
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 12 

DENEME ÜNİTESİ DERS İŞLENİŞİ 
 

1940-1960 DÖNEMİ: Şiir Sanatı- Suut Kemal Yetkin 

DERS: Türk Dili ve Edebiyatı 

SINIF: 12 

ÜNİTE: 6 Deneme 

KAZANIM:  

 
Ünite Süresi: 2 HAFTA  

OKUMA  YAZMA  SÖZLÜ İLETİŞİM  

 
1. Dünya edebiyatından bir deneme 
örneği  
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-
1960 arası) bir deneme örneği  
3. Cumhuriyet Dönemi’nden (1960 
sonrası) iki deneme örneği  

denemenin, türün ilk örneklerinden 
olmasına özen gösterilir.  
 

 
Öğrencilerden istedikleri 

bir konuda deneme 
yazmaları istenir.  

yazılar çeşitli araç ve 
yöntemlerle (sınıf panosu, 
okul panosu, dergi, gazete, 
sosyal medya…) sergilenir.  
 

 
Öğrencilerden, yazdıkları 

denemeleri sınıf ortamında 
sunmaları istenir.  
 

Dil Bilgisi Konuları:  
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 HAZIRLIK  

 

• Şiir ve nesrin, benzerlik ve farklılıkları nelerdir?  

• Hangi tür şiirleri tercih edersiniz?  

• “Anlatmak” ile “hissettirmek” arasında nasıl bir fark vardır?  

 

 

 

ŞİİR SANATI 

 

Şiir için, nesir olmayan şey derler. Belliyi belirtmek gibi görünen bu tanımlama, 
şiirin derin bir yönüne dokunmaktadır. Valery, düz yazıyı yürüyüşe, şiiri raksa 
benzetir. Yürüyüşün açık bir amacı vardır. Her yürüyüş, istenilen şeye yönelmiş bir 
hareketi ifade eder. Bu hareketin tarzı, hızı, o şeyin cinsine ve uyandırdığı arzunun 
şiddetine bağlıdır. Yürüyüş gibi, düz yazının da bir hedefi, bir amacı vardır.  

Raks ise, birtakım hareketlerden ibarettir. Fakat bu hareketlerin amacı, 
kendilerindedir. Gideceği yere raks ederek giden bir kimse görülmemiştir. Raks gibi 
şiirin de, başka yerlerde gözü yoktur, amacı kendisindedir. Fakat raks, faydacı 
hareketten ve dış hedeften ne kadar uzak olursa olsun, bayağı yürüyüş gibi, aynı 
uzuvları, aynı kemikleri, aynı adaleleri ve aynı sinirleri kullanır. Şiiri de, düz yazıdan 
çok farklı olmakla birlikte, aynı kelimeleri, aynı şekilleri, aynı ses perdelerini 
kullanmaktadır. İşte raks, hayat için gerekli vücut hareketleriyle nasıl gayesi kendinde 
olan bir hareketler sistemi yaratıyorsa, şiir de yaşama ihtiyacından doğmuş olan ve 
bu sıfatla hayatın ve düşüncenin buyruğunda bulunan sözcükleri sanki köklerinden 
çıkararak onlarla kendi kendine yeten bambaşka bir dünya yaratıyor.  

Yürüyüş ile raks arasındaki başkalığı, düz yazı ile şiir arasında da 
görmekteyiz. Bunun içindir ki, yürüyüşten hiçbir suretle raksa varılmadığı gibi, rakstan 
da hiçbir yürüyüşe varılmaz. Aynı şekilde nesir hâlinde düşünülen bir şeyin, şiir olarak 
söylenişine imkân yoktur.  

Şiirle nesri birbirine karıştırdıkları, bir tür manzum nesir yazdıkları içindir ki, 
Tanzimat ve Servet-i Fünun şairlerinin birçoğu, şair olamamışlar ve bize şiirin 
lezzetini tattıramamışlardır.  

Şair kelimelerle, insanlar arasındaki ilişkilerin, doğadaki varlıkların bir tür kaba 
özetleri olan kelimeler, içinde yaşadığımız dünyaya hiç de benzemeyen bir şiir 
dünyası nasıl yaratabiliyor? Şiirin sırrı işte burada. Şair başarısını, kelimelere günlük 
anlamlarını unutturan sezişine ve ustalığına borçludur. Potaları üzerine eğilen bir 
sihirbaz gibi, kelimeler üzerine eğilen şair, onları gizli ses ve anlam ilişkilerine göre 
düzenlemeye çalışır. Onun sezişlerle taranan heyecanı bu çalışmanın yanılmaz 
rehberidir. 

Şiir sanatında her şey, mutlu kelimeleri bulmak, iç kaynaşmalarının o elle 
tutulur gözle görülür kabarcıklarını, birer inci gibi dizelerdeki bekleyen yerlerine 
yerleştirmektir. Yahya Kemal’in, Rindlerin Ölümü’nde ikinci dörtlük önceleri şöyleydi:  
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Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde  

Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter,  

Ve siyah serviler altında yatan kabrinde,  

Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.  

 

 

 

Şair bu dörtlükteki üçüncü dizeden bir türlü hoşnut kalmıyor, yerini arayan 
fakat bulamayan bir kelimenin verdiği tedirginlikten bir türlü kurtulamıyor. Uzun 
çalışmalar ve dizelerin nabzını yoklayışlar sonunda, şair, yerini arayan serin 
kelimesini bulup siyah kelimesinin yerine oturtmayı başarıyor:  

 

Ve serin serviler altında yatan kabrinde  

Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. 
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Nasıl? Şimdi servilerin serinliğine karışan bütün bir mâverâ serinliğinin haz 
hâlinde içimize aktığını duymuyor muyuz?  

Serin, servi, kabir, seher, açar, her, bir, öter kelimelerindeki r’lerin, dizelerin 
uyum yapısında nasıl katkıları olduğu meydanda. Siyah, ne anlam, ne de biçim 
bakımından yerindeydi.  

Bu yolla, dize içindeki kendi yerlerini bulan kelimeler, faydacı ve düşünsel 
değerlerini yitirirler; bir araç olmaktan kurtulurlar.  

İşte şiirin doğuşu ve ilerleyişi, dili bu faydacı görevinden uzaklaştırmak ve ona 
bir büyü imkânı kazandırmak yolunda harcanan gayretin uzun bir tarihi olarak 
görünüyor. Şiir için, “esrarlı bir uyum ve anlam bileşimi” dedim. Hiçbir formül, bu 
uyum ve anlam bileşiminde, uyumun ve anlamın niteliklerini ve oranlarını 
saptayamaz. Bazen günlerce, aylarca çalışan şairin, kendisi de beklemediği bir anda, 
bu bileşimi gerçekleştirdiği olur. Bu bakımdan insan ya şair doğar, ya doğmaz. Yalnız 
şu var ki, şair dizelerini, sıkıntılarıyla ve sabrının üzüntüleriyle yoğurmadıkça, yalnız 
yetenek halinde kalan şiir, ancak bir mevsim sürer ve bize kokusu çabucak uçan 
birkaç anı bırakıp geçer. Bence Mallarme’nin, “şiir, rastlantının kelime kelime 
yenilmesidir.” sözünü, “rastlantıyı sabırla aramak ve bulmak” anlamına almalı.  

Hayat karşısında, hayatın bazı anlarında derin ve tarifsiz bir heyecan duyan, 
zaman içinde uzaklaşır gibi olan şair, bu rastgele doğan heyecanı her zaman duymak 
ve duyurmak imkânlarını arar. Şiir, bu imkânların gerçekleşmesidir. Ve şiir adını 
verdiğimiz sayılı eserler ancak bizi şu içinde yaşadığımız dünyadan alıp başka bir 
dünyaya, bir rüya ve hatıra dünyasına götürebiliyor. Bir eserin şiir olduğunu gösteren 
en güçlü kanıt da bu alıp götürme değil midir? Farkında olmadan rüya ve hatıra 
kelimelerini kullandım. Gerçekten rüya ve hatıra dünyasıyla şiir dünyası arasında 
büyük bir benzerlik vardır. Kelimelerin anlatılmaz bir ilişki sistemi gerçekleştirmesine 
şiir demiştim. Bu ilişki sisteminde kelimeler hayattan âdeta sökülüyorlardı; doğal 
koşullar içinde birleştiklerinden, başka türlü birleştikleri için onlara verdiğimiz doğal 
anlamları ve değerleri kaybediyorlar, musiki haline geliyorlardı. Rüya dünyası da 
böyle değil mi? Bu dünyada her şey gerçek hayattan uzaklaştığı oranda bir şiir değeri 
kazanmıyor mu? Bu dünyada bütün yüzler ve biçimler gerçek hayatla olan ilişkilerini 
kesmiyorlar mı? Rüyada, gerçek hayatın bütün şeylerini elbet görüyoruz. Fakat bu 
şeyler, derin duyarlığımızın değişikliklerine göre görünüyorlar, değişip yeni bir düzene 
giriyorlar. Hatıralar için de öyle. Onların, zaman içinde uzaklaştıkça, bir tür şiir 
havasına bürünmeleri, bugünkü hayatımızda bütün pratik görevlerini kaybettikleri ve 
garip bir tarzda kaynaştıkları ve biraz da mantıksız göründükleri için değil midir? 
Gerçek şiirlerde, bütün bir rüya ve hatıra dünyası bulmamaya olanak yoktur. 

 

Belki hâlâ o besteler çalınır  

Gemiler geçmeyen bir ummanda.  
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Bu dizelerde ne var? Büyük bir düşünce mi? Tarihsel veya bilimsel bir gerçek 
mi? Görülmedik bir hayal mi? Hayır, bunlardan hiçbirini görmüyoruz. Kelimeler, 
bildiğimiz kelimeler. Bununla birlikte, bu dizeler, başka bir dünyadan gelmiş gibidirler. 
Bu iki dizede uyumun, yerini değiştirmeye imkân olmayan hâlâ kelimesinden, bu 
kelimenin yükselişinden, sonrakinin düşüşünden ve ikinci dizedeki g’lerden geldiğini 
söylemek belki yanlış olmaz. Ama bunlar yeterli değildir. Bu ritim ve uyum bir ruh hali 
ile birliktedir; daha doğrusu, bu ritim ve uyumu gerektiren o ruh hali olmuştur.  

Birinci dize hayatla olan ilişkilerimizi uyutmaya başlarken, gemilerin geçmediği 
bir umman, tümden düşsel bir varlık kazanıyor ve anılarımızı, hülyalarımızı 
tutuşturuyor. Bu iki dizede, zamanın sisleri içinde gittikçe kaybolan çocukluk 
cennetinin silik, ama daima yeşil kalan anılarını, gençliğin bitmeyen hülyalarını, 
gelecek kuşkulu günlerin özlemli umutlarını tekrar yaşamıyor muyuz? İşte bunun 
içindir ki bu iki dize, Itri’yi aşarak insanlaşıyor. Acaba bu şiirin şiirliği, insanın kendi 
ölmez yönleriyle o şiirde bulmasından, sezmesinden ileri gelmiyor mu? Kelimelerin 
uyumu, hecelerin ritmi, bu uyum ve ritmin uyandırdığı hayaller, bu hayallere takılan 
belirsiz özlem ve umutlar… Bütün bunlar, hiçbir kuralın belirleyemediği oranlar içinde 
birleşerek, biçimden ve biçimin anlamla ilişkisinden gelen, musikinin yardımıyla derin 
bir telkin gücü kazanıyorlar, sanki insanı insana ifşa ederek, yıllarca özlediğimiz bir 
tanıdığa kavuşmaktan doğan bir zevki bize tattırıyorlar.  

Şiir, bu kadar esrarlı ve çözülmez bir bileşim olduğuna göre, düz yazıya 
çevrildiği zaman niteliğini koruyan bir şiir düşünülemediği gibi, nesrin nazma 
sokulmasıyla elde edilen bir şiir de öylece düşünülemez. Ve gene öylece bir şaire, 
şunu veya bunu anlatmalısın demek kadar da saçma bir şey olamaz. Zaten şair, bir 
şey anlatmaz, anlattığı zaman da yazdığı şiir olamaz. Bu işi hikâyecilere, 
romancılara, özetle, düz yazıcılara bırakır. Raks neyi anlatıyordu? Şair, uyum ve 
anlam bileşimi hâlinde beliren iç çırpınışlarını kendisi seçmez. Binbir türlü etkiler 
altında, bütün benliğini saran o çırpınışları sadece gerektiği şekilde ifadeye çalışır. Bu 
bakımdan şair, kendini nesre kaptırmadığı sürece şairdir.  

22 Ağustos 1943 

Suut Kemal Yetkin, Edebiyat Üzerine Denemeler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1978. 
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BİLİNMEYEN KELİMELER  

âsûde: Rahat, sakin.  

ifşa: Gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma. “  

mavera: Öte.  

telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.  

umman: Okyanus. 

 

Metinde anlamlarını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin 
bağlamından hareketle tahmin ediniz veya kaynaklardan öğreniniz.  

 

ETKİNLİKLER 

1. “Şiir Sanatı” başlıklı denemenin ana düşüncesini ve yardımcı düşünceleri 
defterinize yazınız.  

2. “Zaten şair, bir şey anlatmaz, anlattığı zaman da yazdığı şiir olamaz.” cümlesindeki 
‘anlatmak’ kelimesinden ne anlıyorsunuz?  

3. “Şair başarısını, kelimelere günlük anlamlarını unutturan sezişine ve ustalığına 
borçludur.” cümlesinde ne anlatılmak isteniyor?  

4. Bir şiir hakkında herkes, sizin yaptığınız yorumu yapar mı? Niçin?  

5. Metinde şiirle ilgili olarak geçen ‘gizli ses ve anlam ilişkileri’ ne demektir? Kâinatta 
da böyle bir ilişki, sizce de var mıdır? Nasıl?  

6. Aşağıdaki metni okuyunuz. Yukarıdaki deneme ile aşağıdaki metin arasında 
karşılaştırmalar yapınız ve düşünceler hakkında tartışınız. En sonunda kendi 
düşüncelerinizi ifade eden bir deneme yazınız. 

 

“Tenbih 

Lâfızperestlik nasıl bir hastalıktır; öyle de, sûret-perestlik ve üslûb-
perestlik ve teşbih-perestlik ve hayal-perestlik ve kafiye-perestlik, 
şimdi filcümle, ileride ifrat ile, tam bir hastalık ve mânâyı kendine feda 
edecek derecede bir maraz olacaktır. Hattâ bir nükte-i zarafet için 
veya kafiyenin hatırı için, çok edip, edepte edepsizlik etmeye şimdiden 
başlamışlardır. 

Evet, lâfza ziynet verilmeli, fakat tabiat-ı mânâ istemek şartıyla. 
Ve sûret-i mânâya haşmet vermeli, fakat meâlin iznini almak şartıyla. 
Ve üslûba parlaklık vermeli, fakat maksûdun istidadı müsait olmak 
şartıyla. Ve teşbihe revnak vermeli, fakat matlûbun münasebetini göze 
almak ve rızasını tahsil etmek şartıyla. Ve 
hayale cevelân ve şa'şaa vermeli, fakat hakikati incitmemek ve ağır 
gelmemek ve hakikate misal olmak ve hakikatten istimdat etmek şartıyla 
gerektir.” 
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    Muhâkemat, İkinci Makale, Unsuru'l-Belâgat, Birinci Mesele 

 

cevelân: gezme, dolaşma, seyahat 
edep: edebiyat 
filcümle: kısmen 
haşmet: heybet, büyüklük, görkem 
ifrat: aşırılık, gereğinden daha fazla 

olma durumu 
istimdat etmek: yardım istemek 
kafiye: manzum yazılarda mısra 

sonlarındaki–aynen tekrar edilen 
kelime ve eklerde olmamak şartı ile–
ses benzerliği, mısra sonlarında 
tekrarlanan, anlamları ayrı, sesleri 
birbirine benzer kelimelerden her 
biri, uyak (nesirde olursa secî denir) 
kafiye-perestlik: kafiye için mânâyı 

feda edecek derecede kafiyeye 
önem vermek, birinci derecede 
kafiyeyi düşünüp, mânâyı arka plâna 
atmak 

lâfızperest: kelimenin mânâsından 

çok, sözlerine önem veren ve 
kelimenin dış şekliyle çok meşgul 
olan kimse 
lâfz: söz, kelime 
maksud: kast edilen şey, gaye 
maraz: hastalık, illet 
matlûb: talep edilen, istenilen, 

arzulanılan 
meâl: anlam; öz mânâ, netice 
müsait: uygun 
nükte-i zarafet: zariflik, incelik 

nüktesi 
revnak: parlaklık, güzellik, tazelik, 

letafet, süs 
suret-i mânâ: mânâ şekli, ifade 

biçimi 
sûret-perestlik: bir şeyin dış 

görünüşüne ve tertibine önem verip, 
rûhuna va mânâsına kıymet 
vermemek 

 

şa’şaa: gösteriş, göz alıcılık, 

parlaklık 
tabiat-ı mânâ: mânânın tabiatı 
teşbih: benzetme; belirli bir maksadı 

ifade için, bir edat ile aralarında 
ortak nitelikten dolayı bir şeyi başka 
bir şeye benzetme san’atı 
teşbih-perestlik: sözde 

lüzumundan fazla teşbihe, 
benzetme san’atlarına yer verme 
üslûb-perestlik: sözün mânâ ve 

maksada uygunluğuna değil de 
ifade tarzının güzelliğine önem 
verme 
üslûp: ifade, anlatım tarzı; 

san’atkârın görüş, his ve idrak ediş 
tarzı, ifadesindeki kendine has 
özelliği 
ziynet: süs, edebî san’at 

 

 

 

 

7. Kendi düşüncelerinize göre yazdığınız denemeyi sınıfta paylaşınız. Yapılan 
sunumlardan sonra oylamayla en çok beğenilen üç denemeyi sınıf panosunda 
sergileyiniz. 
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