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* Bu bölümü çal›fl›rken ad› geçen yazarlar›n yaflam› ve eserleri üzerine ‹nternetten, 
ansiklopediden ya da benzeri bir eserden bilgi toplay›n›z.

* Bölümde geçen yazarlardan bir ya da birkaç›n›n en az bir eserini okumaya çal›fl›n›z.
* Deneme, makale, gezi yaz›s›, hat›ra (an›) ve f›kra türlerinin Türk edebiyat›ndaki 

geliflimini araflt›r›n›z.
* Bölümde verilen örnekler d›fl›nda siz de deneme, makale, gezi yaz›s›, hat›ra ve f›kra

örne¤i bularak aç›klamalar yönünde de¤erlendiriniz.
* Bölüm üzerinde çal›fl›rken yan›n›zda bir sözlük bulundurunuz.

Bu bölümün sonunda;
* Türk edebiyat›nda deneme, makale, gezi yaz›s›, hat›ra, f›kra gibi düz yaz›ya dayal› 

türlerin geliflimini ö¤renebilecek,
* Bu türlerde yazan yazarlar› tan›yabilecek,
* Düflünce yaz›s› kavram›n› de¤iflik boyutlar›yla belirleyebilecek,
* Makale ve f›kra aras›ndaki farklar› gösterebilecek,
* Bir makale ve f›kray› dil yönünden de¤erlendirebilecek,
* Gezi yaz›lar›na yüklenen anlamlar› belirleyebilecek,
* Gezi yaz›lar›yla röportajlar› birbirinden ay›rabilecek,
* Gezi yaz›s› türünün farkl› özelliklerini bu türden okuyaca¤›n›z örnekler üzerinde 

bulabilecek,
* Hat›ralar› özelliklerine göre de¤erlendirebilecek,
* Hat›ra türünün yaz›nsal boyutlar›n› belirleyebilecek, 
* Yazarlar› hat›ralar›n› yazmaya iten nedenleri aç›klayabilecek,
* Deneme, makale, gezi yaz›s›, hat›ra ve f›kra türünü Türk edebiyat›n›n bütünlü¤ü 

içinde de¤erlendirebileceksiniz.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ? ✍



☛
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I. DENEME

KARALAMA DEFTER‹

Övülmek her kifli için, hele tuttu¤u ifli kendine gerçekten dert edinmifl her kifli için,
gerekli az›kt›r. Özenerek ortaya koydu¤umuz fley be¤enilsin, benzerlerimi ilgilendirsin
isteriz. Pazara götürdü¤ü  mala al›c› bulamayan adam›n içi ne oluverir, bir düflünün!
Bu dünya pazar›nda hepimiz bir mal›n sat›c›s›y›z; al›c› ç›kmad› m›, flöyle kurularak:
“Anlamazlar ki!” deriz ya, bakmay›n, gene boynumuz bükülmüfltür, gene öz güvenimize
bir kurt düflmüfltür. Neymifl eksi¤imiz, söyleseler bari… Yerme de çünkü bir bak›ma,
övmenin kardeflidir, bir ilgi gösterir.

“Elin yarg›s›ndan bana ne? Ben kendim için çal›fl›yorum.” diyen kimsenin sözüne
inanmam. Öyle demesi ne beni kand›r›r ne de kendini avutur.

Yahut ki özünü pek be¤enmifl, çevresinde kim, ne varsa hepsini yukar›dan süzen,
yaln›zl›¤› ile böbürlenen bir adamd›r. Bir çeflit deliliktir onunki; insan›n ne idü¤ünü
delilere bak›p da m› anlayaca¤›m?

Madem ki insan toplum kurucudur, madem ki toplum d›fl›nda kal›nca kiflili¤ini
gelifltiremez, salt kendine vergi sand›¤› zenginlikleri dahi yitirir, öyle ise gördü¤ü her
iflte, kendisi bilsin bilmesin, toplumu gözetir; nas›l toplum kifliye iflliyorsa kifli de
topluma ifllemek ister. Bunun için övülmeye yani iflinin çevrede yank›lar uyand›rd›¤›n›,
benzerlerinin birkaç›nca olsun do¤ru bulundu¤unu bilmeye ihtiyac› vard›r.

Övülmek iste¤i kutlu bir istektir. Kiflinin iflini sahiden benimsedi¤ini, toplumu,
insanl›¤› özünden üstün bilip onlara yaramak için çal›flt›¤›n› gösterir. Ama kimin 
övmesine sevinebiliriz?

As›l övgü, bizdeki kutlu övülme ihtiyac›n›n doyuracak övgü, kendimizden üstün,
hiç olmazsa kendimizle üstün, hiç olmazsa kendimizle eflit bildi¤imiz kimselerden 
gelecek övgüdür. Bizi öven insan›n övmemekte, isterse yermekte serbest olmas› gere k t i r.
Övmek zorunda oldu¤u için öven kimse kullu¤a, küçüklü¤e raz› oluyor, onlar›n övmesiyle
gö¤üsleri kabaran kimseler de asl›n› ararsan›z, onlardan daha büyük de¤ildir.
Duygular›n› yenememifl, kendi kendilerini aflamam›fllard›r.

Nurullah ATAÇ / Karalama Defteri

HAZIRLIK

‹lgiyle okunan yaz› türlerinden biri de denemedir.

Deneme 16. yüzy›ldan bu yana Montaigne (Monteyn)’in öncülü¤üyle bir edebiyat
türü olarak büyük bir geliflme göstermifltir.

Edebiyat›m›zda deneme denince  akla gelen ilk isimlerdendir Nurullah Ataç.

Yazar›m›z›n konusu övülmek olan bir denemesini okuyaca¤›z.

Türk edebiyat›nda baflka deneme yazarlar›n› da araflt›r›n›z.
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☛

AÇIKLAMALAR

Türk edebiyat›nda deneme gibi düzyaz›ya dayal› türler Ta n z i m a t ’tan sonra
görülmektedir.

Deneme türü özellikle Cumhuriyet Döneminde geliflmifltir.

“Karalama Defteri” adl› metnini  okudu¤umuz Nurullah Ataç deneme türünün
özgün örneklerini verdi. Günümüzde de çok say›da yazar, duygu ve düflüncelerini bu
yaz› türüyle okurlar›na ulaflt›rmaktad›r.

Deneme, yazar›n herhangi bir konu üzerinde kesin hükümlere varmadan, kendi
kiflisel görüfl ve düflüncelerini anlatt›¤› yaz› türüdür. Eskiden bu tür yaz›lara “kalem
tecrübesi” denirdi. Hayat, ölüm, aflk, gurbet, sanat, felsefe, din ahlak, gelenek, siyaset
gibi kifliyi veya toplumu ilgilendiren her fley denemeye konu olabilir. Deneme türünün
ele ald›¤› konular›n s›n›r› yoktur.

Denemenin dil ve anlat›m özellikleri bak›m›ndan öteki düflünce yaz›lar›ndan farkl›
oldu¤unu ö¤renmifltiniz.

Deneme türünde; yeniliklere kesin sonuçlara eriflme, bir sav›, düflünceyi kabul
ettirmeye çal›flma, kesin bir sonuca gitme gibi bir amaç söz konusu de¤ildir. Deneme
yazar› herhangi bir konu üzerinde düflüncelerini içtenlikle ve ço¤u defa bir söylefli
ortam›nda aç›klamaya özen gösterir. Anlat›m›nda içtenlik, do¤all›k önde gelir.

Deneme yaz›lar› daha çok k›sa bir makale veya köfle yaz›s› gibi bir ç›rp›da 
okunabilecek uzunlukta olur. Denemeler belirli bir plana göre oluflmaz. Deneme yazar›
düflüncelerini, duygular›n› rahat bir flekilde kendi kendisiyle konuflur gibi yazarken
birçok konuya da de¤inmekten geri kalmaz. Bu tür yaz›larda as›k suratl› bir anlat›m ve
belli bir plana göre yazma zorunlulu¤u yoktur. Yazar›n  kültür konular›ndaki birikimi,
okuyucunun olaylara farkl› pencerelerden bakmas›n› yeni duygu ve düflüncelerde rol
almas›n› sa¤lar.

Deneme yaz›lar› zaman zaman elefltiri, köfle yaz›s›, makale, an› gibi türlere 
benzetilebilir. Bu özelli¤i nedeniyle günümüzde belli bir türe sokulmayan yaz›lara 
deneme ad› da verilmektedir.

Nurullah Ataç’›n yaz›s›n› örnek alarak deneme türünün dil ve anlat›m özelli¤i
konusunda neler düflünürsünüz?

☛ Deneme, hangi anlat› türleriyle benzerlikler gösterebilir?

☛ Deneme yazarl›¤› için ne tür özelliklere sahip olmak gerekir?
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Deneme yazarl›¤›, oldukça genifl bir dünyaya bak›fl, zengin bir edebiyat, sanat ve
felsefe kültürü ile birlikte özgün ve dura¤an olmayan bir anlat›fl tarz› gerektirir. Sözünü
etti¤imiz özellikleri kendinde bar›nd›ran yazarlar›n denemeleri okura birçok alanda
katk› sa¤lar, ufuklar›n› zenginlefltirir.

☛
Deneme türünde yazar›n kiflisel duygular›, düflünceleri, istekleri, hayalleri ön

s›rada yer al›r. Bu yüzden deneme yaz›lar›nda yazar birçok kültür ögesinden
yararlan›rsa da daha çok kiflisel deneyimlerinden, yaflant›lar›ndan esinlenir.

Deneme yazar› en çok nelerden esinlenir?

☛
Baz› edebiyat tarihçileri denemenin önce Japonya, Çin, Hindistan gibi Do¤u

ülkelerinde bafllad›¤› düflüncesindedirler. Ancak denemenin ba¤›ms›z bir edebiyat türü
olarak benimsenmesi 16. yüzy›l›n ilk yar›s›nda gerçekleflir. Bunda Frans›z yazar›
Montaigne’in (1533-1592) büyük pay› vard›r Montaigne’in ilk iki cildi 1580’de,
üçüncü cildi1595’te okuyucuyla buluflan Denemeler adl› eseriyle bu türün öncüsü ve
temsilcisi oldu¤unu görürüz.

Denemenin tarihsel geliflimi nas›l bir çizgi izlemifltir?

☛
Montaigne, denemelerinde yal›n, ak›c› ve içten bir dille kendi gözlemlerinden de

yararlanarak dostluk, okumak, e¤itim, ölüm, yaln›zl›k gibi birbirinden çok farkl› konularda
görüfllerini kaleme alm›flt›r; Denemelerini nas›l yazd›¤› konusuna flöyle aç›kl›k getirir:
“Evde bulundu¤um zaman, hayat›m daha çok kitapl›¤›mda geçer; arada ev ifllerini
yönetmek imkân› da bulurum. Girifl kap›s›n›n hemen üstündeyim; hem bahçeyi, kümesi,
avluyu görürüm, hem de evimin öteki bölümleri içinde say›l›r›m Hiçbir düzene
uymadan, hiçbir amaç gütmeden bir bu kitab›, bir flu kitab› kar›flt›r›r›m; zaman olur
kurdu¤um hayalleri ya kendim yazar›m ya da bir afla¤› bir yukar› dolaflarak baflkas›na
yazd›r›r›m.” (Montaigne/Denemeler)

Montaigne, denemelerini nas›l bir ortamda yazm›flt›r?

☛
Deneme türünün en önemli yazarlar›ndan bir de ‹ngiliz F.Bacon (1561-1626)’d›r.

Bacon, özlü denemeleriyle insanlara yol gösteren bir yazar olmufltur.

Ça¤dafl ‹ngiliz yazarlar› aras›nda denemeleriyle de ün kazanan flair ve yazarlardan
T.S. Eliot (1888-1965) ve AHuxley (894-1963)’i de unutmamak gerekir.

16.yüzy›l›n sonlar›nda deneme, özellikle edebiyat ve sanat konular›nda elefltiri
a¤›rl›kl› bir nitelik kazanmaya bafllar. R. de Gourmont (1888-1915), B. Julien (1867-1956),

Montaigne’den baflka deneme türünün ünlü yazarlar› kimlerdir?
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A.Camus (1913-1960), E.C.Alain (1868-1951) ve J.P. Sartre (1905-1980) gibi yazarlar
eserleriyle deneme türüne ça¤dafl bir içerik kazand›rmay› baflarm›fllard›r.

Denemeci bir dil ustas›d›r. Yazd›¤› her cümleyi p›r›l p›r›l iflleyerek ortaya ç›kar›r.

Nurullah Ataç “Ben” adl› denemesinde kendini flöyle anlat›r:

“Edebiyat›, sanat›  kendime dert edinmifl bir adam›m. Gece gündüz edebiyat
düflünürüm, fliir düflünürüm. Sevdi¤im bir fliiri tan›d›klar›ma okumad›¤›m,  yahut bir
edebiyat sorusu üzerine tart›flmaya giriflmedi¤im  günler, yaflad›m saymam kendimi.
«Bugün Türkelinde en tam edebiyat adam› kimdir?» diye sorarlarsa, beni göstere b i l i r s i n i z .
Övünmek için söylemiyorum bunu, yazd›klar›m iyidir, kötüdür, o baflka, iyiyse de,
kötüyse de inanarak yazar›m, övmem de, yermem de bir ç›kar kayg›s›yla, dostluk, 
arkadafll›k düflüncesiyle de¤ildir. Benim için «Herkesin ak dedi¤ine kara demeyi sever»
derler, beni hiç anlamayanlard›r bunu söyleyenler, hiçbir fleye ak oldu¤unu bilerek kara
demedim. Belki yan›l›yorum da kara görüyorum, ama gördü¤üm için kara diyorum,
kendime de, baflkalar›na da yalan söylemiyorum.”

Daha önce de belirtti¤imiz gibi deneme türünün öncüsü Montaigne’dir. Montaigne
tipi denemelerden farkl› özellikleri tafl›yan denemeler de kaleme al›nm›flt›r. Bunlara 
bilimsel yaz›nsal, elefltirel gibi adlar verilmifltir. Türk edebiyat›nda Ahmet Haflim’in,
Vedat Günyol’un, Orhan Burian’›n, Nermi Uygur ve Füsun Akatl›’n›n denemeleri bu tür
nitelendirmeler içinde de¤erlendirilmifltir.

Deneme türünden eserleri içerik ve anlat›m özellikleri bak›mdan “senli benli” ve
“düzenli” olmak üzere ikiye ay›rabiliriz.

“Senli benli” deneme Fransa’da Montaiqne’le bafllam›flt›r. Bu yaz›larda canl› ve
içten bir dil kullan›l›r. Betimlemeye, mizaha ve nükteye oldukça genifl yer verilir.

“Düzenli” denemenin ilk örneklerine Bacon’da rastlan›r. Bu tür deneme
yaz›lar›nda anlat›m genellikle yo¤un k›sa ve özdür.

Deneme türü Türk edebiyat›na Tanzimat’tan sonra girmifltir. ‹lk denemeciler
aras›nda Cenap fiahabeddin (Evrak-› Eyyâm, Tiryaki Sözleri) Ahmet Haflim
(Gurabahâne-i Laklakan, Bize Göre) Ahmet Rasim, Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Falih
R›fk› Atay’›n adlar›n› sayabiliriz.

Cumhuriyetten sonra geliflen deneme türünde eser veren yazarlar aras›nda
Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Sabahattin Eyübo¤lu, Suut Kemal Yetkin,
Orhan Burian ve Mehmet Kaplan’› gösterebiliriz. Adlar›n› sayd›¤›m›z edebiyatç›lar›m›z›n
aras›nda Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin ve Sabahattin Eyubo¤lu’nun eserleri 
edebiyat›m›zda deneme türünün geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r.

☛ Denemeyi dikkatli okuyup özelliklerini bulunuz.

☛ Türk edebiyat›nda denemenin geliflim süreci nas›ld›r?
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Özellikle son y›llarda edebiyat›m›zda deneme türünde yaz›lar›n ço¤ald›¤›n› görürüz. 

Günümüzde yazd›klar› denemelerle dikkati çeken yazarlar› aras›nda Melih Cevdet
Anday, Vedat Günyol, Salah Birsel, Adnan Binyazar, Nermi Uygur, Memet Fuat, U¤ur
Kökden, Bilge Karasu, Do¤an H›zlan, Enis Batur ve O¤uz Demiralp’in adlar› görülür.

Bu bölümde deneme türüne ait dört yaz› okuyacaks›n›z. Dört yazar  da edebiyat›m›zda
deneme türünün ustalar› aras›nda yer almaktad›r. Bu yaz›larda deneme türünün birçok
özelliklerini bulabilirsiniz.

SONBAHAR TÜRKÜSÜ

Sonbahar geldi, takvimin de¤il, içinde yaflad›¤›m›z, ruhumuzla bir cüz’ü
oldu¤umuz flehrin ve manzaran›n sonbahar›… Havada üzüntüye, bir nevi bekleyifle
benzeyen bir hâl, güneflte çok belirsiz, hafif bir akik rengi var. Gökyüzü âdeta ›slak bir
göz gibi insana bak›yor. A¤açlar bu de¤iflmifl ayd›nl›kta daha baflka flekilde ve daha çok
renkli görünüyorlar; büyük camilerin kurflun kubbeleri, minareleri, iyi yontulmufl
duvarlar›, bu yüklü havada daha fazla kendileri oluyorlar; yaz günlerinde  oldu¤u gibi
günefl onlar› ezmiyor, cüsse ve çizgilerini kaybetmiyorlar. Saatler, büsbütün baflka bir
lezzet kazand›. Yaflam›fl olmak fluuruna, onu yüksek bir haz yapan hafif bir ürperme,
küçük bir üflüme ve hasret kar›fl›yor; ve bu hâl ›slak dal uçlar›nda, a¤açlar›n yeflil rengi
daima biraz daha taze görünen, tepelerinde, servilerin derli toplu endamlar›nda daha
iyi duyuluyor. Art›k büyük avlularda, yol kenarlar›nda, eski, büyük korularda ve bahçelerd e
kurumufl yapraklar, flimdiden seller gibi ak›yorlar, dönüflü olmayan bir diyara geçen
günlerimiz gibi gidiyorlar.

Sonbahar ‹stanbul’un as›l mevsimidir. Bir kere zaman dedi¤imiz sihirbaz tanr›,
günefli, suyu, rüzgâr› ve a¤açlar›n hüznünü birbirine ayarlad› m›, flehri, eflyada yaln›z
kendi gurbet çekmifl ruhunun hâllerini gören bir ressam›n eline b›rak›r. O, bize
akflamlar›m›z›, sabahlar›m›z› haz›rlar, paletinin bütün hünerlerini, de¤iflmesinin bütün
zenginli¤ini ortaya atar, k›zartt›¤› yapraklara küçük bir flafak manzaras› verir, saatleri
billûr bir yuvarlakta seyredilen kavsikuzahl› akisler gibi renk ve büyü ile doldurur,
eflyan›n çizgilerine mahzun ve fluurlu bir tebessüm sindirir, kâinat›m›za bütün bir sanat
duygusu, bir flair içlili¤i katar. Akflamlar› birdenbire büyür ve genifller. Zincirlikuyu
s›rtlar›ndan tâ Hay›rs›zada k›y›lar›na kadar ufuk kavsinin hemen yar›s› onun malikânesi
olur. Bu genifl ülkede her akflam, bir Dionizos dininin ayini tekrarlan›r; haflmetinin
k›z›ll›¤› içinde ma¤ruru ve muzaffer bir Cemflîd gibi kurulan günefl, ölümün mucizesiyle
her akflam bize yeni bir ba¤ bozumu haz›rlar; öyle ki bu saatlerde ufka bak›p da Yahya
Kemal’in m›sra›n› hat›rlamamak kâbil de¤ildir.

Ahmet Hamdi TANPINAR / Yaflad›¤›m Gibi 
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DO⁄A

Do¤ay› sevmek öyle kolay olmam›flt›r insano¤lu için, do¤an›n uysallaflt›r›lmas›,
evcillefltirilmesi ve bu yoldan sevilmeye bafllanmas› için aradan uzun dönemler
g e ç m i fl t i r. Baflka bir deyiflle, insanlar yaratm›fllard›r do¤ay›, ona güzelli¤ini, 
dinlendiricili¤ini, sevecenli¤ini vermifllerd i r. Hiç kuflkusuz, bu çaban›n bafl›nda edebiyat,
resim ve mimarl›k gelir. Do¤ay› seven edebiyat ve do¤ay› severek bezeyen mimarl›k ise,
insano¤lunun çok sonralar› gerçekleflen büyük birer baflar›s›d›r. Demek bir do¤a
parças›n›n güzelli¤i, insanlar›n katk›s›ndan baflka bir fley de¤ildir. Siz onu bir de
insans›z düflünün, kaçacak yer arars›n›z.

Bütün konular aras›nda do¤ayla insan aras›ndaki iliflkiden hofllan›yorum ve her
zaman ona dönüyorum. Son fliirlerimde de ayn› konuyu iflledi¤imi gördüm. ‹lke olarak
benimsedi¤im dünyan›n gizini aç›¤a ç›karmam›flt›m. Belki hiçbir zaman bir giz yoktu;
ama bir giz yoktuysa, flair onu yarat›yordu.

DO⁄A

ERGUVAN    ‹STANBUL
Günefl p›r›l p›r›l. ‹lkyaz›n bafllad›¤›n› gösteren, yo¤un, gümüfl renkli bir parlakl›k

var havada. Güneyin ilk ›fl›¤› gibi, heyecanl› bir ayd›nl›k bürümüfl çevreyi. Kan› damarlard a
h›zla dolaflt›ran gizil bir güç f›flk›rmakta, sanki bu ›fl›ktan.

Bugün Bo¤az masmavi, gür ve koyu yeflil. Yamaçlar ç›ld›rm›fl renklerle bezenmifl.
Ayd›nl›k kimi kez bir tarafa, kimi kez öbür tarafa s›çr›yor. Hac› Ali R›za’n›n Çubuklu
S›rtlar›nda Bo¤az resmini seyreder gibi bak›yorum do¤aya. Alçak boylu, tüylü ›lg›nlar,
erguvanlar›n eksik b›rakt›¤› etekleri dolduruyor uçuk pembe rengiyle. 

Bu mevsimde erguvanlara çarpmadan yürümek zor Bo¤az s›rtlar›nda. Maçka
vadisine ve denize bakan yamaçlara –evcil beton yerleflim öbeklerinin efli¤ine- dek, her
yana uzanm›fl, dal budak salm›fl erguvan a¤açlar›. A¤›r külrengi betona karfl›, her y›l
inatla, kararl›l›kla yinelenen bir baflkald›r›n›n öncü güçlerini and›r›yor, bu a¤açlar.

Melih Cevdet ANDAY / Bütün fiiirleri

Nas›l unuturum ey do¤a 
Bana bir diyece¤in vard›, kalakald›m,
Vaktim yetmedi, ölüm kal›m, 
Bütün yüzy›llar› yaflad›m
Vaktim yetmedi anlamaya:

Kalk dostum ormana gidelim
Geyik sesleri içine çökelim
Yeniden do¤ufl, k›vanç, uyum
Kurgular bir yana, biz bir yana
‹lk kez düflünmeden görelim

Mart›lar gibi ya¤murun alt›nda.
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fiu anda, aç›klardaki Bo¤az vapurlar›n›n düdük sesleri müzi¤in uçar› notalar›na
kar›fl›yor. Gergin bir kumafl› tek halede y›rtarcas›na yaln›zl›klar› yok eden düdük 
sesleri Uzaktan uza¤a, mavi sularda, k›ç bodoslamas› yuvarlak, 60 baca numaral›
Ra¤bet geçiyor. Gerisinde, Neveser! Onunu ard›nda, Tarz-› Nevin! 48 numara,
Dilniflin! Sanki bir bahar donanmas› geçiyor, Saray konuklar›n›n önünden.
Pervaneliler ailesi, hepsi de. Efsane vapurlar! Gözlerimi k›rp›flt›rd›m, aç›p yeniden
kapad›m. 

fiimdi Burgazada’da, çoktan mimozalar sa rm›flt›r her yakay›. Tepede, sa r›
mimozalar›n üstünden deniz görünür. Koyu yeflilli¤iyle, a¤›rbafll› Heybeli. Hiç
kuflkusuz, bir yaflam bu¤usu tütüyor do¤an›n üstünden. Her çeflit ot boy atm›fl sa¤da
solda; çiçekler kokular salm›fl; böcek sesleri, günefl alt›nda ç›t›rdayan otlar, çal›lar.
Sanki birdenbire gelmifl gibi ilkyaz, o beklentilerimizin “bahar”›! 

Öndeki evin bacas›na yerleflmifl –yoksa, yuva m› yapm›fl?- bir mart› seçiyor 
gözlerim. Evcilleflmifl. ‹nsana tutsak, denizden uza¤a düflmüfl mart›. Yeryüzünde bir
yabanc›, bencileyin.

Tepeden iskeleye inerken, yer yer Burgazadal› kad›nlara rastl›yordum: mimoza
kesiyorlar, makasla. fiimdiden kaç sar› öbek oluflturmufl kucaklar›nda ince yaprakl›
dallar.

U¤ur KÖKDEN / Erguvan ‹stanbul

DA⁄ ÇA⁄RISI
Sizi hiç durmadan kendi da¤›ma m› ça¤›ray›m, yoksa her fleyden önce size da¤›m› m›

tan›tay›m? Benim da¤›m bir “dirilifl hunisi”dir. Göz gözdür bir petek gibi. Her gözün
önünde bir a¤aç

Ça¤›rma gücümü tart›yorum. Ça¤›rma yetkimi yokluyorum Her gece o meflhur
belgeyi ›fl›¤a tutuyorum. Bir hurma dal›na dönüflen ay afl›¤›na. 

Da¤›n ucuna ç›k›p ba¤›rmak istiyorum. Gelin, her göze biriniz yerleflin. Da¤ bir
tek yap›d›r. Da¤ canlans›n, bir toplum olsun. As›ls›n a¤açlara bulutlaflm›fl çamafl›rlar.

Her gece damlar›m›za çi¤ ya¤s›n. Gün do¤arken yaz›n ar›lar› konsun a¤açlara,
ba¤lara. Kulaklar›m›zda ar› sesi. Bir o¤ul u¤ultusu. 

Ve günefl, do¤arken bizi billûr bardaklarda suyumuzu içerken yakalas›n. Suyu
ç›nlats›n taze günefl ›fl›¤›. Barda¤›n içinden f›rlas›n çocuksu, toy gün ›fl›klar›. Adetâ
daha yeni do¤mufl olan yavru ›fl›klar. Kaslar›m›z›n k›rm›z›l›¤›n› bir yak› gibi da¤layan
yeni bir varl›k ›fl›kc›klar›.

Ve akflam günefl batarken her birimiz kendi da¤ hücremizin önünde bakal›m ufuklara,
gecenin düflüflüne, karanl›¤a bürünen ovaya, gittikçe koyulaflan uzak da¤la ra. Da¤la rd a n
da¤lara derin derin u¤uldayan ormanlara. Katl› orman hayallerine.

Karlardan yükselen beyaz köpüklerden do¤ma hayallere, bu hayal kentinin sessiz,
a¤›rbafll›, ar› duru yarat›klar›na.

Ve gece herkes ellerinde gemici fenerleri, hücresinden f›rlayarak daha yükse¤e,
daha yükse¤e t›rmanacak, a¤açlar h›fl›rdayacak, âdeta aya çarpm›fl olacaks›n›z ikiye
bölünmüfl bir diflbudak a¤ac›n›n aras›nda, keçilerin huyunun kapm›fl meflelerin kan
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k›yametinde. Birbirinize sürtünerek geçeceksiniz konuflmadan, birbirinizi çimdiklemeden,
birbirinin kad›n m› erkek mi oldu¤unuzu anlamaya giriflmeden, hattâ bunu hiç
düflünmeden. Yüksek kayg›larla kaynayan yüre¤inize elinizi bast›rarak daha yükse¤e,
daha yükse¤e ç›kma¤a çal›flacaks›n›z. Öyle ki biri uzaktan da¤a baksa gezip duran 
fenerler görecek. Atefl böcekleri gibi gezip duran. Durmadan arayan. ‹nen ç›kan. Sönen
yanan. Batan do¤an. Ölen dirilen fenerler.

Sezai KARAKOÇ / Da¤ Ça¤r›s›

☛ ANLAMA YORUMLAMA

1. Toplum d›fl›nda kalan insan neler yitirir?

2. Kimlerden gelen övgü gerçek övgüdür?

3. Karfl›s›ndakinin övgüsünü kabul edenler nas›l kiflilerdir?

4. Nurullah Ataç, denemesinde dile getirdi¤i düflünceleri do¤rulamak için hangi 
örneklere baflvuruyor?
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2. MAKALE

☛

CAH‹T SITKI’YA DA‹R HATIRALAR

Cahit S›tk›’y› tan›yanlar onun gözlerini mutlaka hat›rlar. Küçük, esmer, çilli yüzü
daha ziyade bu gözlere, onun bak›fllar›yle canlan›r, onlarla yaflar, konuflur, dinler, hatta
baz› anlar›nda acaip ve tatl›, son derece dokunakl›, âdeta kad›nca, daha iyisi bir çeflit
melek güzelli¤i kazan›rd›. Cahit bu bak›fllarla size gelir, içinizde bir fley gibi yerleflir,
sizden bir parça, hatta biraz da azapl› bir fley olurdu. Çünkü az münakafla eden,
k›zmayan, dar›lmayan Cahit’in gözlerinden bazen de size bilmedi¤iniz günahlar›
yükleyen par›lt›lar geçerdi.

Kendisine ve etraf›na böyle af edemedi¤i fley neydi? Bunu ona sormad›¤›ma flimdi
ne kadar piflman›m. Belki de bu, kaderini sezdi¤i içindi. Türkçeyi o kadar güzel
konuflturan flairin aylar ve y›llarca en basit fleyleri bile söylemekten âciz kalmas›, her
a¤›z aç›fl›nda gölgesini ve rengini zamana f›rlatt›¤› eflyan›n ad›n› bile hat›rlamadan
y›llarca yaral› ceylan bak›fllar›yle yaflamas› kadar hazin ne olabilir? Ona Türkçeyi
yeniden ve kelime kelime ö¤retme¤e bafllad›klar›n› haber ald›¤›m zaman, nas›l içim
burkulmufltu. Talihin insano¤lu ile bundan zâlim alay› olamazd›.

Cahit’i ilk fliir kitab› ç›kt›¤› günlerde tan›d›m. Bir akflam Degüstasyon’a gitti¤im
zaman, daima oturdu¤umuz masada çelimsiz fakat sevimli bir delikanl› gördüm.
Peyami Safa bizi tan›flt›rd›. Yerini yad›rgam›fl gibi büzülmüfl, daha do¤rusu kendi içine
toplanm›fl, bizimle konufltu. Galatasaray’› bitirmiflti. Yafl›na göre çok iyi okumufltu.
Frenkler gibi, bizi de çok iyi tan›yordu. Buna ra¤men, beni o kadar flafl›rtan fliirlerin
sâhibi bu mu? diye düflündüm. Sonra birdenbire bir lâf geçti. Cahit de hepimiz gibi
güldü. El ayas› kadar küçük yüzü ayd›nlan›verdi. Bu gülüflün tatl›l›¤›n› nas›l anlatmal›?
Birdenbire o fliirleri, onlar›n alaca karanl›¤›n›, o fliirlerdeki derinli¤i ancak bu tarzda
gülebilen, insana bu bak›fllarla bakan, bu kadar saf olmas›n› bilen bir insan›n 
yazabilece¤ini anlad›m. Onun için düflmüfl bir melek gibi yerini yad›rgayarak yaflad› ve
bizim görmedi¤imiz kanatlar›ndan tutuflarak öldü.

O geceden sonra s›k s›k bulufltuk. Pek az insan onun kadar dostluk ihtiyac›nda idi.
Pek basit iflleri bile mesele olurdu. Mülkiye’ye girifli, okuma y›llar› hep biraz da kendi
mizac›n›n azd›rd›¤› meseleler hâline girerdi. Gittikçe sa¤lamlaflan, flöhreti, genifl aile
muhitinin tesisleri, sevimlili¤i uysall›¤› yahut mesele yapmad›¤› zaman d›fl âleme
kay›ts›zl›¤›, ona birçok kap›la r› kendili¤inden aç›yordu. Fakat derbeder mizac›, bizlerd e n
gizledi¤i hiddet ve feveranlar›, istedi¤i gibi yaflamak ihtiyac›, bu kap›lar› kendi

HAZIRLIK

Bir görüflü savunmak, bir  düflünceyi kan›tlamak veya bilgi vermek amac›yla
yaz›lan yaz›lara makale diyoruz.

Makale bir gazete yaz›s›d›r.

Gazete makalelerinde daha çok ülkeyi ilgilendiren günlük olaylar üzerinde durulur.

Gazetelerde be¤enerek okudu¤unuz makale yazarlar› kimlerdir?
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❂

fark›nda olmadan bir bir kapat›rd›. Denebilir ki, Cahit, ömrünün büyük bir k›sm›n›
kendi kapatt›¤› bu kap›lar›n önünde yaflam›flt›r.

Ahmet Hamdi TANPINAR / Edebiyat Üzerine Makaleler

AÇIKLAMALAR

Makalenin bafll›¤›ndan da anlafl›laca¤› gibi Ahmet Hamdi Tanp›nar, ünlü flair Cahit
S›tk› Taranc›’ya ait hat›ralar›n› anlat›yor bizlere.

Genellikle bütün yaz›lar girifl, geliflme ve sonuç bölümlerinden oluflur.

☛ Okudu¤unuz makalede neden söz ediliyor?

Bilim, sanat, kültür ve baflka konularda bilgi vermek, bir düflünceyi ortaya koymak
ya da savunmak amac›yla yaz›lan, yazar›n kiflisel görüfllerini de yans›tt›¤› gazete ve
dergi yaz›lar›na makale ad› verilir.

Makale bütün dünyada gazete ile birlikte do¤mufl, geliflmifl bir yaz› türüdür.

Gazetelerde yay›mlanan makaleler daha çok güncel konularla ilgilidir. Dergilerde
yay›mlanan makaleler de¤iflik konularda olabilir. Nerede yay›mlan›rsa yay›mlans›n
makaleler inceleme ve araflt›rmaya dayanan yaz›lard›r.

Makalenin halk› ayd›nlatmada belli konulara yönlendirmede ve kamuoyu oluflturmada
büyük pay› vard›r. Bu yüzden makale yazarlar› iflledikleri konulardaki düflünceyi okuyuculara
benimsetmek amac›ndad›rlar. Makaleleri kaleme al›rken belgelerden, verilerden,
incelemelerden ve araflt›rmalardan yararlan›rlar. De¤iflik konular›n ve sorunlar›n irdelendi¤i
makalelerin gazete ve dergilerde yer almas› genifl bir okuyucu kitlesini ayd›nlatmas›
yönünden önemlidir.

Anlat›m yal›n ve yo¤un olmal›d›r. Makalelerde belirli bir anlat›m kullan›lmaz.

Makale yazar› söz oyunlar›na baflvurmamal›d›r.

Etkilenmek istenen okuyucu kitlesinin e¤itim düzeyine dikkat edilmelidir.

Öne sürülen düflünce inand›r›c› bir biçimde gelifltirilmifl olmal› ve kan›tlanmal›d›r.

Makaledeki konu yaz›n›n giriflinde okurun ilgisini çekecek bir biçimde ortaya
konulmal›d›r.

Okurun ulaflmas› istenen sonuç bir iki cümleyle mutlaka vurgulanmal›d›r.

☛ Okudu¤unuz yaz›y› bir bütün kabul edersek bölümlere ay›rabilir misiniz?

☛ ‹yi bir makalenin özellikleri nelerdir?
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Gazete ve dergilerin yay›mlanmaya bafllamas›yla makale türü ortaya ç›km›fl ve
önem kazanm›flt›r.

‹lk gazetenin M.Ö 1785 y›l›nda M›s›r’da ç›kar›ld›¤›n› biliyoruz.

Bugünkü anlamda ilk gazete 1609’da Stutgart’da yay›n hayat›na at›lan Aviso-
relatione den Zeitung’dur. Gazetelerin, dergilerin say›lar›n›n artmas› makale türünün
geliflmesinde çok etkili olmufltur.

Görüldü¤ü gibi makale türünün uzun bir geçmifli vard›r.

Makaleler yazarlar›n uzmanl›k alanlar›na ve konular›na göre “toplumsal makale”,
“iktisadi makale”, “edebî makale”, “siyasal makale”, “askerî makale” olarak s›n›rland›r›l›r.
Günümüzde gazete ve dergilerde bu çeflit makale örneklerine s›kça rastlayabiliriz.

☛ Makalenin giderek bir yaz›n türü olmas›nda gazete ve dergilerin yayg›nlaflmas›n›n
rolü nedir?

Gazetelerin ilk sayfas›nda ve genellikle ilk sütununda yay›mlanan makalelere
“baflmakale” denir. Genellikle baflmakalede gazetenin baflyazar› taraf›ndan günün ‘en
önemli sorunu ele al›n›r ve çözüm önerileri ileri sürülür.

☛ Gazetelerin ilk sayfas›nda yay›mlanan makalelere ne ad verilir?

Bizde ilk gazete olan “Takvimi Vekayi” 1831 y›l›nda yay›mlan›r. Devletin resmî
yay›n organ› olan bu gazeteyi 1840’ta ç›kmaya bafllayan “Ceride-î Havadis” izler.

‹brahim fiinasi ve Âgah Efendi’nin 1860’ta ç›kard›klar› “Tercüman-› Ahval” adl›
gazetede ilk makale fiinasi taraf›ndan yaz›lm›flt›r. fiinasi yazd›¤› makalelerde sürekli
biçimde düflüncelerinin okurlar›nca kolayca anlaflabilmesi için ça¤›na göre yal›n bir dil
kullanmaya özen göstermifltir.

Nam›k Kemal ise makalelerinde “vatan” “millet” ve “özgürlük” temalar›n› ifllemifltir.
Onun coflkulu makaleleri kendisinden sonraki okur ve yazarlar› büyük oranda etkilemifltir.

Tanzimat Döneminde bafllayan Türk gazetecili¤i 1908 ve onu izleyen y›llarda
önemli ilerlemelere sahne olmufltur. Bu dönemde Hüseyin Cahit Yalç›n, Ahmet Emin
Yalman ve As›m Us gibi gazeteciler baflmakaleleri ile ün kazanm›fllard›r.

Kurtulufl Savafl› sürecinde yay›mlanan “‹rade-i Milliye”, “Akflam” ve “Vakit”
gazetelerinde  yay›mlanan makaleler bu türün geliflmesinde etkili olmufltur. Kurtulufl
Savafl›’n› destekleyen bu yaz›lar edebiyat›m›z›n de¤erli çal›flmalar› aras›nda say›lmaktad›r.

Gazete makalelerinin yan› s›ra sanat ve yaz›n dergileriyle, de¤iflik bilim dallar›n›n
yay›n organ› olan dergilerde yay›mlanan bilimsel makaleler bu alanlardaki geliflme ve
yenilikleri genifl bir kitleye yans›tmas› bak›m›ndan ayr› bir yere sahiptirler.

☛ Edebiyat›m›zda makale nas›l ve ne zaman ortaya ç›km›flt›r? 
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Bu bölümde düflünce hayat›m›zda önemli bir yer tutan Ziya Gökalp’in bilim 
üzerine düflüncelerini anlatan bir makalesini okuyacaks›n›z:

‹LME DO⁄RU

…

Asrî bir millet, müspet ilimlerle düflünen bir mahlûk demektir. Felsefenin, müspet
ilimlere münak›z (z›t) olmamak mecburiyetinin bulunmas› onu ilimlerle s›k› alâka
hâlinde b u l u n d u r u r. O hâlde, asrî bir millet düflünmeye veda etmek istemiyorsa, mutlaka
müspet ilimlere do¤u gitmesi lâz›md›r.

‹lim, her hadisenin sebebinin gösterir. Bir hadisenin sebebini biliyorsak onu 
faydal› yahut muzarratl› oldu¤una göre, ihzar veya izale edebiliriz. Ayn› zamanda, ilim,
her hâdisenin neticesini, hizmeti ve irae eder (gösterir). Demek ki, ilim, gayelerimize
vusul için vas›talar›n neler oldu¤unu gösteren amelî bir rehberdir O hâlde, ilim adam›
olmaktan ziyade amelî adam olal›m demekte mana yoktur. ‹flte, Avrupa ve Amerika 
milletleri meydanda: Oralarda en amelî milletler en ziyade ilimle düflünen cemiyetler
de¤il midir?

‹lmin bir faydas› da cemiyetin bütün fertlerin müflterek kanaatlerle birbirine
ba¤lamas›d›r. Fertlerin düflünüfl tarzlar› ayr› oldu¤undan, ferdî zekâlar›yla düflünenler,
yaln›z kendi fikirlerinin do¤ru oldu¤unu, baflkalar›n›n yanl›fl düflündü¤ünü zannederler.
Bu zanlar, beraber çal›flmaya, hatta görüflüp konuflmaya mâni olur…

‹lmin bir hizmeti de iyi ile fenay› göstermesidir. ‹yi ile fenay› tayinde de cemiyet
içinde büyük ihtilâflar ç›kar. Eskilik taraftar›na göre eski olan her fley iyidir, yeni olan
her fley fenad›r. Yenilik taraftarlar› ise tamam›yla bunu aksini düflünürler. Hâlbuki bu
yollardan ikisi essas›zd›r. Zira bir fleyin iyi yahut fena olmas›, eski yahut yeni olmas›na
bakmaz. Bu ehemmiyetli  meselenin hallini de ancak ilimden bekleyebiliriz: ‹lim, iyi
fena meselini, s›hhî ve marazî meselesi flekline koyarak  hâlleder.

Hayatiyat (biyoloji) sahas›nda görüyoruz ki ilim, uzvî bir hadisenin “s›hhî” yahut
“marazi” oldu¤unu müspet bir surette tayin edebiliyor. Hayatî hâdiselerde bu tefriki
yapan hayatiyat ilmi oldu¤u gibi, ruhi hâdiselerde de bu ifli yapacak ancak ruhiyat ilmi
olabilir. ‹çtimaî hadiselerde de bu rolü yaln›z içtimaiyat ilmi yapabilir. Yani, hâdiselerin
her nev’inde, sa¤laml›kla hastal›¤› tayin edecek olan, ancak o hadiselerden do¤an
mütehass›s ilimdir.

...

Asrî bir devlet bir halk hükümeti oldu¤u kadar, bir ilim hükümetidir de! Asrî 
millet büyük sanayisiz, umumî h›fz›s›hhas›z, flimendifersiz, elektriksiz, refahs›z kalamaz.
Asrî bir devlet de asrî hukuka müstenit teflkilât yapmaks›z›n, millî iktisadiyat› 
yükseltmeksizin, halkç›l›ktan  do¤an hakikî hürriyetle hakikî müsavat› temin etmeksizin

☛ Gazetelerde be¤enerek okudu¤unuz makale yazarlar›na birkaç örnek verebilir
misiniz?
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yaflayamaz. Bütün bu maddî ve manevî ihtiyaçlar› vücuda getirecek ancak müspet 
ilimlerdir. O hâlde milletin de fertlerin de ilk vazifesi “ilme do¤ru” gitmek olmal›d›r.

Ziya GÖKALP / ‹lme Do¤ru

ANLAMA YORUMLAMA

1. Yazar, Cahit S›tk› Taranc›’y› ne zaman tan›yor?

2 . Okudu¤unuz makaleden Cahit S›tk› Taranc›’n›n hangi özelliklerini ö¤reniyorsunuz?

3. Tanp›nar’a göre flair Cahit S›tk› Taranc› nas›l bir insand›r?

4. fiaire birçok kap›n›n aç›lmas›n›n nedenini yaz›n›z.

☛

☛

Kifliye ve millete düflünce yetene¤i sa¤layan nedir?



OTORAY YOLCULULU⁄U: N‹⁄DE-KAYSER‹ 

Ni¤de’ye yaklafl›yorduk.

Yan›mda oturan bir Ni¤deli flehrin ete¤ini saran a¤aç kümeleri aras›nda pek iyi
seçemedi¤im bir noktay› iflaret etti.

“Faruk Nafiz’in han›,” dedi.

Büyük flairin han sahibi oldu¤u günleri de inflallah görürüz. Fakat yol arkadafl›m›n
bana gösterdi¤i bina sadece Faruk Nafiz’in unutulmaz “Han Duvarlar›” fliirinden
tasvir etti¤i han idi. K›yafetinden anlafl›ld›¤›na göre Ni¤deli arkadafl bir esnaf yahut
iflçi idi. Böyle olmakla beraber “Han Duvarlar›”n› ve Faruk Nafiz’i biliyordu. Daha
garibi trende ilk gördü¤ü bir yabanc›n›n bu fliiri, fliirde tasvir edilen han› ve Faruk
Nafiz’i tan›mamas›n› kabul etmiyor, atefl ve su nev’inden herkesçe malum fleylerden
bahseder gibi iki kelime ile bana maksad›n› anlatt›¤›na inan›yordu. Güzel fliirin kudreti!
‹yi yaz›lm›fl bir manzum hikâye koskoca bir han›, koynundaki tapu senedine ra¤men as›l
sahibinin elinden al›yor, Faruk Nafiz’e mal ediyordu.

Maamafih arabam›zda ayakta duran ve bizi dinleyen uzun boylu bir sakall›n›n,
“ Yok yahu… o han falan›nd›r, ” diye öteki mal sahibinin hakk›n› da ziyandan 
kurtard›¤›n› itirafa mecburum.

...

Ni¤de ile Kayseri aras›nda yolu, Faruk Nafiz’in ‹stiklâl muharebesi senelerinde
kona göçe üç günde aflt›¤› o uzun mesafeyi, ben bugün otoray denen yeni icat bir âlet
içinde, âdeta uçarak geçiyorum. 

Akflam›n befl buçu¤unda daha Ni¤de istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri
yanarken Kayseri’de olaca¤›m.

Bisikletin ilk icad› zamanlar›nda ona verilen fieytan arabas› ismini bu otoraya 
saklamak laz›mm›fl! Otoray görünüflte yirmi otuz kiflilik büyücek bir otobüs. Fakat ikisi
aras›nda âdeta nal›nl› adam ile patenli adam fark› var. Otobüsün mütemadiyen taflla,
toprakla bo¤uflmas›na mukabil otoray, cilâl› çelik raylar üstünde ya¤ gibi kay›yor.
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3. GEZ‹ YAZISI

☛ HAZIRLIK

Eskiden “seyahatname” ad›yla an›lan, günümüzde “gezi yaz›s›” dedi¤imiz türde
gezilen, görülen yerlerin yaflay›fllar›, gelenek ve görenekleri k›saca özgün ilgi çekici
yönleri anlat›l›r.

Yurt içinde ya da d›fl›nda bir gezi yapman›n sa¤layaca¤› kültürel zenginleflme
konusu araflt›r›n›z.



TÜRK EDEB‹YATI 7

65

Uluk›flla ile Kayseri aras›nda günde iki sefer yapan bu arabalar›n, birinci  ve ikinci
s›n›f yolcular› için, floförün arkas›nda dört maroken koltu¤u, camekânl› bir kap› ile
buradan ayr›lan geri  taraf›ndan  da demokratlara mahsus, yirmi otuz kiflilik kanepesi var.

Baz› flakac› yolcular lüks k›sma Lordlar Kamaras›, ötekine Avam Kamaras› ad›n›
takm›fllar.

Bu otoray, yollar› âdeta çocuk oyunca¤›na çevirmifl. Mesela,  Kayserililer bizim
Ada vapurlar› biletinden daha ucuz bir para ile günübirli¤ine Bor bahçelerinde 
e¤lenmeye gidiyorlar.

fioför, daha do¤rusu makinistin bana anlatt›¤›na göre Adana ve Kayseri’de oturan
iki akraba, mesela bir  ana k›z, pazar sabahlar› bulunduklar› yerden hareket ediyor,
ö¤leyin Uluk›flla’da birlefliyorlar; akflama do¤ru yine evlerine dönüyorlarm›fl.

Bu seyahat, art›k yolculuktan usand›¤›m bir zamana rastlam›fl olmakla beraber
beni atl› kar›ncaya binmifl bir bayram çocu¤u gibi e¤lendiriyordu. Otoray, son derece
munis bir dekor aras›nda ak›p giderken kâh makinistin omuz bafl›ndan önümüzdeki yola
kâh arkaya geçerek akflam ›fl›klar›yla sarar›p k›zaran ovalara bak›yordum.

Yeni bir icat yaln›z manzaralar ve hayat› de¤ifltirmekle kalm›yor, duygular›m›za,
dünyay› görüfl tarz›m›za da tesir ediyor.

Yolculukta akflam, insan›n gayri ihtiyarî garipsedi¤i, kendini karanl›k düflüncelere
b›rakt›¤› saatti. Halk›n akflam garipli¤i terkibiyle anlatt›¤› bu duyguda kendimizi uçsuz
bucaks›z mesafeler aras›nda kaybolmufl hissetmemizi arkada b›rakt›¤›m›z uza¤› bir
daha görmek flüphesinin, öndeki uza¤a yetiflmemek korkusunun elbette bir pay› vard›r.
Mesafelere hakim  olmak emniyeti, iflte bu flüphe ve korku mefhumunu  kald›r›yor,
insana bu genifl ovalarda kendi mahallesinde, evinin bahçesinde dolaflmak hissini
veriyor. Faruk Nafiz, “Dönmeyen yolculara a¤layan yasl› yollar,” diye anlatt›¤› bu yolu
vaktiyle bir yayl›n›n fliltesine uzanarak, “kendini tekerle¤in sesine kapt›rarak” geçmifl
olmasayd› da, benim bindi¤im otoray içinde tayyare gibi geçseydi bu ac› gurbet fliirini
bilmem yazabilir miydi? Yeni edebiyatlarda romantik hüzün ve spleen’in gide gide 
kaybolmas›nda bu yeni icatlar›n da bir tesiri olsa gerektir.

Reflat Nuri GÜNTEK‹N / Anadolu Notlar›

AÇIKLAMALAR

Bir insan›n gezip gördü¤ü yerlerden edindi¤i izlenimleri, bilgileri aktard›¤›
yaz›lara gezi yaz›s› denir. Eskiden geziye ç›kmay› u¤rafl edinmifl kimselere seyyah 
(gezgin), gezi yaz›lar›na da seyahatname ad› verilirdi.

☛ Okudu¤umuz Reflat Nuri Güntekin’in “Otoray Yolculu¤u: Ni¤de-Kayseri” adl›
gezi yaz›s›n›n konusu nedir?

☛ Gezi yaz›lar›n›n çekicili¤i nereden kaynaklanmaktad›r?
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Yaflad›¤› yerlerin d›fl›nda yolculu¤a ç›kmak, farkl› co¤rafyalar› görmek tan›mak
insan›n vazgeçilmez tutkular›ndan olmufltur yüzy›llar boyunca. ‹nsano¤lunda her
zaman gezilip görülen yerler merak uyand›rm›flt›r.

Gezi türünde de eser vermifl yazarlar›m›zdan Ahmet Haflim bu tutkuyu flöyle
anlat›r. “Seyahatname okuman›n tad›n› öteden beri bilirim. Bütün çocuklu¤um onlar›
okumakla geçti. K›fl geceleri d›fl›nda rüzgar ulurken, bir gaz lambas›n›n ›fl›¤›nda göz
bebeklerimde, iki alt›n nokta gibi tafl›yarak zengin bir atefl karfl›s›nda, rahat bir koltuk -
ta okudu¤um o Afrika ve Amerika seyahatnamesini masum ve namuslu üslubundan
ald›¤›m tad› bana pek az edebiyat eseri verebilmifltir. ”

Ahmet HAfi‹M / Frankfurt Seyahatnamesi

Gezi yaz›lar›nda amaç, yurt için de ya da d›fl›nda gezilen yerleri, tabiat özellikleri,
insanlar› ve onlar›n yaflay›fl biçimleriyle tan›tmakt›r. Gezi yaz›s› yazmak için gidilen
yerlerle ilgili gerekli bilgileri de edinmek gerekir. Bu yönüyle gezi yaz›lar› tarih,
co¤rafya, toplum bilimi, folklor için de bilgi kayna¤›d›rlar.

☛ Gezi yaz›lar›nda amaç nedir?

Gezi yaz›lar›n›n etkili olabilmesi için, baz› özellikleri tafl›mas› gerekir.

Gezi yaz›lar›nda anlat›lanlar hayal ürünü de¤il gerçektir. Gezilip görülen yerler
gerçekte oldu¤u gibi tasvir edilir

Okuyucunun ilgisini çekebilecek görünüm ve olaylar yans›t›lmal›d›r.

Gezilen yerler yüzeysel de¤il özüne inilerek anlat›lmal›d›r. Gezi yazar› gördü¤ü
yerleri yans›tarak okuyucunun önüne getirmelidir.

Anlat›mda hikâye plan›na uygunluk gözetilir. Gezilen yerlerin özelikleri, insanlar›n
yaflay›fl›ndaki farkl›l›klar, kültür eserleri, tarihî özellikleri okuyucunun ilgisini çekecek
biçimde anlat›l›r.

Yal›n bir dil, renkli ve sürükleyici bir anlat›m kullan›lmal›d›r.

Gezi yaz›lar›, günü gününe tutulan notlara dayanarak mektup biçiminde ya da
gezilip görülen yerleri ayr›nt›lar›yla tan›tmay› amaçlayan yaz›lar biçiminde kaleme
al›nabilir.

Okuyucunun kolay bilgi edinebilmesi amac›yla karfl›laflt›rmalar yap›l›r.

Gezi yaz›lar›nda aranan özelliklerden biri de güçlü gözlem yap›lmas›d›r: “Gezip
görmek, ölümlü insano¤lunun gerçeklefltirmek istedi¤i yerlerde bir fleyler görebilene,
elbette, gördüklerinden yeni güçler kazanmas›n› bilenlere. Ama, derinli¤i zorlamayanlar,
okyanuslar afl›p y›llar y›l› dolafl›p yine de kupkuru ve tamtak›r dönüp gelirler.” (Burhan
Arpad)

☛ Gezi yaz›lar› hangi özellikleri tafl›mal›d›r?
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Gezi türünün ilk önemli eserlerini verenlerin bafl›nda Venedikli ünlü seyyah Marco
Polo (1245-1324) ile Fasl› ‹bn Battuta (1304-1369) gelir. Neredeyse bütün dünya dillerine
çevrilen Marco Polo Seyahatnamesi ve ‹bn Battuta Seyahatnamesi  gezi edebiyat›n›n ilk
klasik örneklerinden say›lmaktad›r.

☛ Dünyada gezi türünün ilk önemli eserlerini verenler kimlerdir?

Gezi yaz›lar›n› yolculuk yap›lan yer yönünden ikiye ay›rabiliriz.

1. Yurtiçi gezi yaz›lar› bir yazar›n kendi ülkesinde yapt›¤› bir yolculukta gördü¤ü 
yerleri ve izlenimlerini anlatt›¤› yaz›lard›r. Bu tür gezi yaz›lar›na örnek olarak 
Reflat Nuri Güntekin’in Anadolu Notlar›’n›, Fikret Otyam’›n “Gide Gide” sini, 
Yaflar Kemal’in “Bu Diyar Bafltan Bafla” ve Nahit S›rr› Örik’in “Anadolu’da” adl› 
eserlerini gösterebiliriz.

2. Yurtd›fl› gezi yaz›lar› ise bir yazar›n kendi ülkesi d›fl›nda yapt›¤› gezilerin bir 
sonucudur. Bu tür gezi yaz›lar›na Falih R›fk› Atay’›n “Hind”, Nadir Paksoy’un 
“Bir Demet Pasifik”, Özcan Yurdakul’un “Fas’a Yolculuk!” ve Nedim Gürsel’in 
“Seyir Defteri” adl› eserleri güçlü  örneklerdir.

☛ Gezi yaz›lar›n›n çeflitleri nelerdir? 

☛ Gezi yaz›lar› amaç ve yaz›l›fl biçimi olarak kaça ayr›l›rlar?

“Gezi”, “an›”, ve “röportaj” diye adland›r›lan yaz›lar genifl ölçüde yazarlar›n
gözlem, izlenim ve yans›malar›na dayan›r. Bu türlerde yaz›lm›fl eserleri s›n›flamak güç
olsa da her üçünün de ayr› özellikleri vard›r. Gezi yaz›lar›nda yazar›n ilgisini çeken
yönler dile getirilir. Röportajlarda ise sorunsall›k daha çok yer tutar. Röportaj bizlere
olaylar›n ard›nda yatanlar›, etkenleri de gösterir: “Sonra Anadolu trenleri, Do¤u
Ekspresi… Birinde koridorlardan  geçecek yer bulamam›fl, pencereden atlam›flt›m. S›rt›
yorganl›lar üst üste uyumufllard› koridorlarda.

Önce mevsim gurbetçileri geliyorlar. ‹stanbul’a al›fl›p, kendilerine burada bir yer
s a ¤ l › y o r l a r, arkadafl ediniyorlar, ondan sonra da gidip ailelerini getiriyorlar.
Birdenbire, ev ocak, köyden kopup da flehre ak›n eden çok az kimse var.

Ne olursa olsun, ne derlerse desinler isterse köylerine, kufla¤›na, ot bitmesine
düflman olsunlar, yüzlerinde gurbetin çöreklenmifl ac›s› var. Bu belki de yokluktan, daha
bir iyice yerlerine oturamamalar›ndan.” 

Yaflar KEMAL / Bir Bulut Kayn›yor

☛ Gezi yaz›lar›n›n ele al›nan konular› ve anlat›m bak›m›ndan “an›” ve röportaj
türüne benzeyen yönleri var m›d›r?
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a. Günü gününe al›nm›fl notlara dayal› gezi yaz›lar› 

b. Mektup biçiminde yaz›lan gezi yaz›lar› 

c. Bir ülkeyi nesnel ve derinlemesine tan›tan gezi yaz›lar›.

Kimi yazarlar da gezi izlenimlerini aral›kl› olarak dostlar›na yazd›klar› mektuplarda
anlat›rlar. Bu çeflit gezi yaz›lar›na Cenab fiahabeddin’in “Avrupa Mektuplar›”n› örnek
olarak gösterebiliriz. 

Türkçe yaz›lan ilk gezi kitab› ünlü denizcilerimizden Seydi Ali Reis’in eseridir.
Eserinde Hint Denizi’nde f›rt›naya tutulup karaya ç›kan Seydi Ali Reis Hindistan,
Afganistan, Buhara ve Maveraünnehir yoluyla Edirne’ye dönüflü s›ras›ndaki serüvenlerle
dolu yolculu¤unu anlat›r.

Ünlü bilgin Kâtip Çelebi, Cihannüma adl› eserinde Osmanl› ülkesinde gezip
gördü¤ü yerler hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler vermifltir.

Seyyahlar›m›z›n piri Evliya Çelebi ise on ciltlik “Seyahatname”sinde Osmanl›
‹mparatorlu¤u içinde ve d›fl›nda gezip gördü¤ü yerleri anlat›r. Evliya Çelebi benzersiz
seyahatnamesinde 17. yüzy›l toplumunun zengin kültür özelliklerini içten ve sade bir
anlat›mla vermifltir.

17. yüzy›lda Hac yolculuklar›n› anlatan gezi kitaplar› ile beraber baflka ülkelere
görevli olarak giden elçilerin kaleme ald›klar› “sefaretnameler” de birer gezi eseridir.
Bunlar›n içinde özellikle Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin “Fransa
Sefaretnamesi” gezi türünün özelliklerini tafl›mas› yönünden ilginç örnektir.

☛ Türk edebiyat›nda ilk gezi kitaplar› ve yazarlar› kimlerdir?

Cumhuriyet Döneminde gezi edebiyat›nda büyük geliflme göze çarpar. Bu bir
bak›ma dünyaya aç›lmad›r. Dönemin ünlü gezi yazarlar› aras›nda Falih R›fk› Atay
(Deniz Afl›r›, Taym›s K›y›lar›; Bizim Akdeniz, Tuna K›y›lar›, Hind…) Faik Sabri Duran
(‹stanbul’dan Londra’ya fiileple Yolculuk, Akdeniz’de Bir Yaz Gezintisi…) ‹smail
Habib Sevük (Tuna’dan Bat›ya, Yurttan Yaz›lar) Hikmet Birand (Anadolu Manzaralar›)
ve Reflat Nuri Güntekin’i (Anadolu Notlar›) sayabiliriz.

Günümüz yazarlar› aras›nda gezi kitaplar›yla tan›nm›fl olanlar aras›nda Zeynep
Oral (Katmandu’dan Meksika’ya), Nedim Gürsel (Pasifik K›y›lar›nda), Enis Batur
(Amerika Büyük Bir fiaka), Buket Uzuner (Gezi Notlar›) Hülya Koç
(Bigamekibasuyake), Nasuh Mahruki (Himalayalar ve Ötesi) ilk akl›m›za gelenlerdir.

☛ Cumhuriyet Döneminde ve günümüzde gezi edebiyat› eserleri ve yazarlar›ndan
örnekler verir misiniz?

☛ ‹lgiyle okudu¤unuz bir gezi yaz›s›ndan birkaç örnek verebilir misiniz?
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ALMAN GECES‹

Hayalimizde bile görmedi¤imiz kadar genifl, hendesî, temiz, pergel ve zevkin
müflterek eseri, nihayetsiz caddeler. Bu caddeler o kadar mükemmel fleyler ki bunlar›
“gördüm” diye ayr›ca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir ifl addetmiyorum.

Büyük ve zengin camekânlar›, henüz elifini bilmedi¤imiz bir göz avlama ssanat›n›n
zalim incelikleriyle düzeltilmifl ma¤azalar... Sabah›n pembe ayd›nl›¤›nda par›l par›l
yanan kocaman billûr camlar›n arkas›nda âdi bir meyva, çi¤ bir biftek, bir cep defteri,
bir hal› bir stilo firuzeden bir bilezik veya p›rlanta bir gerdanl›¤›n korkunç cazibeyle
gözü çekiyor. Caddelerin sa¤›nda ve solunda t›pk› ‹kinci Frederik’in meflhur piyadeleri
gibi sert, bir hizada dizilmifl ve ma¤rur cepheleri bafltanbafla ticari  alt›n yaz›larla
kaplanm›fl granit renginde hayat kayna¤› koca binalar…

Bunlar›n bana verdi¤i göz zevkinden burada ayr›ca bahsetmeyece¤im. Yaln›z
(pencereler) üzerinde duraca¤›m: Arkalar›nda k›fl fidanlar›n›n k›rm›z› çiçekleri ve iri
yeflil yapraklar›n tembel tembel dinlendi¤i, silinmifl büyük kristal caml›, bembeyaz tül
p e rdeli mesut Frankfurt pencereleri! Hastane, k›flla, köflk, ma¤aza ve mektep
pencereleri burada hep Alman kad›n›n›n eliyle, ruhu ayn› mahrem hülyalarla deli 
edecek gizli bir saadet marifetiyle süslendirilmifltir. Yaln›z Alman pencerelerin s›rr›n›
kavray›p getirecek olan bir kimse, kendini memleketine güzel bir hizmet yapm›fl addedebilir.

Fakat bu muhteflem sokak dekoru içinde ne garip ifller gören adamlar göze
çarp›yor: ‹yi giyinmifl, iyi taranm›fl, yüzü rahat bitak›m efendiler, caddelerin muhtelif
noktalar›nda küme küme durarak flark› söyleyip m›z›ka çal›yorlar. Ne var? Bir umumî
nefle mi, bir bayram m› var? Hay›r, ne nefle, ne de bayram! Bunlar Almanya’n›n, adedi
günden güne artan sefalet habercileri, iflsizleri, dilencilerdir.

Ahmet HAfi‹M / Frankfurt Seyahatnamesi

BAH‹A

Zengin Brezilya topraklar›n›n Atlantik üstünde büyük limanlar› var: flimalden
cenuba do¤ru, Para Maios, Pernanbouc, Bahia, Rio de Janeiro, Santos… Bunlar
Amazonya’n›n kauçuk ve kerestesini, Tropika hükümetlerinin fleker kam›fl›n›, tütününü
ve kakaosunu, Saint Paule’un kahvesini boflaltan alt›n a¤›zlard›r.

Amerika k›tas›n›n deniz üstünde ç›k›nt› ve girintileri pek az oldu¤u için  k›tan›n
zengin flehirleri limanlard›r. Her liman büyük bir hinterlant önündedir. ‹ki umman
üzerindeki deniz flehirlerinin flöhretini biliriz; Cenup Amerikas›’n›n Rio de Janeiro ve
Buenos Aires gibi bir buçuk, iki buçuk milyonluk flehirleri de birer limand›r.

K›y›da Bahia kenarlar›n›n yeflil k›fl›n› görüyoruz. Rüzgâr, enginlerden, genifl
ç›¤l›klarla esiyor. Bu rüzgâr bofl ufuklarda her vakit böyledir. Arlanza’n›n güvertesinde,
Kudüs ve Ankara tepelerinin kas›rga sesleri içinde gibiyim.

Bir aral›k k›y› karard›; genifl bir bulut, donmufl bir kül y›¤›n› gibi, üstümüze indi.
fiiddetli bir sa¤anak, f›rt›na ve ya¤mur, on dakika sonra cenup güneflinin ›l›k
ayd›nl›¤›…
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‹flte buralar›n k›fl›, ya¤mur ve arkas›ndan günefl… S›cak toprak günde birkaç defa
›slan›p kurur. Bu topra¤a ne ekerseniz bitmez; insanlar çekilse, medeniyet
kendili¤inden sürecek. Arlanza büyük bir kavis çizerek Bahia  flehrine do¤ruldu. Moda
k›y›lar›ndan Kad›köy’üne dönünüz: iflte Bahia  Moda onun sayfiyeleri, Kad›köy liman›
ve tüccarl›k merkezidir. Gümrah Tropika bahçelerinin içinde saray gibi villalar
Moda’n›n ve Marmara tabiat›n›n karfl›s›nda bulundu¤umu zannedece¤im. 

Arlanza’ya iki limandan gelen halk ile gemi cemiyetinin manzaras› de¤iflti. fiu size
bakan Brezilyal›ya yanaflsan›z hemen dost olacaks›n›z. Bizim on befl günde
tan›flmad›klar›m›zla onlar iki saatte ahbap oldular: Cenup insanlar›n›n s›cakl›¤›, 
sokulganl›¤› ve konuflkanl›¤›… Kahve  ve salon bir nutuk havas› içindedir. Her
B rezilyal› nutuk söyler gibi konufluyor. Dinleyenler ise hiç Portekizce bilmeyen bizleriz.

Falih R›fk› ATAY/ Deniz Afl›r›

TAÇ MAHAL DED‹KLER‹

Buras› bir türbe de¤il de âdeta aflk tap›na¤›. Sevdal›lar gelip bu an›tkabirin efli¤ine
yüz sürüyorlar. Zaten fiah› Cihan da kar›s›na yapt›rd›¤› bu türbeye bak›p bak›p: “Bir
günahkâr buraya s›¤›nd›¤›nda tüm günahlar›ndan ar›n›r. Bu yap›t›n görünüflü kalbe
a¤lama verir. Ama bu rahatlat›c› bir a¤lamad›r. Günefl ve ay bu yap›ta bakt›¤›nda
gözyafl› döker,” diyor.

Taç Mahal’in böylesine tavaf edilen bir an›tkabir olmas›na mimarî güzelli¤inden
çok, salt bu benzersiz aflk hikâyesi, bu fliirli tarihi bile yeter. Taç Mahal bir estetikçinin
dedi¤i gibi ne kadar “Yeryüzünün en güzel türbesi” ise yine bir baflka düflünürün
tan›mlad›¤› gibi “Evlilik ba¤›n›n ve sevgisinin de yüce bir an›t›”d›r.

Taç Mahal’i flöyle ayaküstü bir görüp geçmek yetmez. Onu günefl do¤arken,
ö¤leyin, akflamüstü, gurup vakti ve özellikle ay ›fl›¤›nda göreceksiniz. Biz flansl› imifliz ki
seferimiz dolunaya rastlad›. Bu aflk ateflinde ›s›nm›fl mermerler sabahleyin toz pembe
bir renk al›rm›fl Onu göremedik. Ö¤le güneflinde göz kamaflt›ran beyazl›¤a dönerken
tan›d›k. Grup ile ay ›fl›¤›ndaki hâlini de görmek için bekledik. Gurup vakti, inanmayacaks›n›z,
o mermerler önce portakal rengine sonra eflâtuna dönüfltü. Ay ›fl›¤›nda ise uçuk bir
mavili¤e büründü. fiah Cihan’a hak verdim. Gözlerinizin yaflarmas› iflten de¤ildi.

Haldun TANER / Düflsem Yollara   Yollara

ANLAMA YORUMLAMA

1. Otoray Yolculu¤u: Ni¤de-Kayseri” adl› yaz›y› be¤endiniz mi? Niçin

2 . Bu yaz›da Reflat Nuri Güntekin’in romanc› olmas›ndan kaynaklanan özellikler nelerdir?

3. Falih R›fk› Atay’›n “Bahia” adl› yaz›s›nda size ilginç gelen nedir?

4. Ahmet Haflim, Falih R›fk› Atay ve Haldun Taner’in yaz›lar›ndaki ortak yönleri 
belirtiniz.

☛

☛

Bu bölümde okudu¤unuz gezi yaz›s› örnekleri sizde anlat›lan yerleri görme iste¤i
uyand›rd› m›?
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HATIRA (ANI)

MUHARR‹R, fiA‹R, ED‹P

- Dün söyledi¤im Rasim Efendi!  diye beni gösterdi. Güler yüzlü bir zat!... Dili 
peltek olmakla birlikte hafif hafif söyleyerek:

_ Abdurrahman Efendi’ye götür! dedi. Karfl›ki odaya geçtik. Oda oldukça genifl,
ortas›nda büyük bir tahta masa, onun genifl yan›nda önde bir y›¤›n kâ¤›t yaz› yazmakta
olan, kal›ps›z fesi bafl›nda, krem rengi bir dal pardesü s›rt›nda, bacak bacak üzerinde
biri oturuyordu. Biz gelince bafl›n› kald›rd›. Az flehlâ gözlü, miyop, çökük yanakl›, kara
sakall›, sa¤ omzuna do¤ru çarp›kça biriydi.

- Efendiyi Mehmet Efendi yollad›, dedi. Bana dikkatli dikkatli bak›yordu. Sonunda
dedi ki:

- Hangi okuldans›n›z?

- Darüflflafaka’dan!

Durdu…Neden sonra:

- Nereye devam ediyorsunuz?

- Telgrafhane fen kalemine!...

- Peki!.. (Bir iskemle göstererek) Oturunuz… Frans›zca bilir misiniz?

- Biraz!...

Köfleye do¤ru bakarak:

- Salih Efendi!.. Efendiye bir yaz› verin de Türkçeye çevirsin, görelim.

Ben odaya girdi¤im hâlde Salih Efendi’yi görmemifltim. Ta köflede bir koltu¤a
oturmufl, yüzünü bir gazete ile örtmüfltü, Abdurrahman Efendi’nin seslenmesi üzerine
gazeteyi indirdi. T›knazca, koca bafl, ç›k›k al›n, bas›k burun, sar› b›y›k, sakal bir zat
gözlülü¤ünü ç›kararak vaktiyle Phare de Bosphore’den çizmifl oldu¤u bir iki haberi
gösterdi.

☛ HAZIRLIK
Hani koflup gelseler o karanl›k diyarlardan 
Ve hemen toplansalar yarenlik köflesinde 
An›lar getirseler o eski zamanlardan 
Hepsi kendi neflesi, hepsi kendi sesinde

Halit Fahri OZANSOY

Andre Gide, “An› yazmak, ölümün elinden bir fleyler kurtarmakt›r.” der
Hat›ra / an› yazmak kendimizde hesaplaflmak ve yaflad›klar›m›z› baflkalar›yla

paylaflmakt›r bir bak›ma.
fiimdiye kadar size ilginç gelen hat›ralar›n›z› yazmay› düflündünüz mü?
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O ana kadar Frans›zca kitaplardan, dergilerden baflka hiçbir gazete almam›flt›m.

‹fl kötü!... Yaz›ya göz gezdirdim. Kas›mpafla deresinden söz ediyor ama ara yere bir
fleyler s›k›flt›rm›fl ki benim için anlamak olana¤› yok!... Evirip çevirdim, düzgün bir
anlam ç›karam›yordum.

‹kincisine bakt›m: “Büyük Köprü” sorunu. Akl›m› toplad›m, bir daha okudum,
bunu anlad›m, kalem kâ¤›d› ald›m. Çevirmeye bafllad›m. Anlam› iki üç sat›ra s›¤an, bir
onar›m haberi idi. Yazd›m, Salih Efendi’ye götürdüm. Phare de Bosphore’u istedi. Bir
ona bakt›, bir benim çeviriye!.. bir de Abdurrahman Efendi!ye!.. Ben yine bir yarg›n›n
bask›s› alt›nda kalm›flt›m. Salih Efendi dedi ki:

- Daha al›fl›r!..

(…)

Akflam olay› anneme anlatt›m. Durdu Biraz düflündükten sonra dedi ki:

- Sak›n kalemini b›rakay›m, deme!

Ben de durdum. Kuflkuland›. Yine dedi ki:

- Bizim gözlüklü Mustafa Bey’den bilirim. O da pek çok zaman gazetecilik ettiydi.
En sonra yarars›z oldu¤unu anlad› da çekildi. Taflraya gitmek zorunda kald›. Sak›n
kalemini b›rakma!

- B›rakmam! dedim ama dudaklar›mla dedim. Ben istiyorum ki bütün gün
bas›mevinde çal›flay›m, ifle al›flay›m da yazar, hatta baflyazar olup sivrileyim! Evet
sivrileyim!.. Oysa yamyass› kald›k!..

Ahmet RAS‹M / Muharrir, fiair, Edip

AÇIKLAMALAR

Okudu¤unuz “Muharrir, fiair, Edip”, bir an› kitab› olman›n ötesinde edebiyat› ve
bas›n dünyam›z› bize yak›ndan tan›tan bir kaynakt›r.

Ahmet Rasim, eserinde sadece kendini anlatmam›fl, tan›d›¤›, gördü¤ü kiflileri ve
tan›k oldu¤u olaylar› gerçekçi bir biçimde bize tan›tm›flt›r.

‹nsan, yaflad›¤›, tan›k oldu¤u olaylar›n, gerçeklerin, gördüklerinin kendisiyle 
birlikte yok olup gitmesine katlanamaz. Yazarak topluma, gelecek zamanlardaki insanlara
yararl› olmak, bir iz b›rakmak ister. Kimi zaman da yaflad›¤› dönemle hesaplaflma ve
baflkalar›yla paylaflma iste¤i a¤›r basar. Daha say›s›z neden insanlar› yazmaya yöneltir.
An› bu özellikleriyle romandan fliire yaflam öyküsüne, zaman zaman elefltiriye 
kaynakl›k eder. Bu bölümde hat›ra (an›) türünün farkl› yönlerini, özelliklerini ve öteki
edebiyat türleri aras›ndaki ayr›mlar› ö¤renece¤iz.

☛ ‹nsanlar niçin an›lar›n› yazarlar?
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Bir kimsenin kendi bafl›ndan geçenleri veya tan›k oldu¤u olaylar› anlatt›¤› esere
an› (hat›ra) denir. Bu tan›m› daha k›saltarak “yaflanm›fl olaylar› anlatan yaz› türüdür”
diyebiliriz.

☛ An› (hat›ra) nedir?

An› türü insano¤lunun yaflad›klar›n› baflkalar›yla paylaflma ihtiyac›ndan
do¤mufltur.

Bir bak›ma an›lar yaflamlar›n insan belle¤indeki izleridir.

☛ An› (hat›ra) türü nas›l do¤mufltur?

An› yaz›lar›nda arananlar›n bafl›nda içten ve gerçekçi olmak gelir. An› yazmak
sorumluluk, do¤ruluk, aç›k sözlülük gerektirir. Yaflananlar ne kadar ilgi çekici olsa da
incelmifl, zengin bir dil be¤enisine ulaflm›fl olmas› gerekir.

☛ An› yaz›s›n›n nitelikleri nelerdir?

Günlükleri günü gününe yaflan›lan olaylar, duygular, düflünceler oluflturur. Bir
baflka deyiflle günlükler, yaflan›l›rken yaz›l›r, oysa an›lar yafland›ktan sonra yaz›l›r.

☛ An› ile günlük nerede kesiflirler?

An› geçmifli anlatt›¤› için tarih ile de kesiflir.

An›lar›n› kaleme alanlar kendi hayat hikayelerini de ayr›nt›l› bir biçimde incelerler.
Bu yüzden an› türü özyaflamöyküsü (otobiyografi) ile de zaman zaman örtüflür. An›da
yaflam öyküsü bir araç durumundad›r. Amaç, dönemini ve çevresindekini anlatmakt›r.

☛ An› türü ile örtüflen baflka bir tür var m›d›r?

An› türünde yaz›lm›fl eserler, okuyuculara çok say›da tarihî olay› canl› olarak
anlat›rlar.

☛ An›lar›n yararlar› nelerdir?

☛ An› türünün ilk örne¤i hangi eserlerdir?
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Eski Yunan edebiyat›nda Ksenephon’un Anabasis adl› eseri, an› türünün ilk örneklerinden
say›l›r. Frans›z edebiyat›nda Sain-Simon, Rousseau, ‹talyan edebiyat›nda Silvio Pellica
en tan›nm›fl an› yazarlar›d›r.

An› türü, özellikle 16. yüzy›lda önem kazanm›flt›r.

Sanat, düflünce, bilim ve siyaset adamlar›n›n an›lar› dönemlerini ayd›nlatmas›
yönünden vazgeçilmez belgelerdir.

Eski edebiyat›m›zda an› türünün ilk önemli eseri Babur fiah’›n yazd›¤›
Babürname’dir.

Ebülgazi Bahad›r Han’›n fiecere-i Türkî’si de bir an› kitab›d›r.

Tezkire yazarlar›ndan Afl›k Çelebi de, tan›d›¤› flairleri ayr›nt›lar›yla anlat›r.

☛ Türk edebiyat›nda an› türüne ait ilk eserler hangileridir?

Yeni edebiyat›m›zda an› türünde eserler Tanzimat’tan sonra yaz›lm›flt›r.

An›lar›n› yazm›fl birçok yazar›m›zdan flu adlar› anabiliriz: Ahmet Rasim’in
“Muharrir, fiair, Edip” Eflkal-i Zaman”, “Falaka”; Halit Ziya Uflakl›gil’in “K›rk Y›l”,
“Saray ve Ötesi”; Ahmet ‹hsan Tokgöz’ün “Matbuat Hat›ralar›”; Hüseyin Cahit
Yalç›n’›n “Edebî Hat›ralar”; Yahya Kemal Beyatl›’n›n “Çocuklu¤um, Gençli¤im, Siyasi
ve Edebî Hat›ralar›m ”; Yusuf Ziya Ortaç’›n “Portreler”; Mehmed Kemal’in “Ac›l›
Kuflak”; Salâh Birsel’in “Ah Beyo¤lu Vah Beyo¤lu”su gibi.

Türk edebiyat›nda Atatürk’ü anlatan çok say›da an› ile karfl›lafl›r›z. Bunlardan birisi
de Ruflen Eflref Ünayd›n’›n”Hat›ralar” adl› kitab›d›r.

“Saat yaklafl›yor. Bahçenin kalabal›klaflt›¤›, görülmese bile çak›llar›n ç›k›rt›s›ndan
anlafl›l›yor. Celse aç›laca¤›na yak›n salona giriyorum. Bir uçtakiler öbür uçtan ay›rt
edilemeyecek çokluktaki ›fl›kl› ve düflünür bafl›n bu kubbe alt›n› doldurdu¤unu görmek
öyle coflturucu ki… Bunlar, Türk dilini sevenler, ki salt kendi içlerinden ald›klar›
buyru¤a uyarak buraya gelmifller… Arkadan ileriye geçinceye kadar yüzlerce el
s›k›yorum, birçok bildikle bir iki kelime konufluyoruz. 

Birden ‹stiklâl Marfl›’n›n ilk notalar› duyuluyor. Türk dilinin yeni ç›¤›r› aç›l›yor.
Bütün bu kalabal›k aya¤a kalk›yor. El flak›rt›lar› m›z›ka sesini yer yer bast›r›yor; 
kubbeden taflacak bir h›z al›yor. Kap›dan yana bak›yorum. Gazi Mustafa Kemal’in bafl›,
bu alk›fl ça¤layan›n›n üstünde bir günefl gibi… Hiç kimseye bakm›yor san›lan, fakat
herkesi ve her fleyi gören, herkesi kendine do¤ru sevgi ile çeken gözlerinin engin 
mavisi flimdi kimin ve neyin üstünde dinleniyor. Hareketsiz görünüfllü bafl›n›n içinde
flimdi ne düflünceler kaynafl›yor!

☛ An› türü Tanzimat’tan sonra nas›l bir geliflme gösterir?
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Bir onun a¤›r durufluna, bir de kalabal›¤›n dinmeyen coflkunlu¤una bak›yorum. Bu
sesleri duymak için flu anda bütün Türk flehirlerinde, kasabalar›nda, demir a¤›zlar
önüne birikmifl insanlar›n uzakl›klar içindeki y›¤›nlar›n› da zihnim, bu göz önündeki
kalabal›¤a kat›yor. Gazi’nin bir akflam, kendi evinde dudaklar› aras›ndan, gelifligüzel
gibi ç›kan bir sözün ne demek oldu¤unu görüyorum. Bütün bu canl› h›z, onun yarat›c›
enerjisinin bir grafi¤inden baflka nedir? O, tarihe silinmez yeni izler açmas›n› ne 
yüksek bir anlay›flla biliyor.”

Ruflen Eflref ÜNAYDIN  / Hat›ralar

fiimdi birlikte ilgi çekici birkaç an› okuyal›m:

MAV‹ SÜRGÜN

Bu güzel iklimi daha güzellefltirmek, gelecek daha güzel kuflaklara yarafl›r bir 
cennet yaratmak için kendimi paralarcas›na çabal›yordum. ‹stanbul’dan kendi paramla
–bunu söylemek ay›p, ama belki paray› nerden ald›¤›m› merak eden olur- ‹ngiliz kâ¤›t
paras›, Frans›z frang› ›smarl›yordum. Memlekette olmay›p da memleketin suyuna
(Güney Anadolu sular›n›n ço¤u kireçlidir) havas›na, ›s›s›na uygun bitkilerin 
tohumlar›n› Paris ve Londra’ya ›smarl›yordum. Kara postas› vapurla, deniz postas› da
haftada birer kere gelirdi, ya¤murda, f›rt›nada, gelecek tohumlar› postahanede 
beklerdim. Tohumlar kimi sefer ›smarland›ktan üç dört ay sonra gelirdi. Onlar› ekecek
mevsim geçecek diye yüre¤im korkuyla çarpard›. Bir hafta, iki, üç, sekiz, on alt› hafta
sonra tohumlar gelince, mesela pire kadar küçük on tohumun, ikisi ya da üçünün
–postac› pul üzerine damga basarken- ezilmifl oldu¤unu can›m yanarak görürdüm.

Bir hafta kimi tohumlar da bir ay sonra fidan olarak topraktan ç›kmaya koyulurd u .
Üzerine titrerdim, topraktan ç›kma iflini kolaylaflt›r›rd›m. Yirmi y›l sonra o pire kadar
tohumdan, cinsi Türkiye’de bulunmayan otuz befl metrelik bir a¤aç ç›kard›. Mesela
yaprak bollu¤uyla orman üzerine orman olan sar› k›rm›z› çiçekli bir Grevillea Robusta.
A¤aç kufl c›v›lt›s›yle yüklenir, a¤ac›n tepesi ise, gökyüzünde bir bulutun hayat›n›
yaflard›. Ne severdim onlar›, bir dal› k›r›lsa sanki kolum k›r›l›rd›.

As›l derdim greyfurtu memlekete sokmakt›. Çünkü “C” vitaminince en zengin
yemiflti. Gece rüyamda greyfurt a¤açlar›n›n kökleri, üzerine kalkt›¤›n› görüyordum 
hepsinin ellerinde –yani dallar›nda- can bombas› günefl toparla¤› yemiflleri tutuyorlard › .
Ben bafllar›nda a¤aç kalabal›¤›n› idare ediyor ve ölüme karfl› savaflta, can bombalar›yla
ölümü yeniyor, savafl meydan›nda ölüm panik vererek kaç›yordu.

fiehrin her taraf›na bugainvellealar, passifloralar ve daha birçok, seyrine doyum
olmaz sarmafl›klar filizleniyor, duvarlardan sevinç kahkahalar› hâlinde pald›r küldür
devriliyordu.

P rosper Merimêe’nin Karmen’ini Türkçeye çevirirken, Karmen’in tütün
imalathanesine saçla r›nda bir kassiya demetiyle girdi¤ini okudum. Bodrum da
Akdeniz’in, Anadolusiya gibi, günefl iliydi. Oradaki kad›nlar saçlar›na neden”kassiya”
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demetleri takmas›nlard›? Hemen tohumlar› ›smarlad›m. Bunlar› ektim, fidanlar› sa¤a
sola diktim. Bir gün bir dükkânda oturuyordum. Bir gelin alay› geçti. Fukarayd› zavall›
k › z l a r, tak›nacak süs bulamam›fllard›. Kassiya demetleriyle süslenmifllerdi. Öyle sevindim
ki buna.

Halikarnas Bal›kç›s› / Mavi Sürgün

ANAMIN K‹TABI

Yaz… Hele Manisa’n›n yaz›; o, her biri henüz f›r›ndan ç›km›fl birer kocaman tepsi
ekme¤i gibi s›cak, yumuflak ve bitmez tükenmez ve yine tad›na doyulmaz azatl›k 
günleriyle, o, gövdeleri küsbe terleri döken ve dallar›ndan mis kokulu ballar akan yemifl
a¤açlar›yle; o, iri iri üzüm salk›mlar›n›n renkten renge girerek baz›lar›n›n yakutlaflt›¤›
beyaz kuleli yeflil ba¤lar›yle; bu ba¤lardaki sergi yerlerinin gece cümbüflleriyle ve
nihayet bu¤day baflaklar›n›n akflam meltemlerinde kumral bir deniz gibi ürperip 
dalgaland›¤› engin ovalar›yle Manisa’n›n yaz›…

Gerçi, bizim ne bu ovalarda bir kar›fl tarlam›z, ne o ba¤larda bir tek kütü¤ümüz,
ne de belli bafll› bir yemifl bahçemiz vard›. Fakat, yaz gelince efl dost davetlisi olarak
bütün bu yerlerin safas›n› sürmek f›rsat›n› bulurdum. May›s ay›nda Y›ld›z bac›m›n kiraz
yaylas›ndan bafllayarak temmuz sonlar›nda Hulûsi Bey’in ba¤› ve a¤ustos ortalar›nda
‹zmirli akrabalar›m›z›n babamdan sat›n ald›klar› iki çiftlikten biri, onar, on befler gün
için, emrimize amade dururdu. Hatta bu sürekli yat› misafirliklerin pek yad›rgar 
görünen anneme kendi hesab›na, kendi âdetlerine göre, kendi evinde gibi yaflamak
imkân›n›  vermek maksad›yle mülk sahiplerinin yerlerini bize b›rak›p  çekildikleri de
olurdu. O vakit bu bahçeler, bu ba¤lara, bu çiftliklere biz, kab›m›z kaca¤›m›z, yatak
tak›mlar›m›z ve aflç›la r›m›zla âdeta göç edercesine gider yerleflirdik. Beni tam manasiyle
mesut eden de as›l bu çeflit tatil safalar›yd›.

‹flte, evde geçirdi¤im yaz mevsiminin yegâne tatl› demleri benim için bu akflam
saatlerinden ibaretti. Çeflmenin yala¤›ndan hafif bir su fl›p›rt›s› gelmektedir. Sofan›n
p e n c e re cam› ard›na konulmufl bir gaz lambas›n›n yar› ayd›nlatt›¤› tafll›kta, minderlerine
kar gibi beyaz örtüler yaz›l› kerevetlere uzanarak , gökyüzünün bütün y›ld›zlar›n› bir bir
saymak mümkündür. C›rc›r böcekleri art›k büsbütün susmufltur. Lakin, bu huzur ve
sükun pek uzun sürmezdi. Yats›ya do¤ru karanl›¤›n çinde kâh bir h›çk›r›¤›, kâh bir olay›
and›r›r baz› korkunç sesler peydah olurdu. K›z kardeflimle ben ürpererek annemizin
yan›na sokularak. O da bu seslerden bizim kadar ürkmüfl görünürdü. Fakat, belli 
etmemeye çal›flarak ve zorla gülmeye çabalayarak: “Ne var bunda korkacak? Ötüyor
iflte, o da Allah’›n yaratt›¤› bütün kufllar gibi…” derdi. Öyle ama, ben bu sesi ç›karan›n
bir kufl olabilece¤ine ihtimal veremezdim. Kim bilir hangi delikten, hangi duvar
kovu¤undan bizim avluya gelerek ya anneme ya do¤rudan do¤ruya bana öfkeli öfkeli
ba¤›ran bir masal cad›s› san›rd›m, o baykufl denilen mahlûku. Aksi taktirde, büyükler
bile onun sesini iflittikleri vakit, birbirlerinin yüzüne “Eyvah ne felaket!” der gibi
bakarak donar kal›rlar m›yd›? Bize akflam misafirli¤ine gelen yafll› bafll› nice komflu
han›mlar›n, o ötmeye bafllar bafllamaz bir tak›m duala r f›s›ldayarak havaya üflediklerini
kaç defa görmüflümdür. Hele ninem bundan öyle bir sinirlenirdi ki, âdeta baykuflla bir
dil kavgas›na giriflirdi: “Sesin k›s›ls›n Mel’un” derdi. “‹nflallah u¤ursuzlu¤un kendi
bafl›nad›r. Defol oradan, defol!

Yakup Kadri KARAOSMANO⁄LU / Anam›n Kitab›
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PORTRELER

Elimdeki kocaman kitab› bir solukta okumufltum. Bu, Abdülhak Hâmit’in
Finten’iydi.

Hâmit biliyorsunuz, edebiyat›m›z›n tek dâhisidir. O kadar tek ki, o olmasa, dâhi
kelimesi belki de Türk  diline girmeyecekti. Galiba eskiden analar, flimdikiler gibi “dâhi
çocuk” do¤urmakta cömert de¤ilmifller!

Abdülhak Hâmit yaln›z dâhi de de¤ildi. Süleyman Nazif’in Acem mübala¤as›n› da
aflan mizac›, ona bir de “çok büyük” anlam›na gelen “azam” kelimesini eklemifl, 
dâhi-i azam yapm›flt›. Bu, bir dünya rekorudur san›r›m: Her milletin dâhisi vard›r ama,
bizden baflka dâhi-i azam› olan yoktur.

‹flte, on sekiz yafl›nda k›r›k dökük m›sralar heceleyen ben, büyük dâhimizin büyük
eseri için, o küçük yaz›mda bir tenkit denemesi  yapm›flt›m. 

Abdülhak Hâmit’imizi, bu tenkit Türk Yurdu dergisinde ç›kt›¤›ndan üç gün sonra
gördüm. Beni ça¤›rtm›flt›!

Ne fl›k, ne güzel, ne kibar adamd› o… Galiba ilk gördü¤üm Avrupal› Türk,
Abdülhak Hâmit’tir.

Zarif hizmetçinin içeri ald›¤› salonda nereye oturaca¤›m› düflünürken kap›da
göründü: Koyu gri bir jaketatay giymiflti. Yüzüne soylu bir güzellik veren sivrice sakal›,
yayl› kafllar›, genifl flakaklar› ve yumuflak gözleriyle Hâmit edebiyat›m›zdaki Hâmit’ten
bile baflka bir adamd›.

Bir idadî talebesi oldu¤umu bana ilk unutturan Ziya Gökalp olmufltu. Benimle eflit
bir edebiyat adam› olarak ilk konuflan da dâhi-i azam›m›zd›r!

Finten için yazd›¤›m tenkidi okumufltu. Onu en iyi anlayan elefltirmeci bendim!
Bunu kendisi söylüyordu!

Biraz sonra, salon sar›fl›n bir ›fl›kla ayd›nlad›: ‹çeriye Lüsyen Han›m girmiflti. fiu,
Hâmit’in :

Var ol Lüsyen, tavaf et ey nûr,

Ey âh›r-› ömrünün bahâr›!

diye övdü¤ü efli… Güzeldi. Güzelden öte bir fleydi o!

Sensiz de, seninle de yaflanmaz!

demekte hakl›yd› dâhi-i azam›m›z!

O gün, on sekiz yafl›ndaki lise ö¤rencisi Yusuf Ziya, Abdülhak Hâmit’i en iyi
anlayan insan›n gururuyle bir apartman kap›s›ndan de¤il, bir gök kap›s›ndan ç›kt› ve
yeryüzüne indi!

Yusuf Ziya ORTAÇ / Portreler
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ANLAMA YORUMLAMA

1. Ahmet Rasim’in yaz›s›n›n bir an› oldu¤unu nas›l anl›yoruz?

2. Yazar bas›mevinde nas›l bir s›navdan geçirilir?

3. Gitti¤i bas›mevindeki yöneticilerin küçük Ahmet Rasim’e bak›fllar› nas›ld›r?

4. Annesinin önerisi nedir?

5. Ahmet Rasim’in hayâli ne olmakt›r?

☛
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5

FIKRA

GAZ‹
Yeni harflere ilk defa fikir teatisi için Dolmabahçe Saray›na davet edilenler içinde

Gazi’yi bizzat görme¤e gidenlerden biri de bendim.
Heyecan›m  çoktu.
Foto¤raf adesesine zerre kadar itimad›m yoktur. Bundan dolay›, foto¤raf âletinin

keflfiyle “portre” ressam›n›n vazifesine nihayet bulmufl gözüyle bakanlara hak vermek
bence müflküldür. fiekil ve madde, ›fl›¤›n akislerine göre her an de¤iflir. Bu itibarla
hiçbir çehrenin, vas›flar› belirli, bir tek görünüflü yoktur. F›rça san’atkâr›, resmedece¤i
ç e h re üzerinde, uzun müddet hayat›n inifl ve ç›k›fl›n› gözlemek ve onu birçok de¤iflikliklerinde
tespit etmek suretiyle, nihayet gerçek hüviyetin gizli hatlar›n› sezme¤e ve görme¤e
muvaffak olur. Foto¤raf, bu zihnî tahlil ve terkip kudretine sahip de¤ildir. Onun için,
hassas cam üzerinde beliren flekle bir vesika k›ymeti izafe edilmez.

Gördü¤üm foto¤raflara göre biraz fliflman, biraz yorgun, biraz hatlar› kal›nlaflm›fl
bir vücutla karfl›laflaca¤›m› zannederken, kap›dan bir ›fl›k dalgas› hâlinde giren teksif
edilmifl bir kuvvet ve hayat tecellisi ile birden gözlerim kamaflt›: Göz bebekleri en garip
ve esra rengiz madenlerden yap›lm›fl bir çift gözün, mavi, sar›, yeflil ›fl›klarla
ayd›nland›¤› asabî bir çehre… Yüzde, al›nda ellerde bir s›hhat ve bahar rengi…
Muntazam taranm›fl, noksans›z, sar› genç saçlar… Bütün zemberekleri çelikten, ince,
yumuflak, toplu gerilmifl, genç ve taze bir uzviyet.

Alt› yüz senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adam›n çehresi, eski ilâhlar›nki gibi,
i¤renç yafl›n hiçbir izini tafl›m›yor. Alevden coflkun bir nehir hâlinde, köhne tarihin
bütün enkaz›n› süpüren ve yeni bir âlemin meydana gelmesine yol açan fikirler kayna¤›
bafl›, bir yanarda¤ zirvesi gibi, tafl›d›¤› atefle kay›ts›z, mavi gök alt›na, sessiz ve gülümseyere k
duruyor!

Kendi yaratt›¤› flimflekli bulutlardan, f›rt›nalardan ve etraf›na döktü¤ü feyizli
ça¤layanlardan yegâne müteessir olmayan, me¤er onun genç bafl› imifl!

O günün benim için en büyük nimeti, o efsanevî bafl› yak›ndan görmem olmufltur.
Ahmet HAfi‹M / Bize Göre

☛ HAZIRLIK

Günlük  olaylar›, memleket sorunlar›n› veya herhangi bir konuyu belli bir görüfl
aç›s›ndan ele alan k›sa yaz›lara f›kra diyoruz.

Son y›llarda f›kraya köfle yaz›s›, f›kra yazanlara da köfle yazar› denildi¤ini biliyorsunuz.

Sizce bir köfle yazar›n›n özellikleri neler olmal›d›r?
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❂

AÇIKLAMALAR
Mustafa Kemal ile karfl›laflan Ahmet Haflim’in izlenimlerini anlatt›¤› bir f›kra

yaz›s› okudunuz.

Edebiyat›m›zda f›kra iki ayr› anlamda kullan›lmaktad›r:
1- Güldürücü f›kralar: Bu tür f›kralar›n belirgin özelliklerinden biri k›sa ve özlü
biçimde bir görüflü belirtme, bir ders veya ö¤üt verme amac› tafl›malar›d›r. Ancak bu
amaç genellikle nükteli, e¤lendirici ve ço¤u kez güldürücü bir anlat›mla gerçeklefltirilir.
Bu tür f›kralar›n önemli bir k›sm›nda tek amaç okuyanlar› güldürmektir. Bu nedenle
böyle f›kralar güldürücü küçük hikâye olarak da tan›mlanmaktad›r.

Yaz›l› f›kralar›n yan› s›ra a¤›zdan a¤za dolaflan ve ulusal kültürü de yans›tan sözlü
yaz›n ürünü f›kralar da vard›r. Söyleyeni belli olmayan bu f›kralar ait olduklar› toplumlar›n
olaylar karfl›s›ndaki tutumlar›n› yans›tt›¤› için halkbilim alan›nda de¤erli kaynaklar
olarak kabul edilmektedir.

Baflta Nasrettin Hoca olmak üzere ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa gibi tarihe geçmifl
kiflilerle ilgili f›kralar› sayabiliriz. Bunlardan baflka flairler, yazarlar, devlet adamlar›
aras›ndaki ünlü kifliler ya da belli bir bölgenin insanlar›yla ilgili f›kralar da vard›r.

2- Gazete ve dergi f›kralar›: Bu tür f›kralar gazete ve dergilerin belirli sütunlar›nda
yay›mlanan daha çok güncel konular› ele alan k›sa yaz›lard›r. Gazetelerde yay›mlanan
bu tür yaz›lara “gazete f›kras›” veya “köfle yaz›s›” da denir.

Gazete ve dergilerde f›kra yazarl›¤› yapanlar olaylar›n ak›fl› karfl›s›nda çok de¤iflik
konulara de¤inirler. Bu yüzden f›kra yazar› siyasi, toplumsal ve kültürel geliflmeleri ve
etkinlikleri günü gününe izlemek zorundad›r.

K›sa, özlü ve etkili yazabilmek için f›kra yazar›n›n genifl bir genel kültüre, kavrama
gücüne ve düflüncelerini, görüfllerini ustaca anlatma yetene¤ine sahip olmas› gerekir.

☛ Ahmet Haflim, nas›l bir Mustafa Kemal ile karfl›lafl›yor?

☛ Günümüzde güncelli¤ini koruyan f›kralar›m›z aras›nda hangilerini sayabiliriz?

F›kra makaleye göre daha k›sa bir yaz› türüdür. F›kra yazar›n›n bilimsel gerçekleri
ortaya koyma gibi bir iddias› bulunmaz. Gazete ve dergilerde yay›mlanan f›kralar da
temel amaç okurun önemli noktalara dikkatini çekmek onu uyarmak ve düflünmeye 
yöneltmektir.

☛ F›kra ve makale aras›nda fark var m›d›r?
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Gazete ve dergilerin yayg›nlaflmas› f›kra türünün geliflmesini sa¤lam›flt›r. Servet-i
Fünun, Genç Kalemler, Dergâh, Türk Yurdu gibi dergiler bu konuda etkili olmufltur. Bu
y›llarda usta f›kra yazarlar› aras›nda Ahmet Rasim, Refik Halit Karay ve Ahmet Haflim
ilk akla gelenlerdir.

Cumhuriyet Döneminde yazd›klar› f›kralarla Yakup Kadri Karaosmano¤lu, Halide
Edip Ad›var, Falih R›fk› Atay, Burhan Felek, Yusuf Ziya Ortaç en çok dikkati çekenler
aras›ndad›r.

FIKRA TÜRÜNDEN ÖRNEKLER

NASRETT‹N HOCA FIKRALARI

Subafl›n›n efle¤i kaybolmufl. Adamlar›, kol kol ayr›l›p aramaya ç›km›fllar. Yolda
Hoca’ya rastlam›fllar. Ba¤a gitti¤ini anlam›fllar. Sen de o taraflarda ara demifller. Hoca
hem türkü söyler hem de gidermifl. Birisi, “Hoca ne yap›yorsun” demifl. Hoca da
“Subafl›n›n efle¤ini ar›yorum.” diye cevap vermifl. Adam, “bu nas›l eflek aray›fl” 
deyince Hoca flu cevab› vermifl: 

- “El, elin efle¤ini türkü ç›¤›ra ç›¤›ra arar.”

BEKTAfi‹ FIKRASI

Bektafli Nâfi Baba, Kurban Bayram› arifesinde kocaman bir torik al›p evine
giderken tan›d›klar›ndan biri “Ne o erenler, kurban yerine torik mi ald›n” der. Nâfi
Baba gülerek: “Evet can›m, fakir bir y›l S›rat’› denizden geçmek niyetinde oldu¤undan
derya kuzusu kurban ediyorum” cevab›n› verir.

☛ Okudu¤unuz f›kran›n ana fikri nedir?

PAR‹S KÜTÜPHANELER‹

Fransa’n›n baflflehrinde üç yüze yak›n kütüphane vard›r. Binbir cephesi, binbir
ç e h resi olan Paris’in içinde, bunlar, kendine mahsusu tiryakili¤i, kendine has
s a rhofllu¤u olan fikrî zevklerin ve dima¤î hazlar›n hüküm sürdü¤ü bir âlemi temsil ederler 

Paris kütüphanelerinin en büyü¤ü, en meflhuru Bibliothêque Nationale’dir. Birinci
Fransua devrinde Kraliyet Kütüphanesi ismi ile kurulmufl, XIV’üncü Louis zaman›nda
geniflletilmifl olan bu kütüphane Büyük ‹htilâl’den sonra Millî Kütüphane ismini, yani
flimdiki ad›n› alm›flt›r.

Bibliothêque Nationale’e ait binalar muazzam bir avlunun etraf›nda bafll› bafl›na
bir blok, bir mahalle teflkil ederler. Bu binalar›n içinde befl milyondan fazla cilt mevcuttur.

☛ Okudu¤unuz Bektafli f›kras› ile Nasrettin Hoca f›kras› aras›nda bir fark var m›d›r?

☛ Türk edebiyat›nda f›kra türünün geliflim süreci nas›ld›r?
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Bas›lm›fl kitaplara mahsus daireden baflka, el yazmas› vesika ve eserler, müzik eserleri,
harita ve plân, estamp gibi fleyleri ihtiva eden k›s›m ve daireler de vard›r.

Bu kütüphanede bütün milletlere ait neflriyat bulunur. Ayn› zamanda, en eski 
devirlerden bugüne kadar yaz›lm›fl ve bas›lm›fl eserlerin hemen hepsi toplanm›fl, bir araya
g e t i r i l m i fl t i r. fiu hâlde, çal›nma, kaybolma gibi sebeplerle husule gelen eksikler istisna
edilirse, denilebilir ki, Frans›z Millî Kütüphanesi insan dima¤›n›n zaman ve mekân
içindeki bütün mahsullerine sahiptir.

Bibliothêque Naationale’e herkes giremez. Girme kart›n› alabilmek için ilmi
hüviyetini ispat etmek laz›md›r. Orada, kitaplar›n üzerine e¤ilmifl olarak saatlerce
çal›flanlar aras›nda çeflitli milletlerin en büyük âlimlerine, ilim dünyas›n›n en meflhur
simalar›na rastlan›r.

Palais-Royal meydan›nda metrodan ç›kt›¤›n›z veya otobüsten indi¤iniz zaman ilk
karfl›laflaca¤›n›z fley, Musset’nin heykelidir. Romantik flairlerin en büyü¤ü de¤ilse de,
muhakkak ki en sevilmifli olan flair, gerçi sizi selamlam›yor. Çünkü üzerine e¤ilmekte
olan perisinin kanatlar› alt›nda harikulâde bir fliir rüyas›na dalm›flt›r.

Kütüphanenin kap›s› tam dokuzda aç›l›r. Bir iki dakika geç kalm›flsan›z bir iki saat
kuyrukta kalma¤a mahkumsunuzdur. Kütüphanenin büyük okuma salonunda ancak
saat on iki ile bir aras›nda bofl yerler görmek mümkündür.

Bildi¤im kütüphaneler aras›nda Bibliothêque Nationale kadar zihnî faaliyete
davet eden, fikrî melekeleri ve dima¤î mekanizmay› tahrik eden bir yer mevcut de¤ildir.
Okuma salonunun flekli, biçimi, renkleri, tezyinat›n bu tesiri has›l eden sebeplerin
bafl›ndad›r. Tavan›n bir kubbe alt›ndan ibaret bulunuflu size bir ilim mâbedinin içinde
bulundu¤unuz int›ba›n› verir. Salonu ayd›nlatan pencerelerin, kubbenin etraf›na dizili
oluflu ›fl›¤›n do¤rudan do¤ruya semadan döküldü¤ü hissini uyand›r›r. En mühim 
teyninat›n Fransa’n›n büyük adamlar›n›n, kabartma portrelerinden  ibaret bulunuflu
ümit ve kuvvet veren, gayreti kamç›layan bir tesir icra eder. Gün karard›ktan sonra her
okuyucunun yan› bafl›nda yanan lambalar›n rengi bile dima¤› faaliyetin yard›mc›s› ve
müttefiki olan mavi renktir.

Numaran›z› al›p yerinize yerleflirken madden tecerrüd etme¤e ferdî hislerinizden
ayr›lma¤a, dima¤laflma¤a bafllars›n›z.

‹stedi¤iniz kitaplar›, numara ve remizleri ile hususî bir kâ¤›da yazarak, bu kâ¤›d›
posta kutusuna benzer bir kutunun içine atars›n›z. Bir iki dakika sonra bir hademe 
kitaplar› aya¤›n›za getirir.

Kütüphanede çal›flma zevkinden nasibi olmayanlar için kütüphane salonunu 
manzaras›, ekserisi miyop ve gözlüklü olan kimselerin tozlu kitaplar üzerine e¤ilmifl,
kendinden geçmifl, flaflk›n hâli acayip, hattâ gülünç görünebilir. Fakat o içine dönük
bak›fllar›n ne harikulâde fleyler gördü¤ünü, çizgili al›nlar›n gerisinde binlerce baflka
dima¤a tesir edecek ne velûd fikirlerin kaynaflt›¤›n› bilmemek veya düflünmemek
gafletin tâ kendisidir.

Sanatkâr›n yaratma heyecanlar›, kâflifin ve mucidin aray›fl ve bulufl maceralar›
bazen terennüm edilmifl, fakat flimdiye kadar içtimaî ilimler sahas›ndaki araflt›r›c›n›n
kahramanl›k destan› yaz›lm›flt›r.
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Zira, Bibliothêqe Nationale gibi bir kütüphanenin çat›s› alt›nda miyop gözleri ile
tozlu kitaplara e¤ilmifl adamlar›n her biri bir meydan muharebesi vermekte olan bir
kahramand›r.

O bir askerî kumandan›n duydu¤u korkular›, ümitleri, tereddütleri, heyecanlar›
uyand›r›r. Önünde y›¤›lan kitaplar›n müellifleri onun birer neferidir.

Araflt›r›c›, elinde fener vazifesi gören ilmi feraziyenin ayd›nlatt›¤› yollarda bu
neferdir, bu askerleri sürükleyerek zaptetmek istedi¤i ilim, ülkesine do¤ru ilerler ve
karfl›laflt›¤› meçhuller ordusuna hücum eder. Bazen hezimet, bazen zafer kendisini
çeflitli duygulara sürükler.

Saat alt› olup da kütüphanenin ç›k›fl zili çald›¤› zaman, bazen yenilmenin yeisi
içinde omuzlar› düflük, bafl› öne e¤ik bir hâlde kap›daki memurun önünden geçer. Bazen
da bu memura numaras›n› uzat›rken ve çantas›n› muayene ettirirken zaferin gururu ile
gö¤sü gerilmekte, gözleri par›ldamaktad›r.

Bu sevinçler, bu yeisler günün birinde bir kitap hâline gelir ve onun vas›tas› ile
binlerce, yüz binlerce di¤er insan araflt›r›c›n›n maceras›na, heyecanlar› ifltirak etmifl
olur.

Adile AYDA / Paris Kütüphaneleri

☛

☛

Yazar›n kitaplar hakk›ndaki düflüncelerine kat›l›yor musunuz? Niçin

ANLAMA YORUMLAMA

1- Yazar Gazi’yi niçin görmeye gidiyor?

2- Ahmet Haflim f›kras›nda nas›l bir Mustafa Kemal portresi çiziyor?

3- Yaz›daki girifl geliflme ve sonuç paragraf›n› gösteriniz.

4- Okudu¤unuz “Gazi” adl› f›kran›n ana fikri nedir?

ÖLÇME DE⁄ERLEND‹RME

1- Okudu¤unuz ö¤retici metin örnekleri hangi düflünce çevresinde yaz›lm›flt›r?

2- Cumhuriyet Döneminde yaz›lm›fl metinlerdeki sözcüklerle önceki dönemlerde 
yaz›lm›fl olanlar aras›ndaki farkl›l›klar› belirlemeye çal›fl›n›z.

3 - Ünitede yer alan metinlerin duruluk ve ak›c›l›k yönlerinden özelliklerini aç›klay›n›z.

4- Metinlerdeki gündelik hayata yönelik sözcüklerin kullan›lma nedenlerini bulunuz.

5- Bu ünitede karfl›laflt›¤›n›z metinlerin dil özellikleri nelerdir?

6- Metinlerin hangi gelenek içinde yaz›ld›¤›n› aç›klay›n›z.

7- Okudu¤unuz metinlerin edebî özelliklerini bulunuz.

8- Cumhuriyet Dönemine ait deneme, makale, gezi yaz›s›, hat›ra ve f›kra türü metinleri
karfl›laflt›r›n›z.
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MUSTAFA KEMAL ‹ZM‹R'DE

fiimdi Salih Efe, savafltayken hücuma kalkt›klar› zaman nas›l kofluyorsa, öyle
kofluyordu. Ama solu¤u kesiliyordu.

"Deniz, Kordonboyu, uzak m› daha?" Önünden koflan orta yafll› bir adam:

"Ç›kt›k, vard›k iflte..." karfl›l›¤›n› verdi. Gençler, uzaklaflm›fllard› çoktan. Sahile
ç›kt›¤›nda efe durdu. Derin derin nefes ald›. Art›k koflamayaca¤›n› anlam›flt›. Karfl›da,
beyaz mermer bir kona¤›n önünde halk kaynafl›yordu. Salih Efe'nin akl› fikri kar›flt›.
Yüre¤i h›zl› h›zl› vurmaya bafllad›. Gözlerini bir denize, körfeze çevirdi, bir de boydan
boya Kordonboyu'nun evlerine. ‹zmir'in üstünde duman bulutlar› vard›...

Salih; telâfll›, zihni kar›flm›fl, heyecan içinde ayaklar›n› sürüyerek, nefes nefese,
halk›n topland›¤› mermer beyaz kona¤a do¤ru yürümeye bafllad›. Gözleri yafll› yafll›yd›:
‹zmir'e kavuflmufltu. Kemal Pafla'ya kavuflmufltu. Bunca y›l, vatan için beraber
dö¤üfltü¤ü baflkumandan›n› görecekti. Kalabal›¤a yaklaflt›kça, t›kanacak gibi oluyordu.
Sonunda kalabal›¤a kar›flt›. Fakat bir türlü mermer kona¤›n merdivenlerine
yaklaflam›yordu. Erkek, kad›n, çoluk çocuk, ihtiyar, genç omuz omuzay-d›. Herkes,
Kemal Pafla'y› görebilmek için nerdeyse birbirinin omzuna, s›rt›na ç›kacakt›. Kad›nlar,
bafl Örtülü kad›nlar, fesli, kalpakl› erkekler, öylece onu görebilmek için ç›rp›n›yor,
görebilenler, öne ç›kabilenler yafll› gözlerle onu seyrediyordu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordular›
Baflkumandan›, Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri, karfl›s›ndaki milleti ile sakin
sakin konufluyordu. Arkas›nda, yan›nda birkaç kumandan daha vard›. Yaverleri,
kona¤›n merdivenlerinde duruyordu. Hâlinde, görünüflünde hiç de öyle müflir (mareflal)
azameti yoktu: Kalpa¤›m sol kafl›na biraz y›km›fl, s›rt›na nefti bir avc› ceketi giymiflti.
Genç yüzü canl›, pembe pembe, mavi gözleri ›fl›l ›s›ld›. Sevgiyle karfl›s›ndaki kala-
bal›¤a bak›yordu, a¤›r a¤›r konufluyordu. Salih, bir aral›ktan, iki kiflinin bafl›n›n
aras›ndan bunu görünce dayanamad›. Elindeki bastonu yere att›. Kalpa¤›n› düzeltti.
Sakal›n› s›vazlad›:

"Ey ahali! Yol verin, koyuverin beni, Gazi Pafla'mn elini öpeyim!" diye ba¤›rd›.
Kalabal›k, dönüp ona bakt›. Yol açt›lar. Salih Efe, kendisini Mustafa Kemal'in önünde
buldu. Birdenbire ne yapaca¤›n›, ne edece¤ini flafl›rm›flt›, Sakal›n›n tellerine var›ncaya
dek her yan›n› bir titreme ald›. Yüzü bembeyaz olmufltu. Pafla, ona gülümseyerek
bak›yordu, Salih, sa¤ elini, titreyen parmaklar›m onun omzuna koydu. Arkas›n› okflad›:

"Mustafa Kemal sen misin?" diyebildi. Pafla, genç yüzünü büsbütün ayd›nlatan bir
gülümseme ile karfl›l›k verdi:

"Benim."
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Salih Efe, kendisini biraz toparlam›flt›:

"‹yi do¤ufltun o¤ul."

Mustafa Kemal karfl›l›k verdi:

"‹yi do¤ufltuk baba!"

Mustafa Kemal'in gözleri, bu sözleri söyledikten sonra, Salih'in yüzünden
karfl›s›ndaki halka dönmüfltü. Salih Efe'ye, milletine bir zaman ›fl›l ›fl›l bakt›. Milleti de
onu sevgiyle, sayg›yla seyrediyordu.

Gazi Pafla, kona¤›n merdivenlerini ç›km›fl, millet ifllerini görmeye gitmiflti. Salih
Efe'nin dizlerinin ba¤› hâlâ çözüktü. Yerden bastonunu alm›fl, gelmifl, kald›r›m›n
kenar›na oturmufltu. Halk da¤›l›yordu yavafl yavafl ama, yeni yeni insanlar koflufluyor-
du sa¤dan soldan paflay› görmek için.

Efe, uzun uzun denize bakt›. Sonra yafll› gözlerini kald›rd›, yine uzun uzun, Gazi
Mustafa Kemal Pafla'mn oturdu¤u kona¤›n balkonunda dalgalanan ay-y›ld›zl› bayra¤›,
bayra¤›n› seyretti.

Samfm KOCAGÖZ

Doludizgin
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 ÖZET

Yazarlar›n dilediklerini konularda kiflisel görüfllerini okurlar›yla sohbet eder gibi
yans›tt›klar› düflünce yaz›lar›na “deneme” denir. Konu seçimi, özellikle içten anlat›m,
kesin yarg›lara ulaflma bu yaz› türünün en belirgin özellikleridir. Bat›da 17. yüzy›lda
ayr› bir yaz› türü olarak daha belirgin bir özellik ve önem kazanm›flt›r. Edebiyat›m›zda
son y›llarda büyük geliflme gösteren deneme türüne önemli katk›larda bulunan
yazarlar›m›z aras›nda Suut Kemal Yetkin, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Nurullah Ataç,
Orhan Burian, Sabahattin Eyubo¤lu, Melih Cevdet Anday, Vedat Günyol, Salâh Birsel,
Nermi Uygur ve Adnan Binyazar’› sayabiliriz.

Gazete ve dergilerde s›kça yer alan bir görüflü aç›klamak, bir düflünceyi belirtmek
veya desteklemek için yaz›lan ve bir bütünlük gösteren düz yaz›lara “makale” denir.
Bilgilendirme, herhangi bir konuda düflünce ve görüfl belirtme amac›yla yaz›l›r. Temel
ögesi düflünce olan makalenin yap›s› iddia ve ispat düzlemi içinde geliflir Yazar öne
sürdü¤ü düflünceyi aç›klar, kan›tlamaya çal›fl›r. Ele al›n›p ifllenilen konulara göre
makaleler kendi içinde çeflitlendirilir. Köfle yaz›s› da makale gibi ö¤retme, 
bilgilendirme amac›na yönelik bir düflünce yaz›s›d›r.  Makale türünde yaz›lar›n kaleme
al›n›fl› Türkçe gazete ve dergilerin ç›kmas›yla bafllam›flt›r. Edebiyat›m›zda ilk makale
yazarlar› aras›nda baflta fiinasi olmak üzere Nam›k Kemal, Recizade Mahmut Ekrem ve
Ahmet Mithat Efendi’yi gösterebiliriz.

Bir yazar›n gezip gördü¤ü yerlerle ilgili gözlem ve izlenimlerini anlatan yaz›
türüne “gezi yaz›s›” denir. Gezi yaz›lar› genellikle gezilen yerlerin do¤al durumunu,
fiziki koflullar›n› ve insanlar›n toplumsal ve kültürel özelliklerini de kapsad›¤› için
okurlar›n genel kültürlerini art›rmada çok etkilidir. Gezi yaz›lar› ele al›nan konular ve
verilen ayr›nt›l› bilgiler nedeniyle tarihçilerin, toplumbilimcilerin ve insanbilim
(antropoloji) uzmanlar›n›n da ilgisini çeker. Bu yönüyle gezi yaz›lar› gelecek kuflaklar
için tarihî bir belge niteli¤i tafl›r. Edebiyatta gezi türünün eski ça¤lara kadar varan uzun
bir geçmifli vard›r. Bizim edebiyat›m›zda gezi kitaplar›n›n yaz›lmas›na 16. yüzy›lda
bafllanm›flt›r. Bu türde ilk eser veren yazarlar›m›z aras›nda Seydi Ali Reis, Kâtip Çelebi,
Evliya Çelebi ve Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi’yi sayabiliriz. Özellikle 1908’den
bafllayarak gezi yaz›lar›n›n ço¤ald›¤›n› görürüz. Bu dönemin önde gelen gezi
yazarlar›ndan birisi Cenap fiahabettin’dir. Cumhuriyet Döneminin ilk y›llar›nda bu
türde eser verenlerin bafl›nda Falih R›fk› Atay gelir. Gezi yaz›lar›yla gezi röportajlar›n›
kar›flt›rmamak gerekir. Gezi röportajlar› sorunlar› tan›tmaya yöneliktir. Gezi yaz›lar›ysa
yazar› etkiyen yönleri içerir.

‹nsan hayat›n›n önemli bir parças›n› oluflturan an›lar büyük önem tafl›r ve edebiyat
türlerinin en yayg›n olanlar›ndan biridir. Geçmifli an›lar oluflturur. Bir insan›n kendi
bafl›ndan geçenleri ya da tan›k oldu¤u olaylar› anlatt›¤› esere an› diyoruz. K›sacas› an›
yaflanm›fl olaylar› anlatan yaz› türüdür. ‹nsan an›lar arac›l›¤›yla geçmifli yeniden yaflar.
An› yaz›lar› içtenlik ve gerçekler üzerine kurulur. An›lar ayn› zamanda kiflilerin
yaflad›klar› dönemin toplumsal durumuna, kültürel özeliklerine iliflkin önemli gözlem
ve bilgileri de içerir. Bu yüzden an›lar tarihin, kültür ve sanat›n çeflitli yönlerine ›fl›k
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tutar. An› ile günlük farkl› türlerdir. An› türü 16. yüzy›ldan sonra büyük geliflme 
göstermifltir. Türk edebiyat› an› eserleri bak›m›ndan oldukça zengindir. Cumhuriyet
Döneminde çok say›da an› eseri ile karfl›lar›z.

F›kra, gazete ve dergilerde s›kça rastlad›¤›m›z yaz› türlerindendir. Genellikle 
güncel konular› çeflitli yönlerden inceleyip yorumlayan bafll›kl›, k›sa düz yaz›lara
“f›kra” denir. F›kran›n bir yaz› türü olarak geliflmesi gazetecili¤in ve dergicili¤in
bafllamas› ve geliflmesiyle iliflkilidir. Türk edebiyat›nda f›kra türünde yaz›lar›n kaleme
al›n›fl› Türkçe gazete ve dergilerin ç›k›fl›yla bafllam›flt›r. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati
dönemlerinde de yazarlar›m›z çal›flt›klar› gazete ve dergilere birçok f›kra yazm›fllard›r.
Cumhuriyet Döneminde 20. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra okur yazar say›s›n›n art›fl›
okuyucu ilgilerinin çeflitlenmesi üzerine her konuda f›kra yay›mlanmaya bafllam›flt›r.
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. TEST II

1. Denemeyle s›n›r› en çok kesiflen yaz› türü afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Gezi yaz›s›
B. Elefltiri
C. Mektup
D. Günlük

2. Afla¤›dakilerden hangisi denemecinin tutumuyla ba¤daflmaz?

A. Alay
B. Nesnellik 
C. ‹çtenlik
D. Aç›ksözlülük

3. Bat›’da deneme türünde eser veren en ünlü yazar kimdir?

A. Andre Gide
B. Albert Camus
C. Alain
D. Montaigne

4. Afla¤›daki yazarlardan hangisi deneme yazar› say›lmaz?

A. Nurullah Ataç
B. Ahmet Hamdi Tanp›nar
C. Suut Kemal Yetkin
D. Cahit S›tk› Taranc›

5. Afla¤›daki belirtilen özelliklerden hangisi deneme türünün özellikleri aras›nda 
say›l›r?

A. Ö¤retici olmas›
B. Belge ve kan›tlara dayanma
C. Konunun s›n›rl› oluflu 
D. Yarat›c›l›¤a önem verilmesi

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

A. Söz oyunlar›ndan kaç›n›l›r
B. Aç›klay›c› anlat›m biçimi hakimdir
C. Düflünceyi gelifltirmenin farkl› yollar›n› kullan›r
D. Orta uzunlukta bir yaz›d›r
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7. Makale ve f›kra yazarl›¤› nas›l bafllam›flt›r?

A. Roman ve hikâyenin geliflmesiyle 
B. Okuma ve yazman›n yayg›nlaflmas›yla
C. Ülkeler aras›nda haberleflmenin bafllamas›yla
D. Gazete ve dergilerin ortaya ç›kmas›yla

8. Gazetenin ilk sayfas›nda ve genellikle ilk sütunda yay›mlanan makalelere ne ad 
verilir?

A. Baflmakale
B. Köfle yaz›s›
C. Gazete f›kras› 
D. Toplumsal makale

9. Türk edebiyat›nda makale türünde ilk yaz›y› hangi yazar›m›z yazm›flt›r?

A. Ziya Pafla 
B. Abdullah Cevdet
C. ‹brahim fiinasi
D. Abdülhak fiinasi Hisar

10. Tanzimat Döneminde hangi yazar›m›z makalelerinde sürekli olarak “vatan”, 
“millet”, “hürriyet” temalar›n› ifllemifltir?

A. Nam›k Kemal
B. Recaizade Ekrem
C. Tevfik Fikret 
D. Ebüzziya Tevfik

11. Gezi yaz›lar› konu ve anlat›m özellikleri bak›m›ndan baflka hangi yaz› türleriyle 
benzerlik gösterir?

A. F›kra
B. Makale
C. Elefltiri
D. Röportaj

12. Afla¤›daki eserlerden hangisi yurt içi gezi yaz›lar›na bir örnek olabilir?

A. Kitab-› Bahriye/Piri Reis
B. Anadolu Notlar›/Reflat Nuri Güntekin
C. Tuna’dan Bat›ya/‹.H.Sevük 
D. Uzakname/Mehmet Yafl›n
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13. “Taymis K›y›lar›”, “Hind”, “Denizafl›r›” gibi kitaplar›yla gezi türünde de¤erli 
eserler vermifl yazar›m›z kimdir?

A. Sadri Ertem 
B. Cenap fiahabettin
C. Falih R›fk› Atay
D. Faik Sabri Duran

14. Gezi yaz›lar›n›n do¤uflunda afla¤›dakilerden hangisi daha önemli bir etkendir?

A. Ekonomik nedenler
B. Ticari iliflkiler 
C. Hac ziyaretleri 
D. Bilme ve görme merak›

15. Bir gezi yaz›s›n›n de¤erli say›labilmesi hangi niteliklerin bulunmas›na ba¤l›d›r?

A. ‹nsanlar›n iç dünyas›n› yans›tmak
B. Sa¤lam gözlemlere dayanmak 
C. Renkli ve sürükleyici bir dil kullanm›fl olmak
D. Yukar›da yaz›l› tüm nitelikleri kapsam›fl olmak

16. Afla¤›dakilerden hangisi, an› yazman›n nedenleri aras›nda yer almaz?

A. Yazma al›flkanl›¤› içinde bulunmak 
B. Gelecekle ilgili tasar›lar› ortaya koymak
C. Birlikte yaflad›¤› kiflileri tan›tmak
D. Gelecek kuflaklara uyar›larda bulunmak

17. An› türünde Türk edebiyat›n›n en önemli eseri hangisidir?

A. Falaka 
B. Babürname 
C. K›rk Y›l
D. fiecere-i Türkî

18. Türk edebiyat›nda önemli bir yere sahip olan “Türkün Ateflle ‹mtihan›” adl› an› 
kitab›n›n yazar› kimdir?

A. Ahmet Rasim
B. Halide Edip Ad›var
C. Halit Ziya Uflakl›gil
D. Yakup Kadri Karaosmano¤lu
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19. An›yla özyaflam öyküsünü birbirinden ay›ran yön afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Dönemi ve yaflam› öne ç›karma
B. Geçmiflle ilgili olma
C. De¤iflik anlat›m biçimlerini kullanma
D. Birinci kiflili anlat›m

20. An›larla günlükler aras›nda ortak olmayan yön afla¤›dakilerden hangisidir?

A. Bir yaflam ya da dönem için belge oluflturmalar›
B. Geçmifle s›k› s›k›ya ba¤lanma
C. Bir kiflinin yaflam›yla s›n›rl› olmas›
D. Gözlemlerle birlikte baflka verilerden yararlanma

21. Afla¤›daki yazarlar aras›nda hangisini f›kra türünün temsilcisi olarak sayamay›z?

A. Yusuf Ziya Ortaç 
B. Falih R›fk› Atay
C. Peyami Safa
D. Ömer Seyfettin




