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ÖZET
Bu yaz›da, sözlü kültürün bir ürünü olan epik anlat›n›n bir yaz›l› edebiyat ürünü olan roman›n dönüﬂtürerek beslendi¤i bir kaynak olarak irdelenmesi söz konusudur. Mikhail Bakhtin, epi¤i art›k miad›n› tamamlam›ﬂ bir tür olarak tan›mlamakta, ça¤›n gelecek vaat eden türü olarak roman› iﬂaret etmektedir. Nitekim yaz›n›n konusunu oluﬂturan ‹hsan Oktay Anar’›n Puslu K›talar Atlas› adl› roman› da ilk anda epik anlat› özellikleri taﬂ›maktan çok uzak görünmektir. Fakat Axel Olrik’in “Halk Anlat›lar›n›n Epik Kurallar›”
baﬂl›kl› yaz›s›nda belirledi¤i on üç kural temel al›narak irdelenen romanda bu kurallardan onunu saptamak
mümkün olmuﬂtur. Yazar›n sav›na göre, bilinçli bir tercihin ya da bilinçsiz bir al›ﬂkanl›¤›n sonucu olarak romanda gerek karakter yaratma gerek dramatik yap›da epik anlat›n›n kurallar› uygulanm›ﬂ ve devrini tamamlam›ﬂ bir tür olan epi¤i dönüﬂtürerek yeniden üretmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
epik kurallar, roman, Axel Olric, Mikhail Bakhtin.
ABSTRACT
In this article, epic, which is a product of oral culture, is considered at length as a source which is
transformed and consumed by novel, a product of written culture. Mikhail Bakhtin defines epic as an expired kind and points at novel as a promising one. In fact, the first impression about ‹hsan Oktay Anar’s Puslu
K›talar Atlas›, which constitutes the subject of this article, is that this novel has little in common with the
characteristics of an epic. However ten of the thirteen rules of an epic story, which are set by Axel Olric in
his article titled “Epic Rules of Folk Tales”, could be determined in this novel. This article claims that the
novelist takes advantage of epic rules as a result of either a deliberate choice or an unconscious habit while
creating characters and setting up dramatic structure and reproduces epic, which is considered as an expired kind.
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Bu yaz›n›n amac›, yaz›l› edebiyat›n
en önemli türü olan roman›n içinde epik
anlat›n›n izlerini sürmektir. Yaz›da inceleme konusu olarak seçilen kitap, ‹hsan
Oktay Anar’›n Puslu K›talar Atlas›’d›r.
Epik anlat› olma iddias› taﬂ›mayan ve
ilk bak›ﬂta epik anlat›yla iliﬂkilendirilemeyen bu kitap, bilinçli bir seçimdir.
Naz›m Hikmet’in ﬁeyh Bedrettin Destan›, Yaﬂar Kemal’in ‹nce Memed’i gibi zaman zaman daha ad›ndan baﬂlayarak
sözlü kültürün üretti¤i epik anlat›lar›
taklit eden yaz›l› edebiyat ürünü ortaya
koyma niyetini belli eden kitaplarda

epik anlat›lar›n izlerinin çok daha kolay
sürülece¤i aç›kt›r. Oysa bu yaz›da, bu
kadar aç›k izleri takip edip listelemek
yerine, daha gizli hatta bilinçsiz, ama içselleﬂtirilmiﬂ ve dönüﬂtürülmüﬂ bir biçimde roman›n içinde kullan›lan epik
anlat› tekni¤inin iﬂaretlerine ulaﬂmaya
çal›ﬂacakt›r. Yazar, epik anlat›n›n bütün
söylemsel ve biçemsel özelliklerinin bu
yap›tta görülemeyece¤inin bilincindedir.
Fakat yine de elde edilecek veriler, bir
sözlü kütür ürününün gerçek anlamda
yeniden üretimi olarak yorumlanabilir.
Ne olursa olsun bütün özetlerin ek-
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sik ve yetersiz olaca¤›n› bilmekle beraber, s›rf zorunluluktan bu yaz›n›n konusu olan Puslu K›talar Atlas› ﬂöyle özetlenebilir: 1681 ‹stanbul’unda Kürkçü Kap›s›’na yak›n bir yerde, Yelkenciler han›na bitiﬂik iki katl› ahﬂap bir evde o¤lu
Bünyamin ile yaﬂayan Uzun ‹hsan Efendi, bir dünya haritas›n› yapmaya karar
vermiﬂtir. Ancak bu haritay› yapmak
için yolculuklara ç›kmaya cesareti yoktur. Uzun ‹hsan Efendi, bu soruna kendine göre bir çözüm bulmuﬂtur. Uyku,
ruhun bedenden ayr›ld›¤› ve istedi¤i gibi
dolaﬂt›¤› dönem oldu¤una göre, “ruhun
zaten gidebildi¤i bu yerlere bir de bedenin kalk›p binbir zahmetle gitmesi abes
olurdu. […] Keﬂfedilmemiﬂ k›talar› görmek için usulüne uygun olarak uyku ﬂurubundan içerek istiareye yatmas› yeterliydi” (44). Roman›n baﬂ›nda Uzun
‹hsan Efendi’nin gerçek bir macerac›, ince ruhlu bir korsan, zorlu bir külhanbeyi
olan day›s› Arap ‹hsan; Uzun ‹hsan
Efendi’nin silik, muhlis o¤lu Bünyamin;
Arap ‹hsan’›n yolculu¤u s›ras›nda yan›nda getirdi¤i ele avuca s›¤maz, cin fikirli bir çocuk olan Alibaz; Venedik sefaretindeki iﬂinden içki al›ﬂkanl›¤› yüzünden at›lan, sonra diﬂçilik yapmaya baﬂlayan, zamanla insan bedene merak salan ve bir “teﬂhir atlas›” (27) yapmaya
karar veren Kubelik ile tan›ﬂ›r›z. Kubelik’in en önemli rolü, Arap ‹hsan’›n iste¤i üzerine Rendekâr’›n Zagon Üzerine
Öttürmeler adl› kitab›n› çevirmesidir.
Daha sonra Arap ‹hsan yerine, ye¤eni
Uzun ‹hsan Efendi’nin eline geçen bu kitap, roman›n temel sorunsal›n› ortaya
koyar. Roman, “düﬂüyorum, öyleyse var›m” noktas›ndan yola ç›karak, “düﬂlüyorum, öyleyse var›m ve vars›n›z” noktas›na ulaﬂ›r. Bu arada roman›n as›l karakteri, Bünyamin’dir. Bir gün babas›n›n uyku ilac›ndan aﬂ›r› dozda içince “öldü” san›larak diri diri gömülür. Ak›l almaz bir biçimde uyanmay› ve mezardan
sa¤ ç›kmay› baﬂar›r. Bu olay›n hem ard›ndan orduda la¤›mc› ustas› olan Vardapet’ten la¤›mc› olarak orduya yaz›l-
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mas› için teklif al›r. Teklifi kabul eden
Bünyamin, koynunda babas›n›n atlas›
oldu¤u halde Sofya’n›n kuzeyindeki bir
kaleye düzenlenen seferde yer al›r.
Amaç, kaledeki casusu kurtarmakt›r.
Fakat casusu kazd›klar› tünelden kaç›r›rlarken aksilikler yaﬂan›r, ustas› tünelde ölür. Bünyamin ve casus Zülfiyar
kaçarlarken Zülfiyar, Bünyamin’e siyah
bir para emanet eder ve sultana teslim
etmesini söyler. Çarp›ﬂma s›ras›nda
Bünyamin yüzü tan›nmayacak halde
a¤›r yaralan›r. Fakat Bünyamin içgüdülerine kulak vererek kimli¤ini ve üzerindeki emaneti kimseye, hatta Zülfiyar’a
bile bildirmez. ‹stanbul’a döndü¤ünde
evinin y›k›ld›¤›n›, babas›n›n yeniçeriler
taraf›ndan kör ve sa¤›r b›rak›larak dilenciler kethüdas› H›nz›ryedi’ye sat›ld›¤›n› ö¤renir. O da dilencilerin aras›na
kar›ﬂarak babas›n› bulmaya çal›ﬂ›r. Bu
arada Teﬂkilat-› ‹stihbarat-› Humayûn’un baﬂ› olan Büyük Efendi Ebrehe’nin hayat›n› kurtar›r, Ebrehe de onu
mükâfat olarak yan›na al›r. Teﬂkilat›n
içine giren Bünyamin, Ebrehe’nin casuslar› sayesinde her ﬂeyden haberdar oldu¤unu fark eder. Ebrehe, Bünyamin’nin
kitab›n›n içinde saklad›¤› siyah paran›n
ve o siyah para sayesinde yakalayaca¤›n› düﬂündü¤ü ölümsüzlü¤ün peﬂindedir.
Fakat H›nz›ryedi dilencileriyle birlikte,
Ebrehe’nin gizli karargâh›n› basarak
onu öldürür. Bünyamin’i de daha sonra
öldürmek üzere dilenceler loncas›na götürür. Ne var ki, Bünyamin’in daha önce
iyili¤i okundu¤u bir dilenci ona yard›m
ederek H›nz›ryedi’yi öldürür. Bünyamin
art›k özgürdür. Yaﬂad›¤› macera boyunca
âdeta fal bakarcas›na babas›n›n atlas›na, “atlas vacui”ye (boﬂlu¤un atlas›) dan›ﬂan Bünyamin roman›n sonunda yine
bu kitaba dan›ﬂ›r. Atlas›n son bölümünü
aç›p okuyan Bünyamin, babas›n›n ona
yazd›¤› mektubu okur. Mektubun bir bölümü ﬂöyledir:
Zihnimde bir düﬂ olan sevgili o¤lum, iﬂte böylece zavall› baban›n yaﬂayamad›klar›n› yaﬂad›n ve dokunamad›kla-
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r›na dokundun. Bir baban›n kendi o¤lundan bekleyece¤i ﬂekilde kahraman
de¤ildin. Son derece silik ve mütevaziydin. Bununla birlikte, arada bir senin
kula¤›na, karakterinle ba¤daﬂmayacak
sözler f›s›ldamadan edemedim. […] Sonunda, senin için düﬂledi¤im maceray›
yaﬂad›n ve böylece senin için yazd›¤›m
atlas› okumuﬂ oldun. Art›k benden ö¤renece¤in nihai ﬂeyi ö¤renmiﬂ oldun. 236-7
Bu al›nt›dan da anlaﬂ›laca¤› üzere,
roman›n sonunda Decartes’›n ya da romandaki ad›yla Rendekâr’›n sadece “düﬂünüyorum, öyleyse var›m” iddias› Uzun
‹hsan Efendi’de “düﬂlüyorum, öyleyse
vars›n›z”a dönüﬂür. Bu noktada, Dertli’nin dizesinden esinlenerek, ﬂöyle bir
soru sorulabilir: Epik, bu roman›n neresinde?
Mikhail Bakhtin, “Epik ve Roman”
baﬂl›kl› yaz›s›nda “kanonlaﬂm›ﬂ” edebiyat türleri aras›nda gösterdi¤i epi¤in bütün yönleriyle tamamlanm›ﬂ bir yap›t oldu¤unu öne sürer (168). Bakhtin’e göre,
romanla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda epi¤in oldukça kat› ve belirli biçemsel ve söylemsel özellikleri bulunmaktad›r. Günümüzde epik, “tümüyle tamamlanm›ﬂ, kemikleﬂmiﬂ ve yar› yar›ya ölmüﬂ, can çekiﬂen
bir tür”dür (178). Bakhtin, epi¤in üç kurucu ö¤esinden bahseder: “(1) ulusal
epik bir geçmiﬂ […] epi¤in konusu iﬂlevini görür; 2. ulusal gelenek […] epi¤in
kayna¤› olarak iﬂlev görür; (3) mutlak
bir epik mesafe, epik dünyay› zamandaﬂ
gerçeklikten, yani ozan›n (yarat›c›n›n ve
izleyicinin) içinde yaﬂad›¤› zamandan
ay›r›r” (176-7). E¤er bu türü Bakhtin kadar kat› bir biçimde ele al›rsak, yeni bir
epik söylemin dönüﬂtürülerek kullan›m›ndan bahsetmek mümkün de¤ildir.
Nitekim, bu ölçütler ba¤lam›nda Puslu
K›talar Atlas› epik türüne hiçbir biçimde uymamaktad›r. Kitapta, ulusal epik
bir geçmiﬂ, bir ulusal kahramanl›k geçmiﬂi ya da “baﬂlang›çlar” ve “zirve dönemler” dünyas› söz konusu de¤ildir. Ayr›ca art›k içselleﬂtirilmiﬂ bir epik gelene¤in izleri de söylemde görülmez. Zaman-
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sal aç›dan da anlat› tamamen kendi kabu¤una çekilmiﬂ, eriﬂilmez bir zaman dilimi içine yerleﬂtirilmemiﬂtir. Aksine anlat›n›n baﬂlang›ç ve bitiﬂ tarihleri (16811684) roman›n içinde verilmektedir. Dolay›s›yla Puslu K›talar Atlas›’na böyle
kat› epik tan›m›ndan hareketle yaklaﬂmak hiçbir sonuç vermeyecektir.
Oysa roman› daha esnek kurallar
çerçevesinde ele almak yaz›y› istenilen
sonuca götürebilir. Axel Olrik, “Halk Anlat›lar›n›n Epik Kurallar›” adl› yaz›s›nda, halk anlat›lar›nda geçerli olan yaklaﬂ›k 13 kuraldan söz eder. ‹lk kural “Giriﬂ ve Bitiﬂ Kural›”d›r. Bu kurala göre,
anlat› birdenbire baﬂlamaz ve birdenbire
bitmez (178). Puslu K›talar Atlas›’nda
da Bünyamin’in maceras›na gelinceye
kadar, onun maceras› üzerinde etkili
olacak kiﬂileri tan›r›z. Kitab›n sonunda
da Bünyamin babas›n›n atlas›n› okumay› bitirdi¤i halde, roman bitmez ve bir
ad›m ileri götürülerek Bünyamin’den
sonras›na da gönderme yap›l›r: “Sanki
yüzy›ll›k bir uykudan uyanan bekçi yerinden do¤rulup çevresine bak›nca kendisini uyand›ran kiﬂiyi [Bünyamin’i] göremedi. Çünkü her taraf karanl›kt›. Zaten görülen ve görülmeyen bütün düﬂler
bu karanl›¤›n ta kendisi de¤il miydi?”
(238).
Olrik’in öne sürdü¤ü di¤er bir kural
“Yineleme Kural›”d›r (180). Olrik’in bahsetti¤i yinelemeler, bir gencin üç gün arka arkaya devler bölgesine gidip, her
gün bir devi ayn› biçimde öldürmesidir.
Kitapta bu kadar aç›k ve birbirinin benzeri yinelemelere rastlanmaz. En dikkat
çekici olan›, Bünyamin’in zorda kald›kça
babas›n›n atlas›n› aç›p rastgele bir yeri
okumas› ve buna göre davranmas›d›r.
Örne¤in seferden ‹stanbul’a döndükten
sonra ne yapaca¤›n› bilemeyen Bünyamin, kitaptan rastgele bir sayfa açar ve
ﬂu cümleyi okur: “Dilencilerin aras›na
girip kaderini beklemeye baﬂlad›” (90).
Ard›ndan gerçekten dilenci loncas›na
yaz›l›r.
Üçüncü kural, “Üçler Kural›”d›r
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(180). Olrik’e göre, geleneksel anlat›larda yinelemeler ve çeﬂitlemeler hep “üç”
say›s› ile ifade edilir. Bu kitapta, Arap
‹hsan, Uzun ‹hsan Efendi ve Bünyamin
üç halkadan oluﬂan bir aile zinciri oluﬂturmaktad›r. Maceras› boyunca yan›na
s›¤›nmak ya da bir anlamda beraber olmak zorunda oldu¤u kiﬂi say›s› üçtür ve
üçü de ölmüﬂtür: La¤›mc› ustas› Vardapet, dilenciler kethüdas› H›nz›ryedi ve
Büyük Efendi Ebrehe.
Roman›n sarmal bir yap›s›na ve yo¤un betimlemelerine ra¤men, Olrik’in
dördüncü kural›n›n da iﬂledi¤i görülmektedir: “Bir sahnede iki” kural› (182).
Diyaloglar›n görece az oldu¤u romanda
ayn›da ikiden fazla kiﬂinin konuﬂtu¤u
ya da öne ç›kt›¤› görülmez. Ayn› anda
ikiden fazla kiﬂi ayn› mekânda bulunsa
bile, okurun dikkati birbirine hitap eden
iki kiﬂi üzerinde yo¤unlaﬂt›r›l›r. Örne¤in
Nemçe casusunun yakalan›p zindana
kapat›ld›¤› sahnede mekânda ayn› anda
üç kiﬂi oldu¤u halde aralar›nda ortak bir
konuﬂma geçmez (209–210).
Beﬂinci kural, “Z›tl›k kural›”d›r
(182). Bir anlamda kitab›n ele ald›¤› felsefelerden biri de budur. Ebrehe, her ﬂeyin z›tt› ile var oldu¤unu savunmaktad›r. Ayr›ca güçlü ve kudretli Ebrehe karﬂ›s›nda Bünyamin bütün acizli¤i ve silikli¤i ile önemli bir z›tl›k oluﬂturmaktad›r. Hatta Ebrehe, Bünyamin’in kiﬂili¤inde de z›tl›klar bulmaktad›r: “Senin o
silik ﬂahsiyetinle sözlerin aras›nda bir
ba¤ kurmakta zorluk çekiyorum. Hem
küstahs›n hem de alçakgönüllü. Hem
güçsüzsün hem de ne oldu¤unu henüz
bilemedi¤im bir üstünlük taﬂ›yorsun”
(151). Ayr›ca Arap ‹hsan’›n uygulamac›
ve Uzun ‹hsan Efendi’nin ise “kuramc›”
yan› da z›tl›k oluﬂturmaktad›r. Arap ‹hsan dünyan›n yaﬂanmas› gerekti¤ini düﬂünmektedir ve ye¤enine ﬂöyle seslenir:
Ey kör! Aç gözünü de düﬂlerden
uyan. Simurg’u göremesen de bari küçük bir serçeyi gör. Kaf da¤›na varamasan bile hiç olmazsa evinden ç›k›p k›rlara aç›l; böcekleri, kuﬂlar›, çiçekleri ve te-
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peleri seyret. B›rak dünyan›n haritas›n›
yapmay›! Daha hayattayken bir taﬂ› bir
taﬂ›n üstüne koy. Gülleri ve bülbülleri
görmeyip gün boyu evinde oturan adam
dünyan›n kendisini hiç görebilir mi? (21)
Olrik’e göre “‹kizler Kural›” (183),
hem gerçek ikizler hem de ayn› rolü üstlenen iki kiﬂi için geçerli olabilir. Romandaki en belirgin ikizler Uzun ‹hsan
ile o¤lu Bünyamin’dir. Roman›n baﬂ›nda
Uzun ‹hsan’›n rüyas›nda gördü¤ü aynada kendisinin de¤il de o¤lunun yüzünü
görmesi nedeniyle bir ikizlik söz konusudur (45). Fakat daha sonra bu ikizlik
iliﬂkisi Arap ‹hsan ve Bünyamin aras›nda kurulur, çünkü Bünyamin babas›
olan Uzun ‹hsan gibi dünyay› puslu hayaller arkas›ndan seyretmeyi de¤il, büyük day›s› olan Arap ‹hsan gibi bizzat
yaﬂamay› seçmiﬂtir. Dünya haritas› yapmak isteyen Uzun ‹hsan Efendi ile insan vücudunun teﬂrih atlas›n› yapmak
isteyen Kubelik aras›nda da ikizlik iliﬂkisi vard›r. ‹kisinin de amac› bilgiye
ulaﬂmakt›r. Fakat yöntemleri farkl›l›k
gösterir, Kubelik’in uygulamaya dayal›
bir sistemi vard›r, hatta bu amaç için can›ndan olur.
“Son durumun önemi” kural› daha
çok üçler kural›yla bir arada görülmektedir (184). Bu kurala göre, halk anlat›lanlar›nda sonuncu büyük bir önem taﬂ›r. Romanda, Arap ‹hsan, Uzun ‹hsan
Efendi ve Bünyamin’den oluﬂan üç kiﬂilik aile zinciri söz konusudur ve bu zincirin son halkas›—Bünyamin—bu maceray› yaﬂayacakt›r.
Halk anlat›s›n›n zaman› tek çizgilidir (184–5). Bu kurala göre, bir halk anlat›s›nda ayn› anda iki hikâye anlat›lamaz ve geriye dönüﬂler yap›lmaz. Geçmiﬂe iliﬂkin bir bilgi verilmesi gerekiyorsa bu konuﬂma içinde verilir. Puslu K›talar Atlas›, ilk bak›ﬂta bu kural› ihlal
ediyor gibidir. Fakat daha dikkatli bir
gözlem yap›ld›¤›nda, biraz de¤iﬂtirilerek
de olsa bu kurall›n romanda kullan›ld›¤›
görülmektedir. Öncelikle ana hikâye
olan Bünyamin’in maceras› tamamen
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çizgisel bir seyir izler. Bünyamin’in geçmiﬂteki olaylara iliﬂkin haber alma biçimi ya rüyalar›d›r ya da konuﬂmalard›r.
Örne¤in kuﬂatma s›ras›nda tünelde b›rak›p gitmek zorunda kald›¤› ustas›n›n
baﬂ›na neler geldi¤ini rüyas›nda görecektir (84–5). Seferden ‹stanbul’a döndü¤ünde babas›n›n baﬂ›na gelenleri de
k›raathanedeki konuﬂmalardan ö¤renecektir (90).
Ana hikâyeye dahil olan kiﬂinin
geçmiﬂi, ayr› bir bölüm alt›nda anlat›larak ana hikâyenin ﬂimdiki zaman›na
ulaﬂ›l›r. Kubelik, Vardapet, H›nz›ryedi
ve Ebrehere ayr› bir bölüm alt›nda hikâyesi anlat›lanlardand›r. Fakat ilginç
olan nokta, bu anlat›larda da yine tek
çizgili bir yap› kullan›lmas› ve okuyucuya geriye dönüﬂ de¤il, ek bir bilgi gibi
sunulmalar›d›r. Öyle ki sanki bu bölümler ç›kar›lsa, ana hikâyeden fazla bir ﬂey
eksilmeyecektir.
Olrik, “Büyük Tablo Sahneleri” ile
anlat›n›n doru¤a ulaﬂt›¤›n› ve bütün
kahramanlar›n bir araya geldi¤ini belirtir (185). Puslu K›talar Atlas›’nda bu tür
sahnelerin ilki Alibaz’›n okulu ile rakip
okul aras›ndaki bir kavgada görülür
(63). Alibaz, bu sahnede kitapta ad› geçen ve özendi¤i kahraman Efrasiyab gibidir. Elinde Arap ‹hsan’›n yata¤an› ile
betimlenen bu sahnede Alibaz, tam bir
destan kahraman› gibidir. Bünyamin’in
düﬂman askeriyle dövüﬂtü¤ü sahne de
heyecan›n artt›¤› bir baﬂka tablo sahnedir (82-3).
“Sage’nin Mant›¤›” kural› ile asl›nda kastedilen anlat›n›n oluﬂturdu¤u bütünlüklü yap› ve anlat›da yer alan her
küçük olay›n ana olay›n seyri üzerinde
etkisi olmas›d›r (186). Bu anlamda ele
al›nd›¤›nda Puslu K›tlar Atlas›, her bir
olay›n birbiriyle kurdu¤u organik ba¤
nedeniyle, parçalanamaz bir bütünlük
arz etmektedir.
Olrik’in s›ralad›¤› kurallardan sadece üçü, bu kitapta kendilerine yer bulamaktad›r. Bunlar, “kal›plaﬂt›rma”, “tek
entrika” ve “dikkati baﬂ kahraman üze-
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rinde toplama” kurallar›d›r. Roman, yaz›l› kültür ürünü oldu¤u için baz› farkl›l›klar›n olmas› kaç›lmazd›r. Asl›nda
olaylar›n fazla dallan›p budaklanmadan
ve dinleyicinin dikkatini da¤›tmadan
anlatma gelene¤ine uygun görünen, bu
kurallar›n “kitap” için geçerli olmamas›
normal görünmektedir, çünkü art›k
“dikkatin da¤›lmas›” söz konusu de¤ildir. Okuyucu, anlamad›¤› bölümü tekrar
tekrar okuyabilir.
Yukar›da s›ralanan saptamalar dikkate al›nd›¤›nda Puslu K›talar Atlas›
epik bir anlat› olarak nitelendirmek gerekir, çünkü epik anlat›ya ait özelliklerin büyük bir bölümüne sahiptir. Ancak,
yeniden hat›rlatmak gerekir ki Puslu
K›talar Atlas›—Bakhtin’in saptamas›yla—epik gelene¤in içinden yaz›lan, ulusal epik bir hikâyeyi ve kahraman› anlatan bir roman de¤ildir. Hatta kahraman›—Bünyamin—âdeta bir karﬂ›t-kahraman olarak vücut bulmaktad›r. Murat
Belge, “Epik Üstüne” adl› yaz›s›nda epik
kahramanlar›n savaﬂç› ve soylu kiﬂiler
oldu¤unu, güzel söz söylediklerini ve arkadaﬂl›¤a de¤er verdiklerini belirtir
(424). Oysa Bünyamin ne savaﬂç›d›r ne
de soylu. Örne¤in orduya la¤›mc› bölü¤ünde kat›l›r, babas› bir “hayalperest”tir, büyük day›s› ise bir külhanbeyidir. Babas›n›n atlas›nda okudu¤u “art›k
bir kahraman, bir bilge gibi davranmal›yd›” cümlesinin (129) gere¤ini yerine
getirmeyi daha sonra reddedecektir:
“Beni buradan kurtar baba! […] Ben
kahraman de¤ilim, olamam da!” (155).
Gerçekten bir kahraman de¤ildir, ezildi¤i zaman a¤lamaktan çekinmez. Romanda her türlü güçü elinde bulunduran Ebrehe’nin karﬂ›nda tam bir karﬂ›t-kahramand›r. Ebrehe’nin Bünyamin’e söyledi¤i ﬂu sözler bu aç›dan önemlidir:
Sanki kas›tl› olarak karﬂ›ma ç›kar›lm›ﬂt›n. Bu yüzden seni yak›ndan incelemek istedim. Böylece güçsüzlü¤ün ve
silikli¤in ne oldu¤unu ö¤renme f›rsat›
buldum. Ayn› zamanda gücün ve her
türlü iktidar tutkusunun da ne kadar
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büyük bir erdemsizlik oldu¤unu da bu
sayede gördüm. Hayatta kalabilmek için
bizler kadar çaba göstermiyordun. Yok
edilmeye çoktan raz›yd›n. Senin amac›n
varl›¤›n› sürdürmek için de¤il de sanki
bambaﬂka bir ﬂeydi. Sen bir ﬂahittin.
Evet, art›k bundan eminim. Kesinlikle
bir kahraman de¤ildin. O küstahça sözlerini de sanki biri kula¤›na f›s›ld›yor ve
benimle adeta alay ediyordu. Sanki benim, onlar›n ve herkesin baﬂ›na gelen
bütün ﬂeyler senin görmen, ö¤renmen
içindi. Güçsüz biri olan sen, her çeﬂit iktidar›n sahibi olan benim üzerimdeydin.
Çünkü olaylara müdahale etmeden hepimizi gören, seyreden sendin. Seni ezdi¤imizde a¤l›yordun. Güçsüzlük belirtisi
olarak yorumlanabilen bu ﬂey asl›nda
senin yaﬂam›nd›. Oysa biz taﬂlar kadar
güçlü, bir o kadar da cans›zd›k.
Gücün kendisinin ölüm oldu¤unu
da senden böylece ö¤rendim. Çünkü seni
seyrettim. Ah! Keﬂke dünyay› da senin
gibi seyredip, senin ona bakt›¤›n gibi bakabilseydim! Oysa ben ona bir güç malzemesi olarak bak›p onda kendi karanl›¤›m› gördüm. Hayat›m boyunca görebildi¤im en iyi, en güzel ﬂey sendin Bünyamin. 216-17
Dahas›, genellikle ilahlaﬂt›r›lm›ﬂ
bir d›ﬂ görünüﬂe sahip olan epik kahramanlar›n aksine Bünyamin savaﬂta ald›¤› yaralar nedeniyle paramparça olmuﬂ bir yüze sahiptir. Buna ra¤men, Ebrehe’nin hayat› boyunca gördü¤ü “en güzel ﬂey”dir.
Yaz›n›n baﬂ›nda da belirtildi¤i üzere bu yaz›da amaç, Bakhtin’in tan›m›n›
yapt›¤› her ﬂeyiyle tamamlanm›ﬂ, hatta
art›k can çekiﬂme noktas›na gelmiﬂ, kat›
bir kurallar bütününden oluﬂan bir epik
anlat›n›n izlerini aramak de¤ildi. Görüldü¤ü üzere, asl›nda inceleme konusu
edilen Puslu K›talar Atlas› da zaten böyle bir karﬂ›laﬂt›rmaya olanak veremeyecek bir yap›tt›r. Fakat Axel Olrik’in
önerdi¤i “halk anlat›lar›n›n epik kurallar›” ba¤lam›nda metne yaklaﬂ›ld›¤›nda
13 kuraldan 10 tanesinin bu metinde ge-
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çerli oldu¤u görülmektedir. Ancak bu
kurallar bile, okura yine de tam bir epik
metni sunmamaktad›r. Bakhtin, yaz›s›nda roman türünü geliﬂimini henüz tamamlam›ﬂ, yeniliklere aç›k, esnek bir
tür olarak tan›mlar. Fakat bir noktay›
göz ard› etmektedir. Böylesine esnek ve
yenili¤e aç›k bir tür ele alaca¤› konuyu
ya da biçimi de kendine özgü bir kal›p
içinde yo¤urup ortaya yeni bir ﬂey ç›karmay› baﬂaracakt›r. Bu yaz›n›n sav›, ‹hsan Oktay Anar’›n Puslu K›talar Atlas›’nda böyle bir sentez gerçekleﬂtirdi¤i
ve k›r›lmaz, bükülmez kabul edilen epik
biçemi roman›n içinde belki bilinçli, belki de yaz›dan çok daha önce içselleﬂtirdi¤imiz sözlü kültürün fark›nda olmad›¤›
etkisiyle farkl› bir biçimde kullanm›ﬂ ve
al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir epik kahraman
ortaya koymuﬂtur. Böyle bir yap›, sözlü
kültür ürünlerinin yaz›l› kültür ürünleri
içerisinde nas›l dönüﬂtürüldü¤üne ve
kullan›ld›¤›na dair iyi bir örnek oluﬂturmaktad›r.
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