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NAZİRE AKBULUT

Kapsayan ve kapsanan anlatının ilk örneğini Binbir

Gece Masalları oluşturur. Ancak bir edebiyat

tekniği olarak farklı versiyonlarını Avrupalı yazarlar

ve araştırmacılar geliştirmiştir. Edebiyat tekniği

olunca bilimi de gecikmemiştir. Geniş bir konu

olan kapsayan – kapsanan anlatıyı yalnızca bir

örnekleme ile sınırlayacağım.
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Bir araya gelen insanlar

----- ya sohbet ederler

----- ya birlikte eğlenirler

----- ya da kavga ederler.

Bir arada iken herkes birbiriyle konuşsa kuru gürültü oluşur

Ezberi güçlü, anlatımı hoş biri konuşur veya anlatır

diğerleri de dinlerse bir anlatıcı kültürü oluşur.

Örneğin: Ferhat ile Şirin gibi aşk hikâyeleri;

âşıkların sazlı-sözlü destanları dillendirmeleri;

köy odalarında Battal Gazi veya Genç Osman gibi menkıbeleri;

ninelerden masallar,

çîrokbêjlerin Kürtçe hikâyeler anlatmaları gibi.

1. KONUYA GİRİŞ



Masal Anlatıcısı

Almanca - Märchenerzähler

Osmanlıcada – Arapça kökenli 

Ravi--- («Hadisleri kim kimden rivayet etmiştir?

Rivayet eden, hikâye eden, söyleyen,

anlatan, anlatıcı demek») ve

Kassas --- «Bir olayı nakleden, hikâye yazan, 

kıssa ve destan anlatan ve dinî öğütler 

veren kıssacı vâiz» İslam Ansiklopedisi.

Anadolu’da -- Âşık, ozan (nazım – nesir)

Suriye’de – Hakawati

Kürtlerde – çîrokbêj

1. KONUYA GİRİŞ



2. KAPSAYAN ve KAPSANAN ANLATI

Biçim veya biçimsellik kimi zaman

eleştirilir veya reddedilir. Ancak Andre

Jolles’un, Binbir Gece Masalları’nın

Fransızcadan Almancaya çevirisine yazdığı

Önsöz’de ifade ettiği gibi biçim, “bir bütüne

dönüşen şeyin tamamlanmışlığıdır (Önsöz:

VIII).”

Biçim; ilgilendiğimiz nesnenin içeriği,

şekli, kapladığı alan, çevresiyle ilişkisi,

yani kendisi ile ve çevresi ile bağlantısıdır.



* Bazen bir anlatı kapsayan öykü ile başlar ancak kapsanan öyküyle biter.

** Bazen de öykü kapsayan anlatı ile başlar ve biter, ancak araya
kapsanan bir anlatı alır.

Kapsayan anlatım / 

NATHAN ve 

SELAHATTİN EYYUBİ

2. KAPSAYAN ve KAPSANAN ANLATI

Kapsayan ve Kapsanan anlatı/öykü edebiyat terimini duyup

duymadığınızı bilmiyorum. Ancak ben bunun adını da, bir edebiyat

tekniği olduğunu da bilmeden, bu türe ilk kez 1967-68 yılında

ilkokul okuma kitabının bir öyküsünde rastlamıştım. Yaklaşık şöyle

diyordu: “Nine torunlarını etrafına topladı, sobanın üstünde

kestaneler pişerken onlara masal anlatmaya başladı: Bir varmış bir

yokmuş […].” İşte en yalın haliyle bu bir Kapsayan Anlatımdır.

Bir edebiyat eseri, kapsayan anlatı veya kapsayan öykü dediğimiz

hikâye ile başlıyor sonra bu anlatı içinde başka anlatı veya anlatılar

aktarılıyorsa buna da kapsanan anlatı veya kapsanan öykü deniyor.

Kapsanan anlatım

Yüzük Parabeli

Kapsayan anlatım / 

NATHAN ve 

SELAHATTİN EYYUBİ



Giovanni di Boccaccio “Decameron”

(1348)

1ci günün 5ci nuveli

Gotthold Ephraim Lessing 

“Bilge Nathan” (1779)



2.2. NUVEL NEDİR? 

J. W. von GOETHE’nin Nuvel tanımı : “Başlangıçta bize,

iyi hayal edilmiş ve düşünülmüş hikâyeler anlatın! Ama

içinde az sayıda insan ve olay geçsin. Hikâyeler; gerçek

ve doğal olsun, ama sıradan olmasın. Olabildiğince kısıtlı

eylem, gerektiği kadar da ruh içersin. Hikâyeler durağan

olmasın, bir noktada yavaş yavaş ilerlemesin, ama

hızlanmasın da. İçinde geçen insanlar hoşlandığımız

tipte olsun. Mükemmel değil ama iyi, olağanüstü değil

ama enteresan ve sevimli. Hikâyeleriniz, eğlendirici

içerikte olsun. Dinlediğimiz süre boyunca bizi tatmin

etsin, bittiğinde de arkasında bizi düşünmeye yönelten

sessiz bir uyarıcı etki bıraksın (Goethe 1795; ÇEV. NA).”

Boccaccio’nun Decameron adlı eseri, nuvel edebi tür ile yazılmıştır. Her 

şeye adını koymakta tembellik etmeyen araştırmacılar, adı ile birlikte 

tanımını da yaparlar.



Decameron’da, üç erkekten biri olan Neifile’nin din ile ilgili bir 

önceki öyküsü toplulukta Flomena adlı kadında, din ile bağlantılı 

bir başka hikâyeyi çağrıştırır:

Babil’in hükümdarı Sultan Salahattin Eyyubi

Acil büyük bir meblağa gereksinim duymuş

Adaletli Selahattin Eyyubi istese,

Tebaasından biri olan İskenderiye’li tefeci Yahudi

Melchisedech’ten alır; ancak huzuruna çağırır ona şu

soruyu yöneltir:

“[…] ilahi dinlerden hangisini, Yahudiliği mi, Müslümanlığı

mı yoksa Hıristiyanlığı mı, hakiki olarak görüyorsun,

bilmek isterim.”

2.3. DECAMERON: 

YÜZÜK PARABELİ / KISSADAN HİSSE



Yahudi, Selahaddin Eyyubi’nin onu, kendi sözleri ile vuracağını

hemen anlar ve bir dini diğerine üstün tutmamaya dikkat ederek:

2.3. DECAMERON: 

YÜZÜK PARABELİ / KISSADAN HİSSE

Bir zamanlar çok varlıklı bir adam varmış. Bu adamın çok

büyük serveti yanı sıra, bir de değerli olduğu kadar harika

bir yüzüğü sahipmiş. Yüzüğü, hangi oğluna miras

bırakırsa, varisi olarak gereken saygı ve hürmeti görmesini

ve bunun böyle sürüp gitmesini vasiyet etmiş.

Bu gelenek böylece kuşaktan kuşağa, çağdan çağa

devretmiş. Ta ki sıra; yiğitlikleri, babaya itaatkâr oluşları

ve ona karşı sevgi saygılarıyla her biri babalarının gözünde

kıymetli olan üç oğula sahip bir babaya gelene kadar.



Baba------------iki yüzük daha yaptırmış

Vefat etmeden önce, her bir oğluna birer yüzük vermiş

Baba vefat ettikten sonra her bir kardeş, hak iddia etmiş.

Ancak gerçek yüzüğü saptanmayacak olanaksızmış.

“Ve böylece Efendimiz”, der Melchisedech, “baba, yani

Tanrının bu üç topluma bahşettiği kitaplardan ötürü her

tebaa, gerçek mirasçının kendileri olduğunu, yani

hakikat yasalarının onlarda olduğuna inanıyor ki siz de

bu nedenle bu soruyu bana yönelttiniz, her biri diğerini

kendi kitabını uygulamaya zorluyor. Gerçek kitaba kimin

sahip olduğu sorusu ise tıpkı yüzüklerde olduğu gibi hala

muğlaklığını koruyor.”

2.3. DECAMERON: 

YÜZÜK PARABELİ / KISSADAN HİSSE



Selahaddin Eyyubi, Yahudi’nin tuzak soruyu fark ettiğini anlar

Gerçeği Melchisedech’e itiraf eder

Melchisedech, Selahaddin Eyyubi’nin istediği her meblağı 

karşılar

Selahaddin Eyyubi de ilk fırsatta aldıklarını hakkıyla geri öder 

Yaşamı boyunca da büyük payelerle dostu olarak hep 

yanında tutar (s. 53-56; özetleyerek çev. NA)

2.3. DECAMERON: 

YÜZÜK PARABELİ / KISSADAN HİSSE



3. Tiyatronun Temel Kuralları

 Toplum hiyerarşisinde üst basamaklarda olan 

kahramanın trajedisini işleyen manzum oyunda

 Üç Birlik Kuralı:

Sadece bir olay işlenecek

Tüm oyun tek mekanda geçecek

Olayın tümü 24 saati geçmeyecek

 Trajedi önemlidir ve 3 perdeden oluşuyor:    

Dönüm Noktası/Peripeti

Giriş/Exposition

Trajedi/Katastrophe

 Katharsis – oyunu izlerken olayla/kişiyle 

özdeşleşmek, onunla aynı duyguları yaşamak

 Sosyal sınıf ayrımına ve üç birlik 

kuralına son verir

 Kahraman ve rakibi (Protagonist –

Antagonist) olguları devam ediyor

 Kahraman artık burjuvaziden birileri; 

«burjuva dramı» türü

 Perde sayısı beşe çıkıyor 

 “Duygululuk/ duyarlılık” kavramını 

yerleştiriyor

 Aydınlanma dönemi idealleri olan 

mantık, hoşgörü, özgürlük ve 

insanlık konularını işler.

 Gotthold Ephraim Lessing Aristoteles



3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)

18ci Yüzyılda Lessing’in İlahi Dinlerin Kardeşliği Felsefesi

Yer: Kudüs Zaman: 2. Haçlı Seferleri Sonrası  (12.yy.)

Tacir Nathan, Yahudi ve zengin.

Kızı Reha’ya, bir Hıristiyan olan Daya arkadaşlık ediyor .

Yokluğunda evinde çıkan yangından kızı Reha’yı bir tapınak Şövalyesi 

kurtarmış.

Bu Tapınak Şövalyesinin hayatını, esir olarak getirildiği Kudüs’te, hiç 

kimseyi bağışlamayan Selahaddin Eyyubi bağışlamış. 

Şövalye, Selahaddin Eyyubi’nin 20 yıl önce kaybolan kardeşine çok benziyor.

Keşiş Şövalye’yi, Patrik’in verdiği görev nedeniyle, Nathan teşekkür için 

Selahaddin Eyyubi de kimliğini merak ettiği için arar. 

Selahaddin Eyyubi, nakitte sıkışmış. Kız kardeşi Sittah, zengin Nathan’dan

almasını önerir. Adaletli hükümdar, bunu kendine yakıştırmaz.

Nathan saraya davet edilir. Gerçek dinin hangisi olduğunu sorar. Nathan

«yüzük parabeli» ile yanıtlar.

Nathan; Keşiş’in yardımı ile Selahaddin Eyyubi, Şövalye ve Reha arasındaki 

bilinmeyen bağı ortaya çıkarır.



“Salaheddin: Senden öğrenmek istediğim başka, bambaşka bir şey. O kadar

bilge olduğuna göre; şunu söyleyiver bana, hangi din, hangi kitap senin

için en doğrusu?

Nathan: Sultanım, ben bir Yahudiyim.

Salaheddin: Ben de bir Müslümanım. Hıristiyan da ikimizin arasında

sayılır: Ama üç dinden yalnız biri gerçek olabilir. Senin gibi birisi,

kendisinin doğumla tesadüfen atıldığı yerde kalamaz; ya da eğer kalacak

olursa, bilerek, nedenini anlayarak, iyiyi seçerek kalır. Haydi!

Düşüncelerini paylaş benimle.”

Nathan şaşkındır:

“Paldır küldür konuya giriyor! Önce kapıya vurur insan, gelen dostsa,

hisseder insan. Dikkatli olmalıyım! Ama nasıl? Öyle koyu Yahudi gibi

davranmak olmaz. Hiç Yahudi gibi davranmamak, bu daha da kötü olur.

Çünkü eğer Yahudi değilsen o zaman neden Müslüman değilsin, diye

sormaz mı bana? Hah bu olur! Bu beni kurtarabilir! Sadece çocuklar

masalla kandırılmaz ya!” (Lessing 1999: 83, çev. Hayrullah Örs: 84-85)

3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)



3cü Perde 7ci Sahne’de Selahattin Eyyubi’yi şaşırtan 

yanıt bir Doğu masalı gibidir:

“Nathan: Çok eski zamanlarda Doğu’da bir adam

yaşarmış. Onun, yüce birinin verdiği, paha biçilmez bir

yüzüğü varmış. Yüzüğün taşı, içinde yüz güzel rengin

oynaştığı bir opalmiş, hem de onu bu güvenle taşıyanı,

insanlar ve Tanrı katında beğenir kılmak gibi gizli bir

güç varmış bu yüzükte.”

“Yüzük taşındaki opal, Antik çağdan Yeni Çağ’a kadar

tanrısal/ilahi lütuf ve sevgi sembolü olarak kabul edilir.

Zaten yüzük de başlangıcı ve sonu olmayan biçimiyle yüce

olanı sembolize eder. Tanrı da zaman zaman daire veya

yüzük olarak ifade edilir. (Schwebel 2022)”.

3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)



Kıssası anlayan Selahaddin Eyyubi itiraz eder:

“Salaheddin: […]Sana saydığım dinlerin kılık kıyafetten yemek içmeye kadar

birbirinden kolaylıkla ayırt edilebileceğini s anıyordum.”

Boccaccio’nun aksine Lessing; inanç, gelenek, cemaat/topluluk olgusunu derinlemesine açıklar.

“Nathan: Ama yalnız üzerine kuruldukları esaslar bakımından böyle değiller.

Çünkü hepsi öyküler üzerine kurulmuyorlar mı? Yazılı ya da anlatılarak gelen

öykülere. Öykülerin de sadece sadakat ve inançla benimsenmeleri gerekmez mi?

Öyle değil mi? Evet, kimin sadakatinden, inancından şüphe edilmez? Kendin gibi

olanların değil mi? Kanından olduklarımızın değil mi? Çocukluğumuzdan beri

bize karşı sevgilerini kanıtlamış olanlarınkinin değil mi? Aldatılmanın bizim için

faydalı olacağı yerlerde bile, bizi asla aldatmamış olanlardan değil mi? Nasıl olur

da ben, babama, senin babana inandığından daha az inanabilirim? Ya da bunun

tersi? Benim dediklerimi yalancı çıkarmamak için, kendi dedelerini yalancılıkla

suçlamanı isteyebilir miyim? Ya da tersini? Aynı şey Hıristiyanlar için de

böyledir. Değil mi?”

3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)



“Nathan: Yargıç şöyle demiş: Benim işimin bilmece çözmek

olduğunu mu sanıyorsunuz? […] Ama durun! Duyduğuma göre

gerçek yüzüğün sevdirme, Tanrı ve insanlar katında beğenilir

hale getirme gibi sihirli bir gücü varmış. İşte bu bir karara

varmamızı sağlayabilir! Çünkü sahte yüzükler bunu

başaramayacaktır! Haydi. İçinizden ikisi hanginizi en çok

seviyor bakalım? Söyleyin! Susuyor musunuz? Yüzükler yalnız

insanın içinde mi etkili oluyor?/Yüzüklerin etkisi kişinin

kendisine mi dönüktür? Dışarıdan bir şey belli olmuyor mu?

Bir diğerini etkilemiyor mu? Her biriniz, sadece kendini mi

seviyor en çok? […] [Düzeltme, NA]

3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)



“Haydi bakalım! Her biriniz çıkarsız ve ön yargılardan

arınmış sevginin peşinden koşun! Her biriniz yüzüğünün

taşındaki gücü göstermek için ötekilerle yarışsın! Bu güce

tatlılıkla, iyi geçinmekle, iyilik etmekle, Tanrı'ya içten

bağlılıkla katkıda bulunsun.” (Lessing 1999: 89-90)

3.1. GOTTHOLD EPHRAİM LESSİNG 

(1729-1781) 

BİLGE NATHAN (1779)



Kapsayan anlatım 

/ öykü

Kapsayan anlatım/ 

öyküKapsanan anlatım

(Ringparabel)

4. ÇIKARIM

 Decameron

Veba salgını ve 

baskılanmış cinsellik

 Bilge Nathan

Aydınlanmanın 

getirdiği hoşgörü kültürü



NAZİRE AKBULUT


