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               EDİTÖRDEN 

 

MERHABA 

 

Yeni bir sayı ile tekrar beraberiz.  

Bu sayımız Türk Edebiyatında yeni bir akım olan Özleşim Ölçüsü hakkında özel bir sayı 

olarak tasarlandı.  

Özleşim Akımı 2008 yılı Nisan ayında Şahamettin Kuzucular, Sabiha Küçüktüfekçi ve 

Güler Turan tarafından kurulmuştur. Bu tarza uygun olarak yazılan ilk şiir "Ezgiler Eza Eder” 

şiiridir. Topluluk daha sonra yeni üyelerin katılımıyla genişlemiş ve büyümüştür.  

Topluluk; klasik şiirimizin teknik, estetik, şekil, anlayış, nazım birimi, nazım biçimleri, 

kafiye, imge, söz sanatları gibi unutulmaya yüz tutan özelliklerine çağdaş işlevler vermek, 

geliştirmek, geliştirirken de çağın üstünde sanatsal bir şiir oluşturmak gayreti içindedir. 

Bu sayımızda Özleşim Ekolünü sizlere tanıtmayı amaçladık. Sitemizde, dergimizin Öz-

leşim Özel Sayısı olarak çıkacağı duyurumuzu yaptıktan sonra işin ustaları tarafından gelen 

yazı ve şiirlerle Özleşim Ölçüsünü anlatmaya çalıştık. Sonuçta dergimizin bu sayısı vücut 

buldu. Dergimizde hem Özleşim ölçüsü hakkında yazılar hem de örnekler bulunmakta. Bu 

yüzden bir şairimize ait birkaç örneği peş peşe vermekten çekinmedik. 

Yine mail adresimize gelen konu harici şiirlere de yer vererek dergimiz tamamladık. Ge-

cikmeli de olsa bu son sayı ile tekrar huzurlarınızdayız. 

Bu arada epeydir zihnimizi meşgul eden bir soru vardı: “Dergimizi basılı hale getirebilir 

miyiz?”  

Bu soruya cevap bulmak amacıyla ESA-DER Derneğimizin Dörtyol Şairler buluşma-

sında dergimiz yayın kurulu üyesi Hasan Akar ve dergimiz imtiyaz sahibi Şahamettin Kuzu-

cular ile yaptığımız istişare sonucu bu fikrimizden vaz geçtik. Zira işin maddi ve manevi bo-

yutu düşündüğümüzün üzerinde bize sorumluluk yüklüyordu. 

Bu yüzden Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından çıkarılan KÜMBET dergisi ile 

güç birliği yaparak yazar ve şairlerimizi bu dergiye davet etmeye karar verdik. Ancak e dergi 

şeklinde dergimize devam edilmesi istendiği durumda ise dergimizin bu şekilde çıkarılması 

için gönüllü ve aktif olacak üyelerin desteğini bekliyoruz. 

Şimdilik bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Sizden gelen taleplere göre yeni bir yol 

haritası belirleyeceğiz. 

Dergimizin bu sayısını Yayın Kurulu üyemiz Sevim Kınalı Hanımın teklifi ve oy birliği ile 

fedakâr KADINLARIMIZA ithaf ediyoruz. Bu yüzden arka kapakta Yayın Yönetmenimiz Halit 

Yıldırım’ın Köylü Kadın şiirini yayınladık. 

Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle… 
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ÖZLEŞİM, NEDİR NE DEĞİLDİR? 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

Nisan 2008 de adını duyurmaya başladı. Bu tarza uygun olarak yazılan ilk şiir " Ezgiler 

Eza Eder’dir. Topluluk Şahamettin Kuzucular, Sabiha Küçüktüfekçi, Güler Turan tarafından 

kurulmuş. Bir müddet sonra da diğer üyeleri topluluğa dâhil olmuştur. 

Kendilerini Özleşim Topluluğu olarak tanıtmaya başladıktan sonra kurucuları dışında 

pek çok şairin katıldığı bir şiir hareketi halini aldı. 

Bir topluluk olarak kalmaktan ziyade bir şiir ekolü oluşturmayı isteyen Özleşim şiiri, 

kendi anlayışını kamuoyuna duyurmak ve şiir stillerini diğer şairlere öğretmek maksadıyla, 

şiir biçimlerini, ölçü ve sanat anlayışlarını, dil ve konu tercihlerini, amaç ve ilkelerini? Ta-

nıtma ve öğretme faaliyetini sürdürmektedir. 

Klasik şiirimizin teknik, estetik, şekil, anlayış, nazım birimi, nazım biçimleri, kafiye, 

imge, söz sanatları gibi unutulmaya yüz tutan özelliklerine çağdaş işlevler vermek, geliştir-

mek, geliştirirken de çağın üstünde sanatsal bir şiir oluşturmak gayreti içindeler. 

Ölçüleri 

Topluluk, şiirde hece ve aruzun temel kaidelerini sentezleyen bir ölçü oluşturarak heceli 

ve aruzlu şiire yeni bir yaklaşım önermektedir. Heceli, aruzlu ve serbest şiirin modellerini 

sentezleyen nazım biçimleri oluşturdular. Bu nazım şekillerinin, şiirimizdeki mevcut nazım 

birimlerinden ve nazım şekillerinden ilham alarak ve bunların sentezlenmesiyle oluştuğu söy-

lenebilir. 

Şiire, yeni boyutlar kazandırmak maksatlı şekil anlayışlarında sabit kıstasları olmadı-

ğından sayıları onu aşan nazım şekilleri türettiler. Bu nazım şekilleri temel olarak dörtlük, 

üçlük, beyit ve tek mısralık nazım birimlerinin birçoğunun değişik türevlerle bir şiir gövde-

sinde bir arada kullanılmasından oluşuyor. Bu nazım şekillerinde sonelerin üçer mısralık 

nazım birimleri, sonu tek mısra ile biten terza rimanın özellikleri de kullanılıyor denilebilir. 

Ölçü anlayışları, heceli şiirin durak ve ölçü sistemini esas alıp, yukarıdan aşağıya doğru 

da her hecenin sesli ve sessiz ile bitmesi esasını da getirerek aruzun Arabî unsurlarını ayık-

layan, bir bakış açısıyla da aruzu Türkçenin kuralarına adapte eden, hecenin esaslarıyla bir-

leştiren bir sistem öneriyorlar. Böylelikle aruzun ahengini yakalarken, heceye yeni bir işlev 

yüklenmektedir. Ahenk açısından aruzun düzeyini yakalamak, aruzu Türkçeye intibak ettir-

mek, divan şiirine hem yeni bir yaklaşım getirmek; hem de divan şiiri ile günümüz şiiri ara-

sında bir köprü kurmak amaçlı ölçü sistemlerinde kalıplar içinde boğulmak istemediklerin-

den her şiirde başka bir kalıp kullanmayı daha çağdaş buldukları anlaşılıyor. Standart ka-

lıplar kullanmadıklarından her şiire mahsus özel kalıplar oluşuyor. 

Fakat istendiğinde aruzun ve hecenin tüm kalıp ve kurallarına riayet etme özgürlüğüne 

haiz bir ölçü oluşturmuşlar. O yüzden her bir Özleşim şiirinin kendine özgü bir kalıp ve şekil 

özelliği bulunmaktadır. Bu özgürlüğe rağmen şiirin biçimselliğin ve ölçü sistemlerinin değiş-

meyen ana karakterler ve kurallar koydukları belli oluyor. Bu şekil anlayışları içinde serbest 

şiirin kafiye anlayışına ve biçim özelliğine yatkın serbest şiir görünümlü ve serbest kafiyeli 

nazım şekilleri de oluşturdukları dikkatten kaçmıyor. 
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Nazım Şekillerinin Özellikleri  

Özleşimciler, halk şiiri ve aruz şiirinin tüm nazım şekilleriyle, serbest şiirin hatta sone 

ve terza rima nazım türlerinin özelliklerini bir arada uygulamak düşüncesinden hareket eden 

modeller oluşturmuşlar. Bu şiir modellerinde halk şiiriyle divan şiiri nazım türlerinde görülen 

kafiyeleşiş şekillerini sentezleyen kafiye örgüleri meydana getirmişler. 

Kafiye anlayışlarında aruz şiirinin gazel, rubai mesnevi, türlerinin kafiyelenişlerini de 

andıran, ama serbest şiirin tutumunu da göz ardı etmeyen dizilişlere başvuruyorlar. Her mıs-

rada kafiye aramamalarına rağmen nazım şekillerine göre değişen kafiye şematikleri oluştu-

ruyorlar. Genel olarak beyitlerde ilk mısra serbest ikinci mısraları şiirin ilk mısraı ile kafiyeli 

örgüler oluşturuyorlar. Buna rağmen koşmanın veya mesnevinin kilere benzer kafiye siste-

min şiirlerinin tümünde uyguladıkları görülebilmektedir. 

Sanat Anlayışları 

Söz sanatları açısından divan şairlerinin yolundan giderken, söz sanatlarına çağdaş iş-

levler vermek, güncellemek ve güne uyarlamak yolunda hassasiyet gösterdikleri dikkati çeki-

yor. “Fuzuli bu gün yaşasaydı nasıl ifade eder, söz sanatlarını nasıl kullanır, benzetmeleri 

nasıl yapardı” düşünceleriyle hareket ederek, söz sanatlarına çağdaş işlerlik kazandırma yo-

lunda gayret sarf ettiklerini sezebilirsiniz. Bu gayeye uygun olarak mısra boyutunda ihamlı, 

tevriyeli, cinaslı söz sanatı uygulamalarına sahip örnekler verdikleri dikkatlerden kaçmıyor. 

Şiirde, ahengi, anlamı, ölçüyü, kafiyeyi, duyguyu, sanatlı söyleyişi, şeklen ve konu ola-

rak özgünlüğü, imge ve yazım kurallarını şiirin temel elementleri olarak gören topluluk, bun-

lardan birisini diğerinden daha önemsiz veya önemli görmeye karşı duruyor. Bu amaçla bun-

lardan birisinde eksiklik olan şiiri, “eksik şiir” olarak değerlendirdikleri sezilebilir. Şiirde bu 

unsurları şiirin olmazsa olmazları olarak görerek şiirler yazmaya çalıştıkları iddia edilebilir. 

Özleşim şiiri, özgün benzetme, hayal ve fikirlerin buluş değerinde olması gerektiğine 

inanan şairlerin şiiridir. Şiirin; içerik, fikir, imge, özgünlüğü kadar, şekil, yaklaşım, ifade, 

ölçü, ahenk bakımlarından da özgün olmasına değer verir. Bu özellikleri taşımayan şiiri ne 

stilde veya ne şekilde yazılıyorsa yazılsın, Yozlaşmış Şiir olarak gördüklerini söylüyorlar. 

Özleşimciler, şiiri sanatların anası olarak algıladıklarından, şiiri nesirden ayıran, şiirin 

asli unsurlarına birebir sahip çıkılmasına gerektiğine inanan şairler topluluğudur. Nesri, na-

zımdan; nazmı da nesirden ayıran temel kaidelerin bir birine karıştırılmasına karşıdır.  

Şiiri: “Duygunun söz ile çalınan melodisi, anlamın; fikir, imge ve benzetmelerle özleşmiş 

usaresinin sezdirilmesi” olarak gördüklerini ifade ediyorlar. Şiiri, şekil, imla ve yazım açısında 

kusursuz olması gerektiği inancında oldukları bellidir. 

Klasik halk ve divan şiirimizdeki tüm teknikleri bilmek ve çağa uyarlanabilir hale getir-

mek, hatta bu tekniklerden hareketle yeni teknikler oluşturup geliştirmek fikrine uygun uy-

gulamalara girdikleri bariz bir şeklide görülür. O yüzden duraklarından da kafiyeli, kendile-

rine özgü musammat şiirler oluşturdular. Asonanslı, aliterasyonlu mısralar, her yönden oku-

nabilen şiirler, beyitten dörtlüğe dönüşebilen, dörtlükten beyit yapılabilen şiirler, yazdılar. 

Çift ölçülü şiirler, tek bir konuyu işlermiş gibi göründüğü halde aynı şiirde veya mısralarda 

bir başka konun daha işlendiği açıkça belli olan çift konunun işlendiği veya olayın anlatıldığı 
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şiirler de yazıyorlar. Müstezat veya serbest müstezat benzeri Özleşim şiirleri, aynı ölçülü ol-

makla beraber birinci durağında kısa tutulan ikinci durağıyla uzunlaşan serbest kafiyeli ve 

görünümlü, şiirler vb. geliştirmişler. 

Gazel, kaside, rubai türlerinin gizlendiği veya sezildiği( şekil, fikir, içerik, konu bakımın-

dan) çağdaş örnekler vermeyi seviyorlar. 

Misyonları; maziden haz ve hız alarak, geleneğimizden kopmadan, çağdaş şiirden daha 

modern, üst sınıf bir şiir meydana getirmektir. Şiirde her anlamda mükemmelliğe ulaşmayı 

nihai hedef olarak gördüklerini söylüyorlar. 

Dil Anlayışları 

Şiir dilinde öz Türkçeyi kullanmayı istemelerine rağmen divan şiiriyle günümüz şiiri 

arasında bir geçiş noktası oluşturma konusunda kendilerini görevli hisseden topluluk, divan 

şiirinden canlı dile akan Arabî, Farisi asıllı kelimeleri kullanmaktan kendilerini alıkoyama-

maktadır. Fakat bu dillere ait terkip ve tamlama kullanmayı da içlerine sindiremedikleri fark 

ediliyor. 

Şiirde insanı, insani duyguyu, insanlığın yok oluşuna kadarki değişmeyecek olan insani 

özü ana malzeme olarak gördükleri bellidir. Doğaya bakınca insanı, insana bakarken de do-

ğayı algılayan bir bakış açısıyla şiirlerinin konusunun insan merkezli olduğu söylenebilir. 

Hedefleri 

Özleşim, özleşerek modernliği oluşturmak amacındadır. Globalleşen dünyaya kültürel 

damgamızı vurmak; medeniyette aşama oluşturmanın tek yolunun özleşmek ve bizleşmek 

olduğuna inanarak; başkalaşıp, yozlaşarak kendi medeniyetimize ulaşamayacağımızı bilerek 

hareket eden şairlerin topluluğudur. 

Özleşim, başkası olmaya çalışmanın mantıksızlığına ve imkânsızlığına inanır. Özleşmeyi 

ve bizleşmeyi ana amaç, medeniyette yükselmenin ana yolu olarak görür. 

Bunun için de kültürümüzün her kültürden üstün olan yanlarına sahip çıkarak, yücel-

tip, geliştirerek, yaratıcı olduğumuza inanıp, inandırıp buna uygun sanatsal ürünler vererek 

Türk Rönesans’ının önü açmak istemektedir. 

Onların amaçlarını en iyi ifade eden sözleri belki de şudur: ? Eylemlerin değişmesi için 

önce düşünceler değişmelidir. Medeniyet sanatta başlayıp fen bilimlerinde yol alır. Türk in-

sanına özgüven aşılamak, kendi kültürel varlığımızın kudretine, bilincine ve zenginliğine ka-

vuşmak, üstünlüğümüzü görüp inanarak her şeyi öz değerlerimizde aşama göstererek başa-

racağımıza güvenmek temel amaçtır. Özleşimin özel amacının ve hareket noktasının tüm sa-

nat dallarına; bu bakış açısından doğan öz güvenle de fen bilimlerine yayılacağını ümit edi-

yoruz? 

Kültürümüze bugünden evvel oluşan bizim zenginliklerimizin bileşkesi olarak bakıyor-

lar. Şiir kültürümüze bakarken de halk, divan, serbest şiiri ayrı ayrı parçalar olarak değil tek 

vücudu oluşturan temel organlar olarak görüyorlar. O yüzden birini önemseyip diğerini kü-

çümsemek anlayışına karşı duruyorlar. 
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ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜ 

Sabiha KÜÇÜKTÜFEKÇİ 

 

Özleşim kendi kültürümüzü bağrında barındırır, dünü ve bugünü sentezleyerek yarınlara 

taşır gelişmelere de açık olup evrensellik özellik de taşır. Hece, Özleşim, Özgün, Aruz, Serbest 

özelliklerin hepsini birden ya da bazılarını bir arada görmek mümkündür. Aruz daha modernize 

edilerek özgün olarak kullanılmaktadır. Şair kendi kalıplarını istediği gibi kendisi oluşturma öz-

gürlüğüne sahiptir. Dolayısıyla hece ve aruzla ilgili genel bir bilgi birikimi gerektirir... 

Özleşim şiiri hem hece şiiri hem de aruz gibi ama tamamen farklı özel özgündür. Özleşim 

ölçüsü özelliklerini bir arada taşımaktadır. Şair Özleşim ölçüsünü kendisi belirler... 

Şimdi bir Özleşim şiir inceleyelim. 

Örnekteki Özleşim şiirde hem hece hem Özgün aruz özellikleri birlikte görmekteyiz. Ayrıca 

şiire orijinal yeni bir tarz daha ilave edilmiştir. Tersinden de anlamlı olmakta... 

 

Ters Ekolu Özleşim 

 

Şairler doğsun yeryüzüne 

...................................Yeryüzüne doğsun şairler 

Şiirler yağsın yâr yüzüne 

...................................Yüzüne yâr yağsın şiirler 

Fikirler kansın hep sözüne 

...................................Sözüne hep kansın fikirler 

Âşıklar yansın yâr közüne 

...................................Közüne yâr yansın aşıklar 

 

Âşıklar çıksın gökyüzüne 

Selamlar dursun can özüne 

 

Âminler densin Hakk sözüne 

                                Sabiha Küçüktüfekçi 

 

Biz şiirin bu bölümünü alalım: 

 

Şairler doğsun yeryüzüne 

Şiirler yağsın yâr yüzüne 

Fikirler kansın hep sözüne 

Âşıklar yansın yâr közüne 

 

Âşıklar çıksın gökyüzüne 

Selamlar dursun can özüne 
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Âminler densin Hakk sözüne 

 

Hece Özellikleri: 

5+4 hece vurgulu = Şa ir ler doğ sun (5 heceli) / yer yü zü ne (4 heceli ) 

= Şi ir ler yağ sın (5 heceli ) / yâr yü zü ne (4 heceli ) 

= Fi kir ler kan sın (5 heceli ) / hep sö zü ne (4 heceli ) 

= A şık lar yan sın (5 heceli ) / yâr kö zü ne (4 heceli ) 

 

Özleşim (Özgün Aruz = ilham vezni …)Özellikleri: 

Şairler doğsun yeryüzüne = 

Şa ir ler / doğ sun / yer yü zü ne = a (.) r ( _ ) r ( _ ) / r ( _ ) ü (.) ü (. ) e (.) 

. _ _ / _ _ / _ . . . / 

Şa ir ler = a sesli açık hece + r sessiz kapalı hece + r sessiz kapalı hece 

Şairler=a (.) r ( _ ) r ( _ ) 

Şa ir ler = ( . _ _ ) 

 

doğ sun = ğ sessiz kapalı hece + n sessiz kapalı hece = ğ ( _ ) n ( _ ) 

doğ sun = ( _ _ ) 

yer yü zü ne = r sessiz kapalı hece + ü sesli açık hece + ü sesli açık hece + e sesli açık hece 

yer yü zü ne = ( _ . . . ) 

 

Şairler doğsun yeryüzüne 

. _ _ / _ _ / _ . . . / 

 

Şiirler yağsın yâr yüzüne 

. _ _ / _ _ / _ . . . / 

 

Fikirler kansın hep sözüne 

. _ _ / _ _ / _ . . . / 

 

Âşıklar yansın yâr közüne 

. _ _ / _ _ / _ . . . / 

 

Şiirin değerlendirmesi = 

1) şiir hece özelliği taşımakta = 5+4 lük vurgulu 9 heceli 

2) hece özellikleri = ilk kıta (a b a b ) uyaklı 

3) Özleşim (modern aruz =ilham vezni) özelliği taşımakta; 

Şair kendi özgün istediği bir kalıbı uygulamış  

Serbest aruz ölçüsü = ilham vezni = (. _ _ / _ _ / _ . . . / ) 
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Özgün, Serbest, Modern aruz= ilham vezni 

Özleşim’de açık kapalı heceyi Özleşim’e özgü bir biçimde rakamla kullanalım.. 

1= açık hece olsun, 0= kapalı hece olsun buna göre yazılımı düzenlersek 

İlham vezni=(. _ _ / _ _ / _ . . . / )= 100 00 0111 olacaktır 

Bu durumda Özleşim ölçüsü 

İlham vezni=100 00 0111 

 

4) biçim olarak Özleşim uygulanmış = 

……………….. 

……………….. 

……………….. 

……………….. (ilk bölüm dört dizeli ) 

 

…………………. 

…………………. (2. bölüm iki dizeli) 

 

…………………. (son bölüm tek dizeli ) 

 

5) orijinallik katılmış ilk bölüme aruz tersinden de uygulanmış 

( _ . . . / _ _ / . _ _ )  (ters)  (. _ _ / _ _ / _ . . . / ) 

 

6) Ters Ekolu Özleşim olarak ilk defa kullanılan bir isim konulmuştur. 

7) bunların yanı sıra başka özelliklerde taşımakta... 

 

Örnek:2 

Aşağıdaki "Özleşim" dizeleri inceleyelim... 

 

Yürüyoruz tüm millet Ata’mızın izinden 

Alınacak dersler var Ata/ların s/özünden 

 

Hece yönünden: 

Yürüyoruz tüm millet + Ata’mızın izinden 

Alınacak dersler var + Ata/ların s/özünden .....7+7 lik duraklı 14 heceli 

...................izinden 

................s/özünden..... (yarım kafiye) 

Yarım kafiye: Bir ses benzerliği olan kafiyelere denir. 

iz, söz= dize sonu kelime kökleri 

iz-inden, söz-ünden 

-inden ,-ünden =redif (kafiyeden sonra tekrar edilen ekler) 

iz, söz= kafiye aranacak kelimeler 
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iz,s/öz= ( z ) kafiyedeki ortak ses bir tane o halde yarım kafiyedir.. 

(bazen ince ünlülerde e,i ,ö,ü kafiyeye dahil olabilir.) 

 

Özleşim ölçüsü: 

Yü rü yo ruz tüm mil let = 

(açık hece, açık hece, açık hece, kapalı hece / kapalı hece, kapalı hece) 

A ta ’mı zın i zin den = 

(açık hece, açık hece, açık hece, kapalı hece/açık hece, kapalı hece, kapalı hece) 

Yü rü yo ruz =( . . . _ ) 

tüm mil let = (_ _ _) 

A ta’ mı zın =(. . . _) 

i zin den= (. _ _ ) 

Alınacak=( . . . _ ) 

dersler var=(_ _ _) 

Ata/ların =(. . . _) 

s/özünden=(. _ _ ) 

Yü rü yo ruz =( . . . _ )=Alınacak 

tüm mil let = (_ _ _)=dersler var 

A ta’ mı zın =(. . . _)=Ata/ların 

i zin den= (. _ _ )=s/özünden 

1. ve 2. dizelerin aynı kalıpta olduğunu görüyoruz... 

 

Yürüyoruz tüm millet Ata’mızın izinden 

Alınacak dersler var Ata/ların s/özünden 

 

Dizelerin şair tarafından özgün belirlenmiş ölçüsü özgün Özleşim ölçüsü (ilham vezni): 

( . . . _ ) (_ _ _) ( . . . _) (. _ _ ) bu ölçüyü Özleşim’e özgü aşağıdaki biçimde de gösterebiliriz. 

*)(*=1110 000 1110 100 

 

ÖZLEŞİM NAZIM ŞEKİLLERİ 

1) Klasik Özleşim: Tek ölçülü…. 4-3-2 (2,2,2...)1 veya 4 -2 -1 ) mısra ve nazım birimleri 

düzenlerinde) 

a)şarkı, murabba 

b)kaside 

c)Mani 

d)Rubai 

e)gazel 

f)fabl 

2) Ters Ekolu Özleşim 

3) Her Yönden Özleşim 
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4) Serbest Özleşim: Ölçüsü ilk durağa kadar kısa mısralarla, uzun mısraları sona kadar 

aynı ölçülü nazım şekli. 

5) Çift Ölçülü Özleşim 

6)Eşit Ölçülü Özleşim 

7) Özleşimce (iki dizeli –beyit) 

8) Özleşim Musammat: Duraklarından da kafiyeli, beyitleri dörtlük olabilen şekil Özleşim, 

mütekerrir musammat da dâhil… 

9) Çok Heceli Özleşim 

10) Ölçüsü Eksilip Artan Özleşim 

11) Klasik Özleşim’den Türetilenler: (3,21,321,_ 4, 2 4,2 15,4,3,2( 2,2...) 1 şekiller gibi.. 

12)*..Özleşim bend- terkipleri- (henüz örnek verilmemiştir, üzerinde çalışılmaktadır.) 

13)*.. Özleşim Mesnevi (Roman, hazırlanmaktadır. ) 

14) Dört ölçülü Özleşim (Değişimli ) 
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Özleşim Şiiri İle Yeni Bir Ekol Ve Anlatım Şekli İle Uzaklığı Yakın Etme 

Mehmet ALUÇ 

Gençliğimde şiir yazarak uzun bir ara 

verince 2008 yılında adını duyurmaya başla-

yan “Özleşim” şirinde haliyle haberim yoktu. 

Ta ki ben 2011 yılında tekrar yazmaya başla-

yınca farkına vardım ve öğrendim. Bunun 

öncülerinden olan Şahamettin Kuzucular ve 

arkadaşları yeni bir ekol nefes getirmek yola 

çıkan bu kardeşlerimizin öncülüğünde, yeni 

bir anlayış yeni bir anlatım şekli için gayret-

lerini öğrenmiş oldum. Bu şiir ekolünün sı-

caklığı tüm okuyucular gibi beni de sardı, 

okuyunca bu “Özleşim” şiirlerini, gönüller-

deki his ve duyguların gülümsemesini fark 

ettim. Şair ve şiir bir yerde duran ikamet 

eden değildir, bunu bu akım ve ekol ile arka-

daşlar bir daha vurgulamış ve bu çalışma 

içine girmişler sizlerde, okuyunca benim gibi 

şahit olacaksınız. Uzaklıkları yakın etmek 

için çalışan yazan şairlerimiz, bu ekol ile ger-

çekten bunu başarmışlar. Aşağıda alıntı ola-

rak okuyacağınız şiirle ve tahliller ile bunu 

fark edeceksiniz ve arkadaşlarımızı takdir 

edeceksiniz benim gibi. Dediğim gibi şair top-

lumdaki okuyucudaki kırılmaları, şiirleri 

duygu ve hisleri ile birbirine yapıştırırken, 

gözyaşlarını ellerindeki şiir mendili ile siler-

ken göreceksiniz ve buna şahit olacaksınız. 

*Topluluk, şiirde hece ve aruzun temel 

kaidelerini sentezleyen bir ölçü oluşturarak 

heceli ve aruzlu şiire yeni bir yaklaşım öner-

mektedir. Heceli, aruzlu ve serbest şiirin mo-

dellerini sentezleyen nazım biçimleri oluştur-

dular. Bu nazım şekillerinin, şiirimizdeki 

mevcut nazım birimlerinden ve nazım şekil-

lerinden ilham alarak ve bunların sentezlen-

mesiyle oluştuğu söylenebilir. Fakat istendi-

ğinde aruzun ve hecenin tüm kalıp ve kural-

larına riayet etme özgürlüğüne haiz bir ölçü 

oluşturmuşlar. O yüzden her bir Özleşim şii-

rinin kendine özgü bir kalıp ve şekil özelliği 

bulunmaktadır. Bu özgürlüğe rağmen şiirin 

biçimselliğin ve ölçü sistemlerinin değişme-

yen ana karakterler ve kurallar koydukları 

belli oluyor.  

Bu şekil anlayışları içinde serbest şiirin 

kafiye anlayışına ve biçim özelliğine yatkın 

serbest şiir görünümlü ve serbest kafiyeli na-

zım şekilleri de oluşturdukları dikkatten kaç-

mıyor.   

Bugün bir araştırmaya girdim, bu şiir 

yazılış hakkında, gerçekten tebrikler etmek 

isterim, bu ekol ile çok güzel şiirler yazılmış 

ve verilen emek çaba gayret hiçte boşa gitme-

miş. Uzun emek gayret içinde yazılan şiirler, 

gerçekten gönülde derin izler gülümsemeler 

bırakabiliyormuş buna vakıf oldum. Titiz bir 

çalışma ile tüm karmaşaları yok ederek, in-

san huzur veren bu çalışma için arkadaşlara 

teşekkürler ediyorum.  

Şair yeni bir atılımla ekol yapılandırma 

mana ve anlam bütünlüğüyle yola çıkacaksa, 

etrafında esen fırtınalara aldırış etmeden yo-

luna devam etmek zorundadır. Şiirin bu yeni 

akımıyla püf noktası ile gönüllere his ve duy-

guları doldurmaya şair gönüllü ise, aramak-

tan yeni güzel olanı bulmaya bir ömür boyu 

devam edecektir.  

Şair iç dünyasından iç dünyamıza yol-

culuk ederken bu yeni” Özleşim” ekolu ile 

doğru olanı bulmuş, şiire hecelere yeniden 

harika enfes mana ve anlamlar yükleyerek, 

bizi şiir okumanın güzelliği huzuru ile buluş-

turmuştur.  
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DİVAN EDEBİYATINDAN ÖZLEŞİM ŞİİRİNE 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

Türklerin İslamiyet’i kabulü ile edebiyatımızın girdiği yeni safhada İslamiyet öncesi dö-

nemin öz Türkçe ile şekillenmiş dil anlayışı da değişmeye başladı.  İslamiyet öncesi dönemin 

edebi eserlerindeki Öz Türkçe ile oluşturulan edebi eserlerin yazılı edebiyatımızdaki her özel-

liği İslami dönemde tamamıyla değişmiştir. Bu değişim hemen gerçekleşmemiş, yaklaşık ola-

rak üç yüz yıllık bir sürece yayılmıştır. Saltuk Buğra Han’ın İslamiyet’i seçmesiyle( 950)  baş-

layan süreç ilk İslami eserlerin ortaya çıkmaya başlamasından itibaren Arap ve Fars edebi-

yatlarının tesirleri altına girmeye başladığımızı gösteren işaretlerle doludur. 

İlk İslami eserleri 13 yy dan sonra şekillenmesini bütünüyle tamamlayan Divan Edebi-

yatı’nın niteliklerini taşımazlar. Bu ilk eserler divan edebiyatının mayasını hazırlayan bazı 

özellikleri taşımakla beraber İslamiyet öncesi dönemin özelliklerinden de kopmayan “GEÇİŞ 

DÖNEMİ ESERLERİ”  hüviyetindedir. İlk İslami eserlerde aruz ölçüsü ile hece şiirinin şekil 

özellikleri bir arada kullanılmış, Arapça ve Farsça kelimeler de yer almaya başlamıştır. Bu 

yüzden ilk İslami eserler olarak kabul ettiğimiz Divan-ı Lüğat üt Türk’i, Atabet’ül Hakayık, 

Kutadgu Bilik, Divan-ı Hikmet gibi eserler Divan edebiyatı mahsullerinden sayılamaz. Sel-

çuklu Türklerinin Arap ve Acem milletlerine hükümran haline gelmeleri İslamiyet’in ve Hali-

feliğin tek koruyucusu durumuna düşmeleri Selçuklu Türklerini Arap ve Acemlerin de devleti 

haline getirmişti. 

Türkler İslami kaideleri doğal olarak İranlılardan öğrenmişlerdi. İran’da egemen olan 

Türkler İslami ve ilimler ile çağdaş bilimleri de İranlılardan öğrendiler. Yerleşik hayata geçme 
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kültürünü de büyük ölçüde kendilerinden önce İslamiyet’i seçmiş olan Acemlerden öğreni-

yorlardı. İlk medreseler buralarda açıldı. İlk hocaları da Acem asılı bilim adamları idi…  Kır-

larda kışlık yazlık bölgelerde göçer hayatın alışkanlıklarında kır yaşamı, kahramanlık, ölüm 

ve ağıt konulu bir edebiyat dünyasına sahip konargöçer edebi ufku yerleşik hayatın güllü, 

çiçekli, eyvanlı, saraylı, konaklı, caddeli, sokaklı, bahçeli, eğlenceli şehir hayatının betimle-

melerini Farisi kültürün penceresinden bakıp anlatabilecekti. 

Medreselerdeki öğrenciler hem İslami kaideleri hem de çağlarının bilimlerini İranlı ho-

calardan öğrendiler. Bunların yanı sıra şehir hayatına adapte olma süreci yaşayan Türk öğ-

rencileri İranlı hocalarından İran kültürünün destanlarını, efsanelerini, İran Mitolojisini ve 

edebiyatını da öğrenmiş oluyorlardı. 

Medreseli Türkler İslamiyet önceki Türk tarihi, destanları, edebiyatı, efsaneleri ve diğer 

kültürel birikimlerine ait hiçbir şeyi bu medreselerde görüp okumuyorlardı. Daha bu yıllar-

dan itibaren okuryazar Türkler ile okuryazar olmayan Türk halkının edebi zevkleri bir birin-

den kopmaya başlamıştı. O yüzden kurulan ilk Selçuklu medresesi ile divan şiirinin de te-

melinin atılmış olduğu söylenebilecektir. İranlılara ait medreseleri bitiren ilk Türk aydınları 

ile başlayan ilk İslami eserlere bakarak ilk üç yüz yıllık süreçte bu ikilemin yaşandığı görülür. 

Tüm bu koşullara rağmen İlk İslami eserleri oluşturan Türk aydınlarının İslamiyet öncesi 

dönem edebiyatımızın özelliklerinden kopmamak için çok yoğun bir çaba içinde oldukları 

görülür. İlk İslami eserlerimizden olan Divan-ı Lüğat üt Türkî yi bu açıdan anlamak gereke-

cektir. 

Divan edebiyatının dil anlayışının şekillenmesi, Türk edebiyatının İslamiyet öncesi dö-

nemdeki edebiyat geleneklerinden tamamen kopması ( Bu kopuş sadece aydın edebiyatı veya 

yazılı edebiyat diyebileceğimiz alanda olurken, Halk Edebiyatı mahsullerimiz İslami inanç 

etrafında İslamiyet Öncesi dönemin edebi varlıklarını sözlü gelenekte olduğu gibi yaşatmış, 

hatta daha da zenginleştirip geliştirmiştir.) 13 yy dan itibaren gerçekleşir. 

Türkler İslamiyet’in kabulünden bir asır sonra Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında Sel-

çuklularla birlikte İslamiyet’in koruyucusu haline gelmiş, Abbasilerin ve Halifelik makamının 

varlığı ve bekası dahi Türk komutanlarının inisiyatif ve himayelerine kalmıştı. 

Bu tarihi görev ve sorumluluk Türkleri İslamiyet’in muhafızı haline getirirken divan ede-

biyatının dil anlayışının oluşmasına zemin hazırlayan İslami ulusların egemen gücü olması 

sıfatıyla yeryüzündeki Müslüman ulusların hepsine hükmetme ve hitap etme zorunluluk ve 

sorumluğunu da gerektiriyordu. 

Bu sebepten divan edebiyatı ve dil anlayışı Müslüman milletlerin egemeni olarak, Müs-

lümanların tümüne hitap etmeyi amaçlayan, Müslümanların tümünü tebaa olarak gören “İs-

lamiyet’i Cihana yaymak ve cihana nizam verip hükmetmek” anlayışının sonucudur. 

İşte bu sebepten de Divan Edebiyatı ve dil anlayışı, İslamiyet’in yayılmasında en aktif 

rolleri üstelenen Arap, Acem ve Türk edebiyatı ile dillerinin bileşkesinden oluşur. 

Artık anlaşılacağı gibi divan edebiyatı Arap, Acem ve Türk edebiyatlarının özümsenmesi 

ve hülasasından meydana gelmiştir. Divan edebiyatı bu üç kültürün kaynaklarından ve kül-

türel birikimlerinden oluştuğundan muazzam bir muhayyile, sanat, içerik, konu, mazmun, 

hayal vb ufku meydana getirmiştir. Divan edebiyatı bu üç kültüre ait birikimlerin toplamını 
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sentezleyerek, bu üç kültürün de yazın tekniklerini ve birikimlerini kullanarak, aruzun ahen-

gini, Fars dilinin şiirselliğini, Arap, Acem ve Türk kültürünün muazzam birikimlerini kaynak, 

malzeme ve teknik yönler olarak kullanmıştır. 

Divan Edebiyatının dili bir anlamda medreseli dili olmuştur. Medreselerde bu üç dili 

ana dili gibi öğrenen aydınlar yazılarında bu üç dilden müteşekkil bir yazın dili vücuda getir-

diler. Bu üç dilden karma olarak oluşturulan divan edebiyatı dili medreselilerin rahatça an-

ladığı bir yazın dili idi. O devrin şartlarında okuryazar kabul edilen her aydın bu dili kolayca 

anlayıp kullanabilecek bir seviyeye ulaşmadan okuryazar sayılamayacak düzeyde kabul edi-

liyordu. 

Osmanlıca adına kavuşan bu edebiyat dili özellikle divan şiiri ile özdeşleşen bir yazın 

dili halini almıştır. Bu yazın dilinin fillerini Türkçe oluştururken sıfat ve diğer tamlamalarını 

Arapça, Farsça veya Arapça Farsça karışık tamlamalar oluşturmuştur. 

 

Kametine elif diyen gör ne uzun hayâl ider. 

Her ki diller visâlini, ârzû- yı muhâl ider. 

                                                        Nesimi ( Seyit ) 

 

Bu beyitte de gördüğümüz gibi edatlar, fiiller, zamirler genellikle Türkçe kelimelerden 

seçilirken, ,sevgiliyi tarif için kullanılan, benzetmeler, sıfatlar, mazmunlar ve diğer kalıp un-

surlar Arap ve Acem şiirinde kalıp olarak kullanıldığı için bizim şiirimize de bu şekilde ve 

kalıplarda karşımıza çıkmaktadır. Bu kalıp benzetmeler ve kelimelerin sayısı öyle sanıldığı 

kadar da sınırsız değildir. Serv, kamet, zülf, dehen, mah, mihr, hilal, ebr, hüsn, hub, seng, 

dil, câm, lâl, meh-pâre, sâgar, şem’, âfitâb, niğâr, mestane, ser, gûy, niğar, gibi sayıları beş 

yüzü geçmeyen ve pek çoğunun Türkçe karşılığı veya eş anlamlısı bulunan kelimelerin 

Arapça ve Farsça olanlarının tercih edilmesinin sebebi çoğunca aruz ölçüsünün açık ve ka-

palı heceye göre düzenlenen ölçü sistemine uygun düşürme endişesi, bu kelimeleri Türkçe 

karşılıklarından daha şiirsel bulma alışkanlığı ve zannı ile Arap ve Acem şiirinden etkilenme 

heveslenmeler sonucudur. 

Şiir biçimlerinin pek çoğu ile ölçü, sanat ve anlam oyunlarını Acem ve Arap şairlerinden 

öğrenen şairlerimizin bu alanda ustalaşmalarından sonra da bu izlekte gitmekte ısrarcı ol-

maları Divan şairlerinin önemli hatasıydı. 

Divan şairlerimizin Baki ve Fuzuli ile ulaştıkları zirveden sonra Aruz veznine Türkçe bir 

yorum getirememeleri, İran ve Arap şairlerinin kelime, mazmun, benzetme, tamlama, hayal 

ve konu kalıplarını kırmayı, aşmayı denememeleri bir engel olarak bu karşımıza çıkmaktadır. 

Kaşgarlı Mahmut’un en başında, Ali Şir Nevai’nin olgunlaşma süreçlerinde fark ettikleri 

ve tersine çevirmeye çalıştıkları işte bu gidiş yönüdür. Neva-i’nin Muhakemet-ul Lügateyn 

adlı eserinin ana fikrini tam olarak bu noktadan okumamız gerekir. 

Divan şiirinin gecikmiş yenilenme aşaması olarak gözüken Tanzimat Edebiyatı asırlara 

yayılması gereken değişimi birkaç yıla sığdırmaya, üstelik divan şiirini batılı düşünceye ya-

mamaya kalkışması başlangıçta bir heyecan yaratmış, eski dille, yeni düşünme biçimini ifade 

eden kalıpları değiştiren yenilikçi tutumu bir umut yaratmıştı. 
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Namık Kemal, A. Hamit, Fikret, Cenap ve Haşim’in bu yöndeki gayretleri düştükleri 

anlaşılmaz dil hataları yüzünden doğal olmayan bir yenileşme çabasıyla erimişti. 

Arap ve Acem asıllı kelimelerin boyunduruğundan kurtulamayan divan şiirinin moder-

nize edilme çabaları halka inemeyen, halk tarafından anlaşılamayan divan şiirin modernize 

etme çabalarının romantik girişimleri olarak kaldı. 

Divan şiirinin ufkunu anlaşılır bir dille taçlandırmayan bu sonuçsuz girişimler sonraki 

kuşaklar tarafından  “ Divan şiirini at, batının eskisini kap” şeklinde ifade edilebilecek bir 

anlayışa bırakmadan önce yazılı edebiyatta unutulan heceli şiiri baş tacı etmek romantizmine 

girdiler. Milli edebiyatın milliyetçi anlayışı “Arap’ın ve Acem’in bulaştığı her şeyi de reddetme 

politikasına “ dönüşünce divan şiirini kökünden kazımayı milli bir vazife olarak ad ettiler. 

Osmanlıya ve Milli Tarihe sımsıkı sarılmaya özenen bu anlayış, Osmanlı’nın en önemli mirası 

olan Divan şiirini tümüyle ortadan kaldırmayı milli bir vazife olarak görüyordu 

Bu ironiye düşmeyen Y. Kemal hayatı boyunca aruzun ve divan şiirinin güncel dil ve 

hayatta yaşatılabilir bir unsur olduğunu ispat eden şiirler yazmayı sürdürmeye devam etti. 

Y. Kemal sanatlı, ahenkli, gelenekçi ama modern aruzun son temsilcisi kalırken aruzu Türkçe 

kurallara göre yenilemeyi, Arapça kalıplardan ve kaidelerden kurtarmayı akıl edememişti. 

Özleşim şiiri Y. Kemal’in eksik bıraktığı bu noktadan çıkan bir harekettir. Aruz ölçüsünü 

Arabî unsurlarından arındırırken heceyle bütünleştirir. Fe i la tün gibi gereksiz kalıpları or-

tadan kaldırırken Türkçe de uzun veya kısa sesli olmadığı bilinciyle bu kalıpların yerine sesli 

ve sesiz ile biten hece anlayışını getirir. Bu kalıpların yerine ilhamın oluşturduğu ilk dizenin 

sesli ve sesiz ile biten hece düzenini kalıp olarak kabul ederek şiirin tümünü ilk dizenin sis-

temine göre ve hece ölçüsünü de ihmal etmeden kullanır. Aruzun imale, zihaf, med gibi ku-

surlarına riayet etmez. 

Özleşim şiiri ölçü olarak heceyle aruzu birleştirirken şiir sanatının kendisiyle alakalı 

geleneksel, modern veya batılı hiçbir tarzına kayıtsız değildir. Şiiri; ahenk, şekil, içerik, ritim, 

anlam ve düşünce mimarisinin sorunu olarak görür. Sırf gelenekseldir diyerek şiiri sanat 

haline getiren hiçbir teknik ve içerik değerini reddedemez, sırf modern diye de şiirdeki hiçbir 

gereksiz külfete veya suni yaklaşımlara da itibar etmeyecektir. 

Y. Kemal, Arabî ve Farisi kelimeler kullanmaya özenti duymadan halkın anlayabileceği 

aruzlu şiirler yazılabileceğini ispat etmiştir. Ama nedense aruzu Türkçeleştirmeyi de hiç akıl 

etmemişti. Böylelikle Y. Kemal, Haşim ile sona ermiş gibi gözüken Divan şiirini çağa uyarlama 

çabalarının son yıldızı olmayı başarmıştı. Aslında onun bu tutumu toplumların ruhuna sinen 

kültürel birikimin yozlaştırmaların saldırısıyla yıkılamayacağının ispatı oluyordu. 

Y. Kemal’in ölümü ile 600 yıllık kültür mirasımızın tarihe gömüldüğü, eskimiş köhnemiş 

divan şiirinin sona erdiği zannına kapılanlar Arşimet’in iki bin sene önce suyun kaldırma 

kuvvetini bulması ile on binlerce tonluk yük gemilerinin ve deniz altılarının bir irtibatı olma-

dığı düşüncesinde olanlardır. 

Divan şiiri gibi muazzam bir birikimin tohum üretmeyeceği zannına kapılanlar fikirlerin 

ve sanatların evrimini de anlayamamış kişilerdir. Özleşim Türk şiirinin ses, ahenk, ritim, 

anlam, buluş ve teknik üstünlüklerinin hepsini daha da zenginleştirerek, modernize ederek 

şiirimizin doğal gelişimini tamamlaması düşüncesinin şiir eylemidir. Divan şiiri Özleşim şiiri 

ile birlikte çağdaş mecrada doğal gelişim ve adapte sürecine yeniden girecektir. 
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ÖZLEŞİM’İM 

Nurcan ÖREN 

 

Bir zamanlar Lise öğrencisiyken, çok merak ettiğim Divan Edebiyatını, Aruz ölçüsünü, 

Arapça veya Farsça kelime ve tamlamaları öğreneceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyordum.  

O gün geldiğinde bütün duyu organlarımla, bütün heyecanımla dersi dinlemeye başla-

dım. Örnek şiirleri gördükçe, hayranlıktan, nefesim kesiliyordu. Açık heceler, kapalı heceler, 

aruz kalıpları... Bu ölçünün yüzlerce yıl kabul görüp edebi ürünlerin bu şekilde verilmesi 

hayranlığımı daha çok arttırıyordu. Tam da “Vayy be... Ne güzel, ne zormuş” diyecekken bir 

arkadaşımın “Neresi zor, açık heceyi kapatmak için üstüne çizgi koyuyorsun, kapalıyı açmak 

için altına çizgi koyuyorsun, bazen ulama yapıyorsun, terkip “i” leri veya “ü” leri işine gelirse 

açık, işine gelirse kapalı sayıyorsun. Son heceler nasıl yazılırsa yazılsın kapalı sayılıyor. Bir 

de Türkçe uymazsa illa ki Arapçasını veya Farsçasını getiriyorsun oluyor” demesiyle irkildim. 

Onun bu söyledikleri, dışardan bakınca doğru gibiydi ama ona “Aruz hatası” deniyordu, bu 

tip hataların da mümkün olduğu kadar az olması şiire kalite veriyordu. Gene de ben bu şiir-

leri çok sevmiştim. Bir gün ona “ Bu ölçü gerçekten de zor, âhenkli, akıcı, anlamlı ve güzel... 

İşte ispatı da bu... “ deyip bir örnek göstermek isterdim.  

Edebiyat ve Sanat Akademisi sitesiyle tanışıp, Özleşim ekolüne rastlayınca “ işte aradı-

ğım bu!” dedim. Türkçeyi sade ve anlaşılır kullanacağız, hecelerin açık ve kapalılıklarına dik-

kat edeceğiz, Aruz kalıbına uymadan (ama olsa da olur), uzatma işaretiyle açık heceyi ka-

patma, mısraın son hecesini kapalı kabul etme gibi kolaylıklar olmadan yazabileceğiz. Her 

şeyden önemlisi hece ölçüsünün duraklarına uyacağız. Aruz ölçüsünde kelimenin ortasından 

bölünen durak, Özleşim’de olmayacak.  

Mehmet Akif Ersoy’un veya Yahya Kemal Beyatlı’nın sade Türkçeyle, konuşma cümle-

leriyle yazdığı, Aruz’lu şiirlerini hayran hayran okurken, günümüz şairlerinin de Türkçe’nin 

en sade hâliyle, hecelerin açıklık-kapalılık esasına dayanan, hece ölçüsünün duraklarına 

uyan şiirler yazdığını görmek bana aynı heyecanı veriyor, aynı hayranlığı uyandırıyor.  

Bu şiirlerde nazım şekli mecburiyetinin olmaması, herkesin istediği türde eserler sun-

ması da ayrı bir güzellik... Gazel, mesnevi, tahmis, muhammes, tecnis gibi Divan Edebiyatı 
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şekilleri kullanıldığı gibi, koşma, mani, türkü gibi Halk Edebiyatı şekilleri de kullanılmakta, 

Sone, Terzarima gibi Batı Edebiyatı nazım şekilleriyle de şiirler yazılmakta hatta şairin gön-

lünden geçen, kendi uydurduğu, başka bir yerde örneği görülmemiş nazım şekilleri de ortaya 

çıkmaktadır. 

Başlangıçta “Çok zor, ben böyle yazamam.” deyip kestirip attım. Sevgili kardeşim, can 

dostum Maksude’nin “Hadi bir mısra yaz, ikinciyi de heceleri sıraya diz öyle yaz.” demesiyle 

uğraşmaya başladım: 

 

“Öyle bir aşkla yandım ki soldurdu gonca gülümü 

Böyle bir şevkle sundum ki bildirdi bunca hâlimi” 

 

Şeklinde ne dediğimi benim de anlamadığım bir beyit yazdım. O kadar uğraştım ki de-

vamı gelmediği gibi, en sonunda “ Özleşim, zor iş vesselam” deyip, çekildim.  

Bir gün Aruz iken Özleşimleştirmeye çalıştığım bir Gazelimi, siteye ekledim. Çok acemi 

ve yolun çok başında olduğumdan hece duraklarını ayarlayamadım. Buna rağmen Aruz ha-

taları olmadan yazabildiğimi görünce, özgüvenimin geldiğini fark ettim: 

 

GAZEL 

 

Ey menekşem, gül kokuşlum nur selim ey dilberim 

Sevdiğim sevdam benim hem can kuşum hem cevherim 

 

Ay bedirken med olur baksan deniz taşmaz mı hiç 

Sen gelirken kan dolar gözden akar yaş sellerim 

 

Kirpiğinden parlayan şebnemde yıldızlar yanar 

Hem güneşsin hem de aysın sen ki ey mah peykerim 

 

Kaç kalem kırdım seninçün bilmedin bilmez misin? 

Dön de bir kez bak dedim bitsin bütün ah dertlerim 

 

Firkatin her dem kederdir vuslatın hep hasretim 

Sevdiğim sensin benim gönlümde teksin gül perim... 

 

O zamanlar kendi kendime “Vay be ne yazmışım” dedirten bu çalışmayı şimdi okuyunca 

“Aman bunu nasıl siteye eklemişim?” diyorum. 

Ardından Dörtyol İlk Kurşun Şiir Yarışması’na yine Özleşim heceleriyle ama hece du-

raksız bir şiir gönderdim. Anlam ve ifade olarak içime sinmişti, değerli şairlerden de güzel 

tepkiler alınca, bu yolda saçmalasam da uğraşmaya, emek vermeye karar verdim: 
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BAYRAĞIM 

 

Sevdiğim sensin, durur kalbimde saplanmış okun. 

Her esen rüzgârla gelsin, derde dermandır kokun. 

 

Korkma sen bak hiç tükenmez, gönlümüzden aşkımız, 

Sönmeden bitmez ki volkan, hep yanardağ coşkumuz. 

 

Gözlerinden parlıyor ah, bembeyaz ay-yıldızım 

Kahraman evlatlarından aldığın renk; kırmızım. 

 

Sevdiler can verdiler, uğrunda toprak oldular. 

Sende var olmak için, birlikte bayrak oldular. 

 

Öyle ters ters bakma, alnından hilal hiç solmasın. 

Bir de gül, bir kerrecik, yurdum keder gam dolmasın. 

 

Sen çatarsan kaşların, yağmurla kar yağmaz inan! 

Gün yüzünden güllerin açmazsa, gün doğmaz inan! 

 

Tek vatansın, sen ki tek yurdum, yuvam, gerçek evim 

Dalgalansan, rüzgârından güç alır aşkım, sevi'm. 

 

Özleşim yazarken, eski bir alışkanlıkla Aruz kalıbını da uygulamaya çalışıyorum. Müm-

kün olan en sade Türkçeyle, Aruz hatası olmadan yazmaya çalıştığım bu tip eserlerde - ma-

alesef - Hece duraklarını uygulayamıyordum.  

Bu şiiri, lisedeyken, Aruzu beğenmeyen arkadaşıma okumak istiyordum. Bu yaz, 

onunla karşılaştım ve “Sana bir şiir okuyayım, bekle.” dedim. Şiiri okuyunca “Dikkat ettin 

mi, açıkları uzatma işaretiyle kapatmadan, son heceleri açık olduğu halde kapalı saymadan, 

konuşulan Türkçeyle Aruz ölçüsünde bir çalışma... İstediğin gibi olmuş mu?” dedim. “Hay-

retler içindeyim” dedi. 

Bir gerçek var ki, yazıp yazamama konusunda büyük bir iddiam yok. Bu konuda otorite 

de sayılmam ama emin olduğum şey; Özleşim, Aruzun değerine değer katıyor, Hece’yi olduğu 

yerden daha yükseklere taşıyor. Özellikle Türkçe’nin ne kadar zengin, ne kadar âhenkli, ne 

kadar güzel bir dil olduğunu bize gösteriyor. Bu ekolle tanıştığım ve içine girebildiğim için 

kendimi şanslı hissediyorum. Sayın Şehamettin Kuzucular’a ve bu konuda bilgi, tecrübelerini 

bizimle paylaşmaktan kaçınmayan şiir üstatlarına rehberlikleri için minnettarım. 
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ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜNÜ ÖĞRENELİM 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

Ölçü sistemimiz iki unsura dayanır. 

A) Hece Ölçüsü( hecelerin sayısal eşitliğine göre). 

B) Özleşim ( hece tiplerinin eşitliği: SESLİ VE SESSİZ ile bitişlerine göre). 

 

A) HECE ÖLÇÜSÜNE GÖRE:  

Bir özleşim şiirinin bütün mısraları ilk önce hece sayısı bakımından eşit olmalıdır. ( 7li, 

8li, 11li, 14lü hece gibi). Özleşim şiirlerinde durak olmasını tercih ederiz. 

Kafiye anlayışımız katı kuralcı olmasa da vardır. Kafiye yapısının tutumunda şairlerimiz 

özgürdür. Kafiye de halk şiirinin ve divan şiirinin şekillerinden faydalanırız. Şair kendine özgü 

kafiye şeması da oluşturabilir.  

Bu bakımdan Özleşim Ölçüsü ile yazmak için önce hece ölçüsünün kuralarını bilmek 

gerekir. 

 

B )HECE YAPISI VE TÜRÜNE GÖRE:  

Hece yapısını anlamak için şu bilgileri hatırlamamız gerekir. Alfabemizde 29 harf bu-

lunmaktadır... Bunlar sırasıyla: ( a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z ). SESLİ 

HARFLER: ( 8 tanedir) : ( a e ı i o ö u ü) Harflerimize ünlü ya da sesli deriz.  

SESSİZ HARFLER:  

( seslilerimizin dışında kalanlara sessiz harfler denilir) : b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, 

p, r, s, ş, t, v, y, z. ( olmak üzere 21 tanedir). 

HECE: Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluklarına HECE denir. Her 

hecede mutlaka bir sesli harf vardır. Heceleri sesli harfler belirlemektedir. Örneğin; "kopma-

dan"  kelimesinde üç sesli harf vardır ve bu kelime ağzımızın üç çırpısıyla söylenir: KOP, MA, 

DAN 

Örneğin: kitaplık kelimesinde ( i a ı ) 3 sesli harf var; o halde kelime üç hecelidir... ( ki 

tap lık )... 

Not: bir kelimede o kelimenin hece sayısı kadar sesli harf vardır... 

 

A= Sesliyle Biten Hece ( Açık Hece de diyebiliriz.) : Türkçemizde sekiz tane sesli (ünlü ) 

harf var bunlar: a e ı i o ö u ü = bu harflerin seslerini dudağımızı açıp kapamadan da çıkara-

biliriz.  

(sesli harfleri sürekli seslendirdiğimizde ağzımız açık kalır .) a e ı i o ö u ü ile biten 

hecelere sesli ile biten hece ( açık hece) diyoruz. 

Örnek: ba - le -kı - mi -so- rö -şu -tü ... bu heceler sesli harfle bitmiştir… (söylerkende 

ağzımız açık  kalmakta bu da bir ip ucu olabilir..) dolayısıyla açık hecedir...  

Açık heceyi nokta (.) veya ( V ) ya da rakamsal sitemle ( 1 ) ile göstermekteyiz.  

Örnek: bale = ba + le = b (a ) l (e)  
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                   => a (.) e (.) bale  

                   =(açık hece ) (açık hece)  

                   = ( . . ) ya da ( V V )  

 

RAKAMSAL İSTERSENİZ ( 1 1 ) bale = ( . . )  

 

b= Sessizle Biten Hece ( Kapalı Hece) : 

Sessiz harflerimiz 21 tanedir. Bunlar: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, 

z. sessizler harfler tek başlarına okunamazlar daima sesli harf yardımı ile okunurlar. Tek 

başına genelde ağzımızı (dudak, diş, dil hareketleriyle ) kapatarak ses çıkarmaya çalıştığı-

mızda zorlanırız. Sessizle biten heceye" kapalı hece" de diyebiliriz. Sessizle biten heceleri : ( 

___ ) veya rakamsal olarak ( 0 ) la da gösterebiliriz. Balkonda: bal - kon- da ( bal ve kon 

heceleri sessizle bitiyor, "da" hecesi sesli ile bitiyor ) bal kon da ( __ __ . ) veya ( __ __ V ) 

rakamsal göstermek istenirse ( 0 0 1) şeklinde gösterebiliriz. 

Örneğin: kab, ac, uç, ud, af, ağ, eh, ek, ol, im, ün, öp, dert, kırk, sert, yurt gibi heceler 

sessizle bittiği için bunlara " sessizle biten hece veya kapalı hece diyebiliriz. Yine örnek vere-

cek olursak: 

enginar = en+gi +nar = e (n) + g(i) +na(r) = n (sessiz harf ..) + i (sesli harf ) + r (sessiz harf 

) en gi nar =(n ) (_)sessiz kapalı hece +( i )(.)(sesli açık hece +( r )(_) sessiz kapalı hece enginar 

=en gi nar =( n) (i) ( r ) = kapalı açık kapalı = _ . _ ( __ V __ ) rakamsal( 0 1 0 ) şekillerinde 

gösterilebilir.  

C= Türkçede uzun sesli yoktur. Uzun sesli ile biten ve dilimize yabancı dillerden girmiş 

kelimeler deki uzun seslilerle biten heceleri de açık hece olarak saymaktayız. ÖZLEŞİM ŞİİRİ 

ARUZUN KURALLARINA UYMADIĞINDAN heceleri aruzun kaidelerine göre açık veya kapalı 

olarak değil; sesli ve sessizle biten hece olarak bakar) â-lem, de-vâ, yâ-ran kelimelerindeki 

uzun seslilerden oluşan ya da uzun sesli ile biten heceler de bize göre açık (sesli ile biten 

hece) hecedir.  

d= Kelimedeki ses düşmeleri veya türemelerine dikkat etmeden mısradaki yazılmış ha-

lini esas alırız. 

ka- ra- coğ-lan, ney-le yim, na-sıl, ka-roğ-lan ( Ses düşmesi olan kelimelerin yazım ve 

imlada gösterilmesi de yazım açısından gereklidir. karac'oğlan, n'eyleyim, n'olur gibi ) 

e= Mecbur kalırsak ulama yapabiliriz. (Çünkü ulama hem aruz hem de hece şiirimizde 

de kullanılabilmektedir.) Bu sayede ölçü gereği sesli ile bitmesi gereken ulama yaparak sesli 

ile biten hece haline getirebiliriz. Elbette ulama yapabilme şartlarının olması kaydıyla. 

(Not: ÖZLEŞİM ŞAİRLERİ şiirlerinde henüz ulama yapmamışlardır.)  

f=Bizim ölçümüzde aruz kalıpları yoktur ve kullanılmamalıdır. Onun yerine hece ölçü-

müzde olan 3,4,6 ve sadece on birli hece sayısındaki şiirlerde 5 li kalıplar kullanılır. Heceye 

intibak için 7 veya 7+7 li hece sayısındaki şiirlerimizde 4+3=3+4 gibi kalıplara ya da 4+4 = 8 

3+4+4 = 11 4+4+3 = 11 4+4+4 = 12 4+3=4+3 = 14 4+4=4+3 = 15 4+4=4+4 = 16 6+5 = 11 veya 

bu kalıpların değişik formatlarını kullanarak 9,10,13 hece sayısında şiirler oluşturulabilir.  
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g) Serbest şiirin kafiyeleşişine uyabilmek için ve serbest şiire intibak maksadıyla son 

hecenin sesli ya da sessiz ile bitmesine aldırış etmeme yetkimiz vardır. Yani dizelerin son 

hecesi açık ya da kapalı bitebilir şeklinde teorik bir kabulümüz vardır. Fakat şairlerimiz bu 

özel kaideye de pek uymamaktadır.  Bu kural şairin özgürlüğüne bırakılmıştır. 

Serbest Özleşim tarzında ve kafiyesiz yazmak isteyen şairlerimiz son hecelerin sessiz 

veya sesli ile bitmeyebileceğini unutmamaları gerekir. 

h) Ölçümüzün esası en üstten en alttaki mısraya kadar tüm heceleri sesli veya sesiz ile 

bitmeleri bakımından eşitlemektir. Halk şiirimizin durak esasındaki( kelime bölünerek durak 

oluşturulamaz ) prensibine uymayabiliriz. Yani kalıbımız kelimenin hangi hecesine denk ge-

liyorsa oraya kadardır. 

POP-CU RAP- Cİ / ÇOK DİN LE Dİ / O TÜR KÜ YÜ / DU YAR MI HİÇ. 

CAZ MI HOŞ TU / NEY DİN LE Dİ / VA RIP Â LE / ME SÖY LE SİN... 

(dört hece).../ (dört hece).../( dört hece)/ ( dört hece)= 4+4 = 4+4 = 16 hece... 

ka+ aç+ ka + aç/ ka + ka+ aç+aç/ aç+ka+aç +aç/ aç+ka+ aç+ ka... 

seslili heceyi (v) sessizli heceyi ( _ ) gösterebiliriz. Ya da (. ) sesli ile biten hecede ( + ) yı 

sessizli heceye sembol gibi gösterebiliriz. Ölçümüzü şeklen tüm mısralarda uygulayacağımıza 

göre bu şiirde uygulanan ölçünün gösterilmesi şu şekildedir. 

_ V _ V / _ _ V V / V _ V V / V_ V _ =  ( _ )sessizle, ( V) işareti sesli ile biten heceye sembol 

olabilir. 

K- A-K-A / K-K-A-A / A-K-A-A / A-K-A =  ( K ) sessizle biten ( A ) ile de gösterebilirsiniz. 

+ . + . / + + . . / . + . . / . + . + = ( + ) sessizle biten, (.) sesli ile biten heceyi sembolize 

edebilir. 

Rakamsal olarak da sesli ile biten heceyi ( 1 ) sessiz ile biten heceyi ( 0 )’la da gösterebi-

lirsiniz.  

POP-CU RAP- Cİ / ÇOK DİN LE Dİ / O TÜR KÜ YÜ / DU YAR MI HİÇ. 

CAZ MI HOŞ TU / NEY DİN LE Dİ / VA RIP Â LE / ME SÖY LE SİN. 

(  0    1   0   1 ) /  ( 0   0   1  1) / ( 1   0   1 1) /( 1    0    1  0 ) 

Şeklinde de gösterilebilir.  

BU ŞU DEMEKTİR: TEK ÖLÇÜLÜ BİR ŞİİRDEKİ DİZELERİN TÜMÜ BU ÖLÇÜDEKİ GİBİ 

OLMALIDIR.   

   (Bir Özleşim şairi kendince güzel bir mısra kurar ve bu mısrada oluşan İLHAMIN ÖL-

ÇÜSÜNE GÖRE DE şiiri ilk mısrada oluşan ölçüye göre yazar. ) 

Ölçümüzün hedefleri arasında eski halk ve divan şiirlerimizde sık sık rastlanılan ses ve 

hece tekrarları oluşturmak,( aliterasyon ),ahenk yaratmak için ortadan bölüne bilen kafiye 

durakları oluşturmak, hatta mümkünse alt alta gelen kelimelerde bile kafiye veya ses ben-

zerlikleri meydana getirmek özel amaçlarımızdandır. Fakat bunu yaparken anlam yüzeysel-

liğine düşmek asla kabul edilemez. 

ÖLÇÜMÜZÜN NİHAİ HEDEFLERİ sınırsızdır. Üstten alta doğru her heceyle de şiir so-

nuna kadar şifreli anlamlar oluşturmak, Sabiha Küçüktüfekçi’nin önerdiği gibi her yönden 

anlamı olacak dizgiler geliştirmek, hatta her hecenin her sessizinin veya sesli harfinin baştan 
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aşağı aynı ses olması gibi çalışmalara da açıktır. Bu yöntemle hece sayıları değişken olan 

kafiyesiz ve serbest şiir tarzına uygun şiirler de oluşturmalıyız. Şöyle ki: serbest yazılan şiirde 

en kısa olmasını düşündüğümüz mısrayı baz alarak diğer mısraların bu mısra uzunluğun-

daki hecelerinde bu ölçüyü kullanıp diğerlerini serbest bırakabileceğimiz gibi artan hecelere 

de ölçüyü artırarak uygulayabiliriz. Bu fikir Murat Canpolat'a aittir ve anlayışımıza gayet 

uygundur. k) Şekil anlayışımızla ölçü anlayışımızı bir bütün olarak düşündüğümüzden, yaz-

dığımız şiirlerde mutlak olarak, hem dörtlüğü, hem beyti, hem de serbest şiiri ihya edecek bir 

şekil uygulamasına gitmeliyiz. Yani şiirlerimizde serbest görünümü de kazandıracak şekilde 

dörtlük ve beyit özelliğini mutlak bulundurmalıyız. Şiirimizde mümkün oldukça bir bölümde 

kafiyeyi kullanmamalı ama bunu yaparken de asla şiirin genel ritminden ve anlam kurgu-

sundan kopmamalıyız. 

Not: Bir Özleşim şiirinin tümü tek bir ölçü ile yazılabildiği gibi, bir şiirde iki ayrı ölçü de 

kullanılabilir. İki ayrı ölçü ile yazılmak istendiğinde söz gelimi beyitle yazılmışsa şiirdeki be-

yitlerin il mısraları (a) ikinci mısraları (b) ölçüsü ile yazılabilir. Örneğin Beyitlerle yazılmış bir 

şiirdeki tüm beyitlerin birinci dizeleri aynı ölçü ile ikinci dizeleri de diğer ölçü ile yazılabilir. 

Mesela: 

Â  lem  gör se çın çın  / gü ler bak  bi ze! = ( 6 + 5 = 11 hece ölçüsü )  

V __  __ V __   __   / V  __  __   V V = sayısal:1 0 0 1 0 0 / 1 0 0 1 1 ) = 

 

(1.) ölçü 

Te nin e lim dey ken / sa lak mı yım ben?  

V __  V __  __  __ /  V  __ V  __   __ = sayısal: 1 0 1 0 0 0 / 1 0 1 0 0 ) 

 

( 2.) ölçü 

Öpersem cehennem/ ya kar mış di ye.  

V __  __  V __  __ / V __  __ V   V    = sayısal: 1 0 0 1 0 0 / 1 0 0 1 1 ) 

 

( 1) ölçü 

Gü nahl a kor ku tur ço cu k mu yum ben? 

V __ V __ __ __ / V __ V __ __ =         sayısal: 1 0 1 0 0 0  / 1 0 1 0 0 ) 

 

( 2 ) ölçü 

Bu şiirde 1. ile 3  =2. ile 4. dizelerinin aynı ölçülerle yazılmış ve çift ölçü kullanılmıştır. 
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ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜ İLE ARUZ VE HECE ÖLÇÜSÜ İRTİBATI 

Necibe ÇETİNKAYA 

 

Klasik Türk Edebiyatı olarak da tanımlanan Divan Edebiyatı, "Yüksek zümre edebiyatı", 

"Saray Edebiyatı", "Eski Türk Edebiyatı" gibi adlarla da anılır. Şairlerin şiirlerini "Divan” de-

nilen kitaplarda toplamalarından dolayı, daha çok "Divan Edebiyatı" denmektedir. 

Divan Edebiyatının ilk örnekleri 13. Y.y da ortaya çıkmıştır. Bu edebiyatın ilk örneklerini 

Mevlana ve Hoca Dehhani vermiştir. 

Divan şiirinde konular sınırlıdır. Aşk, kadın, şarap,  din,  tasavvuf ile bazı felsefi düşün-

celer en çok işlenen konulardır. Toplumla ilgili konulara çok az yer verilmiştir. Eleştiriler 

topluma değil kişiye yöneliktir. Halk Edebiyatı ve Özleşim Ekolünde ise konu sınırlaması 

yoktur. Her konuda şiir yazılabilir. Divan şiirinde dil Arapça, Farsça ve Türkçe sözcüklerin 

karmasından oluşan Osmanlıcadır. 

Divan şiirinde başlangıçta Türkçe sözcükler çok kullanılmasına rağmen 16.yy dan sonra 

dil çok ağırlaşmıştır. Heceye dayanan Halk Edebiyatı ve Özleşim Ekolünde dil daha sade ve 

halkın anlayacağı şekildedir. Fakat yine de kökeni Arapça ve Farsça olan dilimize yerleşmiş 

kelimelerden soyutlamak zordur. 

Divan şiiri kuralcıdır. Konudan çok üslup ve anlatım önemlidir. Hece ve Özleşim’de ise, 

hem konu hem de anlatım önemlidir. Divan şiirinde kalıplaşmış sözler (mazmunlar) çok kul-

lanılmıştır. Aynı mazmunları hece ve Özleşim şiirinde de görüyoruz. 

Divan şiirlerinde aruz ölçüsü kullanılmıştır. Aruz ölçüsü, hecelerin uzun ve kısa oluşu 

temeline dayanır. Duraklara önem verilmemiştir. Aruz kalıpları bazen bir heceyi bölebilir. 
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Bunu Fuzûlî'nin bir beyiti ile açıklayalım 

mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün / mefâîlün kalıbıyla yazılmış. 

Gamım pinhân dutardım ben dediler 

.    ----     ----  --- / .  ----  ----     ----/  .  ---- ---- 

 

yâre kıl rûşen. 

-----/  .   ----- ---- ---- 

Desem ol bî-vefâ bilmem, inanur mu 

.   ----   ----  ----/ . ---- ---- ---- /  . ---- ---- ---- 

inanmaz mı? 

  . ---- ---- ---- 

 

Eğer incelenirse yâre derken yâ -re kelimesi bölünmüş. Üzerinde inceltme işareti olan 

heceler ise uzun okunmuş. 

Özleşim de ise hecelerin kapalı ve açık oluşu önemlidir. Aruzda olduğu gibi kalıplar 

yoktur. Her şairin kalıbı yazdığı şiire özeldir. Aruzda â -î -û gibi ünlüler uzun hece kabul 

edilirken, Özleşim’de açık hece sayılır. Şimdi yukarıdaki örneği Özleşim’e uyarlarsak: 

Gamım pinhân dutardım ben dediler 

.   V      V   V      .  V   V     V      .   .  V 

yâre kıl rûşen. 

  .   .  V   .    V 

 

Desem ol bî-vefâ bilmem, inanurmu 

   .   V     V   .   .  .    V   V.  .  V   . 

inanmaz mı. 

.  V   V     . 

 

Aruzda uzun heceler (---)  kısa heceler ( . ) ile gösterilmiştir. 

Özleşim’de kapalı heceler  (V  ) ile açık hecelerde  ( . ) ile gösterilmiştir. 

Örnekte de görüldüğü gibi aruzda, iki beyitte de uzun ve kısa heceler aynı olurken, 

Özleşim’e uyarladığımızda iki beyitte ki açık ve kapalı heceler aynı değildir. 

Alfabemizde uzun ünlü yoktur. O nedenle Özleşim’de aruzdaki uzun ünlüler açık hece 

olarak kabul edilir. Aruzda şâh -nâr -kırk -Türk gibi kelimeler yerine göre bazen bir uzun bir 

kısa ya da bir kısa bir uzun olarak kabul edilir. Özleşim’de ise bunlar sadece kapalı hece 

kabul edilir. 

Şimdi hem aruz hem Özleşim hem de hece ölçüsüyle yazılmış bir örnek inceleyelim. 

mef'ûlü / fâilâtün / mef'ûlü / fâilâtün kalıbıyla yazılmış. 

Gördük yıkık şu hânmân, yerlerde öz fikirler. 

Derdik aziz kelamlar, göklerde tüm zikirler. 
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- 

Aruz : --- --- . / --- . --- --- /--- --- . / --- .--- --- 

Özleşim: V V . / V . V V / V V . /V . V V 

Hece:    7 + 7  duraklı   14  heceli. 

Aruz, kusurlar olmadan yazıldığında aynı zamanda Özleşim ölçüsüne de uyuyor. Hem 

ritim ve ahengi yakalamış, hem de günümüz Türkçesiyle yazılmış oluyor. Özleşim’e kısaca 

kusursuz aruz da diyebiliriz. Tabi ki aruz kalıplarıyla yazmak şartıyla. 

Aruzda son hece açık da olsa daima kapalı kabul edilir bu kuraldır. Özleşim de de böy-

ledir. Fakat kural değildir. Açık da olabilir kapalı da. 

19.yy Divan Edebiyatı eleştirilmiş, Tanzimat’la birlikte Türk Edebiyatı, Batı Edebiyatının 

etkisi altına girmeye başlamıştır. Batıdan yeni nazım şekilleri alınarak (sone, tiriyole, terza-

rima gibi) şiirler yazılmaya başlandı. Fakat Yahya Kemal Beyatlı, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif 

Ersoy şiirlerini aruzla yazmaya devam ettiler. 

Aruzda belli kalıplara bağlı kalındığı için, aruzla şiir yazan şairler azdır. Aruz şiirin me-

lodisi ahengidir. İşte şiirdeki bu ahengi ve ritmi yakalamak için 2008 yılında günümüz ede-

biyatçılarından Şehamettin Kuzucular, Güler Turan, Sabiha Küçüktüfekçi "Özleşim "adını 

verdikleri bir topluluk kurdular. Amaçları unutulmaya yüz tutmuş Divan Edebiyatını farklı 

bir şekilde canlandırmaktı. Divan Edebiyatındaki uzun ve kısa heceler yerine, kapalı ve açık 

hece demeyi tercih ettiler. Özleşim’de aruzda olduğu gibi belli kalıplar yoksa da, şiirin ilk 

mısrasındaki açık ve kapalı heceler o şiire özel bir kalıp oluşturmaktadır. 

Divan Edebiyatında ki aruz kusurlarının olmayışı aynı zamanda hece ölçüsüyle yazılması, 

Özleşim’i aruzdan daha zor hale getiriyor. Her ne kadar zor da olsa bir şiir aruz kusurları 

olmadan, hem aruz, hem Özleşim, hem de hece olarak üç ölçüye de uyacak şekilde yazılabilir. 

Böylece Divan Edebiyatında özlediğimiz ahengi yakalayabiliriz. Hem divan şiirinin kalıplarını 

kullanmış, hem de günümüz Türkçesiyle divan şiirinin unutulmaya yüz tutmuş nazım şekil-

leriyle Özleşim yazmak, yüzyıllar önce yaşamış divan şairlerimize de bir vefa örneği olacaktır. 

Yazımı Divan Edebiyatı, Batı Edebiyatı ve Halk Edebiyatı nazım şekillerinden örneklerle, 

(Aruz-Özleşim-Hece) noktalıyorum. 
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EN SIK KARŞILAŞTIĞIMIZ SORULAR 

Nurcan ÖREN 

Farklı bir ölçü sistemi veya yeni bir oluşum gibi görünen Özleşim’le yazılmış şiirleri 

okuyanlar, en çok Divan Edebiyatı’yla benzerliklerine yoğunlaşıyor. İlk söylenen şey; “zaten 

Divan Edebiyatı var, siz ne yapıyorsunuz?” 

Öncelikle İslamî bilgiler ışığında Arap Edebiyatı’ndan, sanatsal unsurlardan dolayı Fars 

Edebiyatı’ndan etkilenen, medrese tahsili görmüş, okur-yazar insanların ortaya çıkardığı ve 

yüzlerce yıl ürün veren büyük bir edebî akımdan bahsediyoruz. Edebiyattaki yenileşme ha-

reketleriyle - nerdeyse- bıçak gibi kesilmiş ve raflara kaldırılmış bu hazinenin de modernize 

edilmesi ve millîleşmesi gerekirdi. Sade Türkçeyle yazılabilmiş, sanat değeri oldukça yüksek 

Aruz şiirleri de zamanında, millî olan hece ölçüsüyle birleştirilememişti. Bundan dolayı kal-

dırılıp atılan Aruzdan sonra okur-yazarlar tarafından özellikleri tam bilinmeyen Hece ölçüsü 

dayatılmıştı.  

O zaman içinde yapılması gereken Aruzun özelliklerini Türkçe’ye ve millî ölçümüz olan 

Hece ölçüsüne uyarlamak en doğru yoldu. Geç kalınmış bu çabayı, günümüzde göstermeye 

çalışıyoruz. 

Hemen arkasından “Sizin bu yaptığınız Aruz’un taklidi değil mi? Aslı varken neden tak-

litle uğraşıyorsunuz?” la karşılaşıyoruz. 

Aruzu taklit etmiyoruz. Aruzun hiç bir kalıbını kullanmak zorunda değiliz. Hecelerin 

açıklık-kapalılık özelliği düşünülerek uzun yıllar uyulan Aruz ölçüsünü, Türkçe hece şiirle-

rine de uygulayabildiğimizi ispatlıyoruz. Türkçe’de uzun-kısa hece yoktur, Arap ve Fars Ede-

biyatlarından aldığımız bu özellikleri çıkarıp, Türk Edebiyatı’nın özüne dönmesine yardımcı 
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oluyoruz. Bu da Aruzu komple kaldırmakla olmadığı gibi, onu yeniden taklit etmekle de ol-

maz. Özleşim esasiyle yazılan bazı şiirlerin, şairin tercihi sonucu, Aruz kalıbıyla da yazılması 

ve içinde “aruz kusuru” bulunmaması, o şiirin “Özleşim” olarak algılanmasını gerektirir. 

Bu soruları bir şekilde anlıyor ve cevaplandırmaya çalışıyoruz ama bir de “ Divan Ede-

biyatı, gelişimini tamamlamış, zirveye ulaşmış, zamanını doldurmuştur. Yeniden niye hort-

latmaya çalışıyorsunuz?” şeklinde bizi derinden yaralayan yaklaşımlar da var.  

Sözün, sanatın sonu olmaz. “Mükemmellik” diye bir şey varsa, kesinlikle onun sonu da 

yoktur. Güzel söz söylemenin, şiirin, edebiyatın bir şekilde bittiğini düşünmek, “En Güzel” 

olanı inkâr etmek anlamındadır. Yaptığımız şey; bir zamanlar Türkçeyi, Arap-Fars Edebiyat-

larının etkisinde, onların kalıplarıyla yazabilmiş, büyük şairlerimizin çabalarının da devamı-

dır. Güzelliği ve değeri tartışılmaz olan, edebiyatımızın da uzun bir dönemini temsil eden 

Divan Edebiyatının hâlâ yaşadığını, ölmediği gibi “hortlama”ya da ihtiyacı olmadığını göster-

meye çalışıyoruz. 

Böylesi sorularla,  Hece şiiri açısından da karşılaşıyoruz. “Bizim zaten hece şiirimiz var, 

neden bir de o heceleri açık-kapalı diye sıralıyorsunuz?” 

Anlatmak istediğimiz şeyi hece sayılarına göre söyleyebilen bir kültürümüz var. Türk-

çemiz o kadar zengin ve güzel bir dil ki açıklık-kapalılık durumuna göre de şiir yazılabilir. 

Bunu gösterebilmek, Türkçe hecelerin ve hece ölçüsünün de bilinenden çok daha güzel ol-

duğunu ispatlar. 

Bir de “Serbestçi”lerin serzenişiyle karşılaşıyoruz. “Hece sayısı ve uyak zorunluluğu var-

ken üstüne hecelerin açık-kapalılık durumunu da getirince biz nasıl yazalım? Türkçeyi ku-

rallarla boğmayalım.” 

Öncelikle “Serbest şiir” tahmin edildiği gibi “hiç kuralsız” değildir. Belki hece sayısı ve 

uyak yok gibi görünür ama onda da âhenk ve şiirin melodisi çok ön planda olmalıdır. Birbi-

rine uyan sesler ve heceler şiirin, müzik eşliğinde okunduğu hissini vermelidir. Özleşim öl-

çüsünde uygulanan serbestliklerden biri; dizelerin son hecelerinin, aynı şekilde olmalarına 

zorunluluğuna gerek olmamasıdır. Şairin isteğine bağlı ünlü veya ünsüzle bitebilirler ayrıca 

Serbest Özleşim’de kafiye zorunluluğu yoktur. Duraklar da hece duraklarına dikkat edilme-

den yazılabilir. Görüldüğü üzere; Özleşim ölçüsünde de kendi içinde serbestlik vardır. 

En çok karşılaştığımız bir soru da “ Hece ölçüsü, durak, kafiye ilaveten ünlüyle veya 

ünsüzle biten hecelerin sırası... Bunlara dikkat edeceğiz peki şiirin anlamını bütün bu ku-

rallar çerçevesinde nasıl ifade edeceğiz. Anlam, bu kurallara feda edilmiş olmayacak mı?” 

İşte anlatmak istediğimiz de bu... Bütün bu kurallar çerçevesinde anlamı da ifade ede-

bilmek. Böylece dilimizin ne kadar zengin ve güçlü olduğunu göstermek. 

Özleşim ölçüsünün varlığından haberim olduğu günden beri karşılaştığım soruların ce-

vaplarını vermeye çalıştım. Bu ölçüyü özümsedikçe örnek verecek, güzel şiirler yazacak bir-

çok şair olacaktır. Çığ gibi büyüyeceğimize inanıyorum. 
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ANADOLU'DAN BİR IŞIK 

Aydın ÇETİNKAYA 

 

Bilimsel çalışmalar, ilk insanların 20 000 yıl önce yeryüzünde yaşamaya başladıklarını 

işaret ediyordu. 

Teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler 

Fosiller üzerinde yapılan daha detaylı incelemeleri beraberinde getirdi ve 500 000 yıl 

öncesi telafuz edilmeye başlandı. Demek ki yüzbinlerce yıl önce de şairler vardı, tılsımlı he-

celer vardı, şiir vardı diyebiliriz. 

Tarih boyunca şiirlere konu olan ilham kaynakları aynı kalmıştır. Aşk, özlem, doğa, 

kahramanlık, vatan, tanrı, milliyet gibi. Değişen; şiirlerin yazılış şekli, ölçüler olmuştur. Ya-

kın geçmişimizde aruz ölçüsüyle yazılan şiirler divan edebiyatı adı altında Anadolu kültü-

ründe belirgin bir iz bırakmıştır. Hece ölçülü ve serbest şiirler aruzun gölgesinde kalmıştır. 

Son yıllarda ÖZLEŞİM ölçüsüne dayalı şiirler kendini hissettirmeye başladı. 

Özleşim ölçüsü fikri, 2008 yılında; edebiyat ve tarih alanında bilge kişi diyebileceğimiz 

Sayın Şehamettin Kuzucular ve arkadaşları tarafından ileri sürülmüştür. Emekleme döne-

minde olan Özleşim ölçüsünün üstün yönlerini gören şairlerimizin bu alanda da eserler ve-

receklerine inanıyorum. 

Özleşim; bütün mısrasındaki hecelerden açık olanların alt alta, kapalı olanların alt alta 

gelmesini gerektiren ölçüye dayalı bir şiir tarzıdır. 

Özleşim ölçüsü aruz kalıplarına bağımlı kalmaktan uzaklaştırıp şaire o anki ruh yapı-

sına göre kendi kalıbını oluşturma hürriyeti verir. 

Özleşim ölçüsü ile yazılan şiirlerde duraklara dikkat edildiğinde, hece ölçüsüyle birlikte 

şiir; daha canlı bir ahengi yakalamaktadır. 
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Türk aruzu diyebileceğimiz Özleşim; birçok aruz kalıplarına uyumlu bir şekilde şiir ya-

zımına da uygun bir ölçüye de sahiptir. 

Ben Özleşim ölçüsüyle yazılmış şiirleri; Yunus Emre'nin dergâhına taşıdığı aynı uzun-

lukta aynı kalınlıkta odunların yanması sonucu etrafa yayılan ışık ve ısıya benzetiyorum. 

 Özleşim’e olan ilgim eşimin (Necibe Çetinkaya)yazdığı bazı şiirlerde bu ölçüyü görmemle 

baladı. Yazdığım dörtlükler de Özleşim’e uygun kelime arayışı, kelimelere anlam yükleme 

duygusunun beni mutlu ettiğini hissettim. Özleşim ölçüsünün şiire kattığı müzikal ahengi 

görmek beni bu ölçüye yönlendiren bir başka etken oldu. 

İlk defa Özleşim ölçüsüyle şiir yazacak arkadaşlara bilgi amaçlı kısa açıklamalar ve ör-

nek şiirlerden sunmak istedim. 

son harfi  a ı i o u ü sesli harfle biten heceler ''AÇIK''. 

Diğer harflerle biten heceler ''KAPALI'' kabul edilir. 

Açık  .  

kapalı v 

ile gösterilir 

 

Örnek 1 

Evrene sığmayan bir aklın mahareti, 

Dünyada yön bulan her fikrin delaleti. 

Bu beyitte birinci mısrada ilk kelime olan ''evrene'' ile ikinci mısrada ki ''dünyada'' keli-

mesi açık kapalı paralelliği gösterir. 

Ev    re   ne.     

  v     .        .  

kapalı açık  açık 

 

Dün    ya   da. 

   v         .    .  

kapalı  açık  açık 

Devamında üst-alt aynı paralellği görürüz. 

Biz bu beyitin özleşim açılımını yaparsak: 

Ev re ne sığ ma yan bir ak lın 

ma ha re ti  

v..v.vvvv.... 

Dün ya da yön bu lan her fik rin  de la le ti 

v..v.vvvv.... 

 

Bu şiir aynı zamanda 6+7 duraklı kafiyeli bir şiirdir. Şiire bir ahenk vermiştir. 

 

Örnek 2 
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Hayalim doğmadan gönlümdeki semamdan. 

Işığım kahrolur gölgemdeki simamdan. 

Şualar yağmadan son sendeki güneşten. 

Dimağım pay alır kalbimdeki lemamdan. 

 

Lema: Parıltı 

 

Özleşim*)(*=..vv.vvv...vv 

Hece.          =6+7 

 

Örnek 3 

Bu şiirde RUBAİ kalıbı(Rubaide 12 ahreb,12ahrem kalıbı vardır)  ile özleşim ölçüsü pa-

ralellik göstermiştir. Aynı zamanda duraklara da dikkat edilerek hece ölçüsü ile zenginlik 

kazandırılmıştır. 

Gerçekte yalan bulan kederden kaçamaz. 

Gölgeyle siyah olan hederden kaçamaz. 

Kullar ki, keder heder nedendir bilemez, 

Derdiyle asil kalan kaderden kaçamaz. 

 

*)(*: vv..v.v.vv..v 

7+6=13 

mefûlü mefâ'ilün mefâîlü fe'ûl 

- -..- .-.- -..- 

 

Örnek 4 

Bu şiirde de aruz, özleşim, hece ölçüsü bir arada uygulamıştır. 

 

Edebinden satamazsan, sana mahsus pazarından, 

Düşeceksin gözü toklar, cana ferman nazarından. 

Kime sorsan diyecektir boşa koydun ezelinden. 

O da yetmez gibi halkın bıkacaksın azarından 

Aruz : feilâtün / feilâtün / feilâtün /feilâtün. 

 

. . --- --- / . . --- --- / . . --- --- / . . --- --- 

Özleşim : .. VV..VV..VV..VV 

Hece:4 +  4  +  4  + 4 = 16 
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VURULDUM *)(* 

 

Kendimi kendimde aşarken yorulmuşum. 

Bendime fendimle kaçarken vurulmuşum. 

Avcıyı gördüm de şaşırdım o benmişim. 

Derdimi sırtımda taşırken görülmüşüm. 

 

Özleşim*)(*=v..vv..vv.v.v 

Hece            =6+7 

 

ÇIRA  *)(* 

Kül olmak uğruna yakılan çıra benim. 

Kul kalmak uğruna bakılan çare benim. 

Sen kimsin dendi mi görülen cana dönen, 

Sonsuzdan bağrıma takılan hare benim. 

 

Hece:6+7=13 

*)(* özleşim: 

V V V V. . . . V. . .V 

 

ŞEHİTLER *)(* 

O gün giden can olup, nimetle atandılar. 

Bu gün doğan can olup, gururla batandılar. 

Yürek budur şan budur, ebetde uçandılar. 

Şu an için can olup,  zamanda vatandılar. 

 

Özleşim*)(*=.v.vv.v.v..v.v 

Hece            =7+7 

 

MUSALLAT *)(* 

Toprakta damlayım, kökler bana musallat. 

Yaprakta canlayım, gökler bana musallat 

Çöllerde bekleyen, açlar beni ararken, 

Bardakta gamlıyım, toklar bana musallat. 

 

Özleşim*)(* = vv.v.vvv...vv 

Hece=6+7 

Not: Örnek şiirler Aydın Çetinkaya’ya aittir. 
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ÖMRE SİTEM 

Nurcan ÖREN                    

(Şahamettin Kuzucular'a nazire) 

 

 

Şu çorak gönlüme artık baharın faydası yok 

Kırılan saz gibi çınlar sesinin perdesi yok 

Bu bahar çok daha zormuş nice bülbül ahı var. 

Velakin güller içinden derecek verdası yok 

 

Kederim merheme muhtaç,  ama dostlarda ilaç 

Bu bulutlar bile dertten görünür sanki kayaç 

Gözümün selleri coşmuş yine taşmış dideler 

Oluyor gönlüme girdap dönüyor seyyaleler 

Yıkamış kalbimi seller ama bir seldası yok 

 

Bütün engelleri yıktım hayalim hülyam için 

Yine savruldu bu gönlüm kaçacak duldası yok 

 

Yaralanmış bakışımdan hiç ışık beklenemez 

Feri sönmüş gözümün bir minicik sevdası yok 

 

Gemi olsam cam olurdum taşa çarpsam kırılan 

Gama battım ki görünmez sanırım bordası yok 

 

Dışı söyler içi ağlar bu sinem sırf yaradır 

Ne de mahsun bir âşıktır dilinin şeydası yok  

 

Doğumum bir mucizeyken hayatım hep sıradan 

Ölümün hüsnünü gördüm bugünün ferdası yok 

 

Özleşim ölçüsüyle yazılmış olup 8+7 Hece ve 

Fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün kalıbıyla Aruza da uymaktadır. 
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DOSTUM *)(* 

Nurcan ÖREN 

 

Vuslatın kutupta güneş, çölde yağmurdu inan 

Hasretinle çarpar iken kalp de pür nurdu inan 

 

Kırdın işte gönlümü sen bir de yıktın sarayım 

Dostumun diliyle gelen gül, dikenmiş n’apayım 

 

Ben mi yanlış anlamışım sen mi yanlıştın acep 

Yoksa tutmak ister iken sert mi itmiştin acep 

 

Ben düşünce ah ederek yerde kaldım acizim 

Bekledim gelir diyerek gelmedin ey azizim 

 

İttiğinde kırdın aman kol-kanat kalmadı hiç 

Bir de bastın üstüme bak güç-takat kalmadı hiç 

 

Senle dolmuş işte yürek her atarken anıyor 

Gönlümün kırıkları ah kalbe batmış kanıyor 

 

Her nasıl ki annesinin kızmasından yakınan 

Bir çocuk gider yine hep şefkat ister anadan 

 

Ben de sözlerin için ah küskünüm derbederim 

Şimdi özlemimden inan çok gelir bak kederim 

 

Dil yaran derinde fakat em olur ver de zehir 

Bil ki açtığın yaradan dem gelir derde zehir  

 

Sen benim can arkadaşım tek bağımsın kopamam 

Hem yanımda olmaz isen bil ki bir şey yapamam 

 

 

Not: Şiirimiz 8+7, 15’li hece ölçüsü ve  

Özleşim ölçüsüyle yazılmıştır. 

—v—v  —vv— / —v— — vv — 
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AŞKIN RENGİ 

Nurcan ÖREN 

 

Güpegündüz açıverdin gülizardan elime 

O güzel güller içinden gülüverdin hâlime 

 

Açılan gülleri görmem ışığım ol bana sen 

Gülüm olsan elem olmaz batırırsan da diken 

 

O güzel çehrene baksak kamaşır gözlerimiz 

Bu nasıl aşk acısıymış sararır yüzlerimiz 

 

Hazanın rengi mi kaplar dalı yaprakları ah 

Düşürür saçlara hüznüm bu yaman akları ah 

 

Sarı gülden seni buldum sarı günlerde bahar 

Yüreğimden kopuyor bak nice gözyaşları var 

 

Görünen her sarıdan hep ışığın yükseliyor 

Bu güzel güz güneşinden alevin har salıyor 

 

Sarışınsın sarısın gül dilerim sen benim ol 

Bana gelsen seni bir an bırakırsam beni sil 

 

Savururken saçı her dem geliyor son baharım 

Gülüşünden tutuşur can yanıyor şah damarım 

 

Sarı dallar sarı yaprak sarı güller sarı saç 

Görünen her sarıdan kap ışığından bize saç 

 

 

Bu şiir, Özleşim ölçüsü ile yazılmış olup ayrıca 

 

8+7 Hece ve; 

 

Fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün Aruz ölçüsüne de uymaktadır. 
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HAYIRSIZ 

Nurcan ÖREN 

 

Gönlümün en ortasından bir yerin varken gülüm 

Hep saraylar istedin sen sanki şah mıydın zalım 

İste benden bir canım var zor da gelmez ah ölüm 

Aşkı senden beklemek boş anladım kalbin ağır 

Böyle yârdan böyle kalpten bil ki gelmez bir hayır 

 

Kendi zevkten dört köşeyken her yerinden kin taşar 

Gör ki insafsız olan yâr hem de vicdansız yaşar 

Böyle bir aşk önce gözden sonra dillerden düşer 

Nefretin taşmış yürekten kalp yolun hep dik bayır 

Gözlerinden yıldırımlar parlıyor yok bir hayır 

 

Her ne istersen alırsın bitmiyor isteklerin 

Köşk saray park bahçe orman yetmiyor isteklerin 

Önce dağlar sonra bağlar yitmiyor isteklerin 

Kalbinin en sığ yerinden az da aşktan yer ayır 

Sahte gözyaşlar dökerken beklemem senden hayır 

 

 

Özleşim ölçüsüyle yazılmış olup, ayrıca 8+7 Hece ölçüsüne,  

Fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün kalıbıyla Aruz ölçüsüne uymaktadır. 
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NEFİSLE MUHASEBE *)(* (MÜZDEVİÇ MUHAMMES) 

Necibe ÇETİNKAYA 

 

 

Ey! Dünya çöllerinde yiten gönlümün narı. 

Üzgünlüğün neden ki başardınsa her zoru. 

Kalbin ziyayla dolsa erir bağrının karı, 

Sönmez ömür boyunca alevliyse aşk koru. 

Sensiz içim daraldı medet ömrümün varı! 

 

Varlar içinde yoksa birazcık kalan umut, 

Dağlar çöker figanla âlemler olur samut. 

Küssen şu gafletinle Halik vermeden komut. 

Hissizleşen ruhunda çürük hislerin uyut. 

Pişmanlığım ahımda aman ervahın yarı! 

 

Tonlarca yük taşır mı acizlendi bak beden. 

Ufkum daraldı sanki bilinmez niçin neden? 

Kimdir zalim olup da sebepsiz zulûm eden? 

Bir gün durur divanda hesap vermeden giden. 

Derman da dert de sende yetiş nurların nuru! 

 

Düşler karanlığında yarınlar bozulmadan, 

Ruhlar temizlenip de, yücelsin ezilmeden 

Ol dünya mezrasında sevaplar yazılmadan, 

Taşkın huzur bulur mu günahlar çizilmeden? 

Dolsun gönül umutla yıkılsın azap suru. 

 

 

ARUZ: mef 'ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün 

 

 ÖZLEŞİM: V V . V . V . . V V . V . V 

 

HECE: 7 + 7 = 14 
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ŞARKI  *)(* (BENDE KALAN GÖZLERİN 

Necibe ÇETİNKAYA 

 

Gözlerimin şavkısın bilki özeldir yerin, 

Ben gibi hep özlesen gözde susar sözlerin. 

Kaybolurum bakmadan öyle derinsin derin, 

Gönlümü mestan eden benle dolan gözlerin. 

 

Hissiyatım yemyeşil bakma sırrı gitmesin. 

Sende olan izlerim çizgilerim yitmesin. 

Düşleri efsunladım arzuların bitmesin. 

Sevdamı taçlandırır bende dalan gözlerin. 

 

Başka âlemlerdeyim senle bütün cüzlerim. 

Ok gibi kirpiklerin örtme inan özlerim. 

Sakladığım yerdesin sonsuza dek gizlerim. 

Aşkını lal anlatır bende kalan gözlerin. 

 

 

 

 

ARUZ:  MÜFTEİLUN / FÂİLUN / MÜFTEİLUN / FÂİLUN 

ÖZLEŞİM: V . . V V . V V . . V V . V 

HECE: 7 + 7 = 14 
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SAHNESİZ OYUN  *)(*  (TRİYOLE) 

Necibe TAŞKIN ÇETİNKAYA 

 

Oynuyorum perdesiz zor denilen sahnede. 

Şimdi sitemkâr ömür vahla geçen yıllara. 

 

Dünyada sürgündeyim arz denilen köhnede. 

Hür Azazel her zaman kolcu da yok şahne de. 

Hep ahuzâr gizlidir söylediğim mahnide. 

Oynuyorum perdesiz zor denilen sahnede. 

 

Savrulurum durmadan bilmediğim yollara, 

Koşma sakın dur gönül, gitme melun kollara. 

Duygularım hercümerç söyleyemem ellere, 

Şimdi sitemkâr ömür vahla geçen yıllara. 

 

 

MÜFTEİLUN / FÂİLUN / MÜFTEİLUN / FÂİLUN 

 

ARUZ - ÖZLEŞİM - HECE 

Azazel: Şeytan 

Şahne: Emniyet Memuru 
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GÖR HELE  *)(*  (TECNİS KOŞMA ) 

Necibe TAŞKIN ÇETİNKAYA 

 

Sancı çekmeyince nazlı yar deme, 

Üzgü ummanında yüz de gör hele. 

Kor olan şu bağrı vur da yar deme. 

Sevda hançeriyle yüzde gör hele 

 

İşvebâz dilinle aşka çal maya. 

Safderun seviyle gönlü çalmaya 

Tumturaklı sazla türkü çalmaya 

Yirmibeşte başla yüzde gör hele. 

 

Ağlatan kader mi bağrı yaşları 

Hep visalle geçti bunca yaşları. 

Tutkular selinde gözde yaşları 

Gül kokan yanakta yüzde gör hele 

 

 

Özleşim: 

- . - . - . / - . - . . 
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MURABBA *)(* 

(Bülbülün Güle Sitemi) 

NECİBE ÇETİNKAYA 

Gam ile mihnetteyim derdimi sor söyleyim. 

Şimdi yürek yastadır sanma ki hep böyleyim. 

Leylü nehar nûş edip ben sana meşk eyleyim. 

Zâr ile geçtin ömür ah! Şu gönül neyleyim. 

 

Aşkla muhabbet eden derdi-derûn taç eder. 

Hem bana yâr olmadın hem demi ettin heder. 

Gel kanıyor bak içim son mu bu? Heyhat! Kader. 

Zâr ile geçtin ömür ah! Şu gönül neyleyim. 

 

Yetti senin nazların çekmedeyim bil azap. 

Hissiyatım hercümerç yalvarırım duy Çalab. 

İnsafı yok gülzarın hicranı dindir ya! Rab. 

Zâr ile geçtin ömür ah! Şu gönül neyleyim. 

 

Bekliyorum her seher koyma sakın darda gül. 

Sustu dilim ötmüyor şimdi yürek nârda gül. 

Düştü dalından canan kaldı beden hârda gül. 

Zâr ile geçtin ömür ah! Şu gönül neyleyim. 

 

 

 

ARUZ: müfteilün / fâilün / müfteilün / fâilün 

 

ÖZLEŞİM: v . . v v . v v . . v v . v 

 

HECE: 7 + 7 = 14 
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ŞAH-MAT *)(* (TERZA-RİMA) 

NECİBE ÇETİNKAYA 

 

Karmakarış tüm zaman, devrana kızgın felek. 

Aklara girmiş siyah, ihvana ok saplanır. 

Dünyada seç erbabın ukbada yoktur elek. 

 

Sanma biter ah la vah! Şerde günah toplanır. 

Kalpte olur kördüğüm çözmeye ihlas gerek. 

Rahmete hasret gönül yunmasa kir kaplanır. 

 

Eyvaha meyletmeden ervaha sığmaz yürek. 

Canda canan olmadan cümlesi üryan kalır. 

Toprağı bekler adem evrene kalmaz direk. 

 

Bittiği an son oyun, şah ile mat düş olur. 

 

 

 

 

 

 

ARUZ: müfteilün / fâilun / müfteilün / fâilun. 

 

ÖZLEŞİM: V . . V V . V V . . V V . V 

 

HECE : 7 + 7 = 14 

 

 

 

 

 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ 

 
YIL: 2 SAYI: 6                          NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018 

 

 
 

41 

 

 

 

 

 

GAZEL *)(*  

(Şerha Olan Kalbimin) 

NECİBE TAŞKIN ÇETİNKAYA 

 

 

Şerha olan kalbimin mes'ulü hicran imiş. 

Dil-dara ok saplayan gözdeki müjgan imiş. 

 

Bağbanı mestan eden gülşen-i elvan iken, 

Bülbülü efsunlayan gülde ki reyhan imiş. 

 

Sırlara ket vurmadan gönlünü har dağlasın, 

Aşka ulaşmak için dil cana mihman imiş. 

 

Geçti ömür oldu hiç leyl-ü nehar hem-ayâr, 

Vasl-ı canan isteyen günlere düşman imiş. 

 

Gerçeğe üryan bakıp ah ile od yakmayan, 

Gaflete düşmüş kulun vah diye pişman imiş. 

 

Beklediğim yer araf gör nice ahvaldeyim, 

Vuslatı şah eyleyen firkate isyan imiş. 

 

Damlayı umman gören kendini dağ sanmasın, 

Taşkın'a ilham veren ol yüce Süphan imiş. 

 

 

müfteilun / fâilun / müfteilun / fâilun 

 

ARUZ -ÖZLEŞİM - HECE 

 

TERCİ-İ BEND (GAZEL) 

(SONSUZLUK) 
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NECİBE ÇETİNKAYA 

 

I.BEND 

 

Sonsuzluğun koyunda bilinmezde nerdeyim? 

Var ettiğin biçimde alemlerde surdayım. 

 

Dünya denen kafeste yaşarken düşüncesiz, 

Yoksan eğer yanımda karanlıkta yardayım. 

 

Sormaz mısın bakıp da; şu gökler, güneş ve ay, 

Eflakta nerdeyim ki? Görünmezde zirdeyim. 

 

Bilsen büyüklüğünde ne sırlar barındırır, 

Bulmak için seferde bilincimle turdayım. 

 

Gel-gitlerin selinde o sonsuz uzaydayım, 

Der-kâr olan şu çarkta bulunmaz saraydayım. 

 

 

II. BEND 

 

Ecram döner usulca düzen şaşmadan gider, 

Boş işlerin peşinde koşarken zaman biter. 

 

İnsan biraz düşünse cevaplar uzak değil, 

Evren nasıl oluştu bilirsen akıl yeter. 

 

Şaşmaz mizan bu işte; düzen kurdu el Melik, 

Her türlü mahlûkatta taat tesbihat eder. 

 

Anlar adem zamanla cihan zorlu imtihan, 

Heyhat! ki sonlu demde hayat kaybolur yiter. 

 

Gelgitlerin selinde o sonsuz uzaydayım, 

Der-kâr olan şu çarkta bulunmaz saraydayım. 

III BEND 
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Şeksiz düşüncesizce yaşarsan hayat hüzün, 

Durmak için huzurda olur sanma hiç yüzün. 

 

Esrarlı dehri dûnde bulunmaz ki haysiyet, 

Aldanma, gölge olma erenden sakın sözün. 

 

Nefsinle harlanıp da kırılmazsa zincirin, 

Eyvah! ki eyyamında baharlar olur güzün. 

 

Eğlenme dünyalıkla eder sanma bahtiyar, 

Bir müşti toprağınla hesapsız doyar gözün. 

 

Gelgitlerin selinde o sonsuz uzaydayım, 

Der-kâr olan şu çarkta bulunmaz saraydayım. 

 

IV. BEND 

 

Kimsin? Nesin ki burda diyorsun ölüm yalan, 

Ah! Sen ki derya içre köpüksün sönüp kalan. 

 

Her mahlûkat sonunda verir zerreden hesap, 

Her dem kalır azapta bilinmezde yol alan. 

 

Ağlar mı içli içli umarsızca gözlerin, 

Aşkınla yandığımda dumansız ateş salan. 

 

Sen handa mutlulukla yaşarken huzur-aver, 

Devran döner ahenkle o hayydır ebed olan. 

 

Gelgitlerin selinde o sonsuz uzaydayım, 

Der-kâr olan şu çarkta bulunmaz saraydayım. 

 

ARUZ.  mefûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün 

ÖZLEŞİM; 

V V . V .V . . V V . V . V 

HECE:7 + 7 = 14 

ŞİİR İNCELEME VE EDEBİ TENKİT, ÖZLEŞİM ŞİİRİ 

Şahamettin KUZUCULAR 
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Bir şiir başlıca şu açılardan incelenmelidir: 

A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ ) 

a= Nazım birimi( dörtlük mü, beyit mi, vb ) 

b= Kafiye düzeni : ( şeması, türleri ) 

c =Ölçü sistemi ( hece, aruz, serbest, özleşim ve varsa durak, kalıp ) 

d= Nazım şekli ( gazel, kaside...,koşma, varsağı, mani, özleşim vb.) 

 

B) İÇYAPI ( İÇERİK İNCELEMESİ ) 

a= Konu, tema 

b= Dil, üslup, anlatım 

c= İmge, benzetme, söz sanatları, anlam oyunları... 

d= Fikir, buluş, özgünlük, anafikir 

f= Psikolojik etkenler, duyumsal ve hissi faktörler... 

g= (Muhtevaya etki eden karakter, eğitim, bilgi,) Gözlem (ve deneyim unsurları) 

 

C ) SANAT AKIMLARI, DÖNEM VE ANLAYIŞLA İLGİLİ UNSURLAR(şairle ilgili) 

a= Mensup olduğu, dönem, akım, fikri yapı vb analizi 

b= Etkilendiği sanat akımları, eserler, yazarlar... 

c= Düşünce yapısı, inanç, hedef ve misyonu vb... 

D ) AHENK UNSURLARI (Müzikal değerler, asonans, aliterasyon ve melodik uğraşılar ) 

E) EDEBİ TENKİT ( Olumlu olumsuz yanları, genel değerlendirme, sonuç ...) 

 

AZAP DÜŞTÜ. 

 

Bir ömre bin hayatın, azap miktarı düştü 

Takvimle gün hesabın, kahır payları düştü 

Olmazdı şad olayım, ömür boş yere bitti 

Her günde bir kalemden kopan, uç yarı düştü 

 

Ben hiç mi hak etmedim, Yarab doğruyu bildir? 

Ağyar da yâr ile yat, kulun gözlere düşmüş 

Gel gör ki yağdı yakut, ziyan tek kârı düştü 

Duydum ki aşk cezasın, hâkim affına gelmiş 

Rabbim üvey kula son, idam ihtarı düştü. 

Şaştım da şad olunan, yârin koynuna düştüm 

Gel gör ki tek defadan, hapis efkârı düştü 

Gül yetti sahneye bak, sanıp gördüğü sensin 
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Zannımca boynu bükük, bakıp sapsarı düştü 

Bir türlü kâm alamam, hayat boş yere bitti 

Eller bu yanda düştüm, başım hep zarı düştü 

Düşmezdi hiç bu garip, nasip tekrarı düştü 

 

ŞAHAMETTİN KUZUCULAR 

 

A) DIŞ YAPI ( ŞEKİL İNCELEMESİ ) 

a= Nazım birimi: Dörtlük, üçleme, beyit ve tek mısrasın bulunduğu Özleşim 

Şiirine has bir özellik taşır. Dörtlük: halk; beyit: divan şiirine özgü nazım birimleridir. 

Üçlük kısmı serbest kafiyeli bir görünüm arz ediyor. Özleşimin şiir tarzlarımızı ihtiva eden 

şekil anlayışını temsil eden genel nazım birimlerini kullanmasına örnek teşkil etmektedir. 

b= Kafiye düzeni: 

Dörtlük. Üçlük. Beyitler. mısra 

 

_________ a _______ c ________ x ________ a 

 

_________ a _______ d ________ a 

 

_________ b _______ a 

 

_________ a 

 

Şiir, aaba, cda, xa... a, şeklinde bir örgüye sahip. Kafiye şeması dörtlükte rubai, tuyug 

Üçlüklerde son mısraı ilk mısra ile kafiyeli, diğer ikisi serbest kafiyeli beyitleri gazel 

şeklinde son mısraı ise yine ilk beyitle kafiyeli bir örgü ile oluşmuş gözüküyor. 

Şiir: - düştü redifi ile oluşturulmuş. Kafiye ise kimi zaman kelime köklerindeki miktarı, 

ihtarı, tekrarı, sapsarı, yarı, zarı gibi kelime köklerindeki arı sesleri ile kurulmuş zengin kafiye 

şeklindedir. Kimi köklerde kafiye ( ar) olmasına rağmen kimi kökler sapsarı, yarı gibi arı ses-

leri ile bitmektedir.( ı ) sesi kimi köklere belirtme durumu eki olarak gelmesine rağmen, kimi 

kökler arı sesleri ile bittiğinden kafiyenin bulunduğu her kelimedeki (ı) sesi belirtme durumu 

eki değildir. Redif, aynı anlam ve görevdeki ek, hece ve kelimelerden oluştuğuna göre (-ı) 

sesini redif sayamadığımızdan redif sadece düştü kelimesi üzerindedir. 

Kafiyeyi farklı anlam ve görevdeki ses, hece, ek veya kelimelerde arayacağımıza göre her 

biri başka anlamda ve görevdeki ( arı) seslerini zengin kafiye saymalıyız. 

c =Ölçü sistemi: Özleşim ölçüsü yatay mısralarda hecenin kurallarına; üstten alta 

doğru ise: sırasıyla her hecenin sesli veya sessiz harf ile bitmesi bakımından eşitlenmesine 

dayanır. Sesli ile bitenler ( 1 ) sessiz ile bitenler(0) ile gösterilir. Bu bakımdan: 

Bir öm re bin /ha yâ tın,a /zap mik tâ rı düş tü 
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0 0 1 0 / 1 1 0 I / O O 1 1 / 0 I özleşim ölçüsü kullanılmıştır. 

( _ _ _ . / . _ .. /_ _ .. / ._ ) şeklinde de gösterilebilir. 

 ( rakamsal sistem Sabiha Küçük tüfekçi tarafından önerilmiştir.) 

d= Nazım Türü: Bu şiirde önceden bilinen bir nazım türü değil Özleşim şiirinin hece, 

aruz ve serbest şiirin nazım şekillerini sentezleyen Özleşime özgü şiir şablonlarından birinin 

kullanıldığı anlaşılıyor. Şiir; dörtlük, beyit ve üçlüğü ihtiva ederken genel görünümüyle ser-

best şiiri andıran bir şekle sahip. Kafiye dizgisi gazel ile halk şiirinin kafiyeleşişini sentezleyen 

bir kurguya dayanıyor. 

 

B) İÇYAPI (İÇERİK İNCELEMESİ) 

a= Konu (tema): 

Şiir, beyhude geçtiği düşünülen bir ömre hayıflanışı dile getirir. Geçen hayat konusunda 

karamsar bir serzeniş içinde bulunan şair, yaşam direncinin serüveninde uğradığı şansızlık-

ları, başına gelen hadiselerin orantısız garipliklerini anlatmış. Bu durumu üvey evlatlara gös-

terilen muamelelere benzeten şair, şikâyetini Yaratana serzeniş derecesine çıkarır. Tanrıya 

içsel bir diyalog yoluyla halini arz eden şairin başına gelenlerden bunalışını ifade eder. Şiir, 

uğranılan haksızlıkları dile getirmede gösterdiği ilginç örneklemelerle dikkati çekiyor. Şairin, 

kendisine reva görülenleri tezatlarla belirtme hususuna ayrıca özel dikkat sarf ettiği anlaşıl-

maktadır. 

b= Dil ve üslup = Şiirdeki kelime tercihleri şairin eski dile olan yatkınlığını ve bilgisini 

gösterir.( Azap, kahır, beyhude, kam, şad, ağyâr...) Şiirin diğer hususlarının da göz önünde 

bulundurulduğunda eski şiirimizi yeni şiirimizle her açıdan bağdaştırmak şeklinde özetlene-

bilecek bir dil anlayışının geçerli olduğu görülür. Şiirde fiillerin ve fiilimsilerin sık sık kulla-

nılması şiire hareket kazandırmıştır. Anlamın pürüzsüz olmasına özel dikkat sarf edildiği, 

mısraların okurken pürüz yaratmamasına ve kolay okunmasına, okunurken güçlük yarat-

mamasına özen gösterildiği bunun için de kelime tercihine ve seslerin, kelimelerin uyumuyla, 

birbiri ardında rahat telaffuz edilmesini sağlayacak ayrıntılara çok dikkat edildiği anlaşılıyor. 

Ölçüden de azami istifadeyle vurgu ve tonlamaları bariz hale getirmeye özel çaba harcadığı 

anlaşılıyor. Her mısrada görülen anlam bütünlüğünü sağlamak, ifade kusuruna düşmemek 

için gerekli çabayı gösteren şairin, ölçü zorlaması yüzünden zaman zaman yabancı asıllı söz-

cükleri tercih etmek zorunda kaldığı anlaşılıyor. Sanatlı söyleyişe merak duyan şairin keli-

melerde bir kaç anlam çıksın çabasına düştüğü görülür. Tevriyeli, kinayeli ve ihamlı söyle-

yişleri seven şairin bir mısrada bir kaç anlam oluşturma gayesi göze batar. 

"Ağyar da yâr ile yat, kulun gözlere düşmüş." Örneğin yâr ile yat ibaresinde " yat " söz-

cüğünün lüks gemi ve yatmak fiilini kastedecek şekilde, gözlere düşmek deyimini ise yatta 

sevişenleri gözleyen ve göze gelmek, hatta kendinin de sahip olmasını beklemek gibi anlamlar 

gelebilecek şekilde kullandığı açıktır. Şairin bu özelliği hemen hemen her mısraında görülür. 

" Her günde bir kalemden kopan, uç yarı düştü" Şiirde kale sözcüğü mecaz anlamda dertlere 

karşı savunma yeri anlamında kullanıldığı gibi kalem sözcüğüyle dertleri yazmak, kenar söz-

cüğüyle değişmeceli kalenin taş kenarları, yazmaktan aşınan kalemin uçları... Birlikte kas-

tediliyor. 
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"Gül yetti sahneye bak, sanıp gördüğü sensin 

Zannımca boynu bükük bakıp sapsarı düştü." Kelimeleri birkaç anlama gelecek şekilde 

özenle seçen şairin bu durumu mısra boyutuna hatta mısralar boyutuna kadar da taşıdığı 

dikkati çeker. Beyitte , " sahneye çıkan sanatçılara gül götürülmesi olayı anlatılıyor gibi gö-

zükürken gülün solmasına sebep kıskançlık, sevdiğini görmeyince üzülüp solması gibi doğal 

olmayan, bambaşka ve güzel bir sebebe bağlanır.( hüsnü talil )Kısaca, şairin anlaşılır olma 

kaygısını taşımasına rağmen sanatlı bir dili tercih ettiği ortadadır. Osmanlıcadan giren keli-

meleri kullanıyorsa da divan şairlerinin Arapça ve Farsça terkip ve tamamlamalarına özen-

mediği, konuşma dilimize yerleşmiş olan bu tip kelime ve tamlamaları kullanmamaya özen 

gösterdiği dikkat çeker. Divan ve hece şiirimizi günümüz şiir diliyle kavuşturma amacındaki 

Özleşimcilerin dil anlayışına sadık kalmaya çalıştığı görülür. 

c= İmgeler ve söz sanatları 

Şiirde "ömre düşen azabın gün gün sayılması, gökten yakut yağarken şaire ziyan nasip 

olması, azap saldırısından kalesinin hasar görmesi, aşıklar affedilirken ona idam cezası ve-

rilmesi, gülün solmasına benzer şekilde, ellerinin bir tarafa, yüzünün kalbinden yana düş-

mesi gibi imgeler özgün imgelerdir. 

Şiirde: mısra boyutunda tevriye( çok anlamlı kelimenin iki gerçek anlamını da kastetme) 

ve iham sanatları kullanılır. Örneğin " yat, düşmek, kalem, yetti... " sözcükleri bu şekilde 

ihamlı ve tevriyelidir. Örneğin "gülün sahneye yetmesi" gül sahneye koştu, gül sahnede bitti 

anlamlarının ikisi de kastedilir. "Düşmezdi hiç bu garip garip yerlere düştü." mısraın tü-

münde tevriyeli ve ihamlı anlamlar vardır. Garip yere düşmek, garibin yere devrilmesi, yerle-

rin garip garip yerler olması gibi... 

"Gül yetti sahneye bak, sanıp gördüğü sensin/ Zannımca boynu bükük, bakıp sapsarı 

düştü" beytinde tecahül ü arifane sanatı vardır. ( bilmezlikten gelme)Burada işaret edilen 

anlam, olay ( mazmun ) şarkıcıların sahneye çıkıp şarkı söylemesi, ona çiçekler sunulmasıdır. 

Şair klasik söz sanatlarımızı çağdaşlaştırmaya ve güncel olaylarla örneklemeye çalışmıştır. 

Özleşimcilerin bir hedefi de budur. 

Ayrıca şiirde tezat ( Yakut yağdı bana ziyan düştü, düşmezdi düştü...) mecazlara ( gül, 

düşmek, sol yana) kişileştirme( gülün sahneye koşması, bayılıp düşmesi ) soru ( istifham 

sanatı) teşbih (benzetme kendisini üvey kula benzetmesi ) istiare ( kendini garibe benzetiyor 

ama benzetilen söylenmiyor) tenasüp( uygunluk, şiirin pek çok yerinde vardır.) gibi diğer söz 

sanatlarına da rastlanılır. 

d= fikir ( buluş ) Şiir hayatın tezatlarına değinirken maksadını anlatmak amacıyla te-

zatlardan faydalanır. Gökten yağmur yağarken şaire ziyan düşer. Oldukça özet bir ibarede 

derin fikirlerin aktığını görürüz. Azap muhasarasında kalesinde savunmada kalan şairin ka-

lesinin taarruzlarla gün gün yıkılmasına benzetilmesi, sahneye koşan gülün bayılıp dalının( 

dal, omuz manasında da kullanılır) üstüne düşmesi, şairin düşüş şekli fiillerle desteklenen 

hareketli sahne imgeleridir. 

Takvimdeki günlere düşen azapları saymak, yani gün gün yaşamak fikri de özgün kabul 

edilebilir. Yaratılmışların kaderi ve şansıyla ilgili irdelemelere yoğun olarak değinilirken şairin 

konuyla ilgili tefekkürü ve mesajları dikkati çeker. Şair, insan iradesi ve direncinin acizliğini 

vurgularken kaderin hayat üzerindeki etkisine boyun eğmektedir. Fakat bu düşün şeklini 
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özgün sayamayız. Şair bu yaygın inanca fikren boyun eğmektedir. Şiirde bu gerçeğe teslimiyet 

sezilir. Şiir, Yaradan’ın adaletini irdeleyen bir iradeyi yansıtır. Bu sorgulama şiirin ana tema-

sını oluşturmaktadır. 

Bir daha yaşayacak olamamanın verdiği hüzün ve ömrün arzu edildiği gibi yaşanmadan 

tükenişe yaklaşması somut bir düşüş tablosuyla betimlenir. 

f= psikolojik etkenler: Şairin, içsel durumunun kötümser olduğu, bedbinliğe düşüp 

yılgınlık gösterdiği ortadadır. Mücadeleyle geçen dönemlerin sonucunda yılgın ve yenilmiş bir 

ruh hali betimlenir. Serüvenlerden yorgun düşen, yenilgileri öznel hatalardan ziyade ilahi 

mukadderata bağlayan bir çaresizlik ifade bulur. Yenilgilerdeki faturayı kadere bağlayan ça-

resizlik şairin genel psikolojini belirler. İnsani hata ve engellerden ziyade şair ilahi engeller ve 

adaletin kadrine uğradığı kanaatindedir. 

g= Muhtevaya etki eden iç ve dış gözlemler: Şiir soyut -iç- gözlemle varılan tasvirlerin 

reel hayattaki eylemelere benzetilerek somutlanmalara başvurmuştur. İç dünyada yaşanan 

ve duyulan algılamalar, kale savunması, gülün bayılması, idama mahkûm olmak gibi ben-

zetmelerle betimlenir. Bu bakımdan soyuttan somuta doğru giden bir ifadeleniş önem kaza-

nır. 

 

C ) SANAT AKIMLARI, DÖNEM VE ANLAYIŞLA İLGİLİ UNSURLAR(şairle ilgili) 

a= Mensup olduğu, dönem, akım, fikri yapı: Şairin kelime tercihi, söz sanatları, maz-

mun (işaret edilen gizli anlam) kullanma alışkanlığı divan şiirine vakıf olduğunu gösterir. 

Gazelin kafiyeleşişi, ahenk stili, beyitlerdeki anlam bütünlüğü vb de buna delildir. Mısralarda 

da anlam bütünlüğüne önem verir. Anlaşılır olmaya değer vermesine rağmen 

Şairin sanatlı bir söyleyişi tercih ettiği barizdir. Buna rağmen konuyu seçimi ve yazma 

gayesi göz önüne alındığında sanatı hem halk hem de sanat için icraya çalıştığı anlaşılır. 

Şiirin dörtlükten tek mısraya kadar azalan şiir şekli klasik şekillere sadık kalmadığını belli 

eder. Modern bir anlayışta olan şairin klasik söz sanatlarını çağdaş yaşama aktarmaya ça-

baladığı dikkat çeker. Özleşim şiiri anlayışı ile hece, aruzu ve serbesti birleştirme amacına 

uygun olarak üçlük kısmında serbest bir kafiye anlayışı güdülmüş, kendilerine özgü bir ölçü 

ile aruzu heceyi sentezleyen Özleşim ölçüsü kullanılmıştır. Hecenin sayısal eşitliğine ve durak 

sistemine riayet ederken aruzun kusursuz halini ve kalıpsız şeklini ve Türkçe kelime yapısını 

esas alarak Arapça ile ilgili kısımlarını atarak kendilerine özgü bir ölçü oluşturmuşlardır. 

Şiirimizin tüm tekniklerini hem kullanma hem de modernize etme çabası göze çarpar. 

Duraklarında da kafiye kullanan şairin kelimeler arasında ses uyumlarına özel önem verdiği, 

ahenk yaratmaya çabaladığı fark edilir. Beyitlerde kimi seslerin özellikle yinelendiği anlaşılır. 

Tüm bunlar şairin şiiri sanat kaygılarıyla yazdığının işaretleridir. Şiirin dili ve kullanılan 

tekniklerle de halkın da anlayabilmesinin amaç edildiği izlenimini verir. Konu didaktiktir. 

 

b= Etkilendiği sanat akımları, eserler, yazarlar: 

Şairin şiirinde modernize çabasına rağmen divan şiirinin etkisi görülür. Bu şiir de 

Nabi’nin ve ekolünün izleri vardır. Fakat şairin şiirde konu bütünlüğüne önem vermesi, şiirin 

şekil hususları, kafiye anlayışıyla divan şairi anlayışında olmasına rağmen, hecenin genel 
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kurallarına duyduğu sadakati, şiirin genel görünümü ve düşün şekliyle serbest şiire olan 

yatkınlığı da göze çarpar. 

İmgelerin bazıların divan şiirinden esinlenerek oluşturmuştur." Gel gör ki yağdı yakut, 

ziyan tek kârı düştü " ibaresi Z. Paşa’nın meşhur mısraı bercestesinden alınmış bir fikri ihtiva 

eder." Gökten mücevher yağsa yoksulun bağına bir katresi düşmez" Gülün boynunu burması 

çok alışılageldik bir söylemdir. Bu bildik söylemleri şair kendi muhayyilesinde geliştirerek 

yazmıştır. 

c= Düşünce yapısı, inanç, hedef ve misyonu vb... 

Şairin inançlı fikri yapısı sorularla doludur. Bir takım çelişkileri anlamlandırma ve sor-

gulama içinde olduğu açıktır. " ben hiç mi hak etmedim ya Rab" gibi içsel sorgulamaları 

dillendirir. Kaderci bir yapıya sahiptir. Şairin mantıksal arayış içinde olduğu, detaylı düşün-

celere daldığı fark edilir. Yaratanın irade üstünlüğünü kabullenen, cüzi iradenin hükümsüz-

lüğünü kabul eden bir teslimiyet içinde olmasına rağmen son mısra iradenin devamını ortaya 

koyan bir söylem içerir. Tüm veriler şairin manevi içeriğe önem veren-sorgulamalarına rağ-

men inançlı- ve geleneksel çizgide düşünen kimliğini belirler. Buna rağmen realist düşün-

meye önem verdiği, reel hayatın farkında olan, melankoliye ve duygusallığa düşmeyen yapısı 

da ortadır. 

D) AHENK UNSURLARI: 

Şiir, hece, durak kafiye örgüsünün yanı sıra Özleşim ölçüsünün yapısından gelen ve 

yukardan aşağıya her hecenin sesli veya sessiz ile bitmesi esasına dayanan diğer ölçüsü yar-

dımıyla oluşan teknik bir ahenk örgüsüne dayanır. Duraklarında da kafiye sağlanarak ahenk 

desteklenmiştir. 

Bir ömre bin hayatın, azap miktarı düştü 

Takvimde gün hesabın, kahır payları düştü 

yedi hecelik durak sonlarında hayatın /hesabın, duraklarındaki kafiyeye benzer kafiye-

leşişi tüm beyitlerde görürüz. Hatta beyitlerde alta alta gelen kelimelerde de kafiyeye sık sık 

rastlanılır. Ömre/takvimde, bin /gün, hayatın /hesabın, miktarı/sayması, gibi. Bazı şiirle-

rinde tüm kelimelerin aynı sesle bittiğine dahi şahit olduğumuz( Ezim ezim ezdi elem ezgiler 

eza eder, Dudu dilim derde döner dinlerim deva diye ) gibi uygulamalarına da şahit olduğu-

muz bu şairin şiirin de diğer şiirlerinde kullandığını görmeye alıştığımız asonans ve aliteras-

yonları bu şiirde dikkati çekecek kadar belirgin kullanmadığını görüyoruz. Ama şairin durak-

ları ve duraklardaki kafiyelerle beraber durak tan sonra gelen ilk kelimelerin seslerini de 

duraktaki seslerden seçerek, durak içlerindeki kelime grupları arasında da bu tip vurgu ve 

ses tekrarları oluşturarak belirgin bir ritim oluşturduğu fark ediliyor. 

"Eller bu yanda düştüm, başım soytarı düştü." 

Mısraında ilk durak bölümündeki "yanda" ile ikinci durak bölümündeki "yana" sözcü-

ğüne, ilk durağın son kelimesi " düştüm" ile ikinci durağın ilk kelimesi olan "yüzüm" kelime-

lerindeki bağlantı gibi. Durak sonlarındaki kelimelerde daha bariz görülen anlamda ve ri-

timde oluşturulan ilişkileri bariz hale getirir." düştüm ", düştü gibi. Bu tip ritim uygulamaları 

şiirdeki tüm mısralarda uygulanmıştır. 
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Tüm bunlar şairin kelimeleri seçerken kelimeler arasındaki renk uyumlarına aşırı has-

sasiyet gösterdiğini belli eder. Şiirde anlama verilen önem kadar ahenge de önem verildiği 

anlaşılmaktadır. 

Şiir, ahenk ve anlam örgüsünü sağlamak açısından kelime, ses ve eklerin seçiminde 

hassas ayarlara sahiptir. Tüm bunlar yapılırken her mısra anlam ve meal bütünlüğü bakı-

mından kusursuz hatlara sahip görünmektedir. Mısralarda ifade açısından tutarsızlık, belir-

sizlik, fikri çelişki, fikri sıralama hata, gereksiz sözcük seçimi, etkisiz kelime kullanmak gibi 

kabahatlere düşmeden tüm bu ayrıntıların başarılmaya çalışıldığı görülüyor. 

Bu şiirde ise kelimelerin alta alta aynı seslerle bitmesi, seslilerin incelik ve kalınlıklarına 

göre belirli bir ritim oluşturacak şekilde sıra belirleyecek bir düzenekle konuşlanması ile des-

teklenerek aynı seslere vakıf kelime seçiminde gösterilen titizlik gibi çok ince ahenk detayla-

rına başvurulduğu görülür. Kelime seçiminden de fark edildiği gibi şairin aykırı vokallar bu-

lunan kelimeleri kullanmamaya özen gösterdiği açıktır. Kelime seçiminde sert veya yumuşak 

sessizlerin melodik uyum değerlerinin seçim ve mısra içinde sıralanmalarında her zaman 

melodik uyum, değer ve derecesine göre dizilim esasına azami olarak uyulmaya çalışıldığı 

görülüyor. Mısra içinde kelimelerin yerlerinin sadece ölçü açısından değil, bu ritmik dizin 

açısından da önemli bozulmalara yol açacaktır. Her hangi bir mısranın bir kelimesinin yer 

değişimi şiirin tümündeki yapıya aykırı düşecektir. O yüzden şiirdeki kelimelerin yerini de-

ğiştirmek göle kulağın yerini değiştirmek kadar bariz bir şekil bozukluğu yaratacaktır. Şairin 

bu resmi çok büyük bir titizlikle oluşturduğu aşikârdır. 

Sesler, sesliler, ikilemeler, ölçü, durak, dış kafiye duraktan kafiye, kelime seçimlerinde 

aranan melodik uyumlar, hatta kelimeler arasında kafiye oluşturularak ahenk sağlanırken 

şairin anlamdan kesinlikle ödün vermediğine ve anlam kusurlarına düşmediğine şahit olu-

yoruz. 

Fakat mısra içinde bu titizliği gösteren şairin mısra sonlarındaki kafiyelerde bunu ihmal 

ettiği gözden kaçmamaktadır. 

 

E ) EDEBİ TENKİD 

Görülen aksamalar varsa şekil ve içerikle ilgili değerlendirmeler: 

Şiir, hece şiiri cephesinden bakıldığında kafiye bakımından heceli kafiye anlayışına 

mısra sonlarında titizlikle uymadığı, bu açıdan bazı divan şairlerinin bakış açısına sahip ol-

duğu bakımından eleştirilebilir. 

Duydum ki aşk cezasın, hâkim affına gelmiş 

Rabbim üvey kula son, idam ihtarı düştü. 

İdam hükmüne düştü ibaresinin ilk mısra ile anlamca uyuşup uyuşmadığı- ifade dü-

şüklüğü bakımından-tartışılabilecek bir zafiyet göstermiştir. " ömür beyhude bitti, ömür boş 

yere bitti " ibareleri aynı anlama geldiği halde şiirde iki yerde kullanılmıştır. Bu yüzden şairin 

kolaycılığa kaçtığı söylenebilir. Özleşimcilerin mükemmel titizlik anlayışına uygun titizliği 

gösteremediği fark ediliyor. 

Dörtlükten tek mısraya kadar düşen şekil anlayışıyla oluşturulan şekillerin adının ne 

olduğu bilinmemektedir. Önerilen acaba yeni bir nazım türü müdür. Özleşimcilerin buna 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ 

 
YIL: 2 SAYI: 6                          NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018 

 

 
 

51 

benzer oluşturdukları nazım şekillerinin cismi varken isimleri belli değildir. Bunlar yeni na-

zım türleri ise adlarının da olması gerekmez miydi? 

Şiirin sonlarına kadar imla ve noktalamaya dikkat edildiği halde mısra sonlarına kon-

mamasının gerekçesini de anlayabilmiş değiliz. Konulması Özleşim şiiri anlayışı bakımından 

da önem arz etmektedir. 

Şiirin duraklarında oluşturulan kafiyeler genel olarak yarım kafiye cılızlığındadır. Şairin 

bu konuda da titizlik göstermediği açıktır. Kimse ona ortada da kafiye yap dememişse de 

madem kafiye olması tercih edilmiş, kafiyenin tam veya zengin olması şiirin kalitesini bu 

açıdan daha da arttırabilirdi. 

Bu olumsuz yanlarına rağmen şiir şekli, edebi sanatları kullanıp güncellemesindeki ba-

şarısı, ince düşünce eseri olduğu anlaşılan zorları rahat ifade edinişindeki mahareti, şekilsel 

yeniliği, özgün ölçüsü, ahenk ve aliterasyonlardaki başarısı, klasik şiirimizin tekniklerini çağa 

uyarlaması gibi bakımlardan incelenmeye değer bulunmuştur. 

Şiirde anlam, tema ve ana fikir açısından kayda değer bir ifade zenginliği yaratılmıştır. 

Anlam oyunlarından ve söz sanatlarından azami derecede istifade etmesi bakımından divan 

şairleriyle boy ölçüşecek durumdadır. Şiirin yoğun emek ve düşün neticesinde oluşturulduğu 

her mısra üzerinde defalarca kere durulduğu her halinden bellidir.. 

Kelime seçiminde ve anlam detayları üzerinde azami derecede durulup her kelime, ek 

hatta ses üzerinde detay işçiliğine aşırı hassasiyet gösterildiği bariz bir şekilde belli olmakta-

dır. Bu bakımından tek bir sesin bile değiştirilmesi şiirin bütününe zarar vereceği bu yüzden 

tek bir sesin dahi değiştirilemez derecede yerine oturtulduğu dikkati çeker. 

Anlam ve melodik açıdan her kelimenin çok büyük bir özenle yerine oturduğu dikkatten 

kaçmamaktadır. Özellikle ahenk düzeyi açısından üstün vasıfta olduğu kabul edilebilir. 

Söz sanatları açısından zengin örneklemeler içerdiği kabul edilebilir. 

Şiirin şekil, konu, anlam açısından dikkati çekecek düzeye ulaştığı, özgünlüğü, şekli 

kurgusu bakımlarından dikkati çektiği söylenebilir. 

Özce eski, şekil ve muhayyile açısından yenilik taşıdığı inkâr edilemez. Şairin parmak 

izi niteliği taşıyacak derecede kendine özgü bir üslup oluşturduğu açıkça ortadır. 

Şiir yeni bir tarzın örneği olması bakımından da dikkate değer gözükmektedir. Şiirin 

nazım şekli de edebiyatımıza Özleşimle giren nazım şekillerinden, Özleşimcilerin "klasik Öz-

leşim nazım şekli " adını verdikleri değişik bir şiir şekline sahiptir. 

Bir " Şiir hareketi olma" iddiasında olan Özleşim şiirinin başarılı olup olamayacağını 

zaman gösterecektir. 
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AŞK BİR DEMMİŞ*)(*    

Güler TURAN (Babidim) 

 

Değerin bildim bil değerim,  değerlim derken 

Hani bilmektir erdemi sevmenin, çok sevmen 

Sevenin çek kahrını, deme boş verip, ''aşk boştur, 

Değerin artar bil ki senin seversen hep sen. 

 

Seviyorsan, farz et ki demek o aşktır, haktır... 

Ya da sevmek zannımca, bazen mubahtır, farktır. 

Denemez hiç, aşk suç ya da aşk günahtır, ahtır... 

 

Ne desem boştur hoş ola dost,  senindir son söz. 

Bilemem aşkın ben cevabın; derim, var sen çöz! 

 

Yanacaksın, yok başka çâren seven ölmezmiş... 

 

  

 

-(Derlerse de inanma! Aşk bir yalan, bir dem/miş!)   - 
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MELODRAM  *) (*  

Güler TURAN 

 

 

Karanlıklarda bezedim yine bu son şarkımı 

Duyar sandım;  hani deyip,   o melodram farkımı 

Sazım tel tel seni çalar, sana coşar düm te ka 

Hüzün kaplar mı yüreğin,   çevirerek çarkımı 

 

Ne sevdim sen gibi, gönül dolusu hiç kimseyi 

Ne çaldım kimseye gülüm,   üfleyerek ben ney’i 

Ve sen;  sen, bilemedin delice hiç sevmeyi 

 

Çilendir ömrümü saran,   yine içim ağ gibi 

Bükük boynum yine garip,   yine hüzün dağ gibi. 

 

Ve de gönlüm yanar durur, sönmeyen çerağ gibi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENDİNE GEL *) (* 
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Güler TURAN 

 

Ne yabanın hükmüne boyun eğenim ey adem 

Ne de adem, yakmaya canım denesin dem’a dem 

Ne kırılır kimseye; küser,    darılır, gönlü-şen 

Ne de; _sevimsiz ve de safım_ diyemez, şeb-i dem. 

Boşa mı hep, kurmalı hayal,  niyedir böyle, gaf 

Neye gönül af/ede ki,  lâf’ı güzâf olsa lâf 

Emeği Rabbim de görecek,  buna denmez hilâf. 

 

Kısaca;  kendim de sorarım ve derim, ben neyim? 

Cevabımın her biri bilinse de, ben nesmeyim... 

 

Kişi, kendini bilmektir hüner; ne sor, ne geril, ne de ger!  

 

 

Not: 

Nesme: soluk alıp veren 

Şeb-i dem: gece ağlayan 

Dem-a dem: ağlama zamanı 
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GÖKTEN ÇOK AYVA DÜŞTÜ: ÖZLEŞİM TARZI MASAL 

Şahamettin KUZUCULAR 

 

Evler saman içinde, tüccar talan içinde; develer uçmaz iken, balıklar koşmaz iken, ül-

kelerin içinde, ülkülerin peşinde bir ülke varmış. Diye diye kalemistan demişler. Her kelam-

dan yemişler, her kalemden dermişler. Velhasıl kelam, ahalisi kalemlere o kadar heves eder 

imiş ki, her ülkeden çeşit, çeşit, allımı allı, pullu mu pullu, güllü mü güllü ne kadar kalem 

varsa derleyip, toplayıp getirmişler. 

Az diyelim öz olsun, söz dizelim tez olsun; dolma kalem, kesme kalem, çalma kalem, 

çıkma kalem, çırpma kalem, çakma kalem yapma kalem, dönme kalem, yetme kalem... Ne 

kadar çengelli çengelsiz kalem çeşidi varsa bulunur olmuş. Olmuş olmasına da bu kadar 

kalem çeşidinin arasında kurşun kalem yok olmuş. 

Meğerse memleketteki kalemtıraşlar basma, yayma, dağıtma, düzleme, işlerinde o kadar 

uzman olmuşlar ki bu eylemleri yapa yapa yiyecek, yutacak; kesecek, kırpacak tek kurşun 

kalem dahi bırakmamışlar. Bu işgüzar kalemtıraşlar nerde bir kurşun kalem bulsalar hemen 

üstüne çullanır, kenarından köşesinden çekiştirip, önünden arkasından büzüştürüp, kırpa-

rak, tır tarak, çekerek koparıp, yiyip bitirirlermiş. 

Bu kalemtıraşlar bir yazının bir köşesine postlarını serer, çakma kalem, çıkma kalem, 

dolma kalem gibi çeşitlerin tatlarından hiç hoşlanmazlarmış. Zati onların eti yenmez, kemiği 

kemirilmez, tatları, kokusu da bir halta yaramadığından etrafta bulunmalarından da hiç go-

cunmazlarmış. Bu kalemtıraşlar dahi sıfatları sayılan iş bu kalemlerden üçer beşer yanların-

dan bulundururlar bu cicili bicili kalemlere bakıp bakıp kurşun kalemleri kırpmanın, kopar-

manın hayaline dalıp dalıp efkârlanırlar imiş. Velhasıl ülkedeki üç kişiden dördünün böylesi 

kalemleri bulunurmuş amma kimsenin kurşun kalemi kalmamış. Ülkenin onca kalemşoru, 
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şilahşörü, yabankazı, gâvur sazı, ince belli, dudu dilli, şom ağızlı, bom sakızlı, cart markalı, 

curt tafralı erkeği dişili ne kadar çerme çeşit âdemi var ise hepsine haber salınmış ki : " İş bu 

kalemden var mıdır? Yok, mudur?" diye 

Az sormuşlar, çok sormuşlar, dere tepe düz sormuşlar vesselam bulamamışlar. Amma 

ki ülkenin Başboğaz'ının, Boşboğaz oğlu tutturmuş da tutturmuş ki " ille ki ben o kalemden 

isterim." 

Bulunamayınca da Boşboğaz yataklara düşmüş, eriyip biter olmuş. Boşboğaz'a soldan 

bakınca donu düşen, sağdan bakınca giyinen, ecili, bücülü, çakmalı, çıkmalı, dolmalı, dol-

masız ne kadar kalem getirmişlerse de o yutmamış. Sahtelerini alıp kokluyor, özlediği kokuyu 

alamayınca bin bir çeşit ustanın bin bir emekle gavuristandan özel gelen naylonlarla yapılmış 

kalemleri kaldırıp atıyor "Dedemin kaleminden isterim" deyip zırıl zırıl zırlıyormuş. Kalemşor-

lar, şilahşörler, yazmacılar, basmacılar, çıkmacılar, çakmacıların hepsi başucuna gelip " Bu 

kalem âlemin en iyisidir" deyip bin yeminle tasdik etseler de Boşboğaz bir türlü ikna olmu-

yormuş. Boşboğaz ara sıra " Bunca şahit böyle dediğine göre belki doğrudur" deyip kuşkuya 

düşünce alıyor, yazıyor; kurşun kalem gibi yazmadığını, dedesinin getirdiği kalem gibi kok-

mayıp bir takım ecnebi kokular geldiğini anlayınca ver yansına başlıyormuş. 

Bu işe çare bulunamayınca çakma küplere binen Başboğaz çıkma kalemleri kırıp döke-

rek bas bas bağırmış. Âlimlere, sanatkârlara, tacirlere, tüccarlara, işçilere ustalara deyip 

düzmüş." Bu memlekette bu kalemden yok mudur? Hadi bulamıyorsunuz yapanı da yok 

mudur?" diye söylenip durur imiş. Ahali ne yapmış ne etmiş bu derde çare bulamamış. Üs-

telik bunca marifetli cicili, bicili, çakması, çıkması varken Boşboğazın bu dertten ölmesini de 

bir türlü anlayamıyorlarmış. Taa gâvuristandan getirtilen naylonlardan, kokulardan yaptık-

ları kalemlerin hiç birini Boşboğaz bir türlü beğenmiyor dır dır ediyor; eriyip, çürüyormuş. 

Bulunamayışına sebep kalemtıraşların olduğu anlaşılınca, onların katline karar vermiş-

ler. Ama şirketleri geniş, sermayeleri gani, halıları da uçan halı olduğundan kalemtıraşlar 

ortalıktan kayboluvermiş. Giderlerken de zaten kesip, kırpıp, yeyip yutacak kalem kalmadı-

ğından üstüne bir de tef çalıp dümbelek yutuvermişler. Vesselam Boşboğaz'a sahtesini yut-

turamayacağını anlayan ahali gerçek bir kalem bulmaktan başka çare kalmadığına dank et-

mişler. 

Sayrılar gönderilmiş, postalar çıkarılmış, gümbür gümbür çalınmış ki " İş bu kalemi 

bulan, gören, duyan, yapan getirene şunca ödül var" diye bunu duyan Boşoğlan'la, Hoşoğlan 

az gitmemiş çok gitmişler vara vara Cumhur Baba'nın' yanına varıp ondan akıl dilemişler. 

Hikâyeyi dinleyen Cumhur Baba' yı almış mı düşünce! Efkârından kara karakaşları, kömür 

kömür saçları, katran gibi sakalları bir anda ağarmamış mı? Elma yanakları saman sarısına, 

kiraz dudakları buğday ölüsüne dönüvermiş. Oğlancıklara : " Oğulcuklar ben bu dertten öl-

meye ölmem de ben iyileşene kadar siz durun derdinize çare olurum " demiş. 

Demiş demesine, iyileşemiş iyileşmesine de bu derde çare bulmaktan öte "Bu millet na-

sıl geldi bu hale" diye düşünmekten yaban menekşesi gibi morara morara boynunu büke 

büke zavallı Cumhur Baba o günlerden sonra olmuş mu Kambur Dede. 

"Var varanın, sür sürenin; destursuz bağa girenin hali budur " derler. Kara karakaşınıza 

kar düşmesin. Katran katran saçınıza ak girmesin. Ömrünüz çınardan uzun, güzünüzde 
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meyve olsun. Çağıl çağıl akan çiğdem kokulu çaylara asitler dökülmesin. Dalınızda bülbülü-

nüz, bağınızda gülleriniz kurumasın. Karşı duran yayla, yaylak, ulu dağlar otağ olsun. Özü-

nüzde dirlik özü, sözünüzde mertlik sözü bulunsun. Derilsin dürülsün bir cennet mekân 

olsun. 

Diyelim de ne diyelim. Kambur Dede, almış yanına Hoşoğlan'la, Boşoğlan'ı düşmüşler 

yola düşmesine de Kambur Dedeye bir hal olmuş. Nerde bir ağaç görse dallarına bakar durur; 

şöyle bir türkü tutturur olmuş: 

İğde dalın dertlerime güler mi?        

Sahte tavuk tencerede pişer mi? 

Naylon ayı şu kayada poz verse 

Köylü sülün saçlarına işer mi? 

 

İğde görüp iğde keser, kiraz görüp kiraz keser olmuş. Nerde bir gül dalı görse bu sefer 

de eline kulağa atar: 

Yapma bülbül gül gönlünü çelemez. 

Dönme kuşlar keklik gibi gülemez. 

Fabrikadan yâr çıksaydı bizlere 

Şeyda gönlüm gerçek yâri bilemez 

Deyip dururmuş. 

Sonunda Hoşoğlan'ı dal beygiri, Boşoğlan'ı kömür katırı gibi yüklemiş. Yüklemiş de ha 

babam sırtlarına yüklemiş. Gâh durarak, bir çimerek, sap yakıp, saman yutup gide gide Ka-

lemistana varmışlar. 

Kalemistan'ın dükkânlarının vitrinlerinde naylon adamlar, naylon kadınlar ve çocuklar 

varmış. Kambur Dede Selam vermiş almamışlar. Onlara dokunmuş onlar ses vermemişler. 

Alçıdan ellerini tutunca tenlerinden bir sıcaklık duymamış. Kalıp bir ifadeyle donmuş bir 

bakışla hep görmedikleri bir yere bakıyorlarmış. 

Yollardaki adamlar, kadınlar bile aynı imiş, adamlar mankenlere, mankenler de adam-

lara benzer imiş. 

Kara kara düşünerek, ıkın dökün yıkın sökün kaşınarak çıkmışlar Başboğaz'ın yama-

cına. Bizimkileri allamışlar pullamışlar, hoş sefa dilemişler, altlarına yaylı koltuk, önlerine 

masaları sermişler. Kılkuyruk çeketli garsonlar, pon pon popolu tavşan kızlar önlerine koşu 

vermiş. Ellerinde süslü süslü tepsiler, allı morlu kadehler, tabaklarında çekyatlarla kanepeler 

gelip çadır direği yutmuş gibi dimdik durarak kimi " Ne içersiniz" kimi "Ne alısınız" diye so-

ruverirlermiş. İçeceklerden ayran, yiyeceklerden kıymalı börek bulamayan Kambur Dedeyi 

sıkıntı basmış. Ayranı tarif etmiş getirmişler bir rakı. Ispanaklı börektir zannedip aldığına da, 

demişler ki bu kanepe. Neyse ki Kambur Dede köfteye benzettiği Hamburger, domatese ben-

zettiği hormontesten yemeye razı olarak karnını doyurmayı başarmış. Ayran niyetine rakıları 

yuvarlayan Hoşoğlanla, Boşoğlan zıbarıp kalıvermiş. 

Kambur Dede bakmış ki ağaç sandığı masa naylon ağaçtan sahte, yerlerdeki halılar 

ipliklerinden sahte, oturduğu koltuğun derisi naylondan bile sahte, giyilen kumaşın yünleri 



EDEBÎ YÂD VE SANAT AKADEMİSİ E DERGİSİ 

 
YIL: 2 SAYI: 6                          NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2018 

 

 
 

58 

sahte, tutuğu bardağın camları sahte, gördüğü her suratın renkleri sahte, velhasıl her ne 

görmüşse gördüğü her şey sahte. Neylesin Kambur Dede? 

Sahte topraktan yapılmış vazodaki naylon gülleri eline almış Kambur Dede, varmış Baş-

boğazın yanına. Demiş ki : " Bu güller bizim bostanın güllerinden çok güzel görünürler ama 

nedense bunları koklamakla, bunlara dokunmak; bostan güllerine dokunmak ve güllerini 

koklamakla aynı şey değil. Sence sebebi nedir?" Başboğaz karşısındaki kamburun cehaleti 

karşısında diyecek bir laf bulamamış. 

"Senin dediğin güller bir günde solar, bunlar senelerce solmadan durur. Bunlara par-

füm döker kokuturum, kadife kaplatıp yumuşatırım." " Peki " demiş Kambur Dede " Senin 

derdinin çaresi ne kadar da kolaymış. Biraz sonra derdinin çaresi ile gelirim. Ama bana oğ-

lunun bir resmi lazım " demiş. 

Birkaç gün sonra Kambur Dede; Hoşoğlanla, Boşoğlan, Başboğaz'ın yanına tekrar var-

mışlar. Oğlanlar ellerinde uzun ve geniş bir paket tutuyormuş. Kambur Dede " Bizi Boşbo-

ğaz'ın yanına götürün "demiş. Gide gide Boşboğazın mekânına varmışlar. "Herkes çıksın" de-

miş Kambur Dede. Bir müddet sonra Başboğaz'ı odaya çağırıp : " İşte demiş derdine çare 

buldum." Boşboğaz ağlamadan sızlamadan babasının istediği gibi duruyormuş. Amma ki ga-

rip olan bir şey varmış. Oğluna sesleniyor o hiç ses vermiyormuş. Kambur Dede: " Bu düğ-

melere basarak istediği sesleri çıkartırsın" demiş oğlun istediğin sesi çıkarır demiş. Gözü oy-

namıyor deyince, Kambur dede bir düğmeye basmış gözlerini oynatmış. Dokunmak, kokla-

mak isteyince de, Kambur Dede masaya dizdiği şişeleri, kutuları, maskeleri göstermiş " Bun-

larla istediğin gibi kokutur, oynatır, ister güldürür, ister ağlatabilirsin. " Başboğaz'ın gözleri 

isnirinden Van kedisi gibi bir gözü morarırken diğer gözü kızarır hale gelince: "Sen oğluna 

her şeyin hatta sevginin bile sahtesini vermişsin. Ama o dedesinden kalan gerçek kokuya 

hasretti, sen onu sahteye razı etmeye çalışmışsın. Bak bu gerçeğinden çok daha güzel ve 

sorunsuz oğlunun sorunlu gerçeğini bize ver güzel sahtesi senin olsun. Ödülümüzü de ver 

de biz gidelim "demiş. 

Başboğaz yutkunup tıksırmış: " Olur mu hiç demiş, o benim canımdan bir parça 

O benden bir özdür. Nasıl bununla değiştirebilirim? " Kambur Dede buraya bak demiş. 

Baba bakmış ki gerçek oğlu, gerçek iğde, çam, köknar, söğüt gibi çeşit çeşit ağaçlardan ya-

pılmış kalemlerle oynuyor, onları kokluyor bağrına basıyor, kâğıda yazıyor kalemtıraşla yon-

tuyormuş. 

Başboğaz etrafta serpili yüzlerce çeşit çakma, çıkma, tükenmez, bitmez, süslü, dolma 

kalemlere; bir de bu eğik büğük saçma sapan odun parçalarına benzeyen daldan yontma 

gösterişsiz odunlara bakmış. Hepsi " Bu abuk sabuk odun parçaları için miydi? "demiş kendi 

kendine. 

Yok demiş Kambur Dede " Aradığı gerçekti, kalem buna bahane, gerçek kötü de olsa, 

evla sahteye göre." 

Gün olmuş devran dönmüş, sahteler gerçek olmuş, gerçekler sahte olmuş. 

Gökten çok ayva düşmüş birisini biz yedik, gayriyi kim yediyse? 
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Ne Demişler Bana Söylen… 

Şahamettin Kuzucular 

 

 

Yine güller başı eğmiş cana gelmez mi demişler 

Niye dal dal akışır gül yari gelmez mi demişler 

Bana söylen bu kadehten niye hep yâr gözükürmüş 

Kadehin öpmeye durmuş cini bilmez mi demişler. 

  

Ne demişler ne demişler ne demişler bana söylen… 

Yari eller sarıvermiş ona salmaz mı demişler. 

  

Şu bulutlar göğe çizmiş kaçışan sen koşuşan ben 

Boşadır atsa da değmez avı olmaz mı demişler. 

  

İki zülfün havalanmış iki kol düş bana gel der. 

Bu vehim içre düşen kul deva bulmaz mı demişler 

  

Ne demişler ne demişler ne demişler bana söylen… 

Daha iflah olamazmış yaza kalmaz mı demişler… 

  

Keremin aslı da yoktur çare olmaz mı demişler… 

 

 

AÇIKLAMALAR: 

Bu şiir Özleşim ölçü ve şiir sistemi ile Özleşim, aruz ve hece ölçülerinin hepsine uyacak 

şekilde yazılmıştır. 

Şiirdeki Vezinler 

Özleşim Vezni  ( İlk dizedeki tüm hecelerin sesli ve sessiz ile bitiş sırasını yukardan 

aşağıya oğru her hecede eşleştirmekle sağlanır. Örneğin bu şiirin her dizesinin ilk iki hecesi 

sesli ile bitmekte 3. V4. Dizeleri ise sessiz ile bitmektedir.   ( v: sesli ile biten hece, - sessiz ile 

biten hece) 

vv—vv--/  vv—vv – 

  

Aruz Vezni: Fe i lâ tün/ fei lâtün / fe i lâ tün / fe i lâ tün 

Hece 4+4 / 4+4: 16 hece 
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KALEKOLUN NÖBETÇİSİ  

                                             Şahamettin Kuzucular 

  

Deva gelmez tabibimden bela her mevkiden gelir. 

Sefa bilmez deli gönlüm cefa her mevziden gelir.  

Nice buhran günü gördük nice düşman kesen şehit! 

Cana gelmez ölü bahtım teneşir terziden gelir.  

  

Rica ettik dava kıldık Hüda takdir eder zulüm  

Oka düşmez, füze değmez; eza her dürziden gelir.  

  

İlahım lutf ede derken nice kurban keser dilim  

Dile derman ararım ben niza hep arziden gelir.  

  

Bilesin ey deli gönlüm sefa bulmaz naçar kalan 

Bize yardan vefa gelmez riya her fevziden gelir.  

  

Sana kastım şu ki ey dil çare yok gayri şaşkınız. 

Nice ömrün boşa düşmüş heba her mevzudan gelir. 

  

Kale koldur savaştayım bela her mevziden gelir.  

  

  

AÇIKLAMALAR:  

Bu şiir Özleşim şiir tarzı ile ve Aruz, Özleşim ve hece ölçüsüne uygun olarak yazılmıştır.  

Özleşim ölçü sistemi hece ölçüsünü ve kurallarını göz ardı etmediği gibi;  Zihaf, imale ve med 

uygulamaları olmayan hatasız aruz ölçülerine de uyabilmektedir. 

  

ÖLÇÜLERİ: 

 Aruz: fe ilâtün ( Fâ ilâtün) : fe ilâtün, : fe ilâtün ( Son cüz. _ ._  Mefâilün)  ( Aruza illa 

uysun isteseydik son cüz de: fe ilâtün olarak bitmeliydi) 

  

Özleşim Ölçüsü    ( vv-- /  vv-- / vv -- / v- v-)  Özleşim ölçüsünde belirli kalıp yoktur 

yatayda hece sayısı bakımından eşitlik ve durak düşeyde yukarıdan aşağı her mısranın her 

hecesi sesli veya sessiz ile bitmesi bakımdan eşitlenir. 

 Hece ölçüsü:  16 hece 8+8 li durak 
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PLAZALI GAZEL  

                                                      Şahamettin KUZUCULAR 

 

Ellerin le ‘si çift tower ben diksem Ne’cik gözükür 

bAyların  A ‘sı bir Ceops,  dağ dizsem küçük  gözükür. 

 

El öpüp,   dile bal döküp; süs yapmakla uğraşamam 

Gün gelir yılışık tavus,  kuzgundan cücük gözükür. 

 

Dil döküp beye koşturan, yal yutmakta şanlı fakat 

Tez vakit marifette boş,  hav yapmış enik gözükür. 

 

Yıldızın harı yüz güneş şavkından da narlı iken; 

Devri akla izah değil bir mumdan minik gözükür. 

 

Ey Şahap, şu siyah çul mu, gök kevgir mi böyle delik?  

Her ahım, nice gök delen, ok vurmuş, ışık gözükür.  

 

 

 

 

Bu gazel: 

 

  Özleşim ölçüsü  

 

 _  V _    V  /  V _  V   _   /   _    _   _      V  /  _ V  V  _  ile  

 

8+8 hece ölçüsü ile yazılmıştır. 
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VAKTİ HAZAN 

                                        Şahamettin KUZUCULAR 

 

Yaş döker vakti hazan biz, gamı deryayı gözleriz 

Kül olan ömre ziyan biz, kuşu Anka’yı gözleriz 

Tenha yerlerde hüzünkâr çökeriz de azap değil 

Son soluk geldi ve son güz, diye dünyayı gözleriz. 

  

Lav döküp hadde çeker gün, suda rengi elem yanar 

Dalmışız midyeye seyran yakamoz dahi tutmadan 

İnci çıksın diye kor göz, lâ'li deryayı gözleriz. 

  

Titriyor kor suda hüznüm, şu kayık ve de dalgalar 

Aksi yanmış cana bir naz ile Leylayı gözleriz. 

  

Gözyaşımdan seni seyran, yine tenha gider gamım 

Saç yolar el, yine sensiz, yine sevdayı gözleriz. 

  

Bir hazan yangısı çökmüş; ne yeşil ot, ne bir çiçek… 

Son bahar vaktini bilmez; güle doymayı gözleriz. 

  

Düş görüp eğleniriz çok; yâre erdiğimiz de yok 

Yüz güzel hülyası yetmez; adı hülyayı gözleriz. 

  

Saçla oynar, kaşla tartar, kumu çöple karışlarız 

Sanki eğlence değil güz, öte dünyayı gözleriz. 

  

Gâh şu tokmak, gâhi kısmet, gâhi kahpe felek vurur 

Cam çekiç, küp gibi sertiz; kaya kırmayı gözleriz. 

  

Son soluk geldi ve son güz, diye dünyayı gözleriz. 

  

Bu şiir Özleşim ölçüsü ile yazılmıştır. Tüm dizelerin tüm heceleri sesli veya sessiz harfle 

bitiyor olmaları açısından aşağıdaki kalıba göre dizilmiştir. 

_ :  sessiz harf ile biten heceyi 

V: sesli harf ile biten heceyi işaret eder. 

  

_ V _ _ / V V _ _ / VV _ V / V _ V _ 

Şiirdeki dörtlük rubai kafiye sistemini, beyitler, kaside ve gazel şeklini ifade ederken tek 

mısra ile bitmesi terza rimaya mahsustur.    
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*)(* YÂR BENİ N’EYLER BENİ 

                                   Şahamettin KUZUCULAR 

 

Mızrabın can koparır, şerh eder ney’ler beni. 

Mor gözün beste sızar, güftekâr eyler beni. 

Tek bakış öldürecek şey midir derler sana? 

Düş sazım bağrına yâr, öldüğüm göster beni. 

 

Öyle bir gam vuruyor, titriyor kuşlar bile. 

Çok çürük ah ediyor, zor düşer güller kola. 

İşve naz can tikeler; kurban et, pay ver beni. 

 

Dur yârim etme dedim. Duy neler etmiş bana. 

Tel edip, perde çeker, gâh çalıp çırpar beni. 

 

Gözyaşım düm tekedir. Beste yaz damlar tefe. 

Sol yanım tempo tutar; gök sayar, söyler beni. 

 

Yıldızım kaydı sanır, bakmayın beyler göğe. 

Bir fişek etti ah yâr; pat vurup serper beni. 

 

Bir yarım meydi ömür, bitti say konser beni. 

 

 

  

Not: Bu şiir Özleşim tarzı ve ölçüsü ile yazılmıştır. Şiir yukarıdan aşağıya doğru sırası 

ile her hecesinin sesli veya sessiz harf ile bitmesi esasına dayanan yatay da ise hece ölçüsü 

ve durak sitemine uyan,  istenirse kusursuz aruz ölçüsü ile aruz kalıplarına da uyabilecek 

şekilde yazılan ÖZLEŞİM ÖLÇÜSÜ ile yazılmıştır. 
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RUHUMUN ÖZÜSÜN... 

BÜLENT ARI 

 

 

Cananım, canımın kıyameti gizdir ölümümde 

Hayatım sana kul yüreğimi oldur yüreğinde 

Gözümün özüsün asaleti sırdır bakışında 

Bakışın cana can katanı da azdır âleminde 

Erisin sözünün manaları soldur kulağımda 

Kelamım sana yar geceleri yandır ocağında 

Korusun közümün ateşini söndür sıcağımda 

Ruhumun gözüsün selamımı açtır dudağında 

Yanayım yanayım heceleri yazdır sabahında 

Aşığım sana can kâinata güldür pınarında 

 

 

Not: Özleşim ölçüsü ile yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



 



 


