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Birinci Bölüm: İlkeler 

 

1- Alışveriş 

Ne olursa olsun bütün yazı yazanlar gergin ve kolay incinir bir haldeler. İçlerinden 

bir parçayı kağıda dökme dürtüsüyle yönlendirilirler ve yine de içlerinden doğal 

olarak gelen şeyi yazmazlar. Kağıdın başına edebi bir eser vermek için otururlar ve 

yazıda ortaya çıkan o “ben”, ilk başta yazı yazmak için kağıdın başına oturmuş 

kişiden çok daha katıdır. Asıl sorun bu gerginliğin arkasındaki gerçek kişiyi 

bulmaktır. 



Beni çeken şey yazarın kendi alanı için duyduğu o şevk. Bu alana nasıl çekildi? 

Beraberinde ne gibi duygusal bir yük taşıdı? Bu hayatını nasıl değiştirdi? 

İyi nesrin tam merkezinde işte bu kişisel alışveriş vardır. 

2- Basitlik 

Ulusal eğilimimiz şişirme yönünde ve böylece önemli bir şeyler söylemiş 

olduğumuza inanıyoruz. Uçakta şiddetli yağış beklediğini bildiren pilot, yağmur 

yağabilir demekten sakınıyor. Bunun nedeni cümlenin çok basit olması. 

Ama iyi yazı yazmanın sırrı her cümleyi en basit öğelerine ayırmaktır. Bir işe 

yaramayan kelimeler, daha kısası olan uzun kelimeler, fiilde zaten anlamı verilmiş 

zarflar, kimin ne yaptığını bulanıklaştıran edilgen yapılar. İşte bunlar bir cümleyi 

zayıflatan seyreltici maddeler. 

Yazarlar kendilerine sürekli şunu sormalılar: ben ne demeye çalışıyorum? Şaşırtıcı 

derecede sık karşılaşılan durum cevabı kendilerinin de bilmemesidir. 

3- Karışıklık 

Watergate duruşmasında Başkan Dixon’ın yardımcısı John Dean’in televizyonda tek 

bir beyanıyla neler başardığını düşünün. Ertesi gün Amerika’daki herkes “şimdi” 

yerine “zamanın bu noktasında” diyordu. 

Bahsettiğim karışıklık terimi gecekondu mahallesine durgun sosyoekonomik bölge, 

çöp toplayıcılarına atık tasfiye personeli ve şehir çöplüğüne hacim küçültme birimi 

adını vermemize yarayan hantal bir edebikelamdır. 

Karışıklık, şirketlerin hatalarını saklamak için kullandıkları dildir. 

Pentagon’un bir çıkarmaya “güçlendirilmiş koruyucu reaksiyon saldırısı” adını 

vermesine yol açan yine bu karışıklıktır. Yine bu iş için ihtiyacı olan koca bütçeyi 

ayarlamasına “karşı güç caydırıcılığı” adını vererek haklı çıkarmaya çalışıyor. 

George Orwell’in 1946'da yazdığı ama Kamboçya, Vietnam ve Irak savaşlarında sık 

sık atıf yapılan “Politics and the English Language” makalesinde belirttiği gibi 

“politik konuşma ve yazma büyük ölçüde savunması olmayan şeylerin 

savunmasıdır… Böylece politik dili oluşturan şey edebikelamlar, belirsizlik ve 

muğlaklıktır.” 

4- Tarz 



Önemli olan şey şu: yazınızı kuvvetlendirmeden önce basitleştirmeniz gerekiyor. 

Temel araçların ne olduğunu ve ne işe yaradıklarını bilmelisiniz. Marangozluk 

örneğinden gidersek, ilk önce tahta parçalarını birbirine ekleyebilmeniz ve çivi 

çakabilmeniz lazım. Daha sonra isterseniz köşeleri düzleştirebilir veya 

süsleyebilirsiniz. Hiçbir zaman unutmamalısınız ki bazı ilkeleri olan bir zanaatla 

uğraşıyorsunuz. Eğer çiviler sağlam değilse yapınız çöker. Eğer filleriniz zayıf ve 

sözdiziminiz çürükse de cümleleriniz çöker. 

Tarz, yazı yazan insanın saçı kadar organik bir parçasıdır, veya kelse saçsızlığı kadar. 

Tarz eklemeye çalışmak peruk takmak gibi bir şeydir. İlk bakışta eskiden kel olan 

insanı genç hatta daha yakışıklı gösterir. Ama tekrar baktığınızda -ve söz konusu 

peruksa illa ki tekrar bakarsınız- ortada yanlış bir şey var gibi gelir. 

5- Kitle 

Kimliğinizi muhafaza etme meselesiyle yüzleştikten hemen sonra başka bir soru 

aklınızı kurcalamaya başlayacaktır: “Kim için yazıyorum?” 

Bu esaslı bir sorudur ve esaslı bie cevabı vardır. Kendiniz için yazıyorsunuz. Büyük 

okuyucu kitlesini gözünüzde canlandırmaya çalışmayın. Böyle bir kitle yok her 

okuyucu farklı bir kişidir. Editörlerin ne tür şeyler yayımlamak istediğini ya da 

insanların ne okuma havasında olduklarını düşünmeyin. Editörler ve okuyucular 

okumaya başlamadan ne okumak istediklerini bilmezler. Ayrıca sürekli yeni bir 

şeyler ararlar. 

Bir espri yapmak istediğinizde okuyucunun bunu anlayıp anlamayacağını 

düşünmeyin. Yazarken hoşunuza gidiyorsa yazın. 

Bu bir paradoks olarak gözükebilir. Nasıl hem okuyucuyu kaybetmemek gerek diye 

düşünüp hem de onun düşüncesi hakkında umursamaz olunabilir ki? 

İki farklı meseleden bahsediyorum; biri zanaat, diğeri ise tavır. Zanaat belirli bir 

beceride uzmanlaşma meselesidir, tavır ise bu beceriyi kişiliğinizi yansıtmak için 

nasıl kullanacağınızla ilgilidir. 

6- Kelimeler 

Gazeteci üslubu denilebilecek bir tarz var ve bunu her kim kullanırsa onun 

tarzındaki tazeliği öldürür. 



Peki <gazeteci üslubu> nedir? Konuşmanın diğer parçalarından bir araya getirilmiş 

anlık sözcükler örtüsüdür. Sıfatlar isim (<saygınlar>, <şöhretler>), isimler fiil 

(<ağırlamak>) olarak kullanılır. İsimler aynı zamanda fiil oluşturmak için ya kesilip 

biçilir (<coşku>) ya da ekler getirilerek fiil oluşturulur (<güçlendirmek>, <dişlerini 

geçirmek>). Bu, seçkin kişilerin <ünlü>, arkadaşlarının da <kadro> olduğu, geleceğin 

hep <meydana gelmek üzere olan> bir şey olduğu ve notların hep <uçurulduğu> bir 

dünyadır. 

Yazı yazarken önemli olan hız değil orijinalliktir. 

Bugün yazılanları ve eski ustalar tarafından yazılmış şeyleri okumayı alışkanlık haline 

getirin. Yazmak taklit ederek öğrenilir. Bana nasıl yazı yazmayı öğrendiğim 

sorulsaydı, benim yazmak istediğim tarzda yazan yazarları okuyup bunu nasıl 

yaptıklarını inceleyerek öğrendim cevabını verirdim. 

İyi nesir yazarları kısmen şair olmalı ve yazdıkları şeyin kulağa nasıl geldiğini sürekli 

kontrol etmeliler. E. B. White’ın tarzının favorilerimden biri olması, dilin ahengi ve 

ses niteliğini çok önemsemesindendir. Kelimeleri cümle oluşturmak için bir şekle 

girdiğinde bunun tadını (kulağımla) çıkarıyorum. Bir cümleyi yeniden yazarken 

askıda bir kelimeyle bitirmek için nasıl bir ayarlama yaptığını ya da belli bir duygusal 

ağırlık peşinde olduğu için sözcükler arasında nasıl tercih yaptığını tahmin etmeye 

çalışıyorum. Örneğin “sükûnet” ve “rahatlık” arasındaki seçimi yaparkenki fark gibi. 

Böyle ton ve tempo meselelerini göz önünde bulundurmalısınız ve yazdığınız her 

şeyin bir parçası olmalılar. 

Bütün cümleleriniz hantal bir edaya sahipse ve bunun farkında olmanıza rağmen bir 

şey yapamıyorsanız cümleleri sesli okuyun. 

Ben tamamen kulağımla yazıyorum ve bir şeyi başkaları görmeden kesinlikle 

kendime sesli okuyorum 

Sıkıntının nerede olduğunu duymaya başlayacaksınız… 

7- Kullanım 

Neden bir kelime iyi de diğeri ucuz? Size bir cevap veremem zira kullanımın belirli 

sırları yoktur. Dil haftadan haftaya değişen bir kumaştır, yeni tutamlar eklenir ve 

eskileri geride kalır. Kelime manyakları bile hangi kelimelere izin verebileceğini 

tartışır ama zevklerine göre verdikleri için kararları tamamen öznel olur. 



Bana göre iyi kullanım, var olmaları halinde kendimi basitçe ve açıkça bir başkasına 

anlatabileceğim iyi kelimeleri kullanmak demektir ve çoğu zaman da iyi kelimeler 

bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İkinci Bölüm: Metotlar 

 

1- Bütünlük 

Yazı, yazarak öğrenilir. Bu herkesin bildiği bir gerçek ve bunun böyle olmasının 

sebebi doğru olması. Yazmayı öğrenmenin tek yolu kendinizi belirli bir düzende belli 

miktarda kelime üretmeye zorlamaktır. 

İyi yazmanın temeli bütünlüktür, bu yüzden önce akışınızı düzgün tutun. Bütünlük 

okuyucunun dikkatinin dağılıp kaybolmasını engeller; okuyucularınızın 



bilinçaltındaki düzen ihtiyacını giderir ve asayişin berkemal olduğunu fark 

etmelerini sağlar. Bu yüzden seçiminizi düzgün yapın ve arkasında durun. 

Yazmaya başlamadan önce kendinize bazı temel sorular yöneltin. Örneğin: 

“Okuyucuya ne kadar kapsamlı bir bilgi vereceğim?” (Muhabir, danışman ya da 

sokaktan biri gibi mi?), “Hangi zamir kipini kullanacağım?”, “Ne tarzda yazacağım?” 

(Kendimi dahil etmeyip bir şeyler mi bildireceğim, kişisel ama resmi dilde mi 

yazacağım yoksa kişisel ve günlük konuşma dilinde mi yazacağım?), “Konuma ne 

şekilde yaklaşacağım?” (İlgili, alakasız, taraflı, ironi ya da hoşuna giden biri şeklinde 

mi?) “Neyin ne kadarını anlatmak istiyorum?”, “Ana tema ne?” 

2- Baş ve Son 

Girişiniz okuyucuyu bir an önce yakalayıp onu devamını okumaya zorlamalı. Ona 

yenilik, tuhaflık, paradoks, mizah, sürpriz, alışılagelmedik bir fikir, ilginç bir gerçek 

ya da bir soru sunup kendinizi okutturmalısınız. Okuyucunun merakını uyandırıp 

yakasına yapıştığı sürece istediğiniz şekilde giriş yapabilirsiniz. 

Mükemmel bir bitirişin özellikleri, okuyucuyu kısmen şaşırtması ve buna rağmen 

tamamen uygun gözükmesidir. Makalenin bu kadar erken ya da aniden bitmesini 

ya da gerçekten öyle demiş olmasını beklemeliler. Ama okuyucu onu gördüğü 

zaman anlar. Tıpkı iyi bir giriş gibi bir etkisi vardır. Teatral komedideki perde 

repliğine benzer. Tam bir sahnenin ortasındayızdır (zannederiz) ama aktörkerin 

birisi birden komik, çılgınca ya da nükteli bir şeyler söyler de ışıklar söner ya… 

Sahnenin bitmiş olduğuna şaşırırız ve sonra, aslında böyle bitmiş olmasının ne kadar 

zekice, ne kadar uygun olduğunu düşünürüz. Bizim bu kadar hoşumuza giden oyun 

yazarının tam otoritesini, kontrol sahibi olmasını hissetmemizdir. 

3- Ufak Tefek Şeyler 

Bu bölüm küçük ayrıntı ve detaylarla ilgili tek bir şemsiye altında toplanan pek çok 

tembihten oluşuyor. 

Fiiller 

Bir cümle edilgen fiil kullanmadan kulağa doğru gelmiyorsa, ancak o zaman kulanın. 

Etken ve edilgen fiil arasındaki fark -açıklık ve güç açısından- bir yazar için yaşamla 

ölüm arasındaki farka denktir. 



“Joe onu gördü” güçlüdür, “Joe tarafından görüldü” ise zayıf. İlk cümle kısa ve net; 

kimin ne yaptığı hakkında hiç bir şüphe yok. İkincisi ise daha uzun ve yavan duruyor. 

Aynı zamanda belirsizlik içeriyor. Joe tarafından ne sıklıkla görüldü? Bir kere mi, her 

gün mü, haftada bir mi? Edilgen cümlelere çok yer veren bir stil, okuyucunun 

enerjisini emer. Neyin kim tarafından yapıldığını anlamak zordur. 

Zarflar 

Çoğu zarf gereksiz yere kullanılır. Belli bir anlamı olan bir fiil seçip, cümleye aynı 

anlama sahip bir zarf eklerseniz cümlenizi gereksiz öğelerle doldurmuş ve 

okuyucunuzu sinir etmiş olursunuz. Bize birisinin yüksek sesle bağırdığını 

söylemeyin; bağırmak, içinde zaten yüksek ses anlamını barındırır. 

Umursamazca yazılan yazılarda güçlü fiillerin etkisi gereksiz zarflarla azaltılır. 

Sıfatlar 

Çoğu sıfat da aynı şekilde gereksizdir. Zarflar gibi, konseptin zaten ismin içinde olup 

olmadığını düşünmeyen yazarlar tarafından cümleye serpiştirilirler. 

Bu sıfatlar, fiilin kendi başına yapamadığı bir görevi yerine getiriyorlar. Sadece süs 

amaçlı cümlede bulunan bir sıfat (görkemli ağaçlar, oyunbaz kedi yavruları, belalı 

dedektifler, durgun gölcükler) yazarın vurdumduymazlığını gösterir ve okuyucu için 

de yorucudur. 

Küçük Niteleyiciler 

Birazcık kafanızın karıştığını, azıcık yorulduğunuzu, oldukça canınızın sıkıldığını ve 

çok depresif olduğunuzu söylemeyin. Kafanız karışsın. Yorgun olun. Depresif olun. 

Sıkkın olun. Yazınızı böyle ürkek kelimelerle kaçamak söylemlerin olduğu bir hale 

getirmeyin. İyi yazı zarif ve kendinden emindir. 

Noktalama İşaretleri 

Noktalama işaretlerini kullanmayı bilmiyorsanız -ve çoğu üniversite öğrencisi 

bilmiyor- gidin kendinize dilbilgisi kitabı alın. 

Nokta hakkında, çoğu yazarın kullanımını çok geciktirmeleri dışında denecek pek 

bir şey yok. Kendinizi uzun bir cümleyle cebelleşir halde bulursanız, bunun sebebi 

cümleye normal şartlarda yapamayacağı bir şeyi yaptırmaya çalışmanızdır. Belki 



benzeşmeyen iki düşünceyi tek bir cümleyle ifade etmeye çalışıyorsunuzdur. Bunu 

çözmenin en kısa yolu bir cümleyi iki, hatta üç cümleye bölmektir. 

Ünlem. Belli bir etki yaratmak istemediğiniz takdirde kullanmayın. Bir şeyin ne 

kadar şirin ya da harika olduğunu göstermek için koyulan bu ünlem işaretleri bizi 

bitiriyor. 

Noktalı Virgül. Noktalı virgül okuyucuyu tamamen durdurmasa da duraksatır. Bu 

yüzden bu noktalama işaretini dikkatli kullanın, yoksa 21. yüzyılın ilk yarısı tarzı bir 

ivme yakalamaya çalışırken Viktoryen dönemindeki gibi yavaş bir hız elde etmenize 

sebep olur. Bunun yerine noktayı ve tireyi kullanın. 

Tire. Tirenin iki çeşit kullanımı vardır. İlk olarak bir düşünce belirttiğiniz bir 

cümleden sonra koyduğunuz tire, cümlenin ikinci kısmında bu düşünceyi 

kuvvetlendirmeye ya da genişletmeye yarar. “Devam etmeye karar verdik -yemeğe 

zamanında yetişebilmemiz için sadece 100 mil daha gitmemiz gerekiyordu.” Tire 

cümleyi ileri taşır ve neden “devam etmeye karar verdik”lerini açıklar. 

Diğer bir kullanımı ise şudur: Uzun bir cümlede kullanılan iki tire parantez gibi bir 

düşünceyi ikiye böler. “Bana arabaya binmemi söyledi. -bütün yaz saçımı kestirmek 

için peşimden koşmuştu- ve sessizce şehre doğru gittik.” Normalde başka bir 

cümleyle açıklanmak durumunda olacak açıklayıcı bir detay gayet güzel bir şekilde 

cümlenin arasında bildirilmiş olur. 

İki Nokta. Bir liste yapmaya başlamadan önce hemen atlamamız ve duraksamamız 

için kullanılır: “Broşürde, geminin şu limanlara uğrayacağı yazıyordu: Oran, Cezayir, 

Nepal, Brindisi, Piraeus, İstanbul ve Beyrut.” Bu görevi iki nokta üst üsteden daha 

iyi hiç bir noktalama işareti yerine getiremez. 

Tutum Değiştiriciler 

Önceki cümledeki tutumunuz değişecekse, bunu okuyucuya en kısa zamanda 

bildirin. Bu işi sizin yerinize yapacak en az 10 tane kelime var: “ama”, “yine de”, 

“lâkin”, “buna rağmen”, “bunun yerine”, “böylece”, “bu yüzden”, “bu sırada”, 

“şimdi”, “sonra”, “bugün”, “bilahare” vesaire. 

Yön değiştireceğiniz zaman cümleye “ama” ile başlamanız, okuyucunun neler 

olduğunu anlamasını çok kolaylaştırır. Aynı şekilde yazarın tutum değiştirdiğini 

cümlenin sonunda fark etmesi de okuyucunun işini çok zorlaştırır. 



Çoğumuza cümlelere “ama” ile başlamamız gerektiği öğretildi. Eğer siz de bunu 

öğrendiyseniz, unutun. Cümleler bundan daha güçlü bir şekilde başlayamaz. 

Konsept İsimler 

Kötü yazımın içinde kimin ne yaptığını bildiren fiiller değil, konsept bildiren isimler 

kullanılır. “Ölü cümleler nasıl yazılır”a üç örnek veriyorum: 

Genel tepki kahkahaydı. 

Eski sisteme tek tepki kara mizah değildi. 

Kampüs gerginliği değişim semptomudur. 

Bu cümlelerin bu kadar garip durmasının sebebi, içlerinde ne etken fiil, ne de doğru 

düzgün bir özne bulunmaması. Okuyucu, herhangi bir bireyin herhangi bir işi 

yaptığını gözünde canlandıramaz. Bu soğuk cümleleri tersine çevirelim ve bunları 

insanlara yaptıralım: 

Çoğu insan güldü. 

Bazı insanlar eski sisteme olan tepkilerini kara mizahla dışa vururken, diğerleri… 

Değişimin ayırdına varmak kolay, bütün öğrencilerin ne kadar tepkili olduğunu 

görebiliyorsunuz. 

Benim cümlelerimin de inanılmaz bir enerji içerdiğini iddia etmiyorum, ama bunun 

sorumlusu şekle sokmam gereken materyalin çok şekilsiz oluşu. Ama en azından 

gerçek insanlar ve gerçek fiiller var. 

Ürpertici İsimleştirme 

Bu yeni Amerikan hastalığının özü şu: bir isim -dahası bir fiil- yeterli olacakken iki üç 

ismi birbirine bağlamak. Artık kimse iflas etmiyor; finansal sıkıntı alanlarımız var. 

Artık yağmur yağmıyor; yağış aktivitesi ya da fırtına olasılığı durumu var. Lütfen, 

bırakın yağmur yağsın. 

Bu günlerde 4 veya 5 konsept ismi birbirlerine bağlanıp molekül zinciri gibi şeyler 

oluşturuyorlar. Geçenlerde keşfettiğim muhteşem bir örnek: <İletişim basitleştirme 

becerisi geliştirme müdahalesi.> Etrafta ne bir insan var, ne de bir fiil. Sanırım 

öğrencilerin daha iyi yazmalarına yardımcı olan bir programdan bahsediyor. 

Abartı 



“Beynimde 10 tane 747 jeti uçuyormuş gibi hissettim.” yazıyor, “ve gerçekten 

pencereden atlayıp kendimi öldürmeyi düşündüm.” Bu tarz cümleler, okuyucu 

yoğun bir şekilde başının döndüğünü hissetmeden çok uzun süre devam edemez ve 

bu yazar limitini çoktan aşmış. Bu tıpkı fıkra anlatmayı bırakamayan bir adamla bir 

yerde kapalı olmak gibi bir şey. 

Güvenilirlik 

Bir hikaye olduğundan daha egzotik bir hale gelsin diye olayı şişirmeyin. Eğer ki 

okuyucu tek bir falsonuzu yakalarsa bile o andan itibaren yazacağınız her şeye 

şüpheli gözle bakacaktır. 

Dikte Ettirme 

Yönetici, idareci, eğitmen, müdür ve diğer resmi makam sahibi kişiler zamanlarını 

verimli kullanmaya önem verirler. Bir şeyi “yazmanın” en hızlı yolunun bunu bir 

sekretere dikte ettirip bir daha üzerinden geçmemek olduğunu zannederler. Bir kaç 

saatten tasarruf edip bütün kişiliklerini yok ediyorlar. 

Bilinçaltı 

Siz uyurken yazar aklınız uyumaz. Etrafınızda olan biteni takip edin. Etrafınızda 

görüp duyduğunuz şeyler günler, aylar, hatta yıllar boyunca bilinçaltınızda filtrelenir 

ve tam da yazmaya çalışırken yardımınıza koşar. 

En Hızlı Çözüm 

Çıkmaza düştüğünüzde, sıkıntılı kısma bakın ve kendinize şunu sorun: “Buna 

gerçekten ihtiyacım var mı?” Büyük ihtimalle yoktur. Bunu cümleden atın ve 

hastalıklı kısmından kurtulmuş cümlenin hayata döndüğünü ve normal nefes 

almaya başladığını görün. En hızlı çözüm budur, ve çoğunlukla en iyisi de. 

Paragraflar 

Paragraflarınızı kısa tutun. Yazı görsel bir şeydir, akla hitap etmeye fırsat bulmadan 

göze hitap eder. Kısa paragraflar yazdıklarınızda nefes alacak yer olduğunu gösterir 

ve davetkar durur. Uzun paragraflar ise okuyucuyu okumaktan bile vazgeçirebilir. 

Ama aşırıya da kaçmayın. Bir sürü küçük paragraf da çok uzun bir paragraf kadar 

sinir bozucudur. 



Modern gazetecilerin, yazılarını hızlı ve kolay okunur hale getirmek için yazdıkları 

cüce paragrafları -dilsiz mucizeler- düşünüyorum da… Doğal bir düşünce akışını 

kesintiye uğrattıkları için aslında okuyucuları için işi zorlaştırıyorlar: 

Beyaz Saray’ın iki numaralı avukatı salı günü işten erken çıktı, Potomaic Nehri’ne 

bakan bir parka arabasını park etti ve intihar etti. 

Elinde bir tabanca, İç Savaş döneminden kalma bir topa dayanmış şekilde, arkasında 

ne bir not ne bir açıklama… 

Arkadaşları, ailesi ve meslektaşları şokta. 

Hayatı, salı gününe kadar herkesin imreneceği bir şekildeydi. 

Beyaz Saray’ın iki numaralı avukatı salı günü işten erken çıktı, Potomaic Nehri’ne 

bakan bir parka arabasını park etti ve intihar etti. Elinde bir tabanca, İç Savaş 

döneminden kalma bir topa dayanmış şekilde, arkasında ne bir not ne de bir 

açıklama bıraktı -ama arkadaşları, ailesi ve meslektaşlarını şok içinde bıraktı. 

Hayatı, salı gününe kadar herkesin imreneceği şekildeydi. 

Üstteki Associated Press versiyonu. Muhabirin bize “Pampa! Bak okuyabilmen için 

ne kadar kolaylaştırdım!” dediğini duyar gibiyim. Alttaki benim versiyonum ise 

muhabirin dili düzgün kullanabilip dört cümleyi mantıklı bir bütün oluşturacak 

şekilde bir araya getirebildiğini gösterir. 

Yeniden Yazmak 

İyi yazabilmenin temeli yeniden yazmaktan geçer: oyunu kazandığınız ya da 

kaybettiğiniz yer burasıdır. Bu fikri kabul etmek zordur. Hepimizin içinde ilk 

taslağımıza karşı duygusal bir bağ vardır ve mükemmel olmadığına inanmak 

istemeyiz. Ama neredeyse her zaman eksiklikleri vardır. 

Çoğu yazar ilk seferlerinde ne demek istediklerini aktaramaz, ya da bunu 

yapabilecekleri en iyi şekilde başaramazlar. Bir anda çıkan cümlelerin her zaman bir 

gediği vardır. Net değildir, mantıklı değildir, gereksiz sözcüklerle doludur, kulağa 

kötü gelir, fazla iddialıdır, sıkıcıdır, klişe doludur, ritmi yoktur, anlam karmaşası 

vardır, önceki cümleyle alakasızdır… Bunların hepsi mümkündür. Sonuç olarak 

önemli olan şudur ki, kendinizi net bir şekilde ifade etmek istiyorsanız gerekli 

tamiratı yapmalısınız. 

Bilgisayarda Yazmak 



Bilgisayar Tanrı’nın, ya da teknolojinin bir hediyesidir. Yeniden yazmak ve yeniden 

düzenlemek için çok önemli bir araçtır. Anında değerlendirebilmeniz için 

sözcüklerinizi gözlerinizin önüne serer -ve yeniden değerlendirme için; düzeltene 

kadar cümlelerinizle oynayabilirsiniz. 

Konunuza Güvenin 

Yazı zanaatıyla uğraştıkça, ‘gerçek’ten daha önemli hiç bir şeyin olamayacağını fark 

ediyorum. İnsanların yaptıkları -ve dedikleri- beni şaşırtmaya devam ediyor çünkü 

ya muhteşemlik, ya drama, ya mizah, acı, ya da gariplik dolu. 

Gerçekten olan bütün bu hayranlık uyandırıcı şeyleri kim uydurabilirdi ki? Yazar ve 

öğrencilere sürekli “Konunuza güvenin.” diyorum. Görünüşe göre bu dinlemesi zor 

bir nasihat. 

İlgi Alanınızı Gözardı Etmeyin 

Hakkında yazmaya izninizin olmadığı hiç bir konu yoktur. Öğrenciler genellikle 

sevdikleri konuları seçmiyorlar -kaykay, rock müzik, arabalar- çünkü 

öğretmenlerinin bu konuları “aptalca” göreceklerini düşünüyorlar. Ciddiye alan bir 

kişi için hayatın hiç bir alanı aptalca değildir. Eğer ilgili olduğunuz şeyler hakkında 

yazarsanız hem daha iyi yazarsınız, hem de okuyucularınızla daha iyi bağ kurarsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Üçüncü Bölüm: Formlar 

 

1- Edebi Tür Olarak Nesir 

Eninde sonunda her yazar en çok rahat ettikleri yolu izlemek zorunda kalırlar. Yazı 

yazmayı öğrenen çoğu kişi için bu yol nesirdir. Bu sayede bildikleri, 

gözlemleyebilecekleri ya da öğrenebilecekleri şeyler hakkında yazabilirler. Bu 

özellikle genç insanlar ve öğrenciler için gereklidir. Ya kendi hayatlarında bulunan 

ya da direkt bir ilgilerinin olduğu konular hakkında yazmaya çok daha meyilli ve 

isteklidirler. Yazı yazmanın temelinde motivasyon vardır. En iyi nesir 



yazabiliyorsanız, bu alanın diğerlerinden daha az kaliteli olduğu düşüncesini 

aklınızdan çıkarın. Yapılması gereken tek ayrım iyi yazı ile kötü yazı arasındadır. 

Hangi formda olursa olsun, adına ne dersek diyelim, iyi yazı iyi yazıdır. 

2- İnsanlar Hakkında Yazmak: Röportaj 

İnsanları konuşturun. Onlara, hayatlarında ilginç ya da canlı olan şeyler hakkında 

cevap verdirecek şekilde sorular sormayı öğrenin. Kendi kelimeleriyle ne 

düşündüğünü ya da ne yaptığını anlatan biri kadar insanı yazmaya teşvik eden bir 

şey olamaz. 

Siz dünyadaki en üstün tarza sahip kişi olsanız bile, kendi kelimeleri her zaman 

sizinkilerden daha iyi olacaktır. Kendi kelimeleri, onun konuşurkenki havasını ve 

mizacını taşırlar. Dili kullanışına göre nereden geldiğini, nasıl bir ortamda yetiştiğini 

anlayabilirsiniz. Neler yapmak istediğinin izlerini dilinde bulabilirsiniz. 

Ne tür nesir yazıyor olursanız olun yaptığınız ve yazınızda işlediğiniz “alıntılar” 

yazılarınızı canlandırır. 

Moralinizi bozmayın. Her rögar kapağının olduğu yerde, geleceği bunu yaptırmaya 

bağlı olan bir politikacı, ve aptal politikacıların işlerin kendi kendine hallolacağını 

zannettiğini düşünen, o civarda senelerdir yaşayan dul bir kadın olacaktır. Bu 

insanları bulup hikayenizi onlara anlattırın. 

3- Mekânlar Hakkında Yazmak: Gezi Yazısı 

Evine dönen bir gezgin kadar kimse eve döndüğünde sıkılmaz. Gezisi o kadar hoşuna 

gitmiştir ki bize her şeyi anlatmak ister ama biz her şeyi dinlemek istemiyoruz. 

Sadece birazını dinlemek istiyoruz. 

Onun gezisini diğerlerinkinden farklı kılan şey ne? Bize zaten bilmediğimiz ne 

söyleyebilir? Disneyland’de yaptığı her şeyi, Büyük Kanyon’un inanılmaz olduğunu, 

ya da Venedik’te kanallar olduğunu duymak istemiyoruz. Disneyland’deki aletlerden 

biri bozulduysa, harika Büyük Kanyon’a biri düştüyse, işte bu okumaya değer olur. 

Diğer bir büyük tuzak da tarzdır. Nesrin en çok bu alanında yazarlar aşırı duygusal 

kelimeler ve basmakalıp olduğu bariz olan ifadeler kullanırlar. Konuşmada zar zor 

kullanacağınız sıfatlar -”harikulade”, “alacalı”, “güllük gülistanlık”, “efsanevi”- bir 

anda metni doldurur. Tepelerde yer alan kasabalar bağra basılmıştır -tepede olup 



da tepe tarafından bağrına basılmamış tek bir kasaba duymadım- ve kırsal bölge, 

tercihen yarısı unutulmuş sapa yollarla bezelidir. 

Bir yer hakkında nasıl iyi bir yazı yazabilirsiniz? Benim nasihatim iki prensibe 

indirgenebilir. Tarz ve özlülük. 

İlk olarak, kelimelerinizi olağanüstü itinayla seçin. Eğer bir ifade size kolay geliyorsa, 

buna şüpheyle yaklaşın; bu büyük ihtimalle, gezi yazılarıyla bağdaşmış sayısız 

klişeden bir tanesidir. 

Özlülüğe gelince, inanılmaz derecede seçici olun. Bir sahili tasvir ediyorsanız “kıyıya 

kayalar saçılmıştı” ya da “arada bir martılar geçiyordu” yazmayın. Kıyılarda genelde 

kayalar olur ve üzerlerinden martılar geçer. Bilindik her şeyi eleyin. Önemli olan 

ayrıntılar bulun. Anlatımınız açısından önem arz edebilirler; sıra dışı, renkli, komik 

ya da eğlenceli olabilirler. Ama işe yaradıklarından emin olun. 

4- Kendiniz Hakkında Yazmak: Anı Yazısı 

Bir yazar olarak yazabileceğiniz konular arasında en iyi bildiğiniz konu kendinizsiniz: 

geçmişiniz ve şimdiniz, düşünceleriniz ve duygularınız. Yine de büyük ihtimalle 

hakkında yazmaktan en çok kaçındığınız konu da bu. 

Bir okulda ya da kolejde bir yazı sınıfına davet edildiğimde, öğrencilere sorduğum 

ilk soru şu: “Problemleriniz neler? Endişeleriniz neler?” Maine’den Kaliforniya’ya 

kadar cevap aynı: “Hocanın istediği konu hakkında yazmak zorundayız.” İç karartıcı 

bir cümle. 

“İyi hocalar bunu istemez,” diyorum ben de onlara. “Hiç bir öğretmen aynı konu 

hakkında, aynı kişi tarafından yazılmış 25 tane aynı yazıyı istemez. Aradığımız şey -

kağıtlarınızdan fışkırmasını istediğimiz şey- bireysellik. Sizi eşsiz yapan her ne ise onu 

görmek istiyoruz. Bildiklerinizi ve düşündüklerinizi yazın.” 

5- Bilim ve Teknoloji 

İnsani bilimler fakültesindeki bir sınıfa gidip onlara bilimin bir dalı hakkında bir 

şeyler yazmalarını söylerseniz sınıfta bir uğultu olur. “Hayır! Bilim olmaz!” 

Yetişkin bir kimyager, fizikçi ya da mühendise de bir rapor yazmasını söylerseniz 

neredeyse panik denecek bir ruh haline büründüklerini görebilirsiniz. “Hayır! Bize 

bir yazı yazdırmayın!” diyeceklerdir. 



Bilim, sırrını çözdüğünüzde herhangi bir nesir konusudur. Yazmanın sırrını 

çözdüğünüzde bunun da bilim adamlarının bildiklerini aktarma yollarından biri 

olduğunu göreceksiniz. 

Öğrencilere bilim hakkında verdiğim ödev basit. Onlara sadece bir şeyin nasıl 

çalıştığını soruyorum. Tarz ya da diğer bu tür şeyler umrumda bile değil. Bana 

sadece örneğin bir dikiş makinesinin, ya da bir pompanın nasıl çalıştığını, ya da 

elmanın neden yere düştüğünü ya da gözün gördüğü şeyi beyne nasıl ilettiğini 

anlatmalarını istiyorum. Herhangi bir süreci anlatmaları iş görür ve “bilim”, içine 

teknoloji, tıp ve doğanın da dahil edilebileceği şekilde biraz kapsayıcı bir şekilde 

tanımlanabilir. 

Bir sürecin nasıl işlediğini anlatmak iki sebepten ötürü değerlidir. 

Süreci sizinbildiğinizden emin olmanızı sağlar. Sonra da bu süreci sizin için bu kadar 

net hale getiren fikir ve çıkarımları düzgün bir sıra ile okuyucuya anlatmaya zorlar. 

Düzensizce düşünen çoğu öğrenci için bunun çığır açtığını gördüm. İçlerinde Yale 

ikinci sınıf öğrencisi olup vize zamanı kağıdını belirsiz ve genel şeylerle dolduran bir 

tanesi bir gün morali yüksek bir şekilde sınava girip yangın söndürücünün nasıl 

çalıştığıyla ilgili yazmış olduğu yazıyı okuyup okuyamayacağını sordu. Kaosa doğru 

sürüklendiğimizden emindim. Ama eseri sadelik ve mantıkla ilerliyordu. Üç farklı 

yangına nasıl üç farklı yangın söndürücüyle müdahale edilmesi gerektiğini çok net 

bir şekilde anlatıyordu. Bir günde yazdıklarını sıraya koymayı bilen bir yazar haline 

gelmesi beni de onu da çok sevindirmişti. Üçüncü sınıfın sonuna gelene kadar 

yazdığı bir nasıl-yapılır kitabı, benim yazdığım herhangi bir kitaptan daha çok 

satmıştı. 

Yazıları belirsizlik içeren başka öğrenciler de aynı tedaviyi denediler ve o zamandan 

beri berrak bir şekilde yazıyorlar. Deneyin. Çünkü bilimsel ve teknik konularda 

yazma prensibi, nesir yazmanınkiyle aynıdır. Hiç bir şey bilmeyen okurlara adım 

adım ilgilerinin olmadığı ya da anlayamayacak kadar aptal olduklarından korktukları 

bir konuyu kavratma prensibi. 

Bilim hakkında yazmayı baş aşağı duran bir piramit olarak düşünün. En alttan, 

okuyucunun daha fazlasını öğrenebilmesi için bilmesi gereken bir bilgiyle başlayın. 

İkinci cümle ilk cümlede belirtilen şeyi açıp piramidi genişletmeli ve üçüncü cümle 

de ikinci cümle üzerinde aynı etkiyi yaratmalı. Böylece bir bilginin yavaş yavaş 

ötesine, önemi ve teorisine geçebilirsiniz -yeni bir keşfin nasıl bilinen bir şeyi 



değiştirdiği, ne gibi yeni araştırma olanakları açtığını ve bu araştırmanın hangi 

dallarda uygulamaya koyulabileceği gibi. Piramidin ne kadar genişleyebileceğinin 

bir sınırı yoktur ama okuyucunuz bu geniş dalları ancak tek bir dar bilgiyle başlarsa 

bilirler. 

6- İş Yazısı: İş İçin Yazının Kullanımı 

Bildiri, iş mektubu, idari rapor, finansal analiz, pazarlama teklifi, patrona not, faks, 

elektronik posta, Post-it -bütün gün ofisinizde dönen kağıt parçaları yazı türleridir. 

Bunları ciddiye alın. Çalışanların bildirim yapabilme, bir toplantıyı özetleme ya da 

düzgün bir şekilde bir fikir sunma becerilerine bağlı olarak sayısız kariyer ya batar 

ya çıkar. 

Hissedarlara seslenen başkan, prosedür değişikliğini açıklayan bankacı, ailelere 

mektup gönderen bir okul müdürü. Her kim olursa olsun, yazmaktan genellikle o 

kadar korkarlar ki cümlelerinde insana dair bir şey bulunmaz -böylece bağlı 

oldukları kurumda da. Böyle yerlerin her sabah gerçek insanların gelip çalıştığı 

gerçek bir yer olduğunu kafada canlandırmak zordur. 

Ama sırf insanlar bir kurum için çalışıyorlar diye bir kurum gibi yazmak zorunda 

değiller. Kurumlar da hareketlendirilebilir. İdareciler insana çevrilebilir. Bilgi açıkça 

ve yapmacık bir gösterişten uzak bir biçimde verilebilir. 

Vurgulamak istediğim şeyi en iyi yapan kişi, Ecclesiastes’in içinden alınmış şu ünlü 

satırları modern bürokratik dile çeviren George Orwell’dir: 

Döndüm ve güneşin altında yarışın hızlıya, savaşın güçlüye, ekmeğin bilgeye, 

zenginliğin zekiye, lütfun becerikliye değil; zaman ve şansın hepsine eşit olduğunu 

gördüm. 

Orwell’in uyarlaması şöyle: 

Güncel fenomenin objektif değerlendirmesi, rekabete dayanan aktivitenin başarı ya 

da başarısızlık durumunun doğuştan gelen bir kapasiteyle orantılı değil, her zaman 

için tahmin edilemez olanın da büyük oranda hesaba katılması gerektiği sonucuna 

varmaya bizi zorlar. 

İlk olarak paragrafların nasıl göründüğüne bakın. Üstteki bizi kendisini okumamız 

için davet ediyor. Kelimeler kısa ve etraflarında nefes alacak yer var; insan 

konuşmasının ritmini taşıyorlar. Alttaki paragraf ise uzun kelimeler tarafından işgal 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vaiz_%28Zebur%29


edilmiş. Bize anında hantal bir aklın işi olduğunu bildiriyor. Kendisini böyle boğucu 

bir dille ifade eden bir aklın bizi hiç bir yere götürmesini istemiyoruz. Okumaya bile 

başlamıyoruz. 

7- Spor 

En iyi spor yazarları bunu bilir. Çok kullanılmış eş anlamlı sözcükleri kullanmaz, 

cümlelerinde tazelik ararlar. Red Smith’in yazılarına baktığınızda hiç bir zaman bir 

sopacının çifte ölüme atladığını göremezsiniz; Smith, bir vurucunun çifte oyun 

oynamasına müsaade etmekten korkmazdı. Ama yüzlerce alışılageldiğin dışında 

kelimeler -güzel kelimeler- bulabilirsiniz. Kesinlik bildiren ve diğer spor yazarlarının 

onları koymayacağı yerlerde kullandığı kelimeler yazısını süslerdi. Bunlardan zevk 

alıyoruz çünkü yazar gazeteciliğe özgü bir tarzda taze imgelem kullanacak kadar işini 

önemserken, diğer yazarlar eskilere takılıp kalmış durumdadırlar. Bu yüzden Red 

Smith yarım asırdan fazla süre boyunca yazdığı halde hâlâ alanının kralıydı ve diğer 

spor yazarları çoktan -böyle diyecek olanlar ilk onlar olurdu- soyunma odasına 

gönderilmişlerdi. 

Red Smith’in köşesinde beni mizahi ve eşsiz yönleriyle şaşırtan pek çok ifade 

hatırlıyorum. Smith ciddi bir balıkçıydı ve oltasına yem takıp o zor yakalanır balığı, 

nefessiz kalmış spor yetkilisini yakalamasını izlemek bir zevkti. “En profesyonel 

sporlarda dip, çarlıktan çıktı.” yazıyordu. Takım sahiplerinin açgözlülüğünün spor 

monitörlerinin cesaretini aştığını söylüyordu. “(Beyzbolun) Derebeylerinin ilki ve en 

serti Kenesaw Mountain Landis, 1920'de güce kavuşmuş ve 1944'te ölene kadar 

demir yumrukla yönetmiştir. Ama beyzbol Küçük Sezar’la başladıysa, Tekinsiz 

Ethelred ile bitti.” Red Smith perspektifimizin günlük muhafızıydı, bizi dürüst 

tutuyordu. Bunun büyük bir sebebi iyi bir dille yazıyor olmasıydı. Tarzı sadece zarif 

değildi; güçlü görüşler taşıyacak kadar güçlüydü de. 

Çoğu spor yazarının iyi bir dil kullanmalarını engelleyen şey, bunu denememeleri 

gerektiği yanılsamasıdır. O kadar çok klişe bulmuşlardır ki bunların gerekli olduğunu 

düşünmüşlerdir. Aynı zamanda eğer eş anlamlı bir sözcük bulabiliyorlarsa, okuyucu 

için gözünde canlandırılması en kolay olan kelimeyi -vurucu, koşucu, golfçü, boksör- 

kullanmamayı tercih ederler. Ve genellikle, uğraşarak, bunu yapabilirler. 

8- Sanat Hakkında Yazmak 

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Smith_%28sportswriter%29
https://eksisozluk.com/kenesaw-mountain-landis--1545953


Birincisi şu: eleştirmenler eleştirdikleri şeyi sevmeliler. Filmlerin aptalca olduğunu 

düşünüyorsanız, filmler hakkında yazmayın. Okuyucu bilgili, tutkulu ve önyargılı bir 

film tutkununu hak ediyor. Eleştirmenin her filmi sevmesi gerekiyor gibi bir 

zorunluluk yok; eleştiri nihayetinde tek bir kişinin fikridir. Ama her filme o filmi 

sevmeyi isteyerek gitmelidir. 

Başka bir kural şudur: içerik hakkında fazla şey açık etmeyin. Okuyucuya 

gittiklerinde hoşlarına gidecekleri bir hikaye olup olmayacağını anlayabilecekleri 

kadar bilgi verin. Çok fazla verip onları alacakları zevkten mahrum etmeyin. Genelde 

tek bir cümle iş görecektir. “Bu, cüce cin gibi giyinmiş üç yetim çocuğun yardımıyla, 

kötü kalpli bir dul kadının testisinin içinde altın sakladığı bir köye sürekli giden tuhaf, 

İrlandalı bir rahip hakkında bir resimdir.” Öldürseniz gidip o filmi izlemem -ekranda 

ve sahnede yeterince “küçük insan”a doydum. Ama benim bu saçma düşüncemle 

aynı fikirde olmayan bir sürü insan var ve bu filmi görmek isteyebilirler. Anlatımın 

her ayrıntısını vererek, özellikle de köprünün altında trol olduğunu anlatarak onları 

eğlencelerinden etmeyin. 

Üçüncü bir ilke de spesifik detaylar kullanmaktır. Böyle yaparak genelleme 

yapmaktan kurtulursunuz. Genellemelerin hiç bir anlamı yoktur. “Bu oyun her 

zaman büyüleyici,” der tipik eleştirmen. Ama nasıl büyüleyici? Sizin büyüleyiciden 

anladığınız ile başkasının anladığı farklı şeyler. Bir kaç örnek verin ve 

okuyucularınızın bunu kendi büyüleyicilik tartılarında tartmalarına izin verin. Joseph 

Losey’in yönettiği bir filmin iki farklı incelemesinden parçalar veriyorum. 

(1) “Sivilize ve ölçülü olmaya çalışırken müstehcenliğe uygun yerlerde dahi yer 

vermemiş ve kansızlığı damak zevkiyle karıştırmış.” Cümle anlamsız, belirsiz. Filmin 

havasıyla ilgili ufak bir ima var ama gözümüzde canlandırabileceğimiz bir şey yok. 

(2) “Losey abajurlarda uğursuzluk ve masa takımlarında anlam bulan bir tarza 

sahip.” Bu cümle keskinlik içeriyor -ne tarz sanatsal bir film yapımı olduğunu hemen 

anlıyoruz. Aile yadigarlarının üzerinden özellikle inanılmaz bir yavaşlıkla geçen 

kamera neredeyse gözümüzün önüne geliyor. 

Kitap incelemesinde bu, yazarın kendi kelimelerinin belgelemesini yapmasına izin 

vermek anlamına gelir. Tom Wolfe’un tarzının gösterişli ve olağan dışı olduğunu 

söylemeyin. O gösterişli ve olağan dışı cümlelerden alıntı yapın ve ne kadar acayip 

olduklarını bırakın okuyucu kendisi görsün. Bir tiyatro oyununu değerlendirirken 

bize sadece sahne düzeninin “çarpıcı” olduğunu söylemeyin. Farklı düzeylerinden 



bahsedin, nasıl ustaca kurgulandığını anlatın, ya da aktörlerin giriş ve çıkışlarını 

geleneksel bir düzenlemeye nispeten nasıl kolaylaştırdığını açıklayın. 

Okuyucularınızı tiyatro koltuğuna oturtun. Sizin gördüğünüz şeyi onların da 

görmesine yardım edin. 

9- Mizah 

Mizah, nesir yazarının gizli silahıdır. Gizli, çünkü çok az yazar önemli bir konudan 

bahsederken mizahın en iyi araçları -ve bazen tek araçları- olduğunun farkındadır. 

Güçlü bir editoryal karikatür, ağırbaşlılıkla yazılmış yüz başyazıya bedeldir. Garry 

Trudeau’nun çizdiği bir Doonesburry bant-karikatürü binlerce kelimelik ahlak 

dersine bedeldir. Bir Catch-22 ya da Dr. Strangelove, savaşı “olduğu gibi” 

göstermeye çalışam kitap ve filmlerden daha güçlüdür. Bu iki seri, bizi yarın yok 

edebilecek askeri düşünme tarzı hakkında uyarmak isteyen herkes için hâlâ 

standart bir referans noktasıdır. Joseph Heller ve Stanley Kubrick savaş hakkındaki 

gerçeği, çılgınlığını ortaya çıkaracak kadar yükselttiler, ve biz de bunu çılgınlık olarak 

tanımlıyoruz. Yapılan espri şakaya alınmamalı. 

Bu çılgın gerçeğin yükseltimi -hâlâ çılgınlık olarak görülecek bir noktaya-, ciddi 

mizahçıların yapmaya çalıştığı şeyin özüdür. Gizemli işlerini nasıl yaptıklarına dair 

bir örnekle devam edelim. 

1960'larda bir gün Amerika’daki kız ve kadınların yarısının birden bigudi takmaya 

başladıklarını fark ettim. Garip, yeni bir afetti ve kadınların bigudilerini ne zaman 

çıkarttıklarını anlayamadığım için durumu anlatmakta sıkıntı çekiyordum. Arada bir 

çıkardıklarına dair bir kanıt yoktu. Süpermarkette, kilisede, erkek arkadaşlarıyla 

buluşurken takıyorlardı. E peki o harika saç tuvaletini ne gibi muazzam bir olay için 

saklıyorlardı? 

Bu fenomen hakkında bir şeyler yazmayı bir sene boyunca düşündüm. “Tam bir 

rezalet” ya da “Bu kadınlarda gurur yok mu?” gibi şeyler yazabilirdim ama bu nutuk 

çekmek olurdu ve nutuk mizahın ölümüdür. Yazar mizahi bir yol bulmalı -satir, 

parodi, ironi, hiciv, saçmalık- ve asıl derdini bunun ardına saklamalı. Genellikle bunu 

bulamaz ve derdini anlatamaz. 

Neyse ki sabrım mükafatlandırıldı. Bir gün gazete bayiinde yan yana duran dört 

dergi gördüm: Hairdo, Celebrity Hairdo, Combout ve Pouf. Dördünü de aldım -

bayicinin şaşkın bakışları altında- ve sadece saça adanmış yepyeni bir gazetecilik 



dünyası keşfettim: boyundan yukarısının dünyası ama beyin dahil değil. Bigudi 

pozisyonlarını gösteren ayrıntılı diyagramlar ve genç kızların bigudi problemlerini 

nasihat isteme amaçlı editörlere gönderebildiği köşeler. İhtiyacım olan 

buydu. Haircurl adında bir dergi uydurdum ve parodi mektupları ve onlara verilen 

cevaplar serisi yazmaya başladım. Life’da yayımlanan seri şöyle başlıyordu: 

Sevgili Haricurl, 

15 yaşındayım ve grubumda güzel olarak nitelendirilirim. Büyük boy bebek pembesi 

bigudileri takıyorum. 2,5 senedir bir çocukla düzenli bir ilişki yaşıyorum. Beni hiç 

bigudilerim olmadan görmedi. Geçen gece çıkarttığımda çok fena kavga ettik. 

“Kafan küçük duruyor” dedi bana. Cüce olduğumu ve onu kandırmış olduğumu 

söyledi. Onu nasıl tekrar elde edebilirim? 

Kederli 

Speonk, N.Y. 

 

Sevgili Kederli: 

Bu kadar aptalca bir şey yaptığın için sana revadır. Son “Haircurl” anketine göre 

Amerikalı kızların %94'ü bigudilerini günde 21,6 saat, senede 359 gün boyunca 

takıyorlar. Farklı olmaya çalışmışsın ve işte manitanı kaybetmişsin. Tavsiyemize uy 

ve süper-büyük bigudilerden al (en sevdiğin renk bebek pembesi de var) ve kafan 

her zamankinden büyük ve iki katı hoş duracak. Sakın bir daha bigudilerini çıkarma. 

Daha çok vardı, ve belki de Lady Bird Johnson’ın “güzelleştirme” programına küçük 

bir katkı yapmış bile olabilirim. Ama asıl olay şu: bu yazıyı okuduktan sonra 

bigudilere aynı gözle bakamazsınız. Daha önce günlük hayatımızda görüp normal 

karşıladığımız tuhaf tuhaf bir şeye taze bir gözle bakabilmeniz için mizah tarafından 

çarpıldınız. Konu önemli değil, toplumumuz bigudiler yüzünden yok olmaz. Ama 

yöntem önemli olan, hatta neredeyse bütün konular için de geçerlidir. Yeter ki 

doğru mizahi çerçeveyi bulabilin. 

O serilerin işe yaramasının sebebi, parodisini yaptıkları forma yakın olmalarıydı. 

Mizah çirkin bir abartı eylemi olarak görülebilir. Ama bigudi mektupları, onları hem 

tarz hem de zihniyet açısından bir tür gazeteciliğe özgü form olarak görmeseydik 

başarıya ulaşmazlardı. Kontrol, mizahın çok önemli bir parçasıdır. Bokboğaz gibi 

komik isimler kullanmayın. Aynı espriyi iki üç kez yapmayın. Sadece bir kez 



yaparsanız bu okurların daha çok hoşuna gidecektir. Ne yaptığınızı bilen 

okurlarınızın entellektüelliğine güvenin ve gerisini dert etmeyin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dördüncü Bölüm: Tutumlar 

 

1- Sesinizin Tınısı 

Bir tane beyzbol, bir tane caz müzik hakkında kitap yazdım. Ama hiç aklıma birini 

spor dilini kullanarak, birini de caz dilini kullanarak yazmak gelmedi. İkisini de 

normal tarzımda, yazabildiğim en iyi dille yazmaya çalıştım. Kitapların konusu 

oldukça farklı olsa da okuyucuların aynı yazarı okuduğunu bilmelerini istiyordum. 

Beyzbol hakkındaki de caz müzik hakkındaki de benimkitabımdı. Diğer 

yazarlar kendi kitaplarını yazıyorlardı. Bir yazar olarak ne hakkında yazarsam 



yazayım benim elimde avucumda sadece “ben” varım. Ve sizinki de 

kendiniz… Konunuza uysun diye sesinizin tınısını değiştirmeyin. Sayfada 

duyduklarında okuyucularınızın tanıyacağı bir tını geliştirin. Bu tını sadece müzikal 

olarak hoş değil, tonunu ucuzlatan seslerden de uzak durmalı: lakaytlık, yukarıdan 

bakma ve klişeler. 

Kulağa çok rahat geldiği için yazarın sizinle konuştuğunu düşündüğünüz bir yazım 

tarzı vardır. Büyük ihtimalle bu yazımın ustası E. B. White’tır, ama önemli başka 

ustalar da -James Thurber, V. S. Pritchett, Lewis Thomas- akla gelir. Ben bu tarza 

düşkünüm çünkü benim de pek çok kez yazmayı denediğim bir tarz. Genel zan, bu 

tarzın çaba harcamadan elde edildiği yönündedir. Tam olarak tersi doğru: bu 

zahmetsiz tarz ancak çok çaba sarf ederek ve sürekli bir arıtmadan geçirerek elde 

edilebilir. Dilbilgisi ve çekim çivileri olmaları gereken yerlerdedir ve dili iyi 

kullanmanın bir sınırı yoktur, sınır yazarındır. 

E. B. White’ın tipik bir cümlesi şöyle başlar: 

Eylül ortalarında bir kaç gün ve gecemi hasta bir domuzla geçirdim ve kendimi bu 

süreyi bildirmekle mesul hissediyorum, özellikle de sonunda domuz ölüp ben 

yaşadığım için. Ve bunun tersi olsaydı ki gayet de olabilirdi, bu bildirimi yapacak 

kimse olmazdı. 

Cümle o kadar samimi ki kendimizi White’ın Maine’deki evinin verandasında 

otururken hayal ediyoruz. White sallanan sandalyesinde oturmuş pipo tüttürüyor 

ve sözcükler anlatıcı sesiyle çıkıveriyor. Ama cümleye tekrar bakın. İçindeki hiçbir 

şey şans eseri orada değil. Disiplinli bir yazma eylemi. Dilbilgisi resmi, kelimeler yalın 

ve kesin, ahenk ise bir şaire yaraşır şekilde. İşte mükemmel bir zahmetsiz tarz: bizi 

oluşturduğu sıcaklık ile zararsız hale getiren, metodik bir kompozisyon eylemi. 

Yazarın kendinden emin olduğu anlaşılıyor; kendisini okuyucuya sevdirmeye 

çalışmıyor. 

Deneyimsiz yazarlar bu noktayı atlıyorlar. Zahmetsiz bir etki yaratmak için tek 

yapmaları gerekenin “sıradan insanlar” olmakta bittiğini zannediyorlar. 

Okuyucunun dostu olmak istiyorlar. Resmi gözükmemek için o kadar uğraşıyorlar ki 

dili güzel bir şekilde kullanmaya çalışmıyorlar bile. İşte onlarınki lakayt tarz oluyor. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/E._B._White


Dile azami saygı duyarak yazın -tabi okuyucuya da. Eğer ki içinizde bastıramadığınız 

bir lakayt tarzda yazma dürtüsü oluşursa yazdığınızı sesli bir şekilde okuyun ve bakın 

bakalım sesinizin tınısı hoşunuza gidiyor mu. 

Yazarlar ve diğer yaratıcı sanatçılar için neyi yapmayacağını bilmek zevk 

meselesinin önemli bir parçasıdır. İki caz piyanisti aynı derecede enstrümanlarına 

hakim olabilirler. Zevk sahibi olan, hikayesini anlatmak için her notasını işe yarar bir 

şekilde kullanacaktır; zevksiz olan ise bizi dalga ve başka gereksiz süslerle sırılsıklam 

edecektir. Zevk sahibi ressamlar kanvasta ne olup ne olmaması gerektiği konusunda 

gözlerine güveneceklerdir; zevksiz bir ressam bize çok hoş, ya da çok dağınık ya da 

çok süslü bir tablo sunacaktır. Nasıl olursa olsun bir şey çok olacaktır. Zevk sahibi bir 

grafik tasarımcısı azın çok olduğunu bilir: tasarımın yazılı sözcüğün hizmetçisi 

olduğunu. Zevksiz bir tasarımcı ise yazıyı arka plandaki renkler, karışıklık ve 

dekoratif süslerle boğacaktır. 

Öznel olan bir konuda kesin konuşmaya çalıştığımın farkındayım; bir kişiye güzel 

görünen bir şey başkası için çirkindir. Zevk aynı zamanda bir on yıldan diğerine de 

değişebilir. Dünün mücevheri bugün çöp olabilir, ama yarın tekrar rağbet görüp 

mücevher olacaktır. Peki neden bundan bahsetme zahmetine giriyorum? Size 

böyle bir şeyin varlığını hatırlatmak için. 

Zevk, yazının içinden akan görünmez bir nehirdir ve bunun farkında olmalısınız. 

Bach ve Picasso analarının karnından Bach ve Picasso olarak doğmadılar; rol 

modellere ihtiyaçları vardı. Bu, özellikle yazı yazmak için geçerlidir. Sizi ilgilendiren 

alanlardaki en iyi yazarları bulun ve eserlerini sesli bir şekilde okuyun. Tınılarını, 

zevklerini ve dile olan tutumlarını aklınıza iyi kaydedin. Onları taklit ederek kendi 

sesinizi ve kimliğinizi kaybedeceğinizi düşünerek korkmayın. Kısa bir süre sonra o 

deriyi üzerinizden atacaksınız ve kim olmanız gerekiyorsa o olacaksınız. 

2- Haz, Korku ve Güven 

Çocukken, büyüyünce yazar olmak istemiyordum. Gazeteci olmak ve New York 

Herald Tribune’de çalışmak istiyordum. Gazeteyi her sabah okuyordum ve bende 

yarattığı haz hoşuma gidiyordu. Gazetede çalışan herkes -editörler, yazarlar, 

fotoğrafçılar, makyajcılar- çok eğleniyorlardı. Makalelerde genelde fazladan 

zerafet, insanlık ya da mizah olurdu -yazar ve editörlerin okuyucularıyla 

buluşturmaktan hoşlandıkları, kendilerinden bir hediye. Gazeteyi sadece benim için 



bastıklarını düşünürdüm. Benim Amerikan rüyasından anladığım, o editör ya da 

yazarlardan biri olmaktı. 

Bu şen insanların arasında, insan ve hayvanlarla ilgili hikayeleri baştan sona 

suratında ifade omadan aktarabildiği, kendi ilgi alanını ciddi bir halde sunabildiği 

için hayran olunan masabaşı muhabiri John O’Reilly de vardı. Üstündeki kahverengi 

ve siyah çizgilerin genişliğinin kışın sert mi yoksa yumuşak mı geçeceğini gösterdiği 

söylenen tırtıllar hakkında yazdığı, senede bir kez yayımlanan makalesini hâlâ 

hatırlıyorum. O’Reilly her güz Babe Ruth’un Yankee Stadyumu’ndaki jübilesinde 

çektiği fotoğrafla Pulitzer Ödülü kazanan fotoğrafçı Nat Fein ile birlikte Bear 

Montain Park’a gidip yolda karşıdan karşıya geçen bu tırtılları gözlemlerlerdi. 

Makalesi alaycı-bilimsel müze-keşif tarzında yazılmıştı, olağanüstü bir denge vardı. 

Gazetede şöyle çıkıyordu: hikayesi ilk sayfada üç sütun altındaydı ve yanına bir de 

çizgileri çok belli olmayan bir tırtıl fotoğrafı iliştirilmişti. Bahar geldiği zaman O’Reilly 

önceki yazısına devam niteliğinde bir yazı yazar, okuyuculara tırtılların haklı çıkıp 

çıkmadığını söylerdi ve bunu çıkmasalardı bile kimse onu suçlamazdı -ya da onları. 

Burada mesele herkesin güzel zaman geçirmesiydi. 

Maalesef çok güçlü olan başka bir ters akıntı var korku. Yazma korkusu çoğu 

Amerikalı’nın içine küçükken, genelde okulda yerleşir ve tamamen yok olmaz. 

Harika kelimelerimizle dolmayı bekleyen boş bir kağıt ya da boş bilgisayar ekranı 

bizi dondurup hiç bir şey yazmamamıza, ya da hiç de harika olmayan şeyler 

yazmamıza sebep olabilir. Yazı yazmaya zevk almayı düşünmeden, bir görev olarak 

-günlük iş- yaklaştığım zaman genellikle bilgisayar ekranımda beliren pislik beni 

dehşete düşürüyor. Tek avuntum o pisliğe ertesi gün, ve sonraki gün, ve sonraki gün 

tekrar tekrar bakacak olmam oluyor. Yeniden yazdığım her seferde kişiliğimi 

yazdığım konunun içine sokmaya çalışıyorum. 

Bir nesir yazarı olarak sürekli kendinizi yeni dünyalarda bulacaksınız ve hikayeyi 

çıkaramayacağınızı düşünerek kaygılanacaksınız. Her yeni projeye giriştiğimde bu 

kaygıyı ben de duyuyorum. Beyzbol kitabım Spring Training’i yazmak için 

Bradenton’a gittiğimde bunu hissettim. Bütün hayatım boyunca beyzbol hayranı 

olmuş olsam da ne spor muhabirliği, ne de profesyonel bir sporcuyla röportaj 

yapmıştım. Çok itimat edildiğim bir konu değildi; yanına not defterimle yaklaştığım 

herhangi birisi -menajerler, koçlar, oyuncular, hakemler, yetenek avcıları- “Beyzbol 

hakkında başka ne yazdın?” diye sorabilirdi. Ama sormadılar. Sormadılar 



çünkü samimiydim. İşlerini asıl yaptıklarını gerçekten bilmek istediğimi onlara belli 

etmiştim. Yeni bir alana girdiğinizde ve bir güvem aşısına ihtiyaç duyduğunuzda 

bunu hatırlayın. En sağlam itimatname kendinizsiniz. 

Yazınızın haz vermesini istiyorsanız, saygı duyduğunuz insanlar hakkında yazın. Yok 

etmek veya skandal yaratmak için yazmak, konu için olduğu kadar yazar için de 

yıkıcı olabilir. 

3- Nihai Ürünün Despotluğu 

Manhattan’daki New School’da yıllarca ders verdim. Öğrencilerim bana sık sık New 

York’a, ya da Sports Illustrated’e, ya da başka bir dergiye uygun olacağını 

düşündükleri bir makale fikirleri olduğunu söylerlerdi. Bu, duymak istediğim en son 

şey. Basılan hikayeyi gözlerinde canlandırabiliyorlar: Başlık, dizgi, fotoğraflar, ve en 

güzeli de adlarının geçtiği satır. Şimdi tek yapmaları gereken şey oturup yazmak. 

Bitmiş ürüne böyle kilitlenmek yazarlar için sorun yaratır. Önceden vermek zorunda 

oldukları şekil, tını ve içerik kararlarından saptırır. Tam Amerikan tarzı bir problem. 

Biz kazanan sonuca tapan bir kültürüz: Lig şampiyonluğu, yüksek test puanı. Koçlara 

kazanmaları için para ödenir, öğretmenlere öğrencilerini en iyi üniversitelere 

soktukları için değer verilir. 

Süreç içerisinde kazanılan daha az parlak şeylere -öğrenme, bilgelik, olgunlaşma, 

özgüven, başarısızlıkla başa çıkma- aynı derecede saygı duyulmaz, çünkü 

notlandırılamazlar. 

Yazarlar için geçer not hesaptır. Profesyonel yazarlara yazı konferanslarında en çok 

sorulan sorulardan birisi “Yazdığımı nasıl satabilirim?”dir. Bu, cevaplamaya 

çalışmayacağım tek soru. Kısmen cevaplayamayacağım için bugünün pazarında 

editörler ne arıyorlar hiç bir fikrim yok; keşke bilseydim. Ama aslında yazarlara nasıl 

satmaları gerektiğini öğretmekle ilgilenmediğim için cevaplamayacağım. Onlara 

nasıl yazılacağını öğretmek istiyorum. Eğer süreç düzgün işlerse ürün kendi başının 

çaresine bakar ve büyük ihtimalle satacaktır. 

Gözü bitiş çizgisinde olan yazar yarışı nasıl koştuğuna önem vermemiştir. 

Yazarların aklını bu nihai ürün sevdasından zorla çelmenin mümkün olup olmadığını 

düşünmüştüm. Birden aklıma radikal bir fikir geldi: yazmanın zorunlu olmadığı bir 

yazı dersi açacaktım. 



O ana kadar karşılaştığımız en büyük problem sıkıştırmaydı: Koca ve karmaşık bir 

deneyim, duygu ve anı yığınından nasıl akıcı bir anlatım çıkartılacağı, arıtım 

problemi. “Iowa’daki küçük kasabaların nası yok olduğu hakkında yazmak 

istiyorum,” dedi bir kadın. Onun büyükbabasının çiftliğinde küçük bir kız olduğu 

zamana kıyasla Ortabatı’daki yaşam kumaşının nasıl yıpranıp aşındığını anlattı. Bu, 

iyi bir Amerikan konusuydu. Sosyal tarih açısından değerliydi. 

Ama Iowa’daki küçük kasabaların nasıl yok olduğu hakkında kimse yazamaz; bu 

sadece genellemelerden oluşurdu ve içinde hiç insanlık olmazdı. Yazar Iowa’daki bir 

küçük kasaba hakkında yazabilirdi ve böylece büyük hikayeyi de anlatmış olurdu. Ve 

tek bir kasabada bile hikayesini daha da daraltmak zorundaydı: Bir dükkan, bir aile, 

ya da bir çiftçiye indirgemek. Farklı yaklaşımlar hakkında konuştuk ve yazar yavaş 

yavaş hikayesini insan ebatlarına göre ayarladı. 

4- Yazarın Kararları 

Bu, kararlar hakkında bir kitap oldu. Her yazım eyleminin bir parçası olan, birbiri 

ardına verilen kararlar. Bazı kararlar büyük (“Ne hakkında yazmalıyım?”), bazıları 

küçüktür. Ama hepsi önemlidir. 

Önceki bölüm büyük kararlar hakkındaydı: Şekil, yapı, sıkıştırma, odak ve niyet 

meseleleri hakkında. Bu bölüm küçük kararlar hakkında: Uzun bir makaleyi organize 

etmek için gerekli olan yüzlerce küçük karar. Bu kararlardan bazılarının nasıl 

verildiğini göstermenin yararlı olacağını düşündüm ve incelenmesi için kendi 

yazılarımdan örnekler kullanacağım. 

Uzun bir makaleyi organize etmek, net ve memnun olacağınız bir cümle yazmak 

kadar önemlidir. Yazmanın çizgisel ve sıralı olduğunu ve bunu bir arada tutan 

yapıştırıcının mantık olduğunu, heyecanın bir cümleden sonraki cümleye, bir 

paragraftan sonraki paragrafa, bir bölümden sonraki bölüme kadar canlı tutulması 

gerektiğini ve anlatımın -eski, güvenilir hikaye anlatımımız- okuyucularınızı onlar 

fark etmeden sürüklemesi gereken şey olduğunu bir an bile aklınızdan çıkarırsanız 

bütün net düşünceleriniz dökülmeye başlarlar. Okuyucularınızın fark etmesi gereken 

tek şey, sizin yolculuğu iyi bir şekilde planlamış olmanızdır. Her adım kaçınılmazmış 

gibi durmalı. 

Conde Nast Traveler’de yayımlanan “The News From Timbuktu” isimli makalem, bir 

yazarın bir sorun karşısında bulduğu bir çözümdür, ama bütün nesir mezunlarına 



uygulanabilecek olayları göz önüne serer. Yazıya notlar düşerek yazarken verdiğim 

kararları açıkladım. 

Bütün makalelerde verilmesi gereken en zor karar, nasıl başlanılacağıdır. Giriş, 

kışkırtıcı bir fikirle okuyucuyu yakalamalı ve her yeni paragrafla birlikte onu tutmaya 

devam etmeli, bu sırada bilgi vermelidir. Bilginin amacı okuyucuların ilgisini çekip, 

bütün gezintiye katılmalarını sağlamaktır. Giriş bir paragraf kadar kısa, ya da olması 

gerektiği kadar uzun olabilir. Bütün gerekli iş bittiğinde bunu anlayacaksınız. O 

zaman tonunuzu yumuşatabilir ve anlatımınıza geçebilirsiniz. Burada ilk paragraf 

okuyuculara üzerine düşünebilecekleri ilginç herhangi bir şey sunuyor, daha önce 

hiç karşılaşmadıklarını umduğum bir şey. 

Timbuktu’ya gittiğimde beni en çok şaşırtan şey sokakların kum dolu olmasıydı. 

Birden kumun topraktan çok farklı olduğunu fark ettim. Her kasabada ilk olarak 

zemin topraktır. Sonra içinde yaşayanlar zenginleşip çevrelerini değiştirmek 

istediklerinde üstüne kaldırım döşenir. Ama kum yenilgiyi temsil eder. Kumlu 

sokakları olan bir şehir, uçta bir şehirdir. 

Şu altı cümlenin ne kadar basit olduğuna bakın: Yalın bildiri cümleleri, etrafta virgül 

görünmüyor. Her cümle bir anlam taşıyor, sadece bir. Okuyucular bir seferde bir 

anlam izleyebilirler ve bunu da düz bir çizgide yaparlar. Yazarlar bir cümleye 

haddinden fazla iş yaptırmaya çalıştığı zaman derde bulaşırlar. Uzun bir cümleyi iki, 

hatta üç kısa cümleye bölmekten korkmayın. 

Tabii ki bu benim oraya gidiş sebebimdi: Timbuktu uçta yaşam arayanların uğrak 

yeridir. Gezginleri sadece ismiyle cezbeden -Bali ve Tahiti, Semerkant ve Fez, 

Mombasa ve Macao- yarım düzine yer arasından, uzaklık açısından hiç biri 

Timbuktu’yla yarışamaz. Seyahatimi duyup Timbuktu’nun gerçek bir yer olmadığını 

düşünmüş ya da gerçek olsa bile nerede olabileceğini tasavvur edememiş insanların 

sayısının çokluğuna inanamadım. Kelimeyi gayet iyi biliyorlardı, neredeyse 

ulaşılmaz olanı tarif etmek için kullanılan, şarkı yazarları “u” ile kafiye yapmakta 

zorlanmasın ve aşık çocuk yüz vermeyen kızı almak için nereye kadar gider diye 

ayrıca benzetme yapmak zorunda kalmasın diye Tanrı tarafından gönderilmiş bir 

hediyeydi. Ama gerçek bir yer olarak Timbuktu, Viktoryen dönemindeki kaşiflerin 

gidip bulamadıklarında var olmadığına karar verdikleri Kral Süleyman’ın Madenleri 

gibi bir “uzun zamandır kayıp” Afrika krallıklarından biriydi. 



Bu paragrafın ilk cümlesi önceki paragrafın son cümlesini takip ediyor; okuyucuya 

sıvışma şansı verilmiyor. Bundan sonra, paragrafın bir amacı var: okuyucunun 

Timbuktu hakkında zaten tamamen -ya da kısmen- bildiği şeyi tekrar ediyor. Bu 

yüzden okuyucuyu bir yoldaş gibi selamlıyor, kendisi gibi seyahate aynı duyguları 

getiren okuyucuyu. Aynı zamanda bir tür bilgi de veriyor -çok inanılmaz bilgiler değil 

tabi, ama yine de hoş duruyorlar. 

Şimdiki paragraf kollarını sıyırıp asıl işe girişiyor -artık ertelenemeyecek olan işe. Şu 

üç cümlenin içinde ne kadar bilgi verildiğine dikkat edin. 

Ama uzun zamandır kayıp olan Timbuktu bulundu, gerçi onu çok çile çekip bulan 

kişiler -1826'da İskoç Gordon Laing ve 1828'de Fransız Rene Caillie- çabalarıyla 

dalga geçildiğini düşünmüş olmalılar. 16. yüzyıl gezginin Leo Africanus tarafından 

100.000 nüfuslu olarak tanımlanan, 20.000 öğrenci ve 180 Kur’an okuluyla bir 

öğrenim merkezi olan- efsanevi şehrin şanı ve nüfusu kalmamış, kilden binaları olan 

boş bir yerleşim birimi olduğunu, ve sadece Sahara çölünü geçen deve kervanlarının 

yolu üzerinde önemli bir kesişim noktasında olduğu için günümüze kadar varlığını 

sürdürebildiğini görüyorlar. Afrika’da ticareti yapılan hemen hemen her şey 

Timbuktu’dan geçiyordu, özellikle de kuzeyden gelen tuz ve güneyden gelen altın. 

Timbuktu’nun tarihi ve ününün nedenleri konusunda bu kadarı yeterli. Şehrin 

geçmişi ve önemi hakkında bir dergi okurunun bilmesi gereken her şey bu kadar. 

Bir dergi okuyucusuna ihtiyaçlarından gerekenden fazla bilgi vermeyin; daha 

fazlasını vermek istiyorsanız ya bir kitapta yazın, ya da akademik bir dergide. 

Peki okuyucularınız şimdi ne bilmek istiyor? Her cümleden sonra kendinize bu 

soruyu sorun. bilmek istedikleri şu: ben neden Timbuktu’ya gittim? Seyahatimin 

amacı neydi? Şimdiki paragraf bunun hakkında -önceki cümlenin ipini yine gergin 

tutuyor: 

O kervanlardan birini görmek için Timbuktu’ya gitmiştim. New York Times’ın pazar 

ekinde duyurduğu iki haftalık tura katılmak isteyen 6 şanslı ya da şanssız -daha 

hangisinin geçerli olduğunu bilmiyorduk- kişiden biriydim. Gezi, Fransız menşeili, 

çoğunluk ve Batı Afrika’da faaliyet gösteren küçük bir seyahat acentesi tarafından 

düzenleniyordu. (Timbuktu, eskiden Fransız olan Sudan’daki Mali’de yer alır.) 

Acentenin ofisi New York’taydı ve kalabalığı atlatabilmek için pazartesi sabahı çok 

erken bir saatte oraya gittim; tipik sorular sordum ve tipik cevaplarla birlikte -

sarıhumma aşısı kolera aşısı, sıtma hapı, su içme- bir de broşür aldım. 



Seyahatin öncesi hakkında ayrıntı vermek dışında bu paragraf başka bir iş daha 

yapıyor: yazarın kişiliği ve sesini oluşturuyor. Gezi yazısı yazarken rehberin siz 

olduğunu asla unutmamalısınız. Okuyucularınızı sadece seyahate çıkarmak yeterli 

değil; onları sizin seyahatinize götürmelisiniz. Kendilerini sizinle özdeşleştirmelerini 

sağlayın -umut ve kaygılarınızla. Bu da onlara biraz kim olduğunuzu anlatmanız 

demek. “Şanslı ya da şanssız” terimi seyahat literatüründe tanıdık bir figüre işaret 

ediyor: kurban ya da maskara olan turist. Çıkartabilecek başka bir ifade de kalabalığı 

atlatmak. Onu oraya sadece kendimi eğlendirmek için koydum. Dördüncü paragraf 

Timbuktu’nun nerede olduğunu söylemek için çok geç, evet, ama girişim dokusunu 

bozmadan bunu daha erken söylemenin bir yolunu bulamamıştım. 

Beşinci paragraf: 

“İşte hayatta karşınızda bir kere çıkan bir hayali gerçekleştirmek için şansınız -

Timbuktu’ya yılda bir giden Azalai Tuz Kervanı!” diye başlıyordu broşür. “Gözünüzde 

canlandırın: Koca kaplarda değerli tuz (denize kıyısı olmayan Batı Afrika’nın yerlileri 

tuza “beyaz altın” adını verirler) taşıyan yüzlerce deve, yaklaşık 7.000 nüfuslu, 

kadim ve gizemli, yarı çöl yarı şehir olan Timbuktu’ya muzaffer girişlerini yaparlar. 

Kervanlarla Sahara’da 1.000 mil kateden renkli bedeviler, yolculuklarının bitmesini 

açık hava ziyafeti ve geleneksel kabile danslarıyla kutlarlar. Geceyi, kabile şefinin 

misafir olarak bir çöl çadırında geçirin.” 

Bu, bir yazarın diğer insanları kendi yerine çalıştırıp yararlı bir iş yaptırmasının tipik 

bir örneğidir -kendi kelimelerini kullanırlar, ki bunlar yazarım kelimelerinden daha 

açıklayıcıdır. Burada broşür okuyucuya sadece ne tür bir seyahat vaat edildiğini 

söylemiyor; dili başlı başına zevk veriyor ve organizatörlerin büyüklüğünü gözler 

önüne seriyor. Komik ya da işinizi kolaylaştırıcı alıntılar için tetikte olun ve onları 

minnettarlıkla kullanın. Girişin son paragrafı: 

Eh, bu benim sevdiğim türden bir nesir örneğine ve seyahate benziyor, aynı 

zamanda eşimin ve dört başka kişinin de sevdiği türden bir seyahatmiş. Yaşlarımız 

yaşlı ile huzurevi sakini arasındaydı. Beşimiz Manhattan’ın merkezindeydik. Bir kişi 

Maryland’lı bir duldu. Hepimiz uçaktaki yerleri ziyaret etmeyi hayat felsefemiz 

olarak görüyorduk. Venedik veya Versailles gibi isimleri, hatta Marakeş, Luxor veya 

Chiang Mai’nin vizesini bile pasaportumuzda bulamazdınız. Bizim olayımız Bhutan 

ve Borneo, Tibet ve Yemen ve Molük Adaları’ydı. Şimdi de -Allah’a şükür!- 

Timbuktu’ya gelmiştik. Deve kervanımız varmak üzereydi. 



Giriş böylece bitiyor. Bu altı paragrafı yazmak için harcadığım zaman, yazının geri 

kalan kısmını yazmak için harcadığım zamana eşit. Ama her şeyi yerlerine 

oturttuğumda, güvenli bir şekilde gemimi suya indirdiğimi hissettim. Belki de bir 

başkası bu hikayeye benden daha iyi bir giriş yazabilirdi, ama ben yazamazdım. 

Yazımı bu kısma kadar okuyan okuyucuların, yazının sonunu da getireceklerini 

hissediyordum. 

5- Aile Tarihi ve Anı Yazısı Yazmak 

Her şeyin ötesinde bir ‘ses’ meselesi var. Bir yazar olmadığı için babam hiç “tarz”ını 

bulmaya çalışmadı. Konuştuğu gibi yazdı ve şimdi cümlelerini okuyunca 

1900'lerdeki gençlik yıllarından kalma esprili kişiliği ve kullandığı deyimlerin 

yankılarını duyuyorum. Aynı zamanda dürüstlüğünü de duyuyorum. Kan bağı 

konusunda aşırı duygusal birisi değildi ve onlar hakkında vecizlerine hala gülerim. 

“Jeton geç düşeni” X amca ve “bir baltaya sap olamamış,” kuzen Y. 

Kendi aile tarihinizi yazarken bunu hatırlayın. Bir yazar olmaya çalışmayın. Babamın 

sürekli küçük şeylerle uğraşıp ortalığı velveleye veren benden daha doğal bir yazar 

olduğunun daha yeni yeni farkına varıyorum. Kendiniz olursanız okuyucularınız da 

gittiğiniz yere sizinle gelirler. Bir yazım eylemi yapmaya çalışırsanız okuyucularınız 

kendilerini kurtarmak için gemiden atlayacaklardır. Ürününüz sizsiniz. Anı yazısı ve 

özgeçmişteki kritik alışveriş siz ve hatırladığınız deneyimler ve duygular arasındaki 

alışveriştir. 

Kötü niyetli işler nerelerdir? Sizi 1990ların anı yazısı-çılgınlığına götüreyim. O 

döneme kadar anı yazarları en utanç verici deneyim ve düşüncelerinin üzerine bir 

perde çekmişlerdi; bazı konularda toplum mutabıktı. Sonra talk showlar çıktı ve ayıp 

diye bir şey kalmadı. Birden bütün pis dönemler ve kötü aileler kablolu 

televizyonda, dergilerde ve kitaplarda, kitleler kıkırdasın diye yayımlanmaya 

başladı. Sonuç olarak anılar terapi görevi görmeye başladı. Yazarlar bu türü 

kendilerini açıklamak ve acındırmak ve kendilerine kötülük yapmış herkesi ezmek 

için kullanmaya başladılar. Yazmak out, ağlamak in. 

6- Yazabildiğin Kadar İyi Yaz 

Sık sık ne zaman yazar olmayı istediğimi hatırlayıp hatırlamadığım soruluyor. Öyle 

bir yıldırım çarpmadı; sadece bir gazete için çalışmak istediğimi bildiğim bir an geldi. 

Ama hayatımın erken dönemlerinden kalan ve hayatım boyunca bana yol göstermiş 



olan bir takım tutumlardan bahsedebilirim. Bunları farklı yollardan da olsa, ailemin 

her iki tarafından da aldım. 

Annem güzel yazıları severdi ve bunlar karşısına kitaplarda olduğu kadar 

gazetelerde de çıkardı. Onu zarif dil kullanımı, nüktedanlığı, veya orijinal hayat 

görüşü ile etkileyen yazı ve makaleleri gazetelerden keserdi. Onun sayesinde erken 

yaşımda iyi yazının her yerde, hatta berbat bir gazetede bile karşımıza 

çıkabileceğini, ve önemli olanın hangi gazetede basıldığı değil, yazının kendisi 

olduğunu öğrendim. Bu yüzden kendi standartlarıma göre elimden geldiğince iyi 

yazmaya çalıştım; tarzımı hiç bir zaman kısıtlamadım, asla yazdığım kitlenin tahmin 

ettiğim eğitim düzeyine göre değiştirmedim. Annem de mizahi yönü kuvvetli ve 

iyimser bir kadındı. Bu gibi şeyler hayatta olduğu gibi yazıda da “yağlayıcı”lardır ve 

bunlara sahip bir yazarın kendine güveni diğerlerine göre nispeten fazladır. 

Tıp veya başka bilimlerin aksine yazı yazma konusunda yeni keşifler yapılmıyor. 

Sabahleyin gazetemizde net bir cümlenin nasıl yazılacağı konusunda çığır açıldığını 

okumamız gibi bir durum yok. Kelimelerin isimlerden daha kuvvetli olduğunu, etken 

fiillerin edilgen fiillerden daha iyi olduğunu, kısa kelime ve cümlelerin uzunlara 

nispeten okunmasının daha kolay olduğunu, somut detayları işlenmesinin anlamı 

belirsiz soyutlamalardan daha kolay olduğunu biliyoruz. 

Tabi ki bu kurallar da pek çok kez büküldü. Viktoryen dönem yazarları süslü şeyleri 

seviyorlar ve özlülüğü bir erdem kabul etmiyorlardı. Tom Wolfe gibi pek çok 

modern yazar da kafeslerinden çıkıp pervasız bir dil coşkunluğunu pozitif bir enerji 

kaynağına çevirmişlerdir. Ama böyle yetenekli akrobatlara nadiren rastlanır; çoğu 

nesir yazarı basitlik ve berraklık iplerine tutunsalar iyi ederler. Yazım yükümüzü 

hafifletmek için bilgisayar gibi yeni teknolojik gelişmeler olabilir ama büyük resimde 

bilmemiz gerekeni biliyoruz. Hepimiz aynı kelimeler ve aynı prensiplerle çalışıyoruz. 

Peki eşik nerede? Cevabın yüzde doksanı bu kitapta anlatılmış araçlarda 

uzmanlaşmakta gizli. Bunlara iyi bir müzik kulağı, ritm anlayışı ve kelimelere karşı 

bir his gibi doğal yetenekler ekleyin. Ama asıl avantaj, diğer bütün rekabet içeren 

şeylerde olduğuyla aynı. Herkesten iyi yazmak istiyorsanız, herkesten iyi yazmak 

istemelisiniz. Zanaatınızın en ufak detaylarını bile gurur meselesi olarak 

görmelisiniz. Ve yazdıklarınızı her türden aracıya karşı -editörler, menejerler, 

yayımcılar- savunmaya istekli olmalısınız. Onların görüşleri sizinkinden farklı, 



standartları sizinkinden düşük olabilir. Çoğu yazar yıldırılıyorlar ve yapabilecekleri 

en iyiden daha azına razı oluyorlar. 

 

 


