
Yavuz Turgul’un, senaryosunu yaz-
d›¤› ve yönetti¤i 1996 yap›m› Eflk›ya fil-
mi, 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›n-
da 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) ailesin-
den sat›n alarak ‹stanbul’a kaçm›flt›r.
Baran, sevdi¤i kad›n› kaç›ran ve kendi-
sine ihanet eden arkadafl›n›n pefline dü-
fler; ‹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 flaki-
nin ‹stanbul’da, modern hayatta nas›l
bir konumda olaca¤› da anlat›l›r. Bu ça-
l›flmada Eflk›ya filmi, Eric J. Hobs-
bawm’›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 Hobs-
bawm’›n Haydutlar (Bandits) kitab›n-
dan hareketle yorumlayabiliriz. Hobs-
bawm, toplu halk hareketlerinden çok
bireysel halk hareketlerini merkeze al-
d›¤› “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›f-
land›rmalar›ndan ay›ran ise “kamu-
oyunca 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 hapis-
ten 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. Ba-
ran’›n eflk›ya oldu¤u için bir “sayg›nl›k”
tafl›mas›n›, soylu eflk›ya tipinin özellik-
leri ba¤lam›nda de¤erlendirebiliriz.
Hobsbawm, soylu eflk›yan›n bafll›ca do-
kuz nitelik tafl›d›¤›n› söyler. Bunlardan
ilki “soylu eflk›ya[n›n], yasad›fl› mesle¤i-
ne bir suç iflleyerek de¤il, haks›zl›¤›n
kurban› olarak ya da halk gelene¤inin
de¤il, otoritenin suçlu buldu¤u bir hare-
ket yüzünden zulüm görerek baflla[mas›-
d›r]” (34). Filmde, otelde annesi ve anne-
sine kötü davranan dostuyla yaflayan ço-
cuk karakter (Hakan), Baran’a, hayat›n-
da hiç eflk›ya görüp görmedi¤ini sorar.
Baran, bir baflkas›ndan söz edermiflçesi-
ne çocu¤a kendini anlat›r. Babas›n›n,

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 iflle-
yerek de¤il, afliret reisinin yapt›¤› hak-
s›zl›ktan ötürü flaki olmufltur. 

‹kinci nitelik, “soylu eflk›ya[n›n]
‘haks›zl›klar› düzelt[mesidir]” ve Ha-
kan’la yap›lan konuflmada Baran’›n bu
niteli¤e uydu¤u görülür. Baran çok genç-
ken da¤a ç›k›p a¤an›n (afliret reisinin)
adamlar›yla “savaflt›¤›n›” ve onlar› öl-
dürdü¤ünü söyler. Bu sahnede Baran,
hapisteyken a¤an›n üstüne sald›¤›
adamlar› da öldürdü¤ünü ifade eder. An-
lafl›ld›¤› gibi, a¤a ölmemifltir ve haks›z-
l›k tam anlam›yla ortadan kalkmam›fl-
t›r; geçici bir çözüm de olsa Baran ka-
rakteri, soylu eflk›ya tipinin bu maddesi-
ne uymaktad›r. Hobsbawm’›n belirledi¤i
ikinci niteli¤in Baran’a uydu¤unu göste-
ren 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 Ba-
ran’›n ezilenleri koruyan soylu bir eflk›-
ya oldu¤unu vurgular. Onun amac›, afli-
ret reisinin yapt›¤› haks›zl›klar› düzelt-
mektir; amac›n bir sonuca ulaflmay›p
yar›m kalmas›n›n nedeni ise Baran’›n
hapse girmesidir. Hobsbawm’›n belirle-
di¤i üçüncü nitelik, eflk›yan›n “zengin-
den al›p yoksula ver[mesidir]” (34).
Filmde, Baran’›n zenginden al›p yoksula
verdi¤ini gösteren kesin bir kan›t göre-
meyiz. Bu ba¤lamda Baran karakterinin
Hobsbawm’›n soylu eflk›ya için belirledi-
¤i üçüncü niteli¤e uymad›¤› görülmekte-
dir. 

Soylu eflk›yan›n dördüncü niteli¤i
“[k]endini savunma ya da hakl› yere öç
alma d›fl›nda hiçbir zaman öldürme[me-
sidir]” (34). Baran’›n eflk›ya oldu¤u dö-
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nemde afliret reisinin adamlar›n› öldüre-
rek öç ald›¤› Cumali’yle yapt›¤› konufl-
madan anlafl›l›r. Ayr›ca, Cumali “mafya”
taraf›ndan öldürüldükten sonra, Ba-
ran’›n, onun öcünü almak için mafya
üyelerini öldürmesi de “flehirdeki eflk›-
ya” karakterinin dördüncü maddeye uy-
gunlu¤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, Ba-
ran’›n haks›z yere kimseyi öldürmedi¤i
sonucuna ulaflmak da yanl›fl olmayacak-
t›r; Baran karakteri, Hobsbawm’›n belir-
ledi¤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 git-
meye karar verir. Ancak, yaflad›¤› toplu-
lu¤u asl›nda terk etmemifltir, “ettirilmifl-
tir”; hapishanede geçirdi¤i otuz befl y›l›n
ard›ndan köyüne geri döner; ancak köy
su alt›nda kald›¤› için köy halk› göç et-
mifltir. Almas› gereken öç ve Keje’yi bul-
mak 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; çün-
kü aradan geçen otuz befl y›l ve köyün
tahliye edilmesi nedeniyle birkaç karak-
ter d›fl›nda halktan kimse görülmez.
Geçmifl, geriye dönüfllerle sahnelerin
gösterilmesiyle de¤il, kahramanlar›n di-
yaloglar› 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.

Hobsbawm’›n soylu bir eflk›yan›n
nitelikleri için sayd›¤› maddelerden ye-
dincisinde, “toplulu¤un hiçbir sayg›n
üyesi ona karfl› otoriteyle iflbirli¤i yap-
mayaca¤›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›n-
dan biri olan Berfo, Baran’›n çocukluk
aflk› Keje’yle evlenmek için Baran’a iha-
net eder; onu Mustafa ad›nda bir köylü-
ye 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 so-
nunda silah› eline alarak tekrar eflk›ya-
l›¤a dönmesinin nedeni de Berfo’nun
ihanetidir. Berfo, Keje’nin Baran’la git-
memesi için Baran’a para verir. Baran
bu parayla Cumali’nin hayat›n› kurtara-
cakt›r. Berfo’nun verdi¤i çekin karfl›l›k-
s›z ç›kmas›yla eline tekrar silah alarak
öç almaya bafllar ve sonunda polisler ta-
raf›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 seki-
zinci niteli¤inin “en az›ndan teoride, gö-
rülmez ve kurflun ifllemez” (35) oldu¤u-
nu 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 dokuzuncu-
sunda Hobsbawm soylu eflk›yan›n “ada-
letin kayna¤› olan kral ya da imparato-
run de¤il, yerel kibar tak›m›n›n, memur-
lar›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; ada-
letin kayna¤› olan devlet ve onun ku-
rumlar›yla çat›flmaz. 

Baran karakteri, Hobsbawm’›n soy-
lu eflk›ya tipinin dokuz maddesinden se-
kizine uymaktad›r. Eflk›ya tipindeki uy-
gunlu¤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› olacak-
t›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 fil-
minin öykü yap›s›nda da vard›r. Ancak
bu dört maddenin varl›¤›, yaln›zca Ba-
ran cezaevine girmeden önceki y›llarda
görülür ve bunlar› filmdeki birkaç diya-
logdan ö¤reniriz. Film, Moran’›n de¤er-
lendirdi¤i eflk›ya öyküleriyle k›yaslana-
cak olursa “öykü sondan bafll›yor” de-
mek yanl›fl olmayacakt›r. Baflka bir de-
yiflle, Moran’›n belirledi¤i özellikler, Ba-
ran’›n geçmiflindeki “öykü”de yer al›r.
Oysa, film Baran’›n cezaevinden ç›k›fl›y-
la bafllayarak daha önce sonlanm›fl bir
öykünün yeni bafllang›c› olarak yorum-
lanabilir. 

Moran’›n belirtti¤i ilk özellik
“[k]ahraman›n çocukluk y›llar›n› kapsa-
yan ve baflkald›r›s›na neden olan olay-
dan önceki durumun anlat›ld›¤› ilk ana
bölümde ac›mas›z a¤alar›n ya da beyle-
rin yönetimi alt›nda zulüm gören köylü-
nün 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 anla-
t›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›¤›

büyük bir kötülü[¤ün] yer al[mas›] ve
bunun sonucu kahraman[›n] da¤a
ç›k[›p], eflk›ya olu[fludur]” (106). Filmde-
ki diyaloglardan anlafl›ld›¤› gibi, Ba-
ran’›n da¤a ç›karak eflk›ya olmas›n›n al-
t›nda yatan neden afliret reisinin babas›-
n› öldürmesidir. Bunun yan› s›ra, Ba-
ran’›n hapisten ç›kt›ktan sonra tekrar
silah›n› eline almas›, yani bir anlamda
eflk›yal›¤a geri dönüflünün nedeni, u¤ra-
d›¤› 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 kah-
raman›n soylu eflk›ya olarak yoksul köy-
lüye 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 bü-
yük oranda örtüfltü¤ünü gösteren bir ör-
nektir.

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› so-
nucu Baran’›n yakalan›p hapse at›lmas›
ve “ortadan kaybolmas›”yla aç›klanabi-
lir. Ayr›ca, Baran’›n ‹stanbul’da eflk›yal›-
¤a geri döndükten sonra öldürülmesi de
kahraman için ikinci bir son olarak yo-
rumlanabilir. Görüldü¤ü gibi, Moran’›n
eflk›ya öykülerinin yap›s›yla ilgili sapta-
d›¤› 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›¤› gö-
rülür. Baflka bir deyiflle, Baran’›n ‹stan-
bul’a gelifli ve ölümü kendi içinde yeni
bir yap› oluflturur. Böylece, filmde eflk›-
ya anlat›lar›na yeni bir yorum getirile-
rek, bu anlat›lar sinema kurgusuyla ye-
niden üretilmifltir.

Eflk›ya öykülerinin günümüzde de-
vam› olarak niteleyebilece¤imiz Eflk›-
ya’da da baz› dönüflümler görülür. Bun-
lardan biri eflk›ya gruplar›n›n yaflay›p
gizlendikleri yer olan “da¤”›n yerini “ça-
t›”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, Ha-
kan’la çat›da geçen konuflmas›nda, Ha-
kan’›n “eflk›ya” kelimesinin anlam›n›
sormas› üzerine bir tan›m yapar: “Yol
kesen, haraç alan, da¤larda yaflayan, ya-
ni, senin benim gibi insano¤lu”. Hakan,
daha sonraki bir bölümde Baran’a, e¤er
eflk›ya ise annesine kötü davranan ada-
m› neden öldürmedi¤ini sorar. Bunun
üzerine Baran, “eflk›yal›k eskidendi” ce-
vab›n› verir. Baran, art›k da¤larda yafla-
mad›¤›, 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 “ça-
t›larda yaflayan” alacakt›r. Baran, geç-
miflteki ihanetin ve Cumali’nin öcünü
almak için eski arkadafl› Berfo’yu öldü-
rür. Ard›ndan Demircan ve adamlar›n›
öldürür. Bu cinayetlerden sonra polis
kendisini arad›¤› için binalar›n çat›la-
r›nda yaflamaya bafllar. Böylelikle günü-
müzde eflk›ya, “k›rsalda” de¤il “büyük

flehirlerde” yaflayacak; gizlenmek için
“da¤larda” de¤il “çat›larda” dolaflacakt›r.
Eflk›ya olgusunun yeni yorumlamalar›n-
dan baflka biri de y›ld›zlarla ilgili bir
inanc›n farkl› biçimde aktar›l›fl›d›r. Keje,
Berfo’yla evlendikten sonra bir daha as-
la 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 anla-
m›flt›r. Filmin sonunda Baran, polis ta-
raf›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 fiflek-
leri 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 be-
lirledi¤i dokuz özellikten sekizinin Ba-
ran karakterinde görülmesi “soylu eflk›-
ya” tipinin karfl›land›¤›n› gösterir. Ba-
ran, “soylu eflk›ya” karakterini tafl›rken,
filmin kurgusu de¤il, Baran’›n maceras›
Berna Moran’›n öykü yap›s›n› tafl›r. Efl-
k›ya karakteri ayn› kalsa da öykünün
kurgulan›fl›nda yeni bir bak›fl aç›s› olufl-
mufltur. 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›tmak-
tad›r. 
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