EﬁKIYA ÖYKÜLER‹ VE SOYLU EﬁKIYA T‹P‹N‹N
MODERN B‹R F‹LMDE YANSIMALARI
Reflections Of Bandit Stories And The Social Bandit Character
In A Modern Movie
Reflexion des histories des bandits et le caractère social des bandits
dans un film moderne

Burcu ﬁAFAK*
ÖZET
Yavuz Turgul’un 1996 y›l›nda senaryosunu yaz›p yönetti¤i Eﬂk›ya filmi, halk anlat›lar›ndaki eﬂk›ya tipini günümüz metropollerinden birine, ‹stanbul’a taﬂ›r. Bu çal›ﬂmada Eﬂk›ya filminden hareketle, Eric J.
Hobsbawm’›n “soylu eﬂk›ya” (toplumsal eﬂk›ya) kavram› ve Berna Moran’›n eﬂk›ya öykülerinin yap›s›nda
saptad›¤› özellikler ele al›nacakt›r. Filmdeki eﬂk›ya karakteri ile eﬂk›ya öykülerinin yap›s›n›n örtüﬂüp örtüﬂmedi¤i ve nas›l bir dönüﬂüm geçirdi¤i de¤erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler
Hobsbawm’›n soylu eﬂk›ya modeli, Moran’›n saptad›¤› eﬂk›ya öykülerinin yap› özellikleri, eﬂk›ya öykülerinin dönüﬂümü
ABSTRACT
“The Eskiya”, which was written and directed by Yavuz Turgul in 1996 puts the bandits model of the
folk narrations into ‹stanbul, one of the modern metropolises. In this article, on the sample of “The Eskiya”,
“noble bandits” concept which was used by Eric J. Hobsbawn and the features of the structure of bandit stories which was determined by Berna Moran will be disscussed. Moreover this study aims to determine if the
bandit character in the film overlaps with the bandit in the folk tradition or not and the transformation of
the character.
Key Words
Noblel bandits model of Hobsbawn, the structure of bandit stories determined by Berna Moran, the
transformation of bandit stories.

Yavuz Turgul’un, senaryosunu yazd›¤› ve yönetti¤i 1996 yap›m› Eﬂk›ya filmi, da¤larda yaﬂayan, yol kesip haraç
alan eﬂk›ya tipini günümüz ‹stanbul’una
taﬂ›r. Filmde otuz beﬂ y›l önce Cudi da¤lar›nda bir grup eﬂk›ya yakalanarak
a¤›r bir ﬂekilde cezaland›r›l›r. Otuz beﬂ
y›l içinde çeﬂitli nedenlerle bir kiﬂi d›ﬂ›nda tüm eﬂk›ya grubu cezaevlerinde ölür.
Yaﬂayan tek ﬂaki Baran’d›r (ﬁener ﬁen)
ve cezaevinden ç›k›nca otuz beﬂ y›l önce
yakalanmas›na neden olan kiﬂinin en
yak›n arkadaﬂ› Berfo (Kamuran Usluer)
oldu¤unu ö¤renir. Berfo, eﬂk›yan›n ço-

cukluk aﬂk› Keje’yi (Sermin ﬁen) ailesinden sat›n alarak ‹stanbul’a kaçm›ﬂt›r.
Baran, sevdi¤i kad›n› kaç›ran ve kendisine ihanet eden arkadaﬂ›n›n peﬂine düﬂer; ‹stanbul’a gitmek için yola ç›kar.
Yolculu¤u s›ras›nda Beyo¤lu’nun arka
sokaklar›nda büyümüﬂ Cumali (U¤ur
Yücel) ile tan›ﬂ›r. Böylece, eski bir ﬂakinin ‹stanbul’da, modern hayatta nas›l
bir konumda olaca¤› da anlat›l›r. Bu çal›ﬂmada Eﬂk›ya filmi, Eric J. Hobsbawm’›n “soylu eﬂk›ya” (toplumsal eﬂk›ya) kavram› ve Berna Moran’›n eﬂk›ya
öykülerinin yap›s›nda saptad›¤› özellik-
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ler ba¤lam›nda ele al›nacakt›r. Eﬂk›ya
karakteri ile eﬂk›ya öykülerinin yap›s›n›n örtüﬂüp örtüﬂmedi¤i ve nas›l bir de¤iﬂim geçirdi¤i de¤erlendirilecektir.
Eﬂk›ya filminde Baran karakterinin
eﬂk›ya tipine uygunlu¤unu Hobsbawm’›n Haydutlar (Bandits) kitab›ndan hareketle yorumlayabiliriz. Hobsbawm, toplu halk hareketlerinden çok
bireysel halk hareketlerini merkeze ald›¤› “eﬂk›ya” tan›m›n› “toplumsal eﬂk›ya” (soylu eﬂk›ya), “ilkel direnme ya da
gerilla gruplar›”, “intikam alanlar” ve
“haydutlar” olmak üzere dört gruba ay›r›r (9). Soylu eﬂk›yay› di¤er eﬂk›ya s›n›fland›rmalar›ndan ay›ran ise “kamuoyunca adi suçlu görülme[meleri]” ve
“halk taraf›ndan kahraman, öç al›c›,
adalet savaﬂç›s›” olarak nitelenmeleridir
(9). Baran karakteri, halk taraf›ndan
adi suçlu olarak görülmez. Baran hapisten ç›k›p köyüne geldi¤inde köyün delisi
Ceren Ana’yla karﬂ›laﬂ›r. Ceren Ana’n›n
onun eﬂk›ya olarak yaﬂad›¤› dönemden
özlemle bahsetmesi, halk taraf›ndan adi
suçlu olarak nitelenmedi¤ini gösterir.
Ayr›ca, Cumali’nin Baran’›n eﬂk›ya oldu¤unu ö¤rendikten sonra ona daha iyi
davranmas› da bu görüﬂü destekler. Baran’›n eﬂk›ya oldu¤u için bir “sayg›nl›k”
taﬂ›mas›n›, soylu eﬂk›ya tipinin özellikleri
ba¤lam›nda
de¤erlendirebiliriz.
Hobsbawm, soylu eﬂk›yan›n baﬂl›ca dokuz nitelik taﬂ›d›¤›n› söyler. Bunlardan
ilki “soylu eﬂk›ya[n›n], yasad›ﬂ› mesle¤ine bir suç iﬂleyerek de¤il, haks›zl›¤›n
kurban› olarak ya da halk gelene¤inin
de¤il, otoritenin suçlu buldu¤u bir hareket yüzünden zulüm görerek baﬂla[mas›d›r]” (34). Filmde, otelde annesi ve annesine kötü davranan dostuyla yaﬂayan çocuk karakter (Hakan), Baran’a, hayat›nda hiç eﬂk›ya görüp görmedi¤ini sorar.
Baran, bir baﬂkas›ndan söz edermiﬂçesine çocu¤a kendini anlat›r. Babas›n›n,
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aﬂiret reisi taraf›ndan tuzak kurularak
öldürüldü¤ünü, bunun üzerine Baran’›n
da¤a ç›karak isyan etti¤ini ö¤reniriz.
Baﬂka bir deyiﬂle Baran, Hobsbawm’›n
ilk kural›nda belirtti¤i gibi, bir suç iﬂleyerek de¤il, aﬂiret reisinin yapt›¤› haks›zl›ktan ötürü ﬂaki olmuﬂtur.
‹kinci nitelik, “soylu eﬂk›ya[n›n]
‘haks›zl›klar› düzelt[mesidir]” ve Hakan’la yap›lan konuﬂmada Baran’›n bu
niteli¤e uydu¤u görülür. Baran çok gençken da¤a ç›k›p a¤an›n (aﬂiret reisinin)
adamlar›yla “savaﬂt›¤›n›” ve onlar› öldürdü¤ünü söyler. Bu sahnede Baran,
hapisteyken a¤an›n üstüne sald›¤›
adamlar› da öldürdü¤ünü ifade eder. Anlaﬂ›ld›¤› gibi, a¤a ölmemiﬂtir ve haks›zl›k tam anlam›yla ortadan kalkmam›ﬂt›r; geçici bir çözüm de olsa Baran karakteri, soylu eﬂk›ya tipinin bu maddesine uymaktad›r. Hobsbawm’›n belirledi¤i
ikinci niteli¤in Baran’a uydu¤unu gösteren bir di¤er örnek ise onun, Ceren
Ana’yla geçen diyalo¤udur. Ceren Ana,
Baran’a “sen mahpusa gittikten sonra
düzen bozuldu eﬂk›ya. Kötüler bu iﬂte
galip geldi, ezilenler ezildi” diyerek Baran’›n ezilenleri koruyan soylu bir eﬂk›ya oldu¤unu vurgular. Onun amac›, aﬂiret reisinin yapt›¤› haks›zl›klar› düzeltmektir; amac›n bir sonuca ulaﬂmay›p
yar›m kalmas›n›n nedeni ise Baran’›n
hapse girmesidir. Hobsbawm’›n belirledi¤i üçüncü nitelik, eﬂk›yan›n “zenginden al›p yoksula ver[mesidir]” (34).
Filmde, Baran’›n zenginden al›p yoksula
verdi¤ini gösteren kesin bir kan›t göremeyiz. Bu ba¤lamda Baran karakterinin
Hobsbawm’›n soylu eﬂk›ya için belirledi¤i üçüncü niteli¤e uymad›¤› görülmektedir.
Soylu eﬂk›yan›n dördüncü niteli¤i
“[k]endini savunma ya da hakl› yere öç
alma d›ﬂ›nda hiçbir zaman öldürme[mesidir]” (34). Baran’›n eﬂk›ya oldu¤u dö-
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nemde aﬂiret reisinin adamlar›n› öldürerek öç ald›¤› Cumali’yle yapt›¤› konuﬂmadan anlaﬂ›l›r. Ayr›ca, Cumali “mafya”
taraf›ndan öldürüldükten sonra, Baran’›n, onun öcünü almak için mafya
üyelerini öldürmesi de “ﬂehirdeki eﬂk›ya” karakterinin dördüncü maddeye uygunlu¤unu gösterir. Ne var ki, Baran’›n
kendini savunma, öç alma d›ﬂ›nda birini
öldürüp öldürmedi¤ini göremeyiz. Ancak
böyle bir iﬂaretin olmay›ﬂ›ndan, Baran’›n haks›z yere kimseyi öldürmedi¤i
sonucuna ulaﬂmak da yanl›ﬂ olmayacakt›r; Baran karakteri, Hobsbawm’›n belirledi¤i dördüncü niteli¤e uymaktad›r.
Hobsbawm’a göre, soylu eﬂk›yan›n
taﬂ›d›¤› beﬂinci nitelik ﬂöyledir: “[E]¤er
yaﬂarsa onurlu bir vatandaﬂ ve topluluk
üyesi olarak halk›na geri döner. Asl›nda
toplulu¤u hiç terk etmez” (35). Baran,
hapisten ç›kt›ktan sonra ‹stanbul’a gitmeye karar verir. Ancak, yaﬂad›¤› toplulu¤u asl›nda terk etmemiﬂtir, “ettirilmiﬂtir”; hapishanede geçirdi¤i otuz beﬂ y›l›n
ard›ndan köyüne geri döner; ancak köy
su alt›nda kald›¤› için köy halk› göç etmiﬂtir. Almas› gereken öç ve Keje’yi bulmak istemesi onu ‹stanbul’a gitmeye
yönlendirir. Görüldü¤ü gibi Baran, soylu
eﬂk›yan›n bu niteli¤ine de uyar.
Hobsbawm, soylu eﬂk›ya için alt›nc›
maddede “halk› ona hayranl›k besler,
yard›m eder ve destek verir” (35) der. Bu
maddeyi filmde çok net göremeyiz; çünkü aradan geçen otuz beﬂ y›l ve köyün
tahliye edilmesi nedeniyle birkaç karakter d›ﬂ›nda halktan kimse görülmez.
Geçmiﬂ, geriye dönüﬂlerle sahnelerin
gösterilmesiyle de¤il, kahramanlar›n diyaloglar› arac›l›¤›yla anlat›ld›¤›ndan
yaln›zca “ﬂimdiki zaman”da yaﬂayanlar›
görebiliyoruz. Baran’›n halk›n›n ona
hayranl›k besledi¤ini, Ceren Ana’n›n
onunla karﬂ›laﬂt›¤› anki sayg› dolu yüz
ifadesinden, tepkisinden ç›karabiliriz.
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Hobsbawm’›n soylu bir eﬂk›yan›n
nitelikleri için sayd›¤› maddelerden yedincisinde, “toplulu¤un hiçbir sayg›n
üyesi ona karﬂ› otoriteyle iﬂbirli¤i yapmayaca¤›na göre ancak ve her zaman
ihanet yüzünden ölür” (35) ifadesi yer
al›r. Bu ifadenin karﬂ›l›¤› filmde tam
olarak görülür. En yak›n arkadaﬂlar›ndan biri olan Berfo, Baran’›n çocukluk
aﬂk› Keje’yle evlenmek için Baran’a ihanet eder; onu Mustafa ad›nda bir köylüye para karﬂ›l›¤›nda ihbar ettirir. Baran,
jandarma taraf›ndan yakalan›r ve otuz
beﬂ y›l hapis yatar. ‹stanbul’a Keje’yi
bulmak için giden Baran’›n, filmin sonunda silah› eline alarak tekrar eﬂk›yal›¤a dönmesinin nedeni de Berfo’nun
ihanetidir. Berfo, Keje’nin Baran’la gitmemesi için Baran’a para verir. Baran
bu parayla Cumali’nin hayat›n› kurtaracakt›r. Berfo’nun verdi¤i çekin karﬂ›l›ks›z ç›kmas›yla eline tekrar silah alarak
öç almaya baﬂlar ve sonunda polisler taraf›ndan öldürülür. Baran’›n ölümünün dolayl› gibi görünse de- alt›nda yatan
neden, en yak›n arkadaﬂ›n›n ihanetidir.
Hobsbawm, soylu eﬂk›yan›n sekizinci niteli¤inin “en az›ndan teoride, görülmez ve kurﬂun iﬂlemez” (35) oldu¤unu söyler. Filmde bu niteli¤in karﬂ›l›¤›,
kurﬂunlardan koruyan bir muskad›r.
Muska, Baran’a Ceren Ana taraf›ndan
verilmiﬂtir ve onu kurﬂunlardan korur.
Baran’›n muskay› düﬂürdükten sonra
kurﬂunlanarak ölmesi dikkat çekicidir.
S›ralad›¤› niteliklerden dokuzuncusunda Hobsbawm soylu eﬂk›yan›n “adaletin kayna¤› olan kral ya da imparatorun de¤il, yerel kibar tak›m›n›n, memurlar›n ya da di¤er bask› uygulay›c›lar›n›n
düﬂman›” oldu¤u belirtilir (35). Filmde
Baran, eskiden aﬂiret reisinin “düﬂman›”
iken hapisten ç›kt›ktan sonra ihanetin
öcünü almak ve Keje’yi geri almak için
Mahmut’un ve Demircan ile adamlar›-
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n›n “düﬂman›” olur. Bu örnekte Baran’›n
bu niteli¤e de sahip oldu¤u görülür; adaletin kayna¤› olan devlet ve onun kurumlar›yla çat›ﬂmaz.
Baran karakteri, Hobsbawm’›n soylu eﬂk›ya tipinin dokuz maddesinden sekizine uymaktad›r. Eﬂk›ya tipindeki uygunlu¤un yan› s›ra eﬂk›ya öykülerinin
yap›lar› ba¤lam›nda bir de¤erlendirme,
“eﬂk›ya” karakterinin filme ne derecede
yans›d›¤›n› görmemize yard›mc› olacakt›r. Berna Moran, “‹nce Memed ve Eﬂk›ya Öykülerinin Yap›s›” baﬂl›kl› yaz›s›nda
eﬂk›ya öykülerinin yap›s›yla ilgili dört
özellik belirler. Bu özellikler, Eﬂk›ya filminin öykü yap›s›nda da vard›r. Ancak
bu dört maddenin varl›¤›, yaln›zca Baran cezaevine girmeden önceki y›llarda
görülür ve bunlar› filmdeki birkaç diyalogdan ö¤reniriz. Film, Moran’›n de¤erlendirdi¤i eﬂk›ya öyküleriyle k›yaslanacak olursa “öykü sondan baﬂl›yor” demek yanl›ﬂ olmayacakt›r. Baﬂka bir deyiﬂle, Moran’›n belirledi¤i özellikler, Baran’›n geçmiﬂindeki “öykü”de yer al›r.
Oysa, film Baran’›n cezaevinden ç›k›ﬂ›yla baﬂlayarak daha önce sonlanm›ﬂ bir
öykünün yeni baﬂlang›c› olarak yorumlanabilir.
Moran’›n belirtti¤i ilk özellik
“[k]ahraman›n çocukluk y›llar›n› kapsayan ve baﬂkald›r›s›na neden olan olaydan önceki durumun anlat›ld›¤› ilk ana
bölümde ac›mas›z a¤alar›n ya da beylerin yönetimi alt›nda zulüm gören köylünün durumu[nun] sergilen[mesid]ir
(106). Filmde bu özellik, Baran’›n Ceren
Ana, Hakan, Cumali, Mustafa ile yapt›¤›
konuﬂmalarda, aﬂiret reisinin köylüye
yapt›¤› zulmün üstü kapal› ﬂekilde anlat›lmas›yla belirir.
Moran’›n saptad›¤› ikinci özellik,
“[i]kinci bölümde kahraman›n kendisine
ya da anas›, babas›, kar›s› gibi sevdi¤i
bir yak›n›na karﬂ› a¤an›n (beyin) yapt›¤›
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büyük bir kötülü[¤ün] yer al[mas›] ve
bunun sonucu kahraman[›n] da¤a
ç›k[›p], eﬂk›ya olu[ﬂudur]” (106). Filmdeki diyaloglardan anlaﬂ›ld›¤› gibi, Baran’›n da¤a ç›karak eﬂk›ya olmas›n›n alt›nda yatan neden aﬂiret reisinin babas›n› öldürmesidir. Bunun yan› s›ra, Baran’›n hapisten ç›kt›ktan sonra tekrar
silah›n› eline almas›, yani bir anlamda
eﬂk›yal›¤a geri dönüﬂünün nedeni, u¤rad›¤› ihanettir. Öykü, bu özelli¤iyle de
Moran’›n belirledi¤i yap›ya uyar.
Moran’›n “‹nce Memed ve Eﬂk›ya
Öykülerinin Yap›s›” baﬂl›kl› yaz›s›nda
sayd›¤› üçüncü özellik ﬂudur: “Eﬂk›yal›k
dönemine ayr›lan üçüncü bölümde kahraman›n soylu eﬂk›ya olarak yoksul köylüye yapt›¤› iyilikler, zalimlere verdi¤i
cezalar ve kendi öcünü almas› anlat›l›r”
(106). Filmde kahraman›n yoksul köylü
için yapt›¤› iyiliklere rastlanmaz; ancak
diyaloglardan ö¤rendi¤imiz kadar›yla
Baran, aﬂiret reisinin adamlar›n› ve
Berfo’yu öldürmüﬂ ve öcünü alm›ﬂt›r. Bu
da öykü yap›s›n›n üçüncü özellikle büyük oranda örtüﬂtü¤ünü gösteren bir örnektir.
Eﬂk›ya öykülerinin yap›s›na iliﬂkin
son özellik için Moran ﬂunlar› söyler:
“Dördüncü bölümde kahraman›n sonunu
okuruz. Eﬂk›ya kahraman ya halk›na
döner ve onlar da kahramana sahip ç›karlar ya da ortadan kaybolur” (107).
Filmde bu özellik, Berfo’nun ihbar› sonucu Baran’›n yakalan›p hapse at›lmas›
ve “ortadan kaybolmas›”yla aç›klanabilir. Ayr›ca, Baran’›n ‹stanbul’da eﬂk›yal›¤a geri döndükten sonra öldürülmesi de
kahraman için ikinci bir son olarak yorumlanabilir. Görüldü¤ü gibi, Moran’›n
eﬂk›ya öykülerinin yap›s›yla ilgili saptad›¤› dört özellik “Baran’›n öyküsü”nde
de vard›r. Ancak, Eﬂk›ya filminin öykü
yap›s›nda bu dört özelli¤in, Baran’›n
geçmiﬂini “tan›tmak” için diyaloglarla
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verildi¤ini görüyoruz. Bu yönüyle film
eski eﬂk›ya öykülerinin “devam›” niteli¤indedir. Baran’›n eﬂk›yal›¤a dönmesi ve
ölümü, Moran’›n belirledi¤i iki özellikle
örtüﬂse de, filmde, eﬂk›ya öyküsünün
sondan baﬂlad›¤› ve ikili yap› taﬂ›d›¤› görülür. Baﬂka bir deyiﬂle, Baran’›n ‹stanbul’a geliﬂi ve ölümü kendi içinde yeni
bir yap› oluﬂturur. Böylece, filmde eﬂk›ya anlat›lar›na yeni bir yorum getirilerek, bu anlat›lar sinema kurgusuyla yeniden üretilmiﬂtir.
Eﬂk›ya öykülerinin günümüzde devam› olarak niteleyebilece¤imiz Eﬂk›ya’da da baz› dönüﬂümler görülür. Bunlardan biri eﬂk›ya gruplar›n›n yaﬂay›p
gizlendikleri yer olan “da¤”›n yerini “çat›”n›n almas›d›r. Baran’›n “eﬂk›ya” tan›m›na ba¤l› olarak “da¤-çat›” karﬂ›tl›¤›
daha net alg›lanacakt›r. Baran, Hakan’la çat›da geçen konuﬂmas›nda, Hakan’›n “eﬂk›ya” kelimesinin anlam›n›
sormas› üzerine bir tan›m yapar: “Yol
kesen, haraç alan, da¤larda yaﬂayan, yani, senin benim gibi insano¤lu”. Hakan,
daha sonraki bir bölümde Baran’a, e¤er
eﬂk›ya ise annesine kötü davranan adam› neden öldürmedi¤ini sorar. Bunun
üzerine Baran, “eﬂk›yal›k eskidendi” cevab›n› verir. Baran, art›k da¤larda yaﬂamad›¤›, yol kesip haraç almad›¤› için
kendisini “eﬂk›ya” olarak görmez. Ayr›ca
silah bile taﬂ›m›yordur art›k. Ne var ki,
Cumali’nin mafya lideri olan Demircan
taraf›ndan vurularak öldürülmesinden
sonra tekrar eline silah alacakt›r ve
“da¤larda yaﬂayan” ifadesinin yerini “çat›larda yaﬂayan” alacakt›r. Baran, geçmiﬂteki ihanetin ve Cumali’nin öcünü
almak için eski arkadaﬂ› Berfo’yu öldürür. Ard›ndan Demircan ve adamlar›n›
öldürür. Bu cinayetlerden sonra polis
kendisini arad›¤› için binalar›n çat›lar›nda yaﬂamaya baﬂlar. Böylelikle günümüzde eﬂk›ya, “k›rsalda” de¤il “büyük
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ﬂehirlerde” yaﬂayacak; gizlenmek için
“da¤larda” de¤il “çat›larda” dolaﬂacakt›r.
Eﬂk›ya olgusunun yeni yorumlamalar›ndan baﬂka biri de y›ld›zlarla ilgili bir
inanc›n farkl› biçimde aktar›l›ﬂ›d›r. Keje,
Berfo’yla evlendikten sonra bir daha asla konuﬂmam›ﬂt›r. Otuz beﬂ y›l sonra
Baran, Keje’yi buldu¤unda Keje onunla
konuﬂur ve “eﬂk›yalar ölünce gökten bir
y›ld›z kayarm›ﬂ” der; Baran’›n otuz beﬂ
y›l boyunca ölmedi¤ini bu ﬂekilde anlam›ﬂt›r. Filmin sonunda Baran, polis taraf›ndan çat›da kovalan›rken Ceren
Ana’n›n verdi¤i muskay› düﬂürdü¤ünü
fark eder. O s›rada havai fiﬂekleri görür
ve ﬂaﬂk›nl›kla onlar› izlerken “geliyorum
eﬂk›yalar” der. Baran, at›lan havai fiﬂekleri ölen eﬂk›yalar›n kendisini ça¤›ran
ruhlar› olarak alg›lar. Bu sözler, geliﬂen
teknolojinin karﬂ›s›nda bir halk inan›ﬂ›n›n yeni bir biçim kazand›¤›n› gösterir.
Eﬂk›ya filminde, Hobsbawm’›n belirledi¤i dokuz özellikten sekizinin Baran karakterinde görülmesi “soylu eﬂk›ya” tipinin karﬂ›land›¤›n› gösterir. Baran, “soylu eﬂk›ya” karakterini taﬂ›rken,
filmin kurgusu de¤il, Baran’›n maceras›
Berna Moran’›n öykü yap›s›n› taﬂ›r. Eﬂk›ya karakteri ayn› kalsa da öykünün
kurgulan›ﬂ›nda yeni bir bak›ﬂ aç›s› oluﬂmuﬂtur. Bu nedenle geliﬂen toplum ile
eﬂk›ya karakteri aras›ndaki farkl›l›klar
daha net verilmiﬂtir. Baﬂka bir deyiﬂle,
“soylu eﬂk›ya”n›n Moran’›n belirledi¤i
öykü yap›s›yla birleﬂmesi belirgin bir
“eﬂk›ya” tipi çizerken öykünün “sondan”
baﬂlamas› da günümüz ‹stanbul’unda
eﬂk›yan›n nas›l olabilece¤ini yans›tmaktad›r.
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