
eldeki Ma~ö.lô.t nüshalarının Haşviyye'

ye mensup bir kişinin nüshasından kop
ya edildiğini ve eserin el-İbô.ne ile birlik
te haşvl unsurlar taşıdığını belirtir (bk. 
bi bl.). 

Ma~ıJlô.tü '1-İs1ô.miyyin'in neşrini ilk 
olarak M. Şerefettin (Yaltkaya) gerçekleş
tirmeye başlamıştır (Burslan. sy. 7119281. 

s. 165). Kitabın üçte ikisini içeren bu ya
yımda kullanılan nüshalarla Hellmut Rit
ter yayımında kullanılan nüshalardan bir 
kısmının aynı olduğu sanılmaktadır (krş . 

Ma~alat, neşredenin girişi , s. IX-XXIV, 
XXVIII) . Eserin tamamı Hellmut Ritter 
tarafından neşredilmiştir (I-lll. istanbui
Leipzig 1929-1933) . M. Muhyiddin Abdül
hamld'in bu baskıyı esas alarak yaptığı 
neşirler (Kahire 1950-1954. 1969-1970) 

başarılı görülmemiştir. Ritter kitabı Al
manya'da da yayımiarnıştır (Wiesbaden 
1963, 1980). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Eş' ari. Makalat (Ritter); ayrıca bk. neşrede
nin girişi, s. IX-XXIV, XXVIII; İbn Asakir, Tebyi
nü ke?ibi 'l-mü{terf, s. 91, 131; Takıyyüddin İbn 
Teymiyye, Minhacü 's-sünne, Bulak 1321-22, lll, 
70-71; a.mlf., en-Nübüvvat, Beyrut 1405/1985, 
s. 219-220; Beyazizade Ahmed Efendi. İşaratü '1-
meram (nşr. Yusuf Abdürrezzak). Kahire 1368/ 
1949, M. Zahid Kevseri'nin girişi, s. 7; Abdur
rahman Bedevi. Me?ahibü '1-İslamiyyfn, Beyrut 
1979, 1, 523-528; W. Montgomery Watt, İsla
mın İlk Döneminde H ür İrade ve Kader(trc. Arif 
Aytekin). istanbul, ts. (Kitabevi). s. 13; H. Corbin, 
İslam Felsefesi Tarihi (tre. Hüseyin Hatemi). 
istanbul 1986, s. 121; Kıvamüddin Burslan, 
"Ebü'I-Hasan e1-Eş'ari' nin Babü'1-ebvab Aha
lisine Yazdığı Mektup", DİFM, sy. 7 (I 928). s . 
165; Veli Ertan . "Burslan, Kıvamüddin", DİA, 
VI, 461. li! HASAN ÜNAT 
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MAKALE 
( a.!IA.o.JI) 

Belli bir konuda inceleme, açıklama 
ve yorumlama niteliği taşıyan 

gazete ve dergi yazısı. 
_j 

Sözlükte "söylemek; söz" anlamındaki 
kavlden türemiş mimli masdar olan ve 
aynı manayı ifade eden makale kelimesi 
önceleri sözlü anlatım için kullanılırken 
giderek özel bir anlam kazanmıştır. Ma
kale ve çoğul u makalat "E hi-i sünnet dı
şındaki itikadl mezhepler ve kolları" ma
nasına da gelir. "Bilim, sanat, ekonomi, 
siyaset. din. ahlak, toplum konularında 
bilgi veren ve görüş açıklayan imzalı ga
zete ve dergi yazısı" olarak tanımlanan 
makale matbaa ve gazeteciliğin ortaya 
çıkışıyla birlikte Batı'da doğup gelişmiş 
bir türdür. Klasik Arap nesrinin makam e, 

hitabe ve bilhassa risale türleri de maka
le tarzına yakın bir nitelik taşımaktadır. 
Cahiz'in risaleleri, Bedlüzzaman ei-He
medanl'nin bazı risaleleriyle makameleri 
buna örnek gösterilebilir. Ayrıca Arap top
lumunun meselelerini ele alan ilk Arap 
roman ve hikayelerinde de makale tarzına 
uygun bölümlere rastlanmaktadır. Özel
likle Irak'ta görülen makale ve kıssa ka
rışımı bu türe makassa adı verilmiştir. 

Bugünkü anlamıyla makale türünün 
Arap edebiyatındaki tarihi Arap yazılı ba
sınının gelişmesiyle çok yakından ilgilidir. 
Gazeteciliğin bir gereği olarak ortaya çı
kan ve ona paralel bir gelişme gösteren 
makalenin gelişim süreci XIX. yüzyılın or
talarında doğan Arap basın tarihinden 
izlenebilir. Kahire'de çıkan ilk gazete e1-
Ve~a'i<u'1-Mışriyye ve ardından Ravza
tü'l-medô.ris, İstanbul'da yayımlanan e1-
Cevô.'ib gibi gazetelerde görülen ilk ma
kale örneklerinde yazarların klasik Arap 
nesrinin etkisiyle ağır bir dil ve üslup kul
landığı dikkati çekmektedir. Mustafa Sa
dık er-Rafil bu tarzın önde gelen temsil
cilerindendiL XIX. yüzyılın son çeyreğine 
gelindiğinde bu temayül yavaş yavaş ter
kedilmeye başlanmıştır. Rifaa et-Tahta
vl'nin el-Ve~a'i'u'1-Mışriyye'deki maka
lelerinde olduğu gibi özellikle geniş halk 
kitlelerine hitap etmeyi hedefleyen siyasi 
makale yazarları daha ziyade milli ve dini 
konuları işledikleri makalelerinde seciler
den, beyan ve bed!' sanatlarından ken
dilerini sıyırarak yalın. anlaşılır bir dil ve 
üsluba yönelmişlerdir. Bu makaleler halk 
üzerinde büyük etki yapmış ve bunun so
nucunda Mısır'da yabancı işgaline karşı 
Urabl Paşa ayaklanması baş göstermiştir. 
Abdullah Nedim. Muhammed Abduh ve 
Cemaledöın-i Efganl gibi zamanın maka
le yazarları bu ayaklanmayı başlatanlarla 
birlikte yargılan mışlardır. 

Suriyeli gazetecilerin de Mısır'a yönelip 
faaliyetlerini orada sürdürmeleri netice
sinde Mısır Arap basınının merkezi haline 
gelmiştir. Urabl Paşa ayaklanmasından 
sonra Mısır'ın zor şartlar içine düşmesi, 
ülkenin İngilizler tarafından işgali, milli
yetçi ve dindar çizgide gazetelerin yanı 
sıra Fransız ve İngiliz çıkarlarını korumayı 
amaçlayan gazetelerin özellikle Suriyeli 
göçmen hıristiyanlar eliyle çıkarılmaya 
başlanması siyasi makalenin gelişimi için 
uygun şartlar hazırlamıştır. Mustafa Ka
mil Paşa milliyetçi çizgideki el-Livô.' ga
zetesinde yayımladığı makaleleriyle Mı
sır 'da milli hareketin lideri konumuna 
gelirken Şeyh Ali Yusuf dindar çizgideki 

MAKALE 

e1-Mü'eyyed'de işgalci İngilizler'e karşı 
İslam'ın ve Doğu'nun savunucusu olmuş
tur. Ülkede Fransız çıkarlarını temsil eden 
e1-Ehrô.m gazetesiyle İngiliz çıkarlarını 
temsil eden e1-Mu~attam'a karşı müca
dele veren bu iki gazetenin yanı sıra da
ha ılımlı bir çizgide olan Ceride'nin sahi
bi Ahmed Lutfi es-Seyyid, yabancılara 
karşı haklarını savunabilmesi için halkın 
eğitilmesi gerektiğine yönelik makaleler 
yayımlamıştır. 

Mısır'da 1919 devriminden sonra siyasi 
partilerin kurulması ve her partinin ken
di sesi olan bir gazete çıkarmasıyla birlik
te siyasi makale türü çok gelişmiştir. Arap 
dünyasının önde gelen edebiyatçıları olan 
Muhammed Hüseyin Heykel, Taha Hüse
yin, Mustafa Sadık er-Rafil, İbrahim Ab
dülkadir ei-Mazinl, Abbas ei-Akkad, Se
Iame Musa, Ahmed Emin, Ahmed Hasan 
ez-Zeyyat gibi isimlerin bu yayın organla
rında kendilerine bir yer edinmelerinden 
sonra dil ve edebiyatın çeşitli alanlarında 
zengin ve nitelikli makaleler ortaya çık

maya başlamıştır. Bu dönemin gazeteleri 
ve edebiyat dergilerinde Cahiliye şiirinin 
güvenilirliği, edebi eserde halk dili kulla
nımı, hatta Arap alfabesinin yerine Latin 
alfabesinin kullanılması gibi konularda 
edebi makaleler yayımlanmış. bu durum 
edebiyatçılar arasında edebiyatın mahi
yeti açısından olduğu gibi dil açısından 
da klasikçi ve modernist diye adlandırlan 
iki grubun oluşmasına yol açmıştır. 

Bazı edebiyatçılar makalelerinde Arap 
edebiyatının gelişimini. çeşitli dönemler
de aldığı görünümü ortaya koymaya ça
lışırken özellikle Batı kültürü etkisinde 
olanlar kendilerini sadece Arap dili ve 
edebiyatıyla sınırlamayıp Batı kökenli 
edebiyat türlerini. sanat eserinde bulun
ması gereken estetik değerleri konu edin
mişler; makalenin alanını edebiyatı, gü
zel sanatları. felsefi. sosyolojik ve eleşti
rel kurarnları içerecek şekilde genişlettik
Ieri gibi fikri boyutuna da derinlik kazan
dırmışlardır. Daha sonra kitap haline ge
tirilen bu tür makalelerin çağdaş Arap 
edebiyatında önemli bir yeri vardır. Taha 
Hüseyin'in Jj adişü '1-erbi'ô.'ı. Heykel'in 
Fi EvMti'l-ferô.g'ı, Akkad'ın Fuşul'ü. Ra
fıl'nin Tahte rô.yeti'l-Kur'ô.n'ı, Mazinl'
nin Jjaşô.dü'l-heşim'i, Ahmed Emin'in 
Feyzü '1 -l]ô.tır'ı, Zeyyat'ın Val_lyü 'r-risô.-
1e'si bunlar arasında zikredilebilir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Abdüllatif Hamza, eş-Şıl).ii.fe ve'l-edeb fi Mışr, 
Kahire 1955; M. Yüsuf Necm. Fennü 'i-makale, 
Beyrut 1957; Abdülcebbar Davüd. Ruvvadü 'l-
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mal):aleti'l-edebiyye fi'l-edebi'l-lrai):ıyyi'l-f:ıa

dfş, Bağdad 1975; Enis ei-Makdisl, el-Fününü'l
edebiyye ve a'lamüha, Beyrut 1980, s. 225-
235; Ahmed Heykel. Tetavvürü'l-edebi'l-/:ıad[ş 
fl Mışr, Kahire 1983, s. 70-75, 374-397; Bekrl 
Şeyh Emln. el-Hareketü'l-edebiyye fi'l-Memle
keti'l-'Arabiyyeti's-Su'üdiyye, Beyrut 1986, 
s. 525-546; M. Ahmed ei-Garb, 'Ani'l-luga ve'l
edeb ve 'n·nai):d, Beyrut, ts ., s. 171-175; Şevki 
Dayf, el-Edebü'l-'Arabiyyü'l-mu'aşır {l Mışr, 

Kahire, ts., s. 205-207; İbrahim es-Seafln, Te
tavvürü 'r-rivayeti'l-'Arabiyyeti 'l-f:ıad[şe fl bila
di'ş-Şam: 1870-1967, Beyrut 1407/1987, s. 31-
50; Ch. Vial, "Mal5ala", EP (İng . ), VI , 90-91. 

li] RAHMi ER 

D TÜRK EDEBiYATI. XIX. yüzyıldan 
önceki dönemde yazma kitaplarda maka
le adıyla bazı yazılara rastlanmakla bir
likte (Banarlı. s. 239) daha çok tasawuf 
önderlerinin bir kısım sözlerini ya da soh
betlerini derleyen ve "makalat" adıyla ta
nınan eserler de bulunmaktadır. Bunla
rın içinde Hacı Bektaş-ı Veli'ye izafe edi
len, aslı Arapça Malfal dt en tanınmışla
rındandır. Eser. tamamı elde bulunma
yan Arapça aslıyla değil nesir çevirisi ve 
bundan yararlanılarak Hatiboğlu'nca ha
zırlanmış manzum metni yoluyla meşhur 
olmuştur. Makdldt-ı İsmail Hakkı (Bu
lak 1257; İstanbul ı 288). MakCildt-ı Haz
ret-i İmam Ca'ferü's-Sddık (İstanbul 
I 288) gibi aynı bağlamda ele alınabilecek 
basılı eserler de bulunmaktadır (Özege, 
lll. ı 000- I 00 I ) . 

Diğer milletlerde olduğu gibi Türk ya
yın hayatında da modern anlamıyla ma
kale gazeteyle beraber XIX. yüzyılda orta
ya çıkmıştır. Bunların ilk örnekleri 1840'lı 
yıllarda ilk Türkçe gazetelerden Ceride-i 
Havddis'te ilim, ahlak ve edebiyat üzeri
ne bir kısmı imzasız olarak kaleme alınan 
metinlerdir. 1860 yılından itibaren Şina
si' nin. Agah Efendi'yle birlikte çıkardığı 
Tercüman-ı Ahvdl ile daha sonra kendi 
başına yayımladığı Tasvir-i Efkdr'da 
(ı 862) bazılarına imza koyarakyazdığı 
başmakaleler, hem bu türü n ilk yetkin 
örnekleri olması hem de siyasi ve içtimal 
meselelere eğilmesiyle dikkat çekmekte
dir. Aynı dönemde Ziya Paşa Muhbir ve 
Hürriyet, Namık Kemal Tasvir-i Efkdr, 
Hürriyet ve İbret, Ali Suavi Muhbir ve 
uıam gazetelerinde tartışmalara da ko
nu olan siyasi ve edebi muhtevalı maka
leler yazmışlardır. Ahmed Midhat Efen
di, Ebüzziya Mehmed Tevfik, Şemseddin 
Sami, Muallim Naci ve Beşir Fuad aynı de
virde makale türünde eser vermiş diğer 
yazarlardandır. Bu makalelerin bir kısmı 
daha sonra kitap halinde basılmıştır. Şi-
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nasi'nin Müntehabdt-ı Tasvir-i Efkdr 
(seçen Ebüzziya Tevfik, istanbul ı 3 ı I). 
Makaleler (haz. Fevziye Abdullah Thnsel, 
istanbul I 960); Namık Kemal'in Maka
ldt-ı Siydsiyye ve Edebiyye (İstanbul 
1327), Ndmık Kemal ve İbret Gazetesi 
(haz. Mustafa Nihat Özön, istanbul I 938); 
Ahmed Midhat'ın Müntehabdt-ı Ahmed 
Midhat (HI, istanbul I 306-1307); Mual
lim Naci'nin Yazmış Bulundum(istanbul 
I 30I ). Muallim (İstanbul I 303) gibi eser
Ieri bunların belli başlıcalarıdır. Bu dö
nemde makaleden daha çok ilim, ahlak, 
edebiyat ve siyaset konularıyla ilgili ga
zete yazıları anlaşılmıştır. 

Bu tarz makale yazarlı ğı yanında Mec
mua-i Fünun ve Hazine-i Evrak gibi ilk 
ilmi muhtevalı dergilerle başlayan maka
le yazarlığının ll. Abdülhamid devrinde 
dergilerin çoğalmasıyla mahiyeti genişle
miş ve gelişmiştir. Daha sistematik hale 
gelen edebi tenkit, sanat ve sanat felse
fesi konuları etrafında Edebiyat-ı Cedlde 
dönemi makale yazarları arasında Cenab 
Şahabeddin (N esr-i Harb Nesr-i Sulh, Der
saadet 1334; Evrak-ı Eyyam, Dersaadet 
I 331 ), Tevfik Fikret (Dil ve Edebiyat Yazı
ları, Ankara 1987) ve Hüseyin Cahid (Kav
ga/arım, istanbul I 326) yer almaktadır. 

Özel!ikle ll. Meşrutiyet'ten sonra Avru
pa ilim ve metotlarının Türkiye'ye akta
rılması çalışmalarının belli bir safhaya gir
mesiyle Rıza Tevfik (Rıza Tevfik'in Tekke 
ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri, 
haz. Abdullah Uçman, Ankara I 982; Rıza 
Tevfik'in Sanat ve Estetik/e İlgili Yazıları!, 
haz. Abdullah Uçman, istanbul 2000), Ziya 
Gökalp (Makaleler !-IX, Ankara 1976-1980) 
ve M. Fuad Köprülü (Edebiyat Araştırma
ları, Ankara I 966) gibi ilim ve fikir adam
larınca dünyadaki örneklerine uygun, dip
not! u, kaynakçalı ilmi makaleler de ya
yımlanmaya başlanmıştır. 

Bu arada ilimle uğraşan belli bir kesi
mi ilgilendiren alan dergilerdeki araştır
ma ürünü makaleler dışında gazete ve 
dergilerde siyaset, edebiyat ve sosyal ha
yatın problemleri başta olmak üzere her 
konuda baş muharrirler ve diğerleri tara
fından makale yazarlığı bir meslek haline 
dönüşerek Cumhuriyet'ten sonra da de
vam etmiştir. Tanınmış makale yazarları 
arasında Süleyman Nazif. Ali Kemal (Ma
kaleler, haz. Hülya Pa la, istanbul 1997). 

Abdullah Cevdet, Mehmed Akif Ersoy 
(Mehmed Akl{ Ersoy 'un Makaleleri, haz. 
Abdülkerim-N uran Abdülkadiroğlu, Anka
ra 1990). Yahya Kemal Beyatlı (Eğil Dağ
lar, İstanbul 1975; Edebiyata Dair, istan
bul I 971; Tarih Musahabeleri, istanbul 

1975). Ahmet Ağaoğlu, Yakup Kadri Kara
osmanoğlu, Refik Halit Karay, Falih Rıfkı 
Atay, Necmettin Sadak, Nizarnettin Nazif 
Tepedelenlioğlu, Ali Naci Karacan, Hakkı 
Tarık Us, Refi Cevat Ulunay gibi isimler 
bulunmaktadır. 

1960'1ı yıllardan sonra gazetelerde baş
makale formu alışılmış özelliğini yavaş ya
vaş kaybederek bu yıllara kadar fıkra de
nilen türle birleşip köşe yazısı şeklinde 
yaygınlaşmıştır. Bu tip fıkra ve köşe ya
zarları arasında Burhan Felek, Necip Fazı!, 
Peyami Safa, Abdi İpekçi. Bedii Faik ve 
Ahmet Kabaklı sayılabilir. 

Günümüzde makale denildiğinde belli 
ölçülere göre yazılmış . dergilerde yer alan 
ilmi ve fikri yazılar anlaşılmaktadır. Ah
met Harndi Tanpınar, Hilmi Ziya Ülken. 
Mümtaz Turhan, Remzi Oğuz Arık. Cemi! 
Meriç, Nurettin Topçu, Mehmet Kaplan, 
Erol Güngör bu tür yazılarıyla tanınmış 
isimler arasında yer alır. Süreli yayınlar
daki ilmi makalelerin tesbiti yolunda atı
lan en önemli adım, her zaman düzenli 
çıkmamış olsa bile 19S2'de Türkiye Ma
kaleler Bibliyografyası'nın yayımlan
maya başlanmasıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nihad Sami Banarlı. Edebiyat Bilgileri, İstan
bul1948, s. 238-239; Özege, Katalog,lll, 1000-
1001; Cevdet Kudret. Örneklerle Edebiyat Bil
gileri ll, İstanbul 1980, s. 372; Fevziye Abdullah 
Tansel, İyi ve Doğru Yazma Usulleri lll, İstanbul 
1987, s. 280-282; P. Dumont, "Ma]5ala", EP 
(İng.), VI, 92-96; "Başmuharrir", İst.A, IV, 2199-
2201; Abdullah Uçman, "Makale", TDEA, VIII, 
124. 

Iii ALiM KAHRAMAN 

D FARS EDEBİYATI. Arapça makale, 
Farsça'da belirli bir konu üzerinde yazılıp 
söylenen şeylerin bütünü için Farsça sü
han (söz). güftar (deyiş), nevişte (yazılı 
şey) ve Arapça kelam, kavl kelimeleriyle 
birlikte kullanılmıştır. Kelimenin zamanla 
anlam değişikliğine uğradığı görülmek
tedir. Nitekim bir sCıfinin meclislerinde 
söylediği, müridieri tarafından tesbit edi
len sözlerini içeren kıtapiara bunun ço
ğulu olan "makalat" denilmiş (Ma~alat-ı 
Şems-i Tebrlzl, Ma~alat-ı 'Ala'üddevle-i 
Simnanl), Nizarnl-i ArCızl'nin Çehdr Ma
]fdle'sinde olduğu gibi bir kitabın bölüm
lerine de aynı ad verilmiştir. Makale bu 
anlamları dışında Fars edebiyatında "ko
nuşma, söyleşi, tartışma, ağız kavgası" 

manalarında da kullanılmıştır. 

Fars edebiyatında makale türü XIX. 
yüzyıla gelinceye kadar daha çok tavsife, 
temsile ve öğüt vermeye dayanıyor, bu 


