writings”, which
contain texts written on literature. These works, published in 1982, 1986 and
1996, contain his ideas about the literary and artistic background of the
Resurrection philosophy that he put forward. Based on his literary criticisms
in the works, it is aimed to consider Sezai Karakoç as a literary critic and to
present an assessment in this direction. Type of the poem and the poet use to
describe the type of the criteria Karakoç, content, and format characteristics
and traditions upon contact with the thoughts, the level of aesthetic
appreciation of art as the foundation of metaphysics, and artists in a quest in
this line also see the Islamic belief that assessment is important about the
personality from Turkish and world literature that finds the provisions in the
general sense constitute the betting areas of literary criticism. Based on his
three works containing literary views, the issues he deals with will be
classified, and evaluations will be made on the style of approach, rejection
and acceptance criteria. Although he uses a high poetic style in his criticism
articles, these articles can also be read as an advice book in one aspect. From
young poets, he directs the artist who has proved his ruse, but is in danger of
falling into the current trap, to the permanent and beautiful one.
Keywords: Sezai Karakoç, Literary Writings I-II-III, Literary criticism.
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Bilge Düşünür Sezai Karakoç ve Diriliş Manifestosu
A Profound Thinker Sezai Karakoç and Manifesto of Revival
Temel HAZIROĞLU
Marmara Üniversitesi, thaziroglu@hotmail.com, https://orcid.org/0000-0002-8745-4018

ÖZET
Bu bildiride Sezai Karakoç ve Diriliş düşüncesinin son yüzyıl İslam
düşüncesindeki yeri, önemi ve gelecekte nasıl bir konuma oturacağı
anlatılacak ve söz konusu bu düşüncenin dünyanın ve insanlığın gidişatı
karşısında ne gibi imkanlar taşıdığı irdelenecektir. Diriliş düşüncesinin
bugünkü insana ve kalbine dokunacak bir şekilde damıtılarak bir manifesto
kıvamında oluşturulması denenecektir. Sezai Karakoç’un eserlerinden
hareketle düşüncenin özü ortaya konacak, siyasi boyutu tarihi ve sosyolojik
olarak netleştirilmeye çalışılacaktır. Diriliş düşüncesi geçmişten beslenmiş,
onu kavrayıp disipline etmiş, sistematik hale getirmiş ve medeniyet boyutuna
taşımıştır. Aslında geçmişin hulasası ve geleneğin özü olarak bütün İslami
hareketlerin mihenk taşı olmuştur. Bu düşünce bundan sonrakiler için de
büyük bir imkan ve kaynak olarak insanlığın önünde durmaktadır. Bir bakıma
diriliş düşüncesi geçmiş, bugün ve yarının miladı konumuna gelmiştir. Diriliş
düşüncesi bir şeye karşı ya da bir şeyin yanında olmaktan çok hakikatten
kalkarak bizatihi yeni bir tez olmuş ve düşüncede büyük bir çığır açmıştır.
Ancak biz bunun henüz tam olarak farkına varmış değiliz. Nasıl ki ilk giren
kurşun, sıcaklığından dolayı ilk anda hissedilemiyorsa, diriliş düşüncesinin
etkinliği ve büyüklüğü de aynı çağda yaşandığı, bizatihi canlı olarak birlikte
olunduğu için tam olarak anlaşılamıyor. Doğruyu söylemek gerekirse, diriliş
düşüncesi bugüne kadar olan fikir akımlarının zirvesi ve bundan sonra
doğacakların da kaynağıdır. Bu tarihi ve sosyolojik bir vakıadır. Artık onu
anlamadan ve sindirmeden ne geçmişi ne de bugünü kavrayabiliriz. Ayrıca
ona yaslanmadan ve ilham almadan da yarını öngöremez, inşa ve imar
edemeyiz.
Anahtar Kelimeler: Diriliş, Bütünlük, Özgünlük, Medeniyet, Diriliş
Manifestosu
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ABSTRACT
In this paper, importance and position of Sezai Karakoç and the idea of revival
in last century Islamic thought will be explained and possibilities it provides
in the course of the world and humanity will be examined. The paper will aim
to create a manifesto by distilling revival idea to touch today's people and
their hearts. The essence of the idea will be presented through Karakoç’s work
and its political aspects will be examined from historical and social
perspective. The idea of revival was fed from the past by comprehending,
disciplining and systematizing it and brought it to civilization level. In fact, it
has become the cornerstone of all Islamic movements as summary of the past
and the essence of tradition. This idea stands in front of humanity as great
opportunity and resource for the next generations. In a way, the idea of revival
has become the turning point of the past, today and tomorrow. The revival
has become new thesis itself by originating from the truth rather than being
against or on the side of something, and it has opened great epoch in thought.
However, we are not fully aware of this yet. Just as the first bullet cannot be
felt at first due to its heat, the effectiveness and greatness of the idea of revival
cannot be fully understood because we live in the same age with its
origination. To tell the truth, the idea of revival is the peak of the schools of
thought and the source of those to be born from now on. This is a historical
and sociological fact and we can no longer comprehend the past or the present
without understanding and digesting it. In addition, we cannot foresee, build
and reconstruct the future without relying on to and getting inspired by it.
Keywords: Revival, Integrity, Originality, Civilization, Manifesto of Revival
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Sezai Karakoç'un Şiir ve Düşünce Ufkuna Göstergebilim Açısından Bir Bakış
An Overview of The Poetry and Thought Horızon of Sezaı Karakoç From Poınt of The Semıotıcs
Ufuk BİRCAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, ufuk.bircan@hbv.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0644-2769

ÖZET
Göstergebilim, anlamın nasıl üretildiğini incelenmesi gerektiğini ele alan
disiplinler arası bir alandır. Göstergebilim, metnin içindeki dizgelerde var
olan anlamı göstergelerle okumaya tabi tutarak kodları anlamlandırır, dizge
içindeki dizi, dizim, metafor, metonim ile metinler-arası bağlantıları kurar,
düz anlamın ardındaki düşünce ve kültürü arar. Göstergebilim, metindeki
dizgeleri ele alarak çözümleme yoluyla yeniden bir yapı kurar. Roland
Barthes, dili gösterge bilimsel sistemin temeli ve göstergebilimcinin tek
gerçekliği şeklinde iki yönlü olarak ifade eder. Bunun nedeni olarak da dil
aracılığıyla dilin dünyayı ne şekilde kurduğunu incelemektir. Barthes, şiiri
göstergebilimsel açıdan ele almanın; biçim araştırması, anlamsal katmanların
belirlenmesi, anlamın olasılıkları, metni okuma, metin kodlarının saptanması
ve metnin düzenlenmesi basamaklarının uyarlanması ile mümkün olacağını
ifade eder. Göstergebilim şiiri anlamlandırma sorununu şairin şiirde ne
demek istediğini karşıtlıklar vasıtasıyla ele alır. Mütefekkir ve şair
Karakoç’un sıklıkla odaklandığı insan, sekülerlik, modernlik, şehirlilik,
ölüm, hakikat vb. kavramları karşıtlıklar içerisinde kültürel kodların içinde
ele alınmalıdır. Bu çalışmada Barthes göstergebiliminin düz anlam, yan
anlam ve kurgusal çözümleme yöntemi temelinde Karakoç’un şiir ve düz
yazılarındaki göstergelerin anlamı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Göstergebilim, Dilbilim, Kültürel
Kodlar.
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ABSTRACT
Semiotics is an interdisciplinary field that deals with the need to examine how
meaning is produced. Semiotics makes sense of codes by subjecting the
meaning in the texts to reading with signs, establishes inter-textual
connections with the sequence, syntax, metaphor, metonymy in the system,
and looks for the thought and culture behind the literal meaning. Semiotics
reconstructs by analyzing the strings in the text. Roland Barthes describes
language as the foundation of the semiotic system and the only reality of the
semiotician. The reason for this is to examine how language constructs the
world through language. Barthes, to consider poetry in terms of semiotics; It
expresses that it will be possible by adapting the steps of morphology
research, determination of semantic layers, possibilities of meaning, reading
the text, determining the text codes and organizing the text. Semiotics deals
with the problem of making sense of poetry through contrasts, what the poet
means in poetry. Thinker and poet Karakoç often focuses on human,
secularism, modernity, urbanity, death, truth, etc. concepts should be handled
within the cultural codes in contrasts. In this study, the meaning of the signs
in Karakoç's poetry and prose will be tried to be revealed on the basis of the
denotation, connotation and fictional analysis method of Barthes semiotics.
Keywords: Sezai Karakoç, Semiotics, Linguistics, Culturel Codes.
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Sezai Karakoç Şiiri ve Düşüncesinde Oksidentalist Tavır
Yaşar ŞİMŞEK
Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, yasar.simsek@gop.edu.tr ORCID: 0000-0002-9389-4984

ÖZET
Doğu’nun bakış açısıyla Batı bilgisi sunan oksidentalizm, Batı bilgisi veya
Garbiyatçılık olarak adlandırılmaktadır. Oryantalizm karşıtı olarak da
değerlendirilen oksidentalizm, aynı zamanda Batı üzerine bir söylem
geliştiren, Batı’yı çalışma konusu hâline getiren bir bilim dalıdır. Edebiyat
araştırmalarında son yıllarda üzerinde durulan bu kavram, Doğu’nun
kendisini ve dünyayı, Batılı olmayan bir görüşle anlaması ve ifade etmesi
olarak tanımlanabilir. Batılı toplumların, düşünürlerin ve sanatçıların hem
yüceltimiş bir Batı algısı oluşturmaları hem de olumsuz bir Doğu –özellikle
İslam- algısı yaratma çabalarının yansıması olarak Doğu’yu temsil eden
düşünür ve sanatçılar da bir Batı algısı oluşturma gayreti içinde olmuşlardır.
Batı medeniyetinin, Batılı toplumların/milletlerin göz ardı edilen olumsuz
yönlerine dikkati çekmişlerdir. Bu düşünür ve sanatçılar içinde Sezai Karakoç
da kendine özgü bir yaklaşımla temsil ettiği Doğulu kimliği çevresinde
Batı’yı, Batılı milletleri gerek yazılarında gerekse şiirlerinde çeşitli yönleriyle
ele almıştır. Dolayısıyla bu bildiride Sezai Karakoç’un düşünce dünyası ve
temsil ettiği değerler manzunesi etrafında yazı ve şiirlerindeki oksidentalist
tavır üzerinde durulacaktır. Şairin eserlerinden hareketle bir Doğulu gözüyle
Batı dünyasına bakışı, yaklaşımı irdelenecek, Batı medeniyetine dair
söylemlerinin oksidetalizm kavramıyla ve bakış açısıyla ilişkisi
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, oksidentalizm, Batı tasavvuru, şiir,
medeniyet.
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ABSTRACT
Occidentalism, which presents Western knowledge from the perspective of
the East, is called Western knowledge or Occidentalism. Occidentalism,
which is also considered as anti-orientalism, is also a science that develops a
discourse on the West and makes the West a subject of study. This concept,
which has been emphasized in literary studies in recent years, can be defined
as the East's understanding and expressing itself and the world with a nonWestern view. As a reflection of the efforts of Western societies, thinkers and
artists to both create an exalted perception of the West and create a negative
perception of the East, especially Islam, thinkers and artists representing the
East have also tried to create a perception of the West. They drew attention
to the neglected negative aspects of Western civilization and Western
societies/nations. Among these thinkers and artists, Sezai Karakoç also dealt
with the West and Western nations in various aspects, both in his writings and
in his poems, around his Eastern identity, which he represented with a unique
approach. Therefore, in this paper, the occidentalist attitude in Sezai
Karakoç's writings and poems will be emphasized around the world of
thought and the values he represents. Based on the poet's works, his view and
approach to the Western world from the perspective of an Easterner will be
examined, and the relationship of his discourses on Western civilization with
the concept of oxidetalism and his point of view will be evaluated.
Keywords: Sezai Karakoç, occidentalism, Western imagination, poetry,
civilization.
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Sezai Karakoç Şiirinde Geleneğin Biçimsel Bir Tezahürü Olarak Ses Tasarrufları
Sound Uses as a Formal Appearance of Tradition in Sezai Karakoç’s Poetries
Yılmaz DAŞCIOĞLU
Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, ydascioglu@gmail.com, ORCID: 0000-0003-1378-7116

ÖZET
Modern Türk şiirinin önemli problemlerinden birisinin gelenekle ilişki
kurmanın yolu, yöntemi olduğu biliniyor. Geleneksel şiirin gerek öz ve
gerekse biçimsel ögelerinin modern şairler için görmezden gelinemeyecek bir
birikim oluşturduğu açıktır. Ancak modernleşme döneminin hem poetik hem
de ideolojik sebeplerle geleneğe yaklaşımlarda birbirinden farklı hatta taban
tabana zıt tutumları içinde barındırdığı görülüyor. Geleneksel unsurların
tamamen bırakılması gerektiğini düşünen şairler bulunduğu gibi, geleneğin
bir hatıra değer olarak ele alınması gerektiğini düşünenler veya geleneksel
şiirin teknik imkanlarından yararlanmakla birlikte düşünce ya da değerlerini
dışarda tutmak gerektiğine inananlar bulunmaktadır. Sezai Karakoç gelenek
karşısında kendisine özgü ve bütünlük bir teori ve uygulama ortaya
koymuştur. Ona göre gelenek öncelikle bir öz meselesidir ve metafizik
kavramına bağlı olarak yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir dünyaya bakış
birikimidir. Bu yüzden modern şiirde öncelikle geleneğin özü ihya
edilmelidir. Bununla birlikte sanat eseri aynı zamanda geleneğin biçimsel
öğelerinin de modern anlayışla diriltilerek oluşturulabilirse yapaylıktan
kurtulur. Sezai Karakoç şiirinin en güçlü yanlarından birisi geniş ve etkileyici
bir ses düzenine sahip olmasıdır. Daha ilk şiirlerinden itibaren onun anlamı
ve imgeyi etkileyici bir biçimde taşıyan ses ahengi; gerek Divan şiirinin ve
gerekse halk şiirinin ses tekniklerinden kendine özgü uygulamalarından
gelmektedir. Bu bildiride örnekleriyle Sezai Karakoç şiirindeki ses
uygulamalarının geleneksel şiirin teknikleriyle ilişkisi gösterilmek
istenmektedir. Böylece gelenekle ilişki sorununa modernin içerisinde üretilen
özgün çözüm örneği ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ses-anlam dengesi, ritim, gelenek ve modern ilişkisi
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ABSTRACT
It is known that one of the important problems of modern Turkish poetry is
the way and method of establishing a relationship with tradition. It is clear
that both the substantive and formal elements of traditional poetry constitute
an undeniable accumulation for modern poets. However, it is seen that the
modernization period contains different and even diametrically opposite
attitudes in approaches to tradition for both poetic and ideological reasons.
There are poets who think that the traditional elements should be left
completely, there are those who think that tradition should be considered as a
memory value, or there are those who believe that it is necessary to keep their
thoughts or values outside while making use of the technical possibilities of
traditional poetry. Sezai Karakoç has put forward a unique and complete
theory and practice in the face of tradition. According to him, tradition is
primarily a matter of essence and is an accumulation of worldview that has
been formed over centuries depending on the concept of metaphysics.
Therefore, in modern poetry, first of all, the essence of tradition should be
revived. However, if the work of art can also be created by resurrecting the
formal elements of the tradition with a modern understanding, it will be freed
from artificiality. One of the strongest aspects of Sezai Karakoç's poetry is
that it has a wide and impressive sound system. The sound harmony that
carries its meaning and image impressively from the very first poems; It
comes from the sound techniques of both Divan poetry and folk poetry and
their unique applications. In this paper, it is desired to show the relationship
between the sound practices in Sezai Karakoç poetry and the techniques of
traditional poetry with examples. Thus, it will be tried to present an original
solution example produced in the modern to the problem of relationship with
tradition.
Keywords: Sound-meaning balance, rhythm, tradition and modern relation
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Türk Edebiyatının Arap Dünyasında ve Edebiyatında Var Olma/Tanınma
Sorunu
Yakup CİVELEK
Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, yakup.civelek@gmail.com

ÖZET
Yabancı dillerden Türkçe'ye Türkçeden diğer dillere çevirinin tarihi çok
eskiye dayanmamaktadır. Osmanlı dönemine gelinceye kadar, İslam
dünyasına diğer dillerden çeviri çalışmalarını bakıldığında,
Bağdat'da darul-hikme ile başlayan çeviri faaliyetlerine ilk kurumsal çeviri
diye tanımlamak yanlıl olmayacaktır. Osmanlının son döneminde 1832’de
kurulan Tercüme Odası ve 1839’dan sonra kurulan Encümen-i Daniş yabancı
dillerden Türkçe'ye yapılan çevirilerde önemli rol oynamışlardır.
Cumhuriyet döneminde dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi amaçlı
çeviri çalışmaları, Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in 1940 yılında
kurduğu Tercüme Bürosu tarafından yapılır. Kültür Bakanlığı 2005 yılında
TEDA (Türk Edebiyatının Dışa Açılımı) adıyla Türk edebiyatından seçme
eserlerin diğer dillere çeviri faaliyeti başlar.
Arapça'dan Türkçeye pek çok alanda çeviri yapılmasına karşın bütün Türk
tarihi boyunca Türkçe'den Arapça'ya çeviriler yok denecek kadar azdır.
Osmanlı döneminde Tanzimat sonrasında ilk önce Abdülhak Hâmid, Namık
Kemal ve Ziya Paşa'nın eserleri Arapça'ya çevrilmiştir. Daha sonra Cenap
Şahabettin, Refik Halid Karay eserleri ve Mehmet Âkif Ersoy’un “Gölgeler”
kitabı, Kadriye Hüseyin'in biyografi ve otobiyografi türünden eserleri
yayımlanmıştır.
Cumhuriyet döneminde Türk Edebiyatından en çok Aziz Nesin, Nâzım
Hikmet, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Elif Şafak, Ahmet Ümit
ve Okay Tiryakioğlu'nun eserleri Arapçaya çevrilmiştir. 2006 da Orhan
Pamuk'un nobel edebiyat ödülü alması Türk Edebiyatı ve edebiyatçılarının
Arap edebi dünyasında daha çok tanınmasına yardımcı olmuştur.
Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerin
üniversitelerinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkoloji
bölümlerinde de tam olarak Türk edebiyatının ve edebiyatçılarının
aktarılmadığı görülmektedir. Bu bölümlerdeki öğretim elemanlarının bir
kısmı doktoralarını Türkiye'de yapmış olmalarına karşın, farklı siyasi
düşüncedeki Türk Edebiyatçılarını tam olarak öğrencilere ve toplumlarına
aktarmada yetersiz oldukları gözlemlenmektedir. Arap Dünyasında Türk
edebiyatı denince, insanlar Aziz Nesin, Nâzım Hikmet, Orhan Pamuk, Yaşar
Kemal, Orhan Kemal, Elif Şafak'ı hatırlamakta, Mehmet Akif, Necip Fazıl;
İsmet Özel, Sezai Karakoç ve diğerlerini hiç tanımamaktadırlar. Arap İslam
dünyasında ve edebiyatında sadece Türk Edebiyatındaki belli ideoloji
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sahiplerinin bilinmesi ve tanınması ülkemizin bu dünyadaki konumu ve
önemi bakımından, bir an önce giderilmesi gereken büyük bir eksikliktir.
Muhafazakar, sağ eğilimli ediplerin tanıtılması, eserlerinin Arapça'ya
aktarılması, gerek akademik dünya adına gerekse devlet adına bir sorumluluk
ve bir zarurettir.
Kültür Bakanlığı 2005 de Türk Kültür, Sanat ve Edebiyatı ile İlgili Eserlerin
Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi (TEDA)’ni
uygulama başlamasıyla Türk Edebiyatının ürünleri devlet desteğiyle Arapça
olmak üzere diğer dillerde yayınlamasına başlanmıştır. 2021 yılana kadar
2750 Türk Edebiyatı ürünlerini en fazla Arapça olmak üzere diğer dillere
çevrilmiştir. Arapça eserin 121 Mısır'da 68'i Birleşik Arap Emirliklerinde,
36'sı Suriye'de 14 Katar, 13 Irak 11'i Kuveytte 11 Ürdün'de, 3 Fas, 2 Suudi
Arabistan, 2'si Umman, 1'i Cezayir, 1'i Tunus olmak üzere toplam 402 eser
Arap diline çevrilmiştir. Orhan Pamuk'un pek çok eseri Arapça çevrilmesine
karşın ne yazık ki, bu eserlerin içinde ne Sezai Karakoç'a ait bir eser bile
bulunmamaktadır.
Bu tebliğde Türk Edebiyatının gerek TEDA benzeri devlet destekli projelerle,
gerekse vakıf ve kurumlarca gerekse bireysel çabalarla Türk Edebiyatının
ürünlerinin Arap edebiyatına çevrilmesi, Türk edebiyatının Arap
edebiyatındaki varlığı ve tanınırlığı ele alınacak tebliğde Türk edebi
ürünlerinin Arap Dünyasında tanınması konusunda öneriler sunulacaktır.

Dicle Üniversitesi 26-28 Mayıs 2022

253

U L U S L A R A R A S I

S E Z A İ

K A R A K O Ç

S E M P O Z Y U M U

Sezai Karakoç’ta İnsan ve İnsan Hakları
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ÖZET
Kişilerin dil, ırk, din, ulus, cinsiyet fark etmeksizin sahip olduğu temel hak
ve özgürlükler insan hakları olarak ifade edilmektedir. İnsan hakları
ifadesinin ortaya çıkışı ve kavramın muhtevasında yer alan hakların neler
olduğu bir düşüncenin yani idealin yansıması olarak yer bulmaktadır.
Toplumların, düşünürlerin insana dair bakış açısı ve insanlık anlayışı, insan
haklarına dair idealin nüvesini oluşturmaktadır. Merhum şair ve mütefekkir
Sezai Karakoç’un eserlerinde işlemiş olduğu ana tema Diriliş olarak ifade
bulmaktadır. Diriliş fikrinin muhatabı ise insan olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsan, Karakoç’un düşüncesinde kurâni referansla eşref-i mahluk olarak yer
alır. Karakoç’un idealindeki insan da bu tanımdan yola çıkarak hayat bulur.
Bu çalışmada insan ve insan hakları düşüncesi ilk olarak tarihsel gelişimi
üzerinden ele alınacaktır. Ardından Karakoç’un eserleri, konuşmaları,
kurmuş olduğu parti tüzük ve programları üzerinden düşünürün insan ve insan
hakları anlayışı üzerine bir okuma gerçekleştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, İnsan, İnsan Hakları, Diriliş
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ABSTRACT
Human rights are the fundamental rights and freedoms that all individuals
have, regardless of language, ethnicity, religion, nation, or gender. The
emergence of the expression of human rights and the rights in the concept are
reflections of an idea, in other words an ideal. The perspective of societies
and thinkers about human and the understanding of humanity constitute the
essence of the ideal of human rights. The late poet and thinker Sezai Karakoç's
main theme is expressed as the Resurrection. The interlocutor of the idea of
Resurrection appears to us as a human being. Human beings are included as
“the most honorable of beings” in Karakoç's thought with reference to the
Qur'an. The human being in Karakoç's ideal is formed based on this
definition. In this study, the idea of human and human rights will first be
discussed through its historical development. Following that, a reading will
be held on the thinker's understanding of human and human rights as
expressed in Karakoç's works, speeches, party bylaws and party programs
founded by him.
Keywords: Sezai Karakoç, Human, Human rights, Resurrection
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