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ÖZET
Modern romanlarda geleneksel hikâye anlat›c›l›¤›n›n izlerini bulmak olanakl›d›r. Bu çal›ﬂmada, ‹hsan
Oktay Anar’›n Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri adl› roman›ndaki anlat›c›n›n söylemi halk hikâyelerinde de görülen
anlat›c› tipleriyle karﬂ›laﬂt›r›larak ortak ve farkl› yönleri tart›ﬂ›lmaktad›r. Yap›ttaki hikâye anlat›c›l›¤›, roman›n d›ﬂ çerçevesini oluﬂturan geleneksel hikâyenin geliﬂimi ba¤lam›nda de¤erlendirilmiﬂtir.
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ABSTRACT
It is possible to find the traces of traditional storytelling in modern novels. In this study, the narrator’s
discourse in ‹hsan Oktay Anar’s Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri (The Stories of Afrasiab) is compared to the narrators that are found in folk stories. The storytelling in Anar’s novel is examined within the development of the
traditional story that sets the frame of the work.
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Sözlü gelenekte yaﬂayan halk hikâyelerinin yerini roman›n, öykünün, yaz›l› kültür ürünlerinin almas›yla geleneksel hikâye anlat›c›l›¤› sona ermiﬂtir diyemeyiz. Günümüzde baz› yazarlar›n
halk hikâyelerinin haz›r malzemesinden
veya özelliklerinden yararland›¤› bilinmektedir. ‹hsan Oktay Anar’›n Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri adl› roman› Anadolu’nun bir kasabas›nda yaﬂayan baz› kiﬂilerin can›n› almak için “Ölüm”ün gelmesiyle baﬂlar. Ölüm’ün listesindeki kiﬂilerin can›n› almak için çabalamas› yap›t›n d›ﬂ çerçevesini oluﬂturur. ‹ç çerçevelerde ise Ölüm ile Cezzar Dede’nin
birbirlerine anlatt›klar› hikâyeler vard›r. Bu kurgulama tarz› okurun halk hikâyelerinden, masallardan aﬂina oldu¤u
bir tekniktir. Walter Benjamin, “Hikâye
Anlat›c›s›” baﬂl›kl› yaz›s›nda “Hikâye
anlat›c›l›¤›n›n gerilemesiyle sonuçlanan

sürecin ilk belirtisi, modern ça¤›n baﬂ›nda roman›n do¤uﬂudur” (80) der. Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri’nde geleneksel anlat›c›l›¤›n izlerini bulmak, roman arac›l›¤›yla bunlar›n yeniden yorumland›¤›n› saptamak olanakl›d›r. Bu nedenle Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri, halk hikâyelerinde de
görülen anlat›c› tipleriyle karﬂ›laﬂt›r›lacak, ortak ve farkl› yönleri tart›ﬂ›lacakt›r. Yap›ttaki “hikâye anlat›c›l›¤›” roman›n d›ﬂ çerçevesini oluﬂturan hikâyenin
geliﬂimi ba¤lam›nda de¤erlendirilecektir.
Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri’nde Cezzar
Dede adl› karakter torunlar›na masal
anlat›rken Ölüm gelip onu evinden al›r.
Birlikte kahveye giderler ve orada
Ölüm’ün can›n› alaca¤› baﬂka bir kiﬂiyle
oyun oynarlar. Bu oyunda Cezzar Dede,
Ölüm’e yard›m eder ve Ölüm, kendisine
yard›m etti¤i için onunla anlaﬂma yapar.
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Bu anlaﬂma bir oyun oynamak üzerinedir; buna göre, oyunun “verdi¤i zevk d›ﬂ›nda hiçbir amac›, kural› ve ﬂart›” yoktur. Bir konu seçip birbirlerine hikâye
anlatacaklard›r ve Ölüm, Cezzar Dede’nin anlatt›¤› her hikâye için onun bir
saat yaﬂamas›na izin verecektir (17). Bu
durum, Binbir Gece Masallar›’n›n çerçeve hikâyelerden oluﬂan kurgusunu, ﬁehrazat’›n Hükümdar ﬁehriyar’›n kendisini ve ülkedeki di¤er k›zlar› öldürtmesini
engellemek için bin bir gece boyunca
masal anlat›ﬂ›n› ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Alim
ﬁerif Onaran yap›t›n kurgusu hakk›nda
ﬂunlar› söyler: “Binbir Gece Masallar›’na, çerçeve öykünün klasik bir örne¤idir, denebilir. Esas öyküler, yeni evli
ﬁehrazat’›n yaﬂam›n› korumak için, bir
öykücü olarak çerçeve oluﬂturacak biçimde kurnazca düzenlenmeleriyle oluﬂur” (9). Romanda Ölüm ve Cezzar Dede
birbirlerine dörder hikâye anlat›rlar.
Bunlar›n konular› korku, din, aﬂk ve
cennettir. ‹kisi de hikâye seçimlerini kolayl›kla yapan karakterler olarak anlat›c›l›kta deneyimli olduklar› izlenimi verirler. Bu özellikleri halk hikâyelerinin
anlat›c›lar›na benzer. Linda Degh, “Hikâye Anlat›c›lar” baﬂl›kl› makalesinde
anlat›c›n›n özellikleri hakk›nda ﬂunlar›
belirtir: “Öncelikle, seçicidir. Çocuklu¤undan beri hikâyeleri duyarak, kendi
zevkine göre toplulu¤undan geleneksel
ﬂekilde bilinçli ve bilinçsiz seçer, tercihi
ruhsal ihtiyac›na ba¤l›d›r. Di¤erlerini
düﬂünmeksizin repertuar›na kesin hikayeler ekler. Sonra hikâye anlatman›n zaman› geldi¤inde durumdaki soruya uygun repertuar›nda hikâye seçer” (110).
Degh’in dedi¤i gibi, Cezzar Dede ve
Ölüm de haf›zalar›ndaki haz›r malzemeden belirledikleri konulara göre uygun
olan› seçerler. Bu anlamda onlar›n geleneksel anlat›c›lar gibi hareket ettikleri
gözlemlenir. Cezzar Dede’nin torunlar›na da destan, hikâye veya masal anlatan bir karakter olmas› Ölüm ile yapt›¤›
anlaﬂmada ona bir çeﬂit kolayl›k sa¤lar.
Onun haf›zas›n›n geniﬂ, malzemesinin
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bol olmas›n›n bir sonucu da romanda belirtildi¤i gibi, hikâye anlatman›n zevki
için (17) kendisine verilen süreyi kullanmas› olabilir. Degh hikâye anlat›c›lar›n›n haf›zalar› hakk›nda ﬂunlar› söyler:
“Temelde sözlü e¤itime ve sözlü gelene¤i
yaymaya dayal› ezber (haf›za) folklor
kültürü için gerekli bir faktördür. Haf›za
hikâye anlat›m› için ﬂu noktalarda
önemlidir: 1) Öykücü pek çok hikayeyi
haf›zas›nda muhafaza edebilmeli (tutabilmeli) ve 2) Repertuar›n›n kiﬂisel bölümlerini (parçalar›n›) uzun bir zaman
diliminde sunabilmelidir” (104). Cezzar
Dede, anlatmakta zorluk çekmeyecek
kadar hikâye birikimine veya aktar›m›n
rahatl›¤›na sahiptir; sözlü kültürden
edindi¤i birikimin fark›ndad›r. Burada
sözlü ile yaz›l› edebiyat›n fark› da görülebilir. Benjamin, bu konuda ﬂu yorumu
yapar: “Roman› bütün di¤er düzyaz› türlerinden, masal, efsane ve hatta novelladan ay›ran, sözlü edebiyattan gelmiyor
ve ona dönmüyor olmas›d›r. Bu onu en
çok da hikâye anlat›c›l›¤›ndan ay›r›r.
Anlat›c› hikâyesini deneyimden çekip
al›r, kendi deneyiminden ya da ona aktar›lanlardan ve o da bunu kendisini
dinleyenlerin deneyimi haline getirir.
Romanc› ise kendini tecrit etmiﬂtir” (8081).
Ölüm’ün Cezzar Dede ile hikâye anlatma oyunu oynamas› ve ona yaﬂamas›
için anlatt›¤› hikâye baﬂ›na bir saat süre
vermek üzere anlaﬂma yapmalar› Dede
Korkut O¤uznameleri’ndeki Deli Dumrul’un Azrail arac›l›¤›yla Tanr› ile yapt›¤› anlaﬂmay› da hat›rlatmaktad›r. “Duha Koca Ogl› Deli Domrul” hikâyesinde
Azrail, Deli Dumrul’un can›n› almak
için geldi¤inde Deli Dumrul Tanr›’ya ba¤›ﬂlanmak için yalvar›r; Tanr› da Deli
Dumrul kendisinin yerine bir can bulursa ba¤›ﬂlanaca¤›n› bildirir. Deli Dumrul
anne ve babas›na gider, onlardan can ister, ancak ikisi de can›n› vermek istemez. Eﬂiyle vedalaﬂmaya giden Deli
Dumrul, baﬂ›ndan geçenleri ona anlat›r.Bunun üzerine eﬂi kendisinin de can›-
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n›n al›nmas›n› ister. Tanr› ikisine de yüz
k›rk y›l ömür verir (118-22). Romanda
ise ba¤›ﬂlanman›n koﬂulu ﬂudur: “Göklerin kanunu son derece aç›kt›: E¤er yaﬂayanlardan biri Ölüm’ün kalbini yumuﬂat›p onu a¤lat›r ya da güldürürse, can›
ba¤›ﬂlanacakt›” (189).
‹ki karakterin oynad›klar› oyunun
ve roman›n ölüm ile yaﬂam aras›ndaki
s›n›r üzerine kurulu olmas› merak unsurunu pekiﬂtirir. Ana karakterin ad›ndan
baﬂlayarak roman›n tamam›na yay›lan
bir izlek olarak “ölüm” ve “ölüm düﬂüncesi”, Cezzar Dede’nin Ölüm’den kurtulup kurtulamayaca¤›n› merak eden okurun da odak noktas› olabilir. Benjamin,
ölüm düﬂüncesinin geçirdi¤i aﬂamay› ﬂu
ﬂekilde niteler: “Ölüm düﬂüncesinin genel insan bilincinin bütün hallerine art›k eﬂlik edemedi¤i, niteli¤ini kaybetmeye baﬂlad›¤›, birkaç yüzy›ld›r aç›kça görülebiliyor” (86). Ona göre, “insan›n yaln›zca bilgisi ya da bilgeli¤i de¤il, hepsinden önemlisi bütün yaﬂam› -ki hikâyelerin malzemesi budur- ancak ölüm ân›nda aktar›labilir bir biçim kazan›r” (8687). Bu anlamda Ölüm’ün ﬂu sözleri ilginçtir: “Sözüm ona ikimiz de birer korku hikâyesi anlatt›k. Gel gör ki, korku
denilen bu temel duyguyu pek fazla ciddîye alm›ﬂ görünmüyoruz. Ölümün ta
kendisi oldu¤uma göre onu yak›ndan ve
uzaktan bir nebze olsun tan›mayan ben,
bu s›fat›mla müsamahay› hak ediyorum.
Ama y›llarca beni bekleyen senin gibi
bir insano¤lunun, do¤rusu, daha ciddî
ve ürpertici bir hikâye anlatmas›n› beklerdim” (55). Bu sözler, Ölüm ile Cezzar
Dede’nin birbirlerine hikâye arac›l›¤›yla
yaﬂant›lar›n›n birikimini de aktard›klar›n› gösteriyor. Benjamin, ölmek üzere
olan kiﬂinin durumu ile hikâye aras›nda
ﬂöyle bir ba¤ kurar: “Hayat› sona ermekte olan bir insan›n içinde nas›l bir dizi
imge harekete geçerse -ki bunlar onun
kendi kiﬂili¤inin görüntüleridir, o bunlar
aras›nda fark›nda olmadan kendisiyle
karﬂ›laﬂ›r- yüz ifadesinde ve bak›ﬂlar›nda da aniden unutulmaz olan belirir,
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onunla ilgili olan her ﬂeyi, ölmek üzere
olan yoksul bir dilencinin bile etraf›ndaki insanlar için taﬂ›d›¤› yetkiyle donat›r.
‹ﬂte hikâyeyi besleyen kaynak, bu yetkidir”. (87). Cezzar Dede ile Ölüm’ün hikâyeden ald›klar› zevk üzerine söyledikleri
Benjamin’in bahsetti¤i yetkiyle iliﬂkilidir. Ölüm için hikâyeden ald›¤› zevk yeterliyken Cezzar Dede için ayn› duygu
söz konusu de¤ildir. Cezzar Dede bu konuda ﬂunlar› söyler: “Benim dünyada
tatt›¤›m en büyük lezzet, hayat de¤il, insanl›k! Her zaman oldu¤u gibi ﬂimdi de,
yaﬂ›yor olman›n de¤il, insan olman›n
zevkini ç›kar›yorum. Anlatt›¤›m her hikâye için bana bir saat süre verdi¤in
için sana müteﬂekkirim. Fakat ﬂunu iyi
bil: Ben bu süreyi yaﬂamak yerine, hikâye anlatmak için kullan›yorum” (139).
Cezzar Dede, Benjamin’in söyledi¤i anlamda, içinde harekete geçen imgelerde
kendisiyle karﬂ›laﬂ›r; unutulmaz olan›n
verdi¤i yetkiyi hikâye anlatmak için
kullan›r. Cezzar Dede son hikâyenin ard›ndan art›k hikâye anlatmak istemedi¤ini, oyunun bitti¤ini söyler; Ölüm’den
can›n› almas›n› ister ve sözlerine ﬂöyle
devam eder: “Ben, hikâyelerin bir sonu
olmas› gerekti¤ine inananlardan›m. Hayat da bana kal›rsa böyle. ﬁu âna kadar
hoﬂça vakit geçirdik. Ama art›k zaman›
geldi” (236). Cezzar Dede’nin torunlar›yla karﬂ›laﬂ›rlar. Dedelerinin ölmesini istemeyen çocuklar, Ölüm’ü engellemeye
çal›ﬂ›r ve Ölüm onlarla da bir anlaﬂma
yapar: “Size, güneﬂ ufukta kaybolana
kadar süre veriyorum. Bu süre içinde
beni güldürmeyi ya da gülümsetmeyi
baﬂarabilirseniz, dedenizi b›rak›r›m.
Ama baﬂaramazsan›z, onu götürürüm”
(243). Bunun üzerine çocuklar onu güldürmek için çaba sarf ederler; ancak bir
sonuç alamazlar. En sonunda küçük k›z,
Ölüm’ün somurtkan de¤il, inatç› oldu¤unu söyler ve ona küser:
Gerçekten de, kurdelesini düzeltirken, k›z›n gözünden bir damla yaﬂ geliverdi. ‹ﬂte Ölüm, bu gözyaﬂ›n› gördü. Ard›ndan çocu¤un yüzünü, o yüzdeki harf-
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leri, masallar› ve cenneti fark etti. Evet,
çocukluk, cennetin tâ kendisiydi ve cennet de seyredilmeye de¤erdi. Ölüm, seyrettikçe yüzünün yumuﬂad›¤›n› ve göklere yükselir gibi gerçek ﬂekline eriﬂmeye çal›ﬂt›¤›n› fark etti. Bu s›rada bir ﬂey
ç›t›rdad›. Mühür k›r›lm›ﬂ, Ölüm gülümsüyordu. (244)
Böylece roman, ölüm ile yaﬂam aras›ndaki gidiﬂ geliﬂlerin ard›ndan Cezzar
Dede’nin yaﬂama hakk›n› kazanmas›yla
sonuçlan›r. Benjamin, roman›n ve karakterlerin sonuyla ilgili okurun beklentileri hakk›nda ﬂunlar› söyler: “[R]oman
okuru asl›nda, ‘hayat›n anlam›’n› kavramas›n› sa¤layacak insanlar›n peﬂindedir. Bu yüzden de, ﬂu ya da bu biçimde,
onlar›n ölümünü -gerekti¤inde mecazi
ölümlerini, yani roman›n sonunu, ama
tercihen gerçek ölümlerini- paylaﬂaca¤›ndan emin olabilmelidir” (92-93).
Okur, Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri’nin sonunda yaﬂam›n anlam›yla ilgili bir mesaj almaktad›r; bu mesaj, Ölüm’ün yüzündeki
mührün k›r›larak gülümsemesiyle verilir. Cezzar Dede ölmeyecektir; ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r. Bu anlamda okur için roman ile
ölümü beklenen ana karakter aras›nda
kurulan ba¤ da sonlan›r. Roman ve mecazî anlamda karakter ölür; roman biter.
Benjamin, romanla hikâye aras›ndaki
sonuç ç›karma fark›n› ﬂöyle tan›mlar:
“Birinde ‘hayat›n anlam›’, öbüründe ‘k›ssadan hisse’: Roman ve hikâye birbirlerinin karﬂ›s›na bu ﬂiarlarla ç›karlar. Bu
sanat biçimlerinin birbirinden alabildi¤ine farkl› tarihsel konumlar›n› ay›rt etmemizi sa¤layan da bu ﬂiarlard›r” (91).
Cezzar Dede için insanl›k dünyadan al›nan en önemli lezzettir, ölüm için insan
hayat›, üzerine bir oyun oynanacak bir
e¤lence gibidir.
Berna Moran, “Türk Roman› ve Bat›l›laﬂma Sorunsal›” baﬂl›kl› yaz›s›nda
Türkiye’de roman›n do¤uﬂu ile ilgili ﬂunlar› ifade eder: “Türkiye’de roman, Avrupa’da oldu¤u gibi toplumsal koﬂullar sonucu do¤muﬂ bir anlat› türü de¤ildir,
ama Bat›’dan ithal etti¤imiz roman›n
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bizde ald›¤› ﬂekli ve yüklendi¤i iﬂlevi anlamak için hem geleneksel hikâye türümüze hem de tarihsel ve toplumsal koﬂullara bakmam›z gerekir” (11). Bu aç›dan Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri’ndeki Ölüm
ve Cezzar Dede ile “Duha Koca Ogl› Deli
Domrul” hikâyesindeki Azrail ve Deli
Dumrul, Binbir Gece Masallar›’ndaki
ﬁehriyar ve ﬁehrazat aras›ndaki benzerlik ilginçtir. Ancak aralar›nda ayr›l›klar
da vard›r. Ölüm, Azrail ve ﬁehriyar’dan
farkl› olarak karﬂ›s›ndakinin can›n› alan
kiﬂi olmas›n›n yan› s›ra hikâye anlat›c›s›d›r. Cezzar Dede ise Deli Dumrul ve
ﬁehrazat gibi ölümü beklenen karakterdir; ancak ba¤›ﬂlanma koﬂulu olan hikâye anlat›c›l›¤› sonucu yaﬂam›na devam
etmez. Onun yaﬂam›n›n kurtulmas›
Ölüm’ün mührünün k›r›lmas›yla gerçekleﬂir.
Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri’nde halk hikâyelerindeki anlat›c› profili aç›kça görülmektedir. Buna göre, hikâye anlat›c›s› olan ana karakterlerin sözlü gelenekten yararlanmalar›, roman›n kurgusunun kendisinden önce yaz›ya geçirilmiﬂ
sözlü kültür örneklerindeki gibi yaﬂam›n anlam›na yönelik ve k›ssadan hisse
ç›kart›labilecek hikâyeler üzerine kurulmuﬂ olmas› bunun göstergesidir.
Kaynaklar
Anar, ‹hsan Oktay. Efrâsiyâb’›n Hikâyeleri.
‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar, 2004.
Benjamin, Walter. “Hikâye Anlat›c›s›”. Çev.
Nurdan Gürbilek ve Sabir Yücesoy. Son Bak›ﬂta
Aﬂk. Haz. Nurdan Gürbilek. ‹stanbul, Metis
Yay›nlar›, 2001. 77-100.
Degh, Linda. “Hikâye Anlat›c›lar”. Çev. Adem
Koç. Ankara: Milli Folklor 59 (Güz 2003).
104-17.
Moran, Berna. “Türk Roman› ve Bat›l›laﬂma
Sorunsal›”. Türk Roman›na Eleﬂtirel Bir
Bak›ﬂ I. ‹stanbul: ‹letiﬂim Yay›nlar›, 1983. 922.
Onaran, Alim ﬁerif. Binbir Gece Masallar›.
Cilt I. ‹stanbul: Afa Yay›nlar›, 1992.
Tezcan, Semih ve Hendrik Boeschoten,
Haz.“Duha Koca Ogl› Deli Domrul”. Dede
Korkut O¤uznameleri. ‹stanbul: Yap› Kredi
Yay›nlar›, 2001.

http://www.millifolklor.com

