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ÜN‹TE I I
1. FABL

☛

HAZIRLIK
Fabller kiflileri hayvanlardan seçilen ve ö¤retici bir amaç tafl›yan öykücüklerdir.
Bafllang›çta fablin dilimizde masal, efsane, k›ssa sözleriyle karfl›lanm›fl oldu¤unu
yaz›yor kaynaklar.
Siz de tan›k oldu¤unuz bir olaydan yola ç›karak bir fabl yazar m›s›n›z?
KRALIN SARAYI
Haflmetli arslan merak etmifl bir gün
Kimlerin kral›y›m ben, diye.
Fermanlar yollam›fl dört bir yana
Tural› mural›
“Milletim gelsin, demifl saray›ma,
Herkesi birden ça¤›r›yorum,
Tam otuz gün aç›k oturum,
Ve kurultay kurulmadan önce
Bir flölen, milletimin gönlünce
Herkes yesin içsin e¤lensin,
Kral nas›l olurmufl görsün.”
Ferman› okuyan flaflm›fl
Yollar dolup taflm›fl
Saraya gelince ne görsünler;
Bir mezbahaym›fl me¤er
Saray dedikleri yer.
Girer girmez bir koku, bir koku...
En önde giren ay›, t›kam›fl burnunu
Sen misin saray›n kokusunu be¤enmeyen?
Bir pençede boylam›fl öbür dünyay›,
Burnunu t›kayan ay›
Maymun hak vermifl krala,
Akl› s›ra yaranacak budala;
“-Aman sultan›m demifl pençenize sa¤l›k.
Bu saray bu koku nas›l sevilmez?
Mis gibi kokuyor ortal›k;
Güller sarm›sak kal›r bana sorarsan›z,
Bu kokunun yan›nda!”
Arslan tüh demifl bu kadar›na,
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Bakm›fl hemen maymunun da icab›na
Bu arslan bir baflka türlü arslan
Neron, Kaligula falan soyundan.
Tilki, tam bunu düflünürken kral sormufl:
“-Sen söyle bakal›m demifl
Nas›l kokuyor bu saray?”
Tilki özür dilemifl:
“- Üzerinize afiyet nezleyim” demifl
Allem kallem de¤ifltirip konuyu,
Güme getirmifl kokuyu,
Sarayl›lar kula¤›n›zda küpe olsun:
Ne aç›k sözlü olun.
Ne de dalkavuk maymunca
Zaman zaman da kaytar›n tilki gibi
Bir fley sorulunca.
LA FONTAINE
Çeviren: Sabahattin Eyubo¤lu

☛
❂

Yukar›da okudu¤unuz Fabl’den ç›kar›lacak ders nedir?

AÇIKLAMALAR
Kahramanlar›, bitkiler, cans›z varl›klar ve özellikle hayvanlar olan ve ders verme
amac› güden ö¤retici nitelikteki öykülere fabl diyoruz. Fablin sonunda her zaman bir
ahlak dersi (k›ssadan hisse) vard›r. Bu ders k›sa, aç›k ve do¤ru olmal›d›r ve mutlaka
hikâyenin do¤al bir sonucu gibi görülmelidir. Yukar›da okudu¤unuz “Kral›n Saray›”
adl› fablin sonunda dalkavuk ve aç›k sözlü olmama dersi vard›r.
Fabl bir çeflit masald›r. Öbür masallardan ayr›lan yönü sonunda mutlaka bir ahlak
ve ibret dersi bulunmas›d›r:”Ne aç›k sözlü olun/ Ne de dalkavuk maymunca.”

☛

Fabllerin yaz›l›fl amaçlar› nedir?
Fabl, bir ahlak dersi vermek amac›yla yaz›ld›¤› için özellikle çocuklar›n e¤itim ve
ö¤retiminde s›k s›k kullan›lmaktad›r. Ne var ki, Jean Jack Rousseau, bu dersin çocuklarca
yanl›fl yorumland›¤›n› ileriye sürerek, fabl›n e¤itimde kullan›lmas›na karfl› ç›km›flt›r.
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LA FONTAINE’‹N MASALLARI
Emile ezber yoluyla hiçbir fley bellemeyecek; hatta fablleri, La Fontaine’in o sade
ve sevimli fabl’lerini bile. Masal›n, çocuklar› e¤lendirerek aldatt›¤›n› hiç akla
getirmeyerek, fabl’e “çocuklar›n ahlâk dersi” demek için ne kadar kör olmal›d›r.
Çocuklar, fabl’in yalan bölümündeki çekicili¤e kap›l›rlar, gerçe¤i göremezler. Böylece,
bir dersi tatl›laflt›rmak için yap›lan fley, onlar›n o dersten yararlanmalar›na engel
olmaktan baflka bir sonuç vermez. Fabl’ler büyük insanlar›n bilgilerini art›rabilir fakat
çocuklara gerçe¤i aç›kça söylemek gerektir; gerçe¤in üstüne bir örtü çekilecek olursa
çocuk onu açmak güçlü¤üne katlanmaz.
Karga ile Tilki fabl’inde çocuklar karga ile alay ederler, ayn› zamanda tilkiyi de
çok be¤enirler. Onu izleyen A¤ustos böce¤i ile Kar›nca’da a¤ustos böce¤inin onlar için
ibret dersi olaca¤›n› san›rs›n›z, oysa onlar kar›ncay› seçerler. ‹çinde aslan bulunan
fabl’lerde- aslan gösteriflli, parlak bir hayvan oldu¤u için -çocuk hemen aslan rolünü
kabullenir ve bir bölüflmeye baflkanl›k etti¤i zaman- hikâyeden ald›¤› ders gere¤ince
bölüflülecek fleyin hepsini kendi al›r. Fakat Aslan ile Sivrisinek fabl’inde sivrisinek
aslan› yere vurdu¤u vakit ifl de¤iflir; çocuk art›k aslan de¤il, sivrisinektir, gö¤üs gö¤üse
çarp›flmaya cesaret edemeyece¤i kimseleri i¤neleye i¤neleye öldürmeyi ö¤renir. Zay›f
kurt ve semiz köpek fabl’i çocu¤a bir ›l›ml›l›k dersi verece¤i yerde, tersine bir taflk›nl›k
dersi verir.”
Jean Jack Rousseau eserinde La Fontaine’e flöyle seslenir: “Sizinle anlaflal›m
Monsieur de La Fontaine. Ben kendi hesab›ma sizi okuyaca¤›m›, sevece¤imi ve fabl’lerinizden ders alaca¤›m› vadederim; çünkü ben maksat ve niyeti anlamakta yan›lmam;
fakat ö¤rencime gelince, izin veriniz de ben onlar›n bir tekini bile ona belletmeyeyim;
me¤er ki, bir çocu¤un, dörtte birini bile anlamayaca¤› fleyleri bellemesinde bir yarar
oldu¤unu ve anlayabildikleri de ters bir yola sapmayaca¤›n› ve hikâyede anlat›lan
kifliden ibret alarak kendini düzeltecek yerde aldatan› model edinmeyee¤ini ispat edebilesiniz.
JEAN- JACK – ROUSSEAU / Emile

☛

Didaktik (ö¤retici) fliir biçimlerine La Fontaine’in katk›s› ne flekilde olmufltur?
Özellikle La Fontaine 17. yüzy›lda didaktik elemanlar›n yan›na dramatik ögeyi de
katarak iflini eylem içinde gerçeklefltirmeye yönelmifltir.
Fabl’lerin yap›s› ve tan›mlanmas› üzerine de¤iflik görüfller öne sürülmüflse de fabl,
ahlak dersi veren alegorik küçük hikâyedir. Alegori, bir düflünceyi anlatmak için
kendisinden söz edilen varl›k veya bu tarz anlat›m anlam›n› tafl›r. Bu yüzden fabl’de
görülen kiflilerin ve olaylar›n alt›nda gerçek kifliler ve olaylar gizlidir. Bir fabl’i okurken
bir yandan yüzeydeki olay› izler, bir yandan da fabl’in derinli¤ine inip anlam›n›
kavramaya çal›fl›r›z. Fabldeki kifliler insan olabilece¤i gibi, çok defa bu türün
kurallar›na uyarak hayvanlar, cans›zlar, ya¤mur, bulut vb. do¤a olaylar› da olabilir.
Fabl’de bütün tabiat hareketlendirilir, flah›sland›r›l›r.
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Fabl’lerde simgesel olarak seçilen kifli ve varl›klar, en belirleyici taraflar› ile
vurgulan›r. Bunlar›n arac›l›¤›yla verilen ders ya bafl›nda ya da sonunda ortaya konur
fabl’in. Bu sayd›¤›m›z özellikleri La Fontaine’den seçdi¤imiz flu örnekte daha iyi görebiliriz.
GEY‹KLE ASMA
Yüksek kocaman bir asmayd› geyi¤in yurdu.
Bu asman›n yapraklar› aras›ndalar,
Bütün düflmanlar›ndan rahatça korunurdu.
Köpekleri yan›ld› san›p bir gün avc›lar
Döndüler, bir felaketten kurtulmufltu yine
Ama o nankörlük etti velinimetine!
Yemeye bafllad› yapraklar›n› asman›n.
Köpekler bu gürültüyü duyunca
Yetiflip bo¤azlad›lar; budala hayvan›
Son sözü flu oldu: “Hakk›md›r benim bu ceza.”
Avc›lar ölümüne yetiflmifllerdi ancak;
Ne a¤lamak fayda etmiflti; ne de s›zlamak
Bu güzel bir ders olmal›, bar›nd›¤› yere
Hiyanetlik nankörlük edenlere
LA FONTAINE / Orhan Veli Kan›k

☛

Dünya edebiyat›nda fabl türünün geliflimi ve önde gelen eserleri nelerdir?
Son iki dize fabl’›n vurgulamak istedi¤i dersi göstermektedir. Daha önceki
dizelerde ise fabl’in öyküsü vard›r.
Dünya edebiyat›nda ilkça¤lardan bafllayarak bir ahlak dersi vermeyi amaçlayan
fabl türünün ilk temsilcileri Do¤uda Beydeba (Kelile ve Dimne), Bat›da ise Aisopos
(Ezop) Bidpay (Pança Tantra), Hesiodos (‹fller ve Günler) ve La Fontaine
(1621-1695)’dir. La Fontaine, hem Pança Tantra çevirisinden, hem de Aisoplas’un
(Ezop)’un fabl’lerinden yararlanm›flt›r.
Eski Yunan edebiyat›nda Hesiodos’un kardefline ö¤üt vermek için yazd›¤› ‹fller ve
Günler adl› kitab›nda bir hayvan masal›n› yaz›ya flöyle geçirmifltir:
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ATMACA ‹LE BÜLBÜL
Atmacan›n biri alaca burunlu bülbüle demifl,
Ama ne zaman demifl, göklerde bulutlar aras›nda,
Bülbülü s›karken yaman pençelerinde,
Zavall›c›k inlerken, keskin t›rnaklar gövdesinde,
fiöyle demifl atmaca bizimkine bütün h›flm›yla:
“– Ne ba¤›r›yorsun be, pis ufakl›k?
Senden daha güçlü birinin elindesin.
Ne kadar güzel türkü söylersen söyle,
Seni ben götürece¤im seni istedi¤im yere
Orada da yiyece¤im seni k›t›r k›t›r
Ya da dilersem, koyuverece¤im seni.
Kendinden güçlüsüne ayak direyen z›rdelidir.
Ac› çeker, kepaze olur bofluna.”
Böyle demifl rüzgâr kanatl› atmaca,
Yüce göklerde uçan kufl.
Ama sen Perses, do¤ruluktan yana ol,
Afl›r›l›¤a kapt›rma kendini
Biz zavall›lara iyi gelmez afl›r›l›k,
Büyükleri bile y›prat›r zorbal›k,
Bafllar›na bela geldi mi, ezilirler alt›nda
Do¤ru ifllerden yana do¤ru gidendir güzel yol,
Hak alt eder zorbal›¤› önünde sonunda,
Çeke çeke akl› bafl›na gelir budalan›n.
HESE‹DOS
(Çevirenler: Sabahattin Eyubo¤lu-Azra Erhat)

☛

K›ssadan hisse ne demektir?
Bitkilerin, cans›z varl›klar›n, kimi zaman da insanlar›n kar›flt›¤› olay›n sonunda ya
kahramanlardan biri ya da yazar›n kendisi bu öyküden al›nmas› gereken dersi aç›klar.
Buna eskiden “k›ssadan hisse” denilirdi.

☛

Türk edebiyat›nda fabl örnekleri var m›d›r?
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Türk edebay›t›nda fabl niteli¤i tafl›yan öyküler, Hint edebiyat›n›n Arap ve ‹ran
edebiyatlar›nda ifllenen örneklerden kaynaklan›r. Kelile ve Dimne, Marzubannâme
çevirileri bu arada say›labilir. Ayr›ca ‹ranl› Sadi’nin, Bostan, Gülistan; Mevlânâ’n›n,
Mesnevî gibi ö¤retici nitelik tafl›yan eserlerinde öne sürülen düflünceleri desteklemek
için anlat›lan öykücükler aras›nda fabl örneklerine rastlan›r. Bu öykücükler genellikle
ayr›nt›lar› de¤ifltirilerek sonraki yüzy›llarda da ifllenmifltir. Tanzimat Döneminde ise
Ahmet Mithat Efendi “K›ssadan Hisse” ad›n› tafl›yan öykü kitab›nda fabl türünü
denemifl, fiinasi La Fontaine’den çeviriler yapm›flt›r. Ancak bütün hayvan masallar›n›
ya da alegorik eserleri fabl türü içinde düflünmek yanl›flt›r. Ö¤reticili¤inin, kahramanlar›n›n
hayvan oluflunun yan›s›ra fabl’in bir baflka özelli¤inin k›sal›k, yal›n ve aç›k anlat›m
oldu¤u unutulmamal›d›r.
Fabl yazar› konuyu serim-dü¤üm-çözüm tekni¤ine ba¤l› kalarak en k›sa ve ders
ç›kar›lacak yan›n› vurgulayacak biçimde okuyuca aktar›r. Fabl’de ayr›nt› yoktur.
Eski Türk edebiyat›nda ö¤retici nitelik tafl›yan k›ssadan hissenin en yayg›n
örnekleri Attar’›n Mant›ku’t Tayr ile 15. yüzy›l flairi fieyhi’nin yazd›¤› Harname adl›
mesnevisidir. Orhan Veli ve Sabahattin Eyubo¤lu’nun La Fontaine çevirileri fabl
türünün bizdeki baflar›l› örnekleridir.

☛

fieyhi’nin Harname’si nas›l bir eserdir?
Harname’deki kifliler, insan huy ve ihtiraslar›n› simgeleyen eflek ve öküzlerdir.
Hikâye manzumdur ve mizahl› bir dille kaleme al›nm›flt›r. fieyhi, bu hikâyesiyle vermek
istedi¤i “ibret” dersini “Boynuz umdum, kulaktan ayr›ld›m.” diyerek özetlemifltir.
HARNÂME
Bir eflek var idi za’if nizâr
Yük elinden kat› flikeste vü zâr
Gâh odunda vü gah suda idi
Dün ü gün kahr ile k›suda idi
Ol kadar çeker idi yükler a¤›r
Ki teninde tü komam›flt› ya¤›r.
Duda¤› sarkm›fl idi düflmifl enek
Yor›lur, arkas›na konsa sinek
Arkas›ndan al›n›nca palan›
Sanki it art›¤›yd› kalan›
Bir gün issi eder himayet ana
Yani kim gösterür inayet ana
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Ald› palan›n› vü sald› ota
Otlayarak biraz yürüdi öte
Gördi otlakta yürür öküzler
Odlu gözler, gerlü gö¤üsler
Sömürüp öyle yirler otla¤›
Ki k›l›n çekicek tamar ya¤›
Do¤ranur idi arpa arpa teni
Gözi görince bir avuç saman›.
Yok m›dur gökte bizüm ›lduzumuz
K’olmad› yir yüzinde boynuzumuz
fiEYH‹ / Harnâme

ANLAMA VE YORUMLAMA
1.

“Kral›n Saray›” adl› fabl’den ç›kar›lan derse kat›l›yor musunuz? Niçin?

2.

Rousseau’nun fabl hakk›nda yazd›klar› için ne düflünüyorsunuz?

3.

“Geyikle Asma” adl› fabl’de yer alan kahramanlar›n kiflilik özelliklerini k›saca
yaz›n›z.

4.

Atmaca ile Bülbül fabl’inde atmacan›n olaylara bak›fl›n› k›saca yaz›n›z.

5.

fieyhi’nin Harnâme adl› eserinin önemi nereden kaynaklanmaktad›r?
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