Çalıkuşu
Öykü Babası devletin durumu yüzünden kızına vakit ayıramayan bir subay, annesi ise hasta bir ev hanımı olan
Feride, küçük yaşta hem öksüz hem yetim kalır. Teyzenin arzusu ile yatılı bir Fransız okuluna gönderilir, gittiği
okulda yaramazlıkları yüzünden namı “çalıkuşu” olur. Yaz tatillerinde teyzesinde kalan Feride, teyze oğlu
Kâmran ile aşk yaşar. Lakin Kâmran’ın İspanya’ya gittiği dönemde başka bir kıza daha evvel evlilik vaadi
verdiğini öğrenince her şeyden kaçar ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik yapmaya başlar. Görev
yaptığı yerlerde günlük tutar, babası gibi değer verdiği Hayrullah Bey hastalanıp yatağa düşünce Feride’nin
defterini bulup okur. Ve öldükten sonra son arzusu Feride’nin Kâmran’a kapalı bir zarfı teslim etmesi olur.
Vasiyetini yerine getirmek için teyzesinin yanına giden Feride, Kâmran’a emaneti verir. Kâmran da Feride’yi bir
daha bırakmaz, evlenirler.
Kişiler
Feride Romanın en önemli kahramanı olan Feride, annesi ve babası vefat edince teyzesi tarafından büyütülür.
Pek çok şeyi içinde kendi kendine yaşamaktan zevk alan Feride, gururdan oluşan bir kibre sahiptir. İnsanlara
ihtiyacı olduğunu belli etmek istemez. Yaramaz ve etrafına neşe saçan halleri ile Feride, çevresinde haylaz ve
yaramaz bir kız olarak tanınır.
Kâmran Feride’nin teyzesinin oğlu aynı zamanda sevdiği olan Kâmran da son derece yakışıklı, kibar ve sevecen
biridir.
Munise Feride’nin evlatlık aldığı Munise, Feride’ye yalnız geçen günlerinde destek olan, yardımcı olan, güzel
ve bir o kadar zeki sekiz yaşlarında bir köylü kızıdır.
Doktor Hayrullah Oldukça yaşlı olmasına rağmen sevimli ve iyi kalpli biri olan doktor Hayrullah, ölüm
döşeğinde iken Feride’nin ayrıldığı Kâmran’a kavuşmasına vesile olur. Feride’ye laf gelmesin diye onunla
evlenir ve mirasını dahi Feride’ye bırakır.
Müjgan Feride ve Kâmran 'ın teyze kızları olan Müjgan her ikisinin de yakın dostudur. Feride’ye göre Müjgan
daha yaramaz ve hoppadır. Mujga’ın yaramazlığı Feride’nin Kamran’a kavuşma aşamasında işe yarar, zira
kendisi Feride’nin daha sonra açması için verdiği paketi hemen açmasaydı belki de Kamran, Feride’yi bir daha
bulamazdı.
Besime Hanım Feride'nin teyzesi olan Besime Hanım, Kâmran'ın annesidir. İyi kalpli ve yardımsever bir
kadındır. Duygusal ve düşüncelidir.
Tema
Sabrın Önemi Romanda yer alan ana fikir, aşk, sevgi konusunda her ne kadar zorluklar yaşansa da bazı şeyleri
kazanmak için sabretmenin ve dürüst olmanın önemidir.

