
 
 

 
 

HEZARFEN VE KANATLARI 
OYUNCULAR 

AYŞE                                               : Eylül KURT 

HEZARFEN                                     : Efe TOKSOY 

HIRSIZ                                             : Zeynep AYNACI 

ZAPTİYE                                          : Kenan AYNACI 

YAŞLI TEYZE                                   : Beyza KARAKOÇ 

SİMİTÇİ                                           : Bahadır HÜSAMOĞLU 

SAKA                                               : Ali İhsan DEMİRBAŞ 

MUSTAFA                                       : Esat BEŞİK 

1. ANLATICI                                    : Gülten ÇUBUK 

2. ANLATICI                                    : Duygu GÖKSU 

 

(ÇIĞIRTKAN) 

Güm güm de güm güm.. 

Hey hey de hey hey! 

Kulak verin Çığırtkana.. 

Gitmesin diyeceklerim yabana.. 

Ahmet Çelebi’dir adı.. 

Uçmaktır maksadı.. 

Cambaz Ahmet bu Salı Galata kulesinden atlayacak.. 

Marifeti yamandır…Atlayıp havada kalacak.. 

 Ahmet der ki, Galata’dan atlar Haliç’i geçerim.. 

Üsküdar’a konar, bir yorgunluk kahvesi içerim.. 



 
 

 
 

İzlemesi bedava. Toplaşın ey insanlar 

Anlatırsınız ilerde. ..kuş adam var idi bir zamanlar.. 

Güm güm de güm güm.. 

Hey hey de hey hey… 

1. Anlatıcı.  Duydunuz mu siz de? Olacak şey mi bu? Adamın biri çıkmış ortalığa..Uçacağım 

da uçacağım aman diye tutturmuş.. 

2. Anlatıcı. Belki de aklı bir karış havadadır.. Kim bilir belki de kafası su dolu kovadadır.. 

1. Anlatıcı. Uçmaya kalkışan kahramanımızın adı Hezarfen Ahmet Çelebi. Kendisi bir bilim 

adamıdır, yoksa sıradan bir cambaz mı sandınız onu? 

2. Anlatıcı. Zaten, Hezarfen dediklerine göre bilim adamı olduğu belli…Eh, adı 

üstünde Hezarfen demek, bin fen, yani bin bilim demek… Neyse, biz efsaneyi sürdürelim.. 

1. Anlatıcı. Sözün kısası, Çığırtkan ortalıkta dolanır da duymayan kalır mı? Ya duyanlar 

konuşmadan dururlar mı? 

2. Anlatıcı. Tabii canım! Hiç unutmam..Bir keresinde de.. 

1. Anlatıcı.  Gelin şimdi de zamanın insanlarına kulak verelim.. Hezarfen’in yapacaklarıyla 

ilgili neler düşünür, neler söylerler, dinleyip öğrenelim… 

2. Anlatıcı. İşte Galata Meydanı! Meydanın hemen ardında tüm görkemiyle Galata Kulesi… 

Koca kenti kuşbakışı görmek isteyenlerin tıknefes çıktıkları koca kule.. 

SAKA. Su var..Buz gibi su..Dişlere keman çaldırmazsa para yok.. 

SİMİTÇİ. Saka kardeş…Çığırtkan’ı duydun mu? Adamın biri kuş gibi uçacakmış.. 

SAKA. Duymaz mıyım? Salıya büyük iş var bize..Meydan adam almaz..Biz de iyi satış yaparız.. 

SİMİTÇİ. Aklın fikrin satışta. Adamı merak etmez misin? 

SAKA. Nesini edeyim canım! Paşa gönlü uçmak istemiş..Eh, yolu açık olsun.. 

KADIN. Ay ay..Ayağıma kara sular indi..Şurdan bana bir bardak su ver Saka efendi.. 

SAKA. Hemen vereyim hanım abla.. Bana sorarsan bu kadar yürüyüp yorulmana gerek yok.. 

KADIN. O da ne demeye geliyor şimdi? 

SAKA. Sen de şu Hezarfen efendi gibi, gideceğin yere uçuver canım. 



 
 

 
 

KADIN. A üstüme iyilik sağlık..Elin delisiyle beni bir kefeye mi koyuyorsun? 

 

Hezarfen’in Evi 

 

Hezarfen, kanatları onarıyor.. Elinde tutkal tenekesi… 

HEZARFEN. Başaracaksın Ahmet! Olacak bu iş! Kuş gibi uçacaksın… Sen uçacaksın, seni gören 

herkesin de aklı başından uçacak. İnsanoğlu başarırmış diyecekler…Başarırmış..Yeter ki bir 

yol istesin! İşin öncesi istemede, sonrası çalışmak. Yılmadan, usanmadan çalışmak , 

araştırmak. Aklın, bilimin başaramayacağı bir şey var mı? Yok! Yol gösteren, ışık veren başka 

ustalarım oldukça işim daha kolay… Evet, şimdi hesapları bir kez daha gözden 

geçirmeli..Ardından şu dev kanatlara bir kat daha tutkal sür bakalım Ahmet Efendi.. Sür ki, 

kanatların Boğaz’ın sert rüzgarına karşı durabilsin.. 

Kuledibi 

  

YAŞLI. Of! Bu ne sıcak hava yahu..Şöyle bir soluklanayım.. 

SİMİTÇİ. Babalık..Hezarfen’i duydun mu? 

YAŞLI. Ne diyorsun, duymuyorum! 

SAKA. Babalığı zorlama. Kulaklar iflas etmiş.. Hezarfen’i nerden duysun! 

SİMİTÇİ. Sen öyle san. Babalık işine gelenleri duyanlardan… 

KIZ. Ay! İmdat..Hırsız var…Çantam çalındı dostlar.. 

KADIN. Yakalayın..Hırsızı gördüm..Tutun şunu.. Kaçıyor.. 

ZAPTİYE. Kaçıyorsa sorun yok.. Uçarsa o zaman korkacaksın..Gel bakalım eli uzun. Yine iş 

başındasın demek! 

HIRSIZ. Yapma ağabey! Ben vatandaşın iyiliğine çalışıyorum.. 

ZAPTİYE. O da ne demeye geliyor şimdi? 

HIRSIZ. Çığırtkan’ı duydun.. Adamın biri uçacakmış. Milletin cüzdanı uçmasın, yerinde 

dursun diye tek tek kontrol ediyordum.. 



 
 

 
 

ZAPTİYE. Ben seni karakolda bir kontrol edeyim en iyisi. Bakalım uçmakta mısın, uçurtmakta 

mısın? 

Hezarfen’in Evi 

 

ARKADA LEONARDO’NUN ÇİZİMLERİ BULUNMAKTADIR; KANATLARLA BİR 

SÜRE OYNAR; ONLARI LEONARDO’NUN ÇİZİMLERİYLE KARŞILAŞTIRIR. 

. 

HEZARFEN. İşte büyük Usta Leonardo’nun çizimleri. Ah, insanı nasıl da cesaretlendiriyor. 

Duydum seni Leonardo Usta.. Yaptıklarını ettiklerini öğrendim.. Bana yalnız olmadığımı 

hatırlattın; sağ olasın! Bu çizimler, insanı gökyüzüyle yarışmaya çalışan bu devasa çizimler 

bana güç veriyor..Yalnız değilsin Hezarfen! Yalnız değilsin! 

 

BİR KELEBEK, HEZARFEN’İN KANATLARINA KONAR; KELEBEKLE BİRLİKTE 

KANATTAKİ IŞIK GÜÇLENİR) Şu kelebeğe de bakın hele!. Onların da kanadı var, onun için de 

uçabiliyorlar. (KELEBEĞİ ELİNE ALIR; ÇİZİMLERE YAKLAŞIR) Sevgili kelebek, önümüzdeki Salı 

da ben de uçacağım. Tıpkı senin gibi. Leonardo çizimleri yaptı, ama ben, Hezarfen Ahmet 

Çelebi bu kanatlarla havada kalmayı başaracağım!. (KELEBEĞİ SERBEST BIRAKIR) 

KIZ. Ay! Şu cambazın Salı günü uçacağı doğru mu bey amca? 

YAŞLI. Ah ah.. Dünya değişiyor hanım kızım. İnsanoğlu kuşa özendiyse orda durmayacaksın 

demektir..Tekinsiz oldu dünya.. 

BOHÇACI. Kim inanır canım! Adamcağız ekmek parası kazanacak zahir! 

KIZ. Ya düşer bir yerini kırarsa.. 

YAŞLI. Bırak kızım bırak..Kırılacağı varsa kırılır. Yeter ki kalpler kırılmasın! 

Hezarfen’in Evi 

AYŞE. (KAPIDAN BAŞINI UZATIR ) Dayı… Girebilir miyim? 

AHMET. Sevgili yeğenim..Küçük Ayşe. Gel..Yaklaş yanıma! 

AYŞE. (KANATLARA YAKLAŞIR) Bunlar ne kadar güzel böyle! 

AHMET. Bu gördüklerin kanat Ayşe. Kısmet olursa bunlarla uçacağım.. 



 
 

 
 

AYŞE. Uçmak mı? Kuşlar gibi mi yani? 

AHMET. Neden olmasın? Kuşların kanatları varsa biz insanların da aklı var.. 

AYŞE. Akıl uçmaya yeter mi peki? 

AHMET. Denemeden nasıl bilebilirim! Çabam da bu işte Ayşe. İnsanoğlunun aklı kuşun 

kanadının aynısını yaptırabilir. Gerisi ise denemeye kalmış.. 

AYŞE. (EL ÇIRPAR) Dayım uçacak..Dayım kuş gibi uçacak! 

AHMET. Sabırsızlık gösterme Ayşe. Kanatları yapmakla iş bitmiyor.. 

AYŞE. Anladım! Bir de kuyruk yapacaksın. 

AHMET. (GÜLER) İlahi çocuk. Kuyruk yapmayacağım tabii ki. Ama ince hesaplar, kağıt 

üstünde çalışmalar yapmam gerek.. 

MUSTAFA. (GİRER) Oh! Dayı yeğen eğleniyorsunuz bakalım! 

AHMET. Mustafa, sevgili kardeşim..sen miydin..Gel, yanımıza gel.. 

MUSTAFA. Ne yazık ki ben eğlencenize katılamayacağım ağabey. 

AHMET. Senin canın sıkılmış yine! 

MUSTAFA. Bütün şehir senden söz ediyor ağabey. Şu yapacağın cambazlık.. 

AHMET. Mustafa! Ben cambaz değil, bir bilim eriyim! 

MUSTAFA. İşin o yanını bilemem..Ama Salı sabahı Galata kulesinin altında toplanacak bütün 

insanlar cambaz seyredeceğini düşünüyor.. 

AYŞE. Dayım uçacak..Kuş gibi uçacak. 

AHMET. Ayşe..bizi biraz yalnız bırakır mısın? Daha sonra yine gelirsin olur mu? 

AYŞE. Tamam dayı. Ben de şimdilik sokakta uçurtma uçururum.. (ÇIKAR) 

MUSTAFA. Ağabey! Ayşe’den farkın yok bana soracak olursan. Şu iş.. fena olacak..Söylemedi 

deme sakın! 

AHMET. İşte yine başladın! 

MUSTAFA . Ağabey..Çılgınlık bu! Kendini kuleden aşağıya atacaksın.. 

AHMET. Atmayacağım Mustafa. Uçacağım! 



 
 

 
 

MUSTAFA. Ya yere çakılırsan? 

AHMET. Eh! Hesapta bir yanlışlık yapmışım demektir ki, işte o zaman bana kızarsın. 

MUSTAFA. İşin eğlencesindesin! 

AHMET. Bilimin heyecanı insanı eğlendirir Mustafa. Keşke sen de biraz ilgilenseydin! 

AHMET. (YALNIZ) Zamanıdır Ahmet! Deneyeceksin. Bu cüretli kulunu utandırma Tanrım. 

İnancımı tam, bilgimi kusursuz kıldım. Gayreti de unutmadım. Üfle sıcak nefesinle kol 

altlarıma. Kuş misali havada tut beni… Bilimin aşkı insanın çabasıyla buluşsun. Galile’nin, 

Leonardo’nun, velhasıl aklını ilime irfana vermiş her kulun gücü toplansın bende. Toplansın 

ki, yarın yine övgüyle gönençle ansınlar beni. Hezarfen’in gayretiyle insan aklı uçmanın da 

hakkından geldi desinler… Tanrım! Utandırma bu kulunu. Balmumuyla güçlendirdiğim, 

bilgiyle donattığım kanatlarımı havada tut, toprağa gömme! 

AYŞE. (GİRER) Dayı! Atlıyor musun sahiden? 

AHMET. Ayşe! Burada ne arıyorsun? Aşağıda olmalıydın.. 

AYŞE. Kendine boşluğa bırakacağın bu an yanında olmak istedim dayı. Sana güç vermek 

istedim.. 

AHMET. Ayşe! Merak etme…Gücüm tamdır. Bilimle inançla donattım ben gücümü. 

AYŞE. Öyleyse…öyleyse uçacaksın dayı. 

AHMET. Bana inanman ne güzel! 

AYŞE. Dahası..senden sonra ben de uçacağım dayı… Arkadaşım Ali de, Meryem de uçacak. 

Herkes seni bekliyor. 

AHMET. Sizi utandırmayacağım Ayşe.. Evet! Şimdi benim için dua et! ZAMANIDIR! 

  

SAKA. Bakın bakın! Kule’nin balkonuna bakın.. 

YAŞLI. Cambaz bu muymuş? Cılız bir adam bu yahu! Ben de şöyle Zaloğlu Rüstem gibi birini 

bekliyordum.. 

DENİZCİ. Babalık! O adam cambaz değil Hezarfen! Yani bir bilim adamı.. 

ZAPTİYE. Susun da adamı izleyelim yahu! 

 



 
 

 
 

HEZARFEN KULEDEN ATLAR! KANATLARINI SÜZEREK UÇMAYA BAŞLAR 

OYUNCULAR HEYECANLA İZLEMEKTEDİRLER) 

1. Anlatıcı. Hezarfen kendini boşluğa bıraktı… Kanatlarını şöyle bir iki çırpındı ve havada 

dengede kalmayı başardı… O an gövdesi iri bir kuşa benziyordu. 

2. Anlatıcı. Galata meydanında toplananlar bu büyüleyici manzara karşısında bir an için 

nefeslerini tuttular. Kadınlar gözlerini yumdu..Erkekler la havle çektiler ve öylece beklediler. 

Beklenenin aksine Hezarfen yere çakılmadı. Gümüş rengi kubbelerin, gökyüzüne doğru 

uzanan minarelerin tepesinden süzülerek Haliç’in üstüne doğru uçmaya başladı. 

1. Anlatıcı. Boğazın sakin ve huzurlu kuşları, martılar, karabataklar, leylekler aralarına 

birdenbire karışan bu davetsiz misafiri biraz merak, biraz da şaşkınlıkla izliyorlardı. 

2. Anlatıcı. Hezarfen güçlü rüzgarı da arkasına alarak Haliç’i geçti… Üsküdar’a ulaştı ve 

Doğancılar Meydanı’ndaki büyük caminin önüne sessizce indi…Koca şehirdeki o bir ağızdan 

tutulmakta olan derin soluk gökyüzüne bırakıldı. Herkes rahatlamıştı. Bilim hakkını vermiş, 

insanoğlu bir büyük sınavdan daha yüz akıyla çıkmıştı… Herkes rahatlamıştı dedik ya, bu 

doğru değildi elbet! 

1. Anlatıcı. Ama insanoğlunun uçma öyküsü orada noktalandı mı arkadaşlar? Dışarı çıkınca 

gökyüzüne başınızı kaldırın ve uçaklara bakın. 

2. Anlatıcı. Günümüzde yıldızlarla yarışıyor insanoğlu… Her birimize olağan, dahası sıradan 

gelen bu gelişmelerin nasıl bir bedel ödediğini gördünüz. Bilimin bizlere armağan ettiği her 

olgunun, her buluşun arkasında insanın verdiği savaşım var arkadaşlar; bunu hiç 

unutmayalım. 

 


