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* Bu bölümü çal›fl›rken bilimsel yaz›lar›n bilimsel iletiflimi gerçeklefltirmek üzere 
yaz›ld›klar›n› unutmay›n›z.

* Bilimsel yaz›lar haz›rlan›rken izlemeniz gereken aflamalar› maddeler hâlinde 
yaz›n›z.

* Öncelikle ünitenin bütününe bak›n›z, böylece inceleyece¤iniz konu üzerinde genel 
bilgi edininiz.

* Çal›fl›rken yan›n›zda mutlaka sözlük ve yaz›m (imlâ) k›lavuzu bulundurunuz. 

Bu bölümü çal›fl›p bitirdi¤inizde;
* ‹nceleme ve araflt›rma yaz›lar›n›n ortak özelliklerini bulabilecek,
* Popüler ö¤retici yaz›larla bilimsel yaz›lar›n farkl›l›klar›n› kavrayabilecek,
* Ö¤retici yaz›lar›n ortak ve farkl› yönlerini fark edebilecek,
* Bilimsel yaz›lar›n ön haz›rl›¤›n›n nas›l yap›ld›¤›n›, grupland›r›lmas›n› ve 

amaçlar›n› belirleyebilecek,
* Bilimsel makalelerde giriflin nas›l yaz›lmas› gerekti¤ini ve bölümlere ayr›lmas›n› 

ay›rt edebilecek,
* Bilimsel makalede yazar adlar›n›n nas›l s›raland›¤›n› özet için yap›lmas› gereken 

haz›rl›¤›, tart›flma, sonuç k›s›mlar›n›n gerçeklefltirilmesini ö¤renebilecek,
* Dilin ifllevini, s›n›rland›rmay›, anlat›m bozukluklar›n›, anlat›m türlerini 

de¤erlendirebileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍



☛
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B‹L‹MSEL YAZILAR

HAZIRLIK
Bilimsel yaz›lar hepimizde bir merak uyand›r›r. Bu merak sayesinde yararl› bil-

giler edinir ve bunlar› gündelik hayat›m›zda, iflimizde, mesle¤imizde hep kullan›r›z.

‹lginç bilimsel yaz›lar bulup arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

BÜYÜK fiEHRE GELEN KÖYLÜLER

Köyden büyük flehre do¤ru bir nüfus hareketinin gittikçe kendini duyurur bir
biçimde var oldu¤unu genel nüfus say›mlar› göstermektedir. Arada bir gazetelerin ilk
safyalar›nda küme küme resimlerini buldu¤umuz köylüler bu hareketin bir
görünüflüdürler. fiehrin esteti¤ini bozdu¤unu, s›k›fl›kl›k meydana getirdi¤ini, darl›klara
yol açt›¤›n› bir kalemde kestirip att›¤›m›z bu köylüler evlerini ve yuvalar›n› flehirliyi
rahats›z etmek için mi b›rakmaktad›rlar? Onlar› büyük flehre sürükleyen ana sebepler
nelerdir? Bu sorular üzerinde düflünüp sebepleri ortadan kald›rma¤a çal›flaca¤›m›za,
gezi özgürlü¤ünü s›n›rlamak, ya da belediyelere gelir sa¤lamak  biçiminde sorunu
çözmekten uzak fantaziler üzerinde oyalan›yoruz. Oysa köyden flehre do¤ru olan bu
nüfus hareketi, Türkiye’nin Bat›l›laflma sorunlar›n›n ana damarlar›ndan birini 
oluflturmaktad›r. Çeflitli yönleri ile üzerine e¤ilmemiz gereken konular›n bafl›nda yer
almaktad›r.

Bugün köyden büyük flehre do¤ru bir nüfus hareketi ile karfl› karfl›yay›z. Bu
hareket içinde yer alan köylüleri iki ayr› küme içinde ele almak do¤ru olur. Yorganlar›
ve heybeleri ile flehre gelen ve tek iste¤i günlük ekme¤ini kazanmak olan köylüler
yan›nda, varl›kl› olan ve büyük flehrin nimetlerinden yararlanmak, insan gibi yaflamak
için köyden ayr›lanlar da vard›r. Ço¤u kez bu ikinci küme üzerinde hiç durulmadan,
bütün dikkatlerin yoksul köylüler üzerine yöneltildi¤ini görüyoruz. Farkl› sebeplere
dayanan bu iki gelifli, sebepleri iyice anlamak için birlikte gözönünde tutmak gerekir.
Böyle yap›lacak olursa, ana çizgileri ile, köyün iticili¤i ve flehrin çekicili¤i dü¤ümlerine
ba¤lanan bir sorun ile karfl›laflt›¤›m›z görülür.

Geçim koflullar›n›n a¤›rlaflt›¤› bölgelerde köylüler, gündeliklerin yüksek oldu¤unu
duyduklar› flehirlere çal›flmak için gelmektedirler. Köyde geçim koflullar›n›n
a¤›rlaflmas›, tarlalar›n yetersizli¤i ve verimsizli¤i ile ilgilidir. Kurakl›k, ürünlerin zarar
görmesi, hayvan hastal›klar› gibi sebepler güçlükleri daha da artt›rmaktad›r. Tar›mdaki
makineleflme yar›c›lar›n ve marabalar›n büyük bölümünü göçe zorlamaktad›r. Böylece
köyden ayr›lmak zorunda kalanlar flehre ak›n etmekte, geçici olarak çeflitli ifllerde
çal›flmakta, yolunu ve kolay›n› bulanlar da gecekonduya sahip olarak köyle aralar›ndaki
pamuk ipli¤ini koparmaktad›rlar. Bunun sonucu olarak flehrin nüfusu artmakta, fakat
“flehirli” say›s› de¤iflmemektedir. Çünkü flehre gelenler, bir gecekonduda oturanlar 
köydeki yaflay›fllar›n›, biraz daha ac›kl› ve sahipsiz bir biçimde, sürdürmektedirler.
Köyden flehre gelmekle sorun bitmemekte, tersine önem kazanarak yeniden  bafllamaktad›r.
fiehre gelene ifl bulmak, onu sa¤l›k koflullar› içinde bar›nd›rmak, flehirli hayat› içinde
eritmek gerekmektedir. Bu yol tutulmazsa, göze batar bir biçimde karfl›tl›klar (tezatlar),
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toplumsal ve ruhsal sars›nt›lar içinde flehirlerin köye do¤ru baflkalaflmas›n› üzüntü ile
seyretmek kaç›n›lmaz olacakt›r. Sözün k›sas›, bir belediye sorununun üstünde, planl› ve
anlay›fll› çal›flmay› gerektiren bir devlet sorunu ile karfl› karfl›ya bulunuyoruz.

fiehrin çekicili¤ine kap›larak köyden ayr›lan varl›kl› köylülere gelince, bunlar
yaflama koflullar› köye göre üstün olan flehirlere yerleflmek istemektedirler. Vergi
hukukumuzun bir adaletsizli¤i olarak ele al›nmas› gereken tar›m kazançlar›n›n vergi
d›fl›nda kalmas›n›n bu harekette bir dereceye kadar rol oynad›¤›n› sanmak yanl›fl olmaz.
Gelir fazlas›, daha üstün bir hayat iste¤i yaratmakta, köy koflullar› katlan›lmaz gibi
görününce, ya tar›m çal›flmalar› flehirden yöneltilmek istenmekte ya da biriken anamal,
ticaret ve sanayide yeni yat›r›mlara yol açmaktad›r. Say›s› az, flehre gelifli gürültüsüz
olan bu ikinci göç de sorunun öteki yüzünü ortaya koymaktad›r.

Sorunun görünüflüne iflaret ettikten sonra flu soru üzerinde düflünmekte de yarar
vard›r: Köyden flehre göç bir toplumsal hastal›¤›n m› belirtisidir; önlenmesine mi, yoksa
düzenlenmesine mi çal›fl›lmal›d›r? Bu noktada görüfllerin de¤iflti¤ini, soruna iki ayr›
aç›dan bak›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Bize kal›rsa köyden flehre göç do¤al karfl›lanmal›,
önlenmesine de¤il, düzenlenmesine çal›fl›lmal›d›r. Köylü-flehirli nüfus oranlar› Bat›
ülkelerinde bugünkü durumuna büyük sanayi hareketinin etkisi alt›nda ulaflm›flt›r. Artan
nüfus ekili ve dikili alanlar›n son s›n›r›na var›ld›kça flehre taflmak isteyecektir. Sanayi
bölgeleri kurarak flehirlere göçü eflitçe bütün yurda yaymak, konut, ifl bulma ve ifle
haz›rlama sorunlar›n› planl› bir biçimde yürütmek, “flehirleflme” sürecine yard›mc› 
olacakt›r. Bir yandan gizli iflsizi¤i ortadan kald›rmak, öte yandan yeni ifl güçlerine
sanayi kollar›nda yer vermek, üretim gücümüzü art›rmakla kalmayacak, geliflmesi için
gerekli ortam› flehirlerde bulan bat›l›laflma çabalar›m›z› da destekleyecektir.

Cavit Orhan TÜTENG‹L / A¤r› Da¤›ndaki Horoz

AÇIKLAMALAR

Bilimsel yaz›lar bilimsel bulufllar› iletmek için yaz›l›r. Bu tür yaz›lar için aç›kl›k ve
kesinlik vazgeçilmez özelliklerin bafl›nda gelir. Bir önemli nokta da bilimsel yaz›lar›
kaleme alanlar›n alanlar›nda gerekli donan›ma sahip, k›sa öz ve anlafl›labilir bir anlat›m
kullanmaya özen göstermeleridir.

Bilimsel bir konuda araflt›rma yapmak ve o konuda yaz› yazmak bilinen haz›rl›k
çal›flmalar›n› gerektirir. Bu çal›flmalar› flöyle s›ralayabiliriz:

1. Bibliyografya/kaynak bilgisi ve düzenlenmesi: Konu ile ilgili kaynaklar tespit 
edilir. Bunlar 7,5x12,5 ölçülerindeki fifllere yaz›l›r. Bu fifller yazar, eser veya konu 
ad›na düzenlenebilir. S›ras›yla yazar›n soyad› ve ad›, eserin ad›, yay›nlayan›n / 
haz›rlayan›n/ çevirenin ad› soyad› varsa cilt say›s› ve kaç›nc› bas›m oldu¤u, 
bas›ld›¤› yer ve bas›m tarihi, bas›ld›¤› matbaa, toplam kaç sayfadan olufltu¤u fiflin 
sol üst köflesine yaz›l›r. Kaynak gazete ve dergi ise yine s›ras›yla yazar›n, yaz›n›n, 

Bilimsel bir yaz› nas›l yaz›l›r?
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derginin/gazetenin ad›, cildi, numara ve say›s›, tarihi ve yerine göre sayfa say›s› 
yaz›l›r. Makalelelerde ise yazar ad›, makale ad›, dergi ad›, cilt, numara ya da ay,
y›l, sayfa, bilgileri verilir. Sözlüklerin, genel ansiklopedilerin ve atlaslar›n kaç›nc› 
bask› oldu¤u ve bask› tarihi verilir.

Bibliyografya haz›rlan›rken kitap adlar›n›n koyu, makale adlar›n›n ise t›rnak içinde
e¤ik yaz› ile gösterilerek di¤er bilgilerden ayr›lmas› kolay farkedilmesi için uygun olur.
Kaynak fifllerine kayna¤›n nereden hangi yöntemle tespit  edilece¤i konusunda not
yaz›lmas› kayna¤a ulaflmada araflt›r›c›ya yard›mc› olacakt›r.

2. Tespit edilen kaynaklar önem s›ras›na göre dizilir ve incelenir. Konu için gerekli 
bilgiler özetlemek ya da al›nt› yapmak suretiyle bilgi fifllerine kaydedilir. Bilgi 
fifllerine yazarken kayna¤a ait kimlik bilgileri yukar›daki gibi aynen yaz›l›, 
onlardan farkl›  olarak al›nan bilginin sayfas›/sayfalar› eklenir.

3. Kaynaklar incelenip fifllendikten sonra fifller mant›k ve önem s›ras›na göre 
s › r a l a n › r. Bu aflamada fifllerin bafll›klar›n›n kâ¤›da yaz›lmas›, malzemenin 
görülmesinde ve s›ralanmas›nda kolayl›k sa¤lar.

4. Girifl bölümünde konu tan›t›l›r ve yazma amac› aç›klan›r.

5. Geliflme bölümünde bilgiler s›ralan›r ve ayr› ayr› paragraflara yaz›l›r. Konu 
örneklerle ve kaynaklardan al›nm›fl kan›tlarla güçlendirilip desteklenir. ‹nceleme 
konu yerine göre alt bafll›klara ayr›labilir.

6. Sonuç bölümünde incelemeden ç›kan sonuç, yarg› bildirilir.

Dipnotlar›n›n Yaz›lmas›

Makalede verilen bilgilerin kayna¤› dipnotlarla gösterilir. Bilgi oldu¤u gibi
al›nm›flsa t›rnak içinde verilir. Kaynak bilgisi, cümlenin yahut ibarenin bitiminde s›ra
numaras› verilerek ya sayfan›n alt›na ya da yaz›n›n sonuna yaz›l›r. Herkesçe bilinen
genel bilgiler için, yazara özgü ifade ve yorumlar d›fl›nda, kaynak göstermeye gerek
yoktur. Dipnotlardaki kaynak bilgisi fifllerde verildi¤i flekilde düzenlenir.

Ayn› kayna¤› ikinci kez kullanman›z hâlinde araya baflka kaynak bilgisi 
girmemiflse a,e (ayn› eser), a.y. (ayn› yay›n), a.g.e (ad› geçen eser), a.g.y (ad› geçen
yay›n) a.k (ayn› kaynak) gibi k›saltmalarla ve sadece sayfa numaras› yaz›larak önceki
kayna¤a gönderme yap›l›r.

Kaynak verildikten sonra bir önceki kayna¤› kullanmam›z gerekiyorsa yaln›z
yazar›n ad› ve sayfa numaras›n›n yaz›lmas› yeterlidir.

Yazar ad› bulunmayan kimi kaynaklarda (ansiklopediler, kataloglar vb.) eser ad› ve
öteki bilgiler yaz›l›r.

Kaynak baz› hâllerde yaz›n›n içinde verilebilir. Ayr›ca yaz› içinde verilmek 
istenmeyen bilgiler de s›ra numaras› verilerek dipnotlarda gösterilebilir.

Al›nt›lar k›sal›k ve uzunlu¤una göre cümle aras›nda ya da ayr› bir paragraf hâlinde
gösterilir. Al›nt›lar› kendi yaz›m›zdan ay›rmak için ya 10mm/5 harf geniflli¤i içeriden
ya da e¤ik yaz› ile yazar›z. 
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fiiir dizeler fliir formu içinde veya dizeler aras›na (/) ayraç iflaretiyle düz yaz›
fleklinde yaz›labilir.

Ö⁄RET‹C‹ MET‹NLER

Okuyucuya bilgi vermek, onun düflüncelerini de¤ifltirmek veya güçlendirmek
amac›yla kaleme al›nan metinlere ö¤retici metinler ad› verildi¤ini biliyorsunuz.
Ö¤retici metinlerin aç›k ve anlafl›l›r olmas› gerekir.

Makale, f›kra, deneme, elefltiri sohbet, röportaj, mülakat, biyografi adl› türler
ö¤retici nitelikler tafl›malar› nedeniyle bu grup içinde de¤erlendirilebilirler. Gezi, an›
(hat›ra) ve günce amaçlar› yönünden bu grubun içine al›nabilirler. Çünkü bu tür
metinler sanat eseri özelliklerine sahip olduklar›ndan edebiyat metinleri içinde
de¤erlendirilebilirler.

Makale

Bir konuyu, bir olay›, bir eseri ele al›p çeflitli özelliklerini ayr›nt›lar›yla inceleyen
ve onunla ilgili bir tak›m sonuçlara ulaflan; yahut bir görüflü bir iddiay› belge ve 
kanatlarla desteleyerek savunan yaz›lara makale denir.

Makaleler, herhangi bir konudaki görüfl düflünce ve öneriler ileri sürmek, savun-
mak ya da desteklemek için yaz›lan bilimsel nitelik tafl›yan yaz›lard›r. Bu özellikleri
tafl›d›klar› için makalelerde senli benli konuflmalara günlük dilde kullan›lan
söyleyifllere ve süslü anlat›mlara yer verilmez.

☛
Makale türü gazete ve dergilerin ortaya ç›k›fl›yla bafllam›flt›r. ‹lk gazetenin M.Ö.

1750’li y›llarda M›s›r’da ç›kt›¤› ileri sürülmektedir. 18. yüzy›lda gazetecilik büyük 
ilerlemeler gösterir. 19.yüzy›l›n ortalar›na do¤ru Bat›’da birçok ülkede gazete bugünkü
özelliklerini kazanm›flt›r. Makale türünün uzun bir geçmifli oldu¤unu söyleyebiliriz.

Makalenin tarihçesi nedir?

☛
Ülkemizde ilk özel gazeteyi kuran ‹brahim fiinas› (1826-1871) ve Agâh Efendi

(1832-1885)’nin 1860’ta ç›kard›klar› Tercüman-› Ahval’de makale türünde yaz›lara yer
verilmifltir. ‹lk makale de 1860’ta bu gazetede fiinasi taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Nam›k
Kemal  ise makalelerinde sürekli biçimde vatan, millet ve hürriyet temalar›n› ifllemifltir.
Cumhuriyet Döneminin ilk y›llar›nda yazd›klar› makalelerle dikkati çeken gazeteciler
aras›nda Falih R›fk› Atay Hüseyin Cahit Yalç›n, Ali Naci Karacan, Ahmet Emin
Yalman’› sayabiliriz.

Türk edebiyat›nda makalenin geliflimi nas›l bir süreç izlemifltir?
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Bilimsel yaz›lar›; bilimsel makaleler, tarama, de¤erlendirme yaz›lar›, konferans,
raporlar›, toplant› özetleri olarak grupland›rabiliriz. 

☛ Bilimsel yaz›lar› nas›l grupland›rabiliriz?

Makale için konu yönünden bir s›n›r çizmek mümkün de¤ildir. Ancak yazar; güzel
sanatlar, politika, toplumsal ve bilimsel konular, günlük olaylar yahut ülke sorunlar›
gibi diledi¤i konularda yazabilir. Makaleler bilim alan›na yapt›klar› katk›lar›n yan› s›ra
toplumsal sorunlar› gündeme tafl›malar› ve bu sorunlara çözüm yollar› önermeleri
yönünden büyük bir önem tafl›rlar.

☛ Makalelerin konular› genellikle nelerden oluflur?

Makalede temel öge düflüncedir. Gazetelerin ilk sayfas›n›n birinci sütununda
yay›nlanan ve günlük olaylar ülke sorunlar› ile ilgili temel görüflünü yans›tan yaz›lara
baflmakale, yazar›na de baflyazar ad› verilir.

☛ Makalede temel öge nedir?

Makalede ele al›nan düflünce, yahut  ileri sürülen iddia, görüfl yaz›n›n giriflinde
ortaya konur.

Girifli ustal›kla yaz›l›rsa okur makalenin bütününü okuyabilir. Makalede
düflüncenin, fikrin belgelerle yahut kan›tlarla desteklenmesi yaz›n›n geliflme bölümünü
oluflturur. Bu bölümde makale yazar›, düflünceyi gelifltirme yollar›ndan aç›klama,
kan›tlama, örneklendirme, karfl›laflt›rma, nesnel verilerden yararlanma yollar›na s›k s›k
baflvurur. Söylenenlerin bir yarg›ya ba¤lanmas› ise sonuç bölümünde yer al›r.

Makalede bilimsel bir anlat›m a¤›r basar. Terimlere, teknik deyimlere yer verilir.
Gözleme dayal› anlat›mdan uzak durulur. Aç›klama, tart›flmal› anlat›m a¤›rl›k kazan›r.
Makale yazar› öne sürdüklerini mümkün oldu¤unca öznellikten uzak tutmaya özen
göstererek araflt›rmaya a¤›rl›k verir. Konusuyla ilgili her türü kayna¤a baflvurur,
kendinden önce yap›lm›fl çal›flmalar› inceler.

Üslup yönünden makalede üçüncü tekil anlat›m tercih edilir.

Ünitemizi Kopernik ve Galileo ile birlikte Rönesans’›n en büyük gökbilimcileri
aras›nda yer alan Johannes Kepler üzerine kaleme al›nm›fl bilimsel bir yaz›dan
ald›¤›m›z bir bölümle bitiriyoruz.

☛ Makalenin bölümleri nelerdir?
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JOHANNES KEPLER

“ K e p l e r, Leonberg’in d›fl›ndaki tepenin üzerinde annesinin elini tutarken, uzaklarda,
kuzeydeki Hven adas›nda, Danimarkal› asilzade Tycho Brahe kuyrukluy›ld›z› detayl›
olarak gözlemlemifl hassas ölçümler yapm›flt›. Gözlemleri, bu y›ld›z›n da
kuyrukluy›ld›zlar›n bulundu¤u düflünülen Ay›n alt›ndaki atefl diyar›nda de¤il, Aydan
daha yüksekte bulundu¤unu göstermiflti.

Ptolemaios’un yermerkezli sistemine göre, Dünya evrenin merkezinde duruyordu
ve gökyüzünde gördü¤ümüz her hareket y›ld›zlara ve gezegenlere ba¤lan›yordu.
Kopernik’in günmerkezli sisteminde ise hareketlerin birço¤u gözlem noktam›z  olan
Dünya’n›n hareketine ba¤l›yd›. T›pk› istasyonda duran bir trendeymiflsiniz gibi:
Pencereden gördü¤ünüz di¤er tren hareket etti¤inde, hareket edenin sizin içinde
oldu¤unuz tren mi yoksa di¤er tren mi oldu¤unu hemen ay›rt edemezsiniz. Örne¤in
Kopernik’e göre, tüm gökcisimlerinin paylaflt›¤› günlük harekete gerçekte Dünya’n›n
kendi etraf›nda do¤uya do¤ru dönüflü neden olmaktad›r. Gök bizim üzerimizde hareket
etmiyor, biz onun alt›nda hareket ediyoruz. 

Baflka bir gezegeni gördü¤ümüzde durum biraz daha karfl››kt›r, çünkü hem
Dünya’n›n hem de o gezegenin Günefl çevresinde kendine özgü bir hareketi vard›r ve
gezegenin konumunu alg›lay›fl›m›z hem Dünya’n›n hem de gezegenin nerede oldu¤una
ba¤l›d›r. Mars buna iyi bir örnektir. Ço¤u zaman Mars’›n hareketini arka plan›ndaki
y›ld›zlara göre yavaflça do¤uya do¤ru hareket ederken alg›lar›z. Fakat hem Dünya hem
de Mars Günefl’in ayn› taraf›nda oldu¤unda Dünya Mars’› geçer, çünkü Dünya daha
h›zl› hareket eder ve yörüngesi daha küçüktür. Dünya hareket ederken, Mars geride
kal›yor gibi görünür. Bu süre boyunca, Dünya’dan bak›ld›¤›nda Mars hareket etmiyor
gibi hatta bir süre geriye hareket ediyor gibi görünür.

JAMES R. VOELKEL / Johannes Kepler

ANLAMA VE YORUMLAMA

1. “Büyük fiehre Gelen Köylüler” adl› yaz›n›n ana düflüncesi nedir?

2. Yazar köylülerin büyük flehirlere göçünü nas›l aç›klamaktad›r?

3. Yazar›n göçü önleme konusundaki önerileri nelerdir?

4. Göç hakk›ndaki düflüncelerinizi yaz›n›z.

5. Ünlü gökbilimci Kepler’in önemi nereden kaynaklanmaktad›r?

ÖLÇME  DE⁄ERLEND‹RME

1. Bilimsel yaz›lar›n ortak özellikleri nelerdir? 

2. Bilimsel yaz›lar ne amaçlarla yaz›l›r?

3. Bilimsel yaz›lar› grupland›r›p bölümlerini belirtiniz.

4. Bilimsel makalelerde özet nas›l haz›rlan›r?

5. Bilimsel makalelerde anlat›m nas›l olmal›d›r?
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ÖZET

Bilimsel yaz›lar bilimsel bulufllar› iletmek için yaz›l›r. Bu tür yaz›lar›n aç›k, kesin,
k›sa, öz ve anlafl›labilir bir tarzda yaz›lmas› gerekir.

Bilimsel yaz›lar makaleler, tarama de¤erlendirme yaz›lar›, konferans raporlar›,
toplant› özetleri bafll›klar› alt›nda grupland›r›labilirler.

Bilimsel yaz›lar›n ana omurgas› olan makalede terimlere, teknik deyimlere yer
verilir. Aç›klama ve tart›flmal› bir anlat›m a¤›rl›k kazan›r.

Makale yazar› araflt›rmaya önem verir, konusuyla ilgili her türlü kayna¤a baflvurur
ve düflüncelerini öznellikten uzak tutmaya özen gösterir.

Makaleler bafll›k, özet, girifl, malzeme ve yöntemler, sonuç ve tart›flma bölüm-
lerinden oluflurlar. Bilimsel makalelerde bafll›k, okuyucu kitlesine ulaflmas›,
bak›m›ndan  oldukça önemli bir ögedir.

Bilimsel yaz›lar›n bafl›nda yer alan özet, makalenin paragraf boyutunda
küçültülmüfl bir biçimidir.
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. TEST IV

1. Afla¤›daki yarg›lar›n hangisi makale türü için söylenemez?

A) Aç›klay›c› anlat›m biçimi a¤›r basar.

B) Orta uzunlukta bir yaz›d›r.

C) Yazar, anlat›m›na kendi benini katar.

D) Düflünceyi gelifltirmenin de¤iflik yollar› kullan›l›r.

2. Afla¤›dakilerden hangisi bilimsel yaz›lar için söylenemez?

A) Bilimsel bulufllar› iletmek için yaz›l›r.

B) Anlat›mda aç›kl›k ve kesinlik en önde gelen özelliklerdendir.

C) Bu tür yaz›lar› kaleme alanlar alanlar›nda gerekli donan›ma sahip insanlard›r.

D) Yaz›lar›nda öznel bir yaklafl›m vard›r.

3. Türk edebiyat›nda ilk makale yazar›m›z afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Ahmet Emin Yalman

B) fiinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) As›m Us

4. Afla¤›daki sözlerden hangisi makale türünün niteli¤i say›lmaz?

A) Gezilip görülen yerleri anlatmak

B) Bir görüflü aç›kça belirtmek

C) Bir fikri desteklemek

D) Bir gerçe¤i savunmak

5. Makale yazarl›¤› nas›l bafllam›flt›r?

A) Ülkeler aras›nda haberleflmenin bafllamas›yla

B) Roman ve hikâye türlerinin geliflmesiyle

C) Okuma ve yazman›n yayg›laflmas›yla

D) Gazete ve dergilerin ortaya ç›k›fl›yla 


