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“Hüsrev ü Şirin’de İkili Kullanımlar” adlı 
makale, Dr. Yaşar Tokay’ın, Harezm 
Türkçesini ayrı bir eserle değerlendir-
diği çalışmasıdır. (s. 309-328). Çalış-
mada söz konusu eserden tespit edilen 
ikili kullanımlar fonetik ve morfolojik 
ikilikler şeklinde incelenerek bu kul-
lanımların nedenleri ortaya konulur. 
Buna bağlı olarak Hüsrev ü Şirin’de or-
taya çıkan ikili kullanımların neden-
lerinin bazılarının ses olayları sonucu, 
bazılarının eserde geçen Oğuzca unsur-
ların sıkça kullanımı, Karahanlı yazı 
dilinden kalan özellikler, Çağatay yazı 
dilinde standartlaşan kullanımlar, ta-
rihî Kıpçak Türkçesinin belirleyici özel-
likleri olduğu belirtilir.

Dr. Fatih Kurtulmuş tarafından yazı-
lan “Taŋsuḳnāme-i İlḫānīˈnin Türk Dili 
Tarihi Araştırmalarındaki Yeri ve Öne-
mi” başlıklı yazıda Harezm Türkçesi 
dönemi için yeni sayılan bir eser olan 
Taŋsuḳnāme-i İlḫānīˈnin Harezm Türk-
çesine tercümesinin dil tarihi araştır-
maları üzerindeki öneminden bahse-
dilir (s. 329-337). Eser, yazıldığı saha, o 
dönemde yazılmış diğer eserlerden far-
kı ve muhtevası bakımından incelenir. 
Eserden söz varlığına katkılar yapılır.

Harezm Türkçesi döneminin sorun ve 
çözümlerini farklı bakış açılarıyla su-
nan bu eser, söz konusu dönem adına 
kaynak eser olma niteliği taşımakta-
dır. Harezm Türkçesi döneminin dil 
özelliklerinin, o döneme ait eserlerin, 
dönemin tarihî gelişiminin ve döneme 
ait bazı meselelerin ele alındığı makale-
lerden oluşan kitap, Harezm Türkçesi 
ile ilgili genel bir başvuru kitabı özel-
liğindedir. Orta Türkçe Döneminin İlk 
Evresi: Sorunları ve Çözüm Önerileriyle 
Harezm Türkçesi adlı bu kitap, bir se-
rinin ilk örneği izlenimi vermektedir. 
Tarihî dönemlerin ortak yayınlarla ele 
alındığı, tarihî dil meselelerinin ortaya 
konulması ve özellikle Türkçenin tarihî 
dönemlerine bağımsız bir şekilde yak-
laşılması açısından da dikkat çekicidir. 
Doç. Dr. Yaşar Şimşek editörlüğünde ve 
değerli katkılarla hazırlanan çalışma, 
birçok araştırmacının Harezm Türkçe-
si adına istifade edeceği niteliğiyle oku-
yucusuna sunulmuştur.
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Şiir ve şiir sorunları şiir tarihinden 
itibaren dönemlere göre zihniyet ve 
medeniyet değişimlerine göre daima 
tartışılan konulardan birisi olmuştur. 
Tanzimat’tan bu yana genel olarak şi-
irin poetik sorunlarını sıralamak icap 
ederse ilk başa “Şiir topluma mı hizmet 
etmelidir, sanata mı?” sorusunu almak 
gerekir. Diğer sıralama şiirde anlam, 

ses, ahenk, ölçü şeklinde devam etmek-
tedir. Elbette şiirin iç sorunları gibi dış 
sorunları da bulunmaktadır. Şiirde mü-
kemmeliyet, şiir ve ideoloji arasındaki 
ilişki, şiir ve düzyazı arasındaki ayrım 
gibi sorunlar da önce şairlerin ilgilen-
diği konulardandır. Eldeki kitap şiirin 
iç ve dış meselelerini ele alan yazılar-
dan derlenmiş bir çalışmadır. Kitabın 
yazarı Doç. Dr. Mehmet Özger’in aynı 
zamanda bir şair olması da dikkate de-
ğerdir ki meseleler bir yandan akade-
mik bir gözle değerlendirilirken diğer 
yandan bir şairin gözüyle değerlendi-
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rilmiş olması eserin başarılı bir nitelik 
kazanmasını sağlamıştır.

Kitapta Mehmet Özger’in başta Yedi 
İklim olmak üzere çeşitli popüler der-
gilerde yayımlanan şiir üzerine sorun, 
tenkit ve tespitlerini içeren yazıları-
nın bir araya getirildiği bir kitap olan 
Kusurlu Güzellik başlıklı kitabı Eylül 
2021’de Hece Yayınları tarafından ya-
yımlanmıştır. Şiir üzerine hayli ilgi 
çekici görüşlerin yer aldığı bu çalışma 
hakkında bir tanıtım yazısı yazmayı 
uygun bulduk. Kitabın içeriğine değin-
meden önce yazarın neden “Kusurlu 
Güzellik” olduğu merak uyandırmak-
tadır. Kitabın yazarı bunu ancak en son 
sayfasında açıklamaktadır. Hiçbir şiir 
mükemmel değildir. Her ne kadar Yah-
ya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi 
şairler mükemmel şiirin peşinden koş-
muşlarsa da şair, zihnindeki ve muhay-
yilesindeki tasarıları tastamam keli-
melere dökememektedir. Nasıl ki insan 
denilen varlık kusursuz değilse şiir de-

diğimiz tür de tıpkı üreticisi gibi kusur-
suz olamamaktadır. Kitabın yazarının 
Sezai Karakoç’tan etkilendiği muhak-
kaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki ku-
sursuzluk yalnızca Tanrı’ya mahsustur. 
Bu nedenle şiir de insan gibi mükem-
mel olma ihtimalini barındırmadan 
kusurlarıyla güzeldir. Şair kitabını “İn-
san nasıl kusurlu bir güzellikse şiir de 
öyle bir kusurlu güzelliktir.” cümlesi ile 
bitirmektedir ki bu da hem şiirin özünü 
hem de kitabın başlığını oluşturur.    

Bilindiği gibi şiirde imge meselesi bu-
gün dahi şairlerin uzlaşamadıkları bir 
konudur. Garipçiler adı verilen şairler 
imgesiz bir şiirin peşinden koşmuş-
larken İkinci Yeni şairleri imgeyi şiirin 
temeli saymışlardır. Kusurlu Güzellik’te 
de şiirde imgenin gerekli olmasını vur-
gulanır. İmgenin olmadığı bir şiir sıra-
danlaşacaktır ve şiir türünün özünden 
uzaklaşacaktır. Şair, “İmge, tüketim 
kültürüne karşı direnmenin bir biçimi 
olması açısından önemlidir.” sözüyle 
bu önemi vurgular (Özger, 2021: 19). 
Çünkü günümüzde bilinçsiz bir tüke-
tim mekanizması hüküm sürmektedir. 
Postmodern dünyanın sunduğu ni-
metleri sonsuz tüketme ihtiyacı duyan 
insanoğlu imgesiz bir şiiri de yalnızca 
tüketecektir. Hâlbuki imge, anlamın 
örtülü hâlidir (Özger, 2021: 18). Ah-
met Haşim’e göre şiirin anlamı açık 
belirtilmemelidir. Bu sıradan şairlerin 
işidir. Şiirin anlamı gizli olmalı ki oku-
yan kişi kültür düzeyine göre şiiri farklı 
farklı yorumlayabilsin. Şiir nesir gibi 
açık değil kapalı olmalıdır. Hilmi Ya-
vuz’a göre şiir bir okuyuşta anlaşılırsa 
düzyazıdan farklı kalmaz, bütün şiir-
sel özelliğini yitirir (Yavuz, 2012: 38). 
Tanpınar da aynı düşüncededir. Valery, 
Şiirdeki düşünce, meyvenin besleyici özü 
gibi gizli olmalıdır der. (Valery, 2020: 
184). Kusurlu Güzellik’te ise anlamın 
örtük olmasını dolayısıyla imgeyi post-
modern dünyaya karşı bir mekanizma 
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olarak görür. Bu nedenle şiir okur için 
tek kullanımlık basit bir mesele olma-
yacaktır. Kitabın son yazısını oluştu-
ran Şiirde Mükemmellik ya da Kusurlu 
Güzellik başlıklı yazısında yazar şairin 
şiirde anlatamadığını, yarım bıraktı-
ğını okurun tamamlaması gerektiğini 
düşünür. Kitabın başka bir bölümünde 

“Okur, Ey Okur” başlığını taşıyan yazı 
aynı zamanda şiir okuyucularına da bir 
sesleniş özelliği taşımaktadır. Çünkü 
her edebî eserde olduğu gibi şiirde de 
hitap edilen bir okuyucu kitlesi bulun-
maktadır. Bu kitle dönemden döneme 
de değişiklik gösterebilir. Bir şair bir 
dönem anlaşılmayabilirse de başka bir 
dönemin okur kitlesi tarafından sevi-
lip takip edilebilir. Yaklaşık 20 şairden 
örnek vererek şiirde metinler arasılığın 
da şiir için önemli olduğu vurgulanan 
kitaptaki söz konusu yazı ile aynı za-
manda güncel şiirin değiştiği de gös-
terilmiş olur. Şiirin değişmesi elbette 
metinler arası ilişkiyle ilgili değildir. 
Çünkü bu teknikler eski dönem şiirler-
de de bulunmaktadır. Şiiri değiştiren 
asıl şey postmodern dönemin getirdiği 
tür karmaşasıdır. İç içe geçen türler gü-
nümüzde tür kavramının anlamını yi-
tirmesine neden olur (Parla, 2012: 29).

Günümüzün şiirinde dış problemler-
den birisi de ideoloji ile şiir arasındaki 
ilişkidir. Mehmet Özger de bu kitapta 
hemen her ideoloji etrafındaki edebi-
yatın güdümlü olduğunu söyler (Özger, 
2021: 21). Fakat ona göre bir şair için 
ideoloji şiirine ve şairliğine zarar ver-
mediği müddetçe zararsızdır. Şiir tari-
hinden de örnek vermek gerekirse bir 
ideolojiye sahip şairler de şairliğini ko-
ruyabildiği için bugüne ulaşabilmiştir. 
Bunlardan birkaçı Necip Fazıl, Mehmet 
Akif, Nazım Hikmet gibi belli bir ideolo-
jiyi savunan şairlerdir. Tamamen ideo-
lojisiz bir şiirden de söz etmenin müm-
kün olmadığını söyleyen Özger, bir 
metnin önce şiir olmayı başarabilmesi 

gerektiğini söyler (Özger, 2021: 22).  

Kusurlu Güzellik’te yer alan “Şiirde Ge-
lenek ve Gelecek” başlıklı yazıda her sa-
nat eserinin aynı zamanda bir seyirciye, 
bir okuyucuya muhtaç olduğunun altı 
çizilir. Bugünün konuşma dili, beğeni 
anlayışı ve kelimelerinin şiire girmesi 
kaçınılmazdır. Bunun için Servet-i Fü-
nunculara yönelik “dekadanlık” suçla-
masını haksız bulan yazar şiirin haya-
tiyetini yaşama değebilmesinde bulur 
(Özger, 2021: 28).

Mehmet Özger’in kitapta üzerinde dur-
duğu bir diğer husus da şiirde ses ve an-
lam üzerine olan meselelerdir. Esasen 
bu Tanzimat’tan günümüze süregelen 
şiir meselelerinden biridir. Şiirde Ses 
ve Anlam adını taşıyan bu yazıda şiir-
de ölçü, kafiye- redif olmasının zorun-
lu olmadığını söyler ancak şiirin bir iç 
sesi ve akışı olmalıdır (Özger, 2021: 35). 
Birol Emil, iki tür şiirden söz eder. Bazı 
şiirlerin yüksek sesle okunması, yük-
sek tonda bir belâgat ve hitabetle anla-
tılması gerekir. En Eski Türk şiirinden 
Namık Kemal’e kadar olan şiirimizi bu 
yüksek tonda okunmaya uygun oldu-
ğunu görmekteyiz. Emil’in söylediği 
diğer şiir türü hiçbir hitabet ve bela-
gate uygun olmayan onları okurken 
sessizliği andıran bir fısıltı gerekir. 
Bunlar birincisinin aksine peşlerinden 
sessizliğin, hülyanın, yalnızlığın, kendi 
içine kapanmanın gelmesini bekleyen 
şiirlerdir (Emil, 1997: 396). Anlam ve 
ses üzerine tartışmalar şiir var oldukça 
sürecektir. Kusurlu Güzellik’in yazarına 
göre bunda dünyanın her geçen gün 
globalleşmesinin de rolü vardır. 

Her ne kadar kitapları kapaklarına ba-
karak yargıda bulunma taraftarı de-
ğilsek de kitabın kapağının bu yazı ile 
dolayısıyla şiirde sesin önemini vur-
gulayan bir tablo niteliği taşıması ne-
deniyle bir uyum gösterdiğini belirt-
meliyiz. Bu başarılı çalışmanın şiirin 
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bazı meselelerini günümüz anlayışı ile 
değerlendirmesi yönüyle şiir üzerine 
çalışanlara da iyi bir kaynak olacağını 
düşünüyoruz. Bundan dolayı Mehmet 
Özger’e teşekkür ediyoruz. 
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Prof. Dr. Sadettin Özçelik, 16 Aralık 
1957 yılında Şanlıurfa’nın Ceylanpı-
nar ilçesinde 10 çocuklu bir ailenin 
5. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve 
ortaöğrenimini Şanlıurfa’nın ilçelerin-
de tamamladıktan sonra 1977 yılında 
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 
öğrenimine başladı ve 1981 yılında 
mezun oldu. 1981-1983 yıllarında İs-
tanbul (Tuzla Piyade Okulu) ve Babaes-
ki’de yedek subay olarak askerlik yaptı. 
1983-1985 yılları arasında ise Eskişehir 
Mihalıççık Lisesinde Türk Dili ve Edebi-
yatı öğretmeni olarak çalıştı. 1984 yı-
lında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana 
Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi-
ne başladı ve Ahmet Bican Ercilasun 
yönetiminde “Ali Şir Nevayî Mecali-
sü’n-Nefâis” adlı tez ile 1986 yılında 
mezun oldu. 1985’te Dicle Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümünde araştırma görevlisi olarak 
göreve başladı. İnönü Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Ede-
biyatı Ana Bilim Dalında doktora öğre-
nimine başladı ve Osman Nedim Tuna 
yönetiminde Nidâyî Mehmed Çelebi’nin 

Menafi’ün-Nâs adlı tıp kitabı üzerine 
hazırladığı “Nidâyi Menafi’ü’n-Nâs (Dil 
Özellikleri-Metin-Söz Dizini)” adlı dok-
tora tezi ile mezun oldu (1987-1990).

1990 yılında Dicle Üniversitesi Ziya 
Gökalp Eğitim Fakültesi Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent 
oldu ve 1996’da doçent unvanı aldı. 
Aynı yıl Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp 
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