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 YERÇEKİMLİ  KARANFİL  

Biliyor musun az az yaşıyorsun içimde  

Oysaki seninle güzel olmak var  

Örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi  

Bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda  

Midemdi aklımdı şu kadarcık kalıyor.  

Sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte  

Sen de bir başkasına  veriyorsun daha güzel  

O başkası yok mu bir yanındakine veriyor  

Derken karanfil elden ele.  

Görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle  

Sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil  

Bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk  

Birleşiyoruz sessizce.  
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BENDEN ÖNCE BİR BAŞKASI

Bu  dergiyi  oluşturma  sürecimiz,  bizlerin  mitolojiye,masala,  destanlara            
bilimkurguya olan merakının ve sevgisinin temelinde yatan “Ne?”sorusuyla 
başladı. Edebiyat dersi programında yer alan metinlerimizden yola çıkarak 

yıl boyunca çalışmalar yaptık ve bu çalışmalar sonucunda şunu gördük ki gerçeklerle 
birebir yüzleşmek kolay değildir, acıtabilir. Bu nedenle gerçeğin yumuşatılmış halleri 
gerçekdışı özellikleriyle aktarıldığında dünyayı daha katlanır hale getirir. Didaktik 
şeyler ise sıkıcıdır. Onun yerine çıkarımlarla sonuca ulaşmak, merak ve heyecan uy-
andırır. Çıkarım  yapabilme,  hayallerimizi  geliştirebilme  ve  farklılıklara    karşı  du-
yarlılık  böyle gelişir. Üstelik görsel şölenler eğlendiricidir, masalsı dünyada kaybol-
maksa hoştur. 

Dergimizde  tüm bu  özellikleri  kapsayan  destanlara,  halk  hikâyeleri  ve mod-
ern  çağın  anlatılarına  yer  verdik.Ayrıca  bu  araştırmayı  yaparken    hiçbir  yapıtın 
boşluğa doğmadığını, akan nehre    sonradan eklendiğini, bu dünyanın bizden önce 
de  düşünüldüğünü,  bütün  yapıtların  kendilerinden  önceki  yapıtlarla  yapılmış  bir 
konuşmanın izini taşıdığını, her metnin kendinden önceki metinlere şapka çıkardığını, 
sonra  da  kaldığı  yerden  devam  ettiğini  görmek,  bizi  heyecanlandırdı. Bu  nedenle 
de Nurdan Gürbilek kitabından esinlenerek ve Edip Cansever’in şiirinde dediği gibi 
‘karanfil elden ele’ dedik ve dosyamızın  adını “Benden Önce Bir Başkası” koyduk. 

Sanatın  her  yönüyle  her  çağ  için  çok  önemli  olduğunu,    çünkü  yalan 
söylemediğini, sunduğu umudun sahte bir umut olmadığını kavramak bizler için çok 
anlamlıydı. Çıkan bu anlam bizi bir ürün ortaya koymaya  teşvik etti ve neden bir 
dergimiz olmasın, dedik. Dergimizin bu umutla var olan  ilk sayımız olması dileğiyle.

-9.SINIF BİLİM İNSANLARI-

BİRBİRİNİN İZİNİ SÜREN METİNLER
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"Yere çakılana kadar kanatlarım olduğuna 
inanacağım"
 -Barış Bıçakçı

Koşma

Ölüm ardıma düşüp de yorulma
Var git ölüm bir zaman da gene gel
Akıbet alırsın komazsın beni
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Şöyle bir vakitler yiyip içerken
Yiyip içip yaylalarda gezerken
Gene mi geldin sen benden kaçarken
Var git ölüm bir zaman gene gel

Çıkıp boz kurtlayın ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git ölüm bir zaman da gene gel

Karac’oğlan der ki derdim pek beter
Bahçede bülbüller şakıyıp öter 
Anayı atayı dün aldın yeter
Var git ölüm bir zaman gene gel

 -Karacaoğlan

Semai

Bugün ben bir güzel gördüm
Yeşiller giymiş ağ üzre
Aklımı başımdan aldı
Durabilmem ayağ üzre

Beni mest eden camıdır
Gonca gülün eyyamıdır
Her biri bir haramidir
Kirpikleri kapağ üzre

Âşık Ömer geldi ise
Hak inayet kıldı ise
Ferhat dağı deldi ise
Ben koyam dağı dağ üzre

 -Âşık Ömer 

BİRBİRİNİN İZİNİ SÜREN METİNLER
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KOŞMA-SEMAİ KARŞILAŞTIRMALARI

İslamiyet  öncesine  kadar  dayanan  Türk  halk  edebiyatı  aşk,  ölüm  gibi 
konulara  sıklıkla  değinmiştir.  Karacaoğlan  yukarıdaki  koşmasında  ölümü  konu 
almışken,  Âşık  Ömer  yukarıda  yazmış  olduğu  semaisinde  aşkı  konu  edinmiştir. 

Bu  iki  şiir  de  Âşık  Tarzı  Türk  halk  edebiyatının  sözlü  eserleri  olmalarından 
dolayı  benzerlikleri  vardır  ancak  buna  karşın  birçok  zıtlıkları  mevcuttur.

  Nazım  biçimi  semai  olan  yapıttın,  nazım  birimi  dörtlüktür.  Sekizli  hece  ölçüsü 
kullanılmasıyla  birlikte  uyak  ve  rediflere  sıklıkla  yer  verilmiştir.  “…ağ  üzre/…ayağ 
üzre”  dizelerinde  “-ağ”  lar  tam  uyak,  “üzre”  ler  ise  sözcük  rediftir.  Kullanılan  bu 
uyak  ve  redifler  ve  ayrıca  dilin  sade  oluşu  sözlü  edebiyatın  daha  da  akılda  kalmasına 
yardımcı  olarak  nesilden  nesille  aktarılabilmesiyle  sonuçlanmıştır.  Modern  şiirlerde 
bulunan  imgelerden  uzaktır.  Şair  güzeli  ne  kadar  çok  sevdiğini  ve  onun  için  imkânsızı 
yapabileceğini  kullandığından  söz  sanatlarından  abartmayla  anlatmıştır.  “Ben  koyam 
dağı  dağ  üzre”.  Halk  arasında  kullanılan  yerel  söyleyişler  “komazsın”,  “durabilmem” 
de  görülmektedir.  İletisi  ise  sevginin  insana  birçok  şey  yaptırabilecek  olduğudur. 

  Diğer  eserin  nazım  birimi  koşma  olmakla  birlikte  nazım  birimi  dörtlük  ve  hece 
ölçüsü  on  birliktir.  Yine  dize  sonu  ses  olaylarından  uyak  ve  redif  görülmektedir.  “…
ulaşamadım/…çıkışamadım/…buluşamadım” buradaki “-ş” sesleri yarım uyak, “-amadım” 
lar  ise  ek  rediftir.  Dil  anlaşılır  ve  sadedir,  imge  kullanımına  şiirin  yazılma  dönemi 
dolayısıyla rastlanmamıştır. “Var git ölüm bir zaman da gene gel” dizesinin şiir buyunca 
sıklıklar  tekrarlarıyla  şair  ölmek  istemediğini,  ölüm  korkusunu  vurgulamış  ve  böylece 
ölüm korkusu olan temayı okura daha iyi hissettirebilmiştir. İletisi yaşamın hazının bitmek 
tükenmek bilmemesidir çünkü hayat birçok olasılıkla doluyken ölüm çok sıkıcı bir sondur.

  Sonuç olarak bu iki şiir de halk edebiyatının ürünleri olmalarından dolayı uyak ve 
redifin kullanımı ve dili sadeliği gibi bazı benzerlikleri vardır. Buna rağmen farklı konulara, 
nazım birimlerine, hece ölçülerine, söz sanatlarına ve tabi ki farklı iletilere de sahiptir. 
                                                                                              -Ece Tiryaki 9/B

“Önemli olan insanın kendi hayatını bir sanat eseri 
haline getirmesidir.”
 -Oscar Wilde



7

Semai 

İncecikten bir kar yağar 
Tozar Elif Elif diye 

Deli gönül abdal olmuş 
Gezer Elif Elif diye

Elif’in uğru nakışlı 
Yavru balaban bakışlı 

Yayla çiçeği kokuşlu 
Kokar Elif Elif diye

Elif kaşlarını çatar 
Gamzesi bağrıma batar 

Ak elleri kalem tutar 
Yazar Elif Elif diye

Evlerinin önü çardak 
Elif’in elinde bardak 

Sanki yeşil başlı ördek 
Yüzer Elif Elif diye

Karac’oğlan eğmelerin 
Gönül sevmez değmelerin 

İliklenmiş düğmelerin 
Çözer Elif Elif diye

-Karacaoğlan

“Hiçbir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç 
olamaz.”
 -Goethe
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 Türk  Halk  edebiyatı,  kendi  kültürümüzle  bezenmiş,  geçmişi  buralara  kadar 
getirmiş.  Sözlü  edebiyatın  uzantısı;  dil,  biçim,  konular,  duyarlılıklar  ve 
yaşanmışlıklarla halk kültürüne sıkı sıkıya bağlı. Müzik eşliğinde okunmuş, 

aklımızın bir köşesine yer etmiş. Her yeni gün, yeni yıl tekrar dillenmiş biraz değişse de 
özüyle günümüze ulaşmış. Karacaoğla’nın yazdığı bu iki şiirde, iki ayrı türde ve konudaki 
şiirler  Türk  Halk  edebiyatına  ait  olsa  da  birbirlerinden  bir  çok  yönde  ayrılırlar.  Birisi 
karanlığın, diğeri ise dansın kapısı...
  Karacaoğlan’ın “var git ölüm yine gel” şiiri koşma türüne bir örnektir. Koşma türünde 
doğa, aşk, ölüm, yiğitlik, toplumsal olaylar gibi konular işlenir, bu dizelerde ise ölümün 
esintileri hissedilmektedir. Dil sade ve anlatım yalın, içtendir ki anlaşılması kolaylaşmış 
bir akıcılık kazanmıştır. Şarkı gibi uyağıyla, ölümün bir durak olduğunu ama şimdi inmek 
istemediğini dile getirmiştir. Şiirdeki imgeler, “şöyle bir vakitler yiyip içerken ile “var git 
ölüm yine gel”dir. Bize hem sevinci, huzuru, mutluluğu hem de biraz endişeyi çağrıştırır. 
Ölüm bir maceradır ve daha tekerlekleri çevirmek için yaşanamamış anılarla dolu zaman 
çok erkendir.
  Karacaoğlan’ın “elif elif” şiiri semai türünün bir örneğidir. Özel bir ezgi ile söylenen 
semai, çoğunlukla doğa, ayrılık, kavuşma gibi duygusal ve lirik temaları işler. Bu şiire de 
aşk sığdırılmaya çalışılmıştır. Şiirde «deli gönül abdal olmuş, tozar elif elif diye” imgeleri 
bize tutkuyu, bağlılığı, vazgeçilmezliği çağrıştırır. Harflerin arasında sevgi gezinirken, aşkın 
körlüğü unutur uzaklığı. Ne kadar elif ulaşılmazsa, heyecanı o kadar da büyük. Doğanın 
her bir yanı onunla yankılanır, her bir köşe onu hatırlatır. Her biri sanki bir ruh, sayıklar 
“elif elif diye.” 
 Yaşam yaşamak için, ölüm ölmek için. O zaman yaşamı bir müzik yapalım, ölümü ise 
dile getirilmemiş bir nota. Ölüm kaçınılmaz bir son, bağlılık değil. Daha içimizde kalanlar 
varken, onları gerçek hayatta bırakıp gitmek çaresiz ama çanın çalması umarım gecikir. 
Ölüm  bir  yıldız  olsaydı,  içindekiler  gökyüzünü  boyardı. Aşk  öğretilmez,  görülür. Ayak 
bastığın hem adımda izler toplanır. Eğer bir çiçek olsaydı, bahçesinden çıkılamazdı. Türk 
halk edebiyatının iki farklı türü, iki farklı yansıması. Anadolu’nun toprağının kokusu, her 
bir deneyimin dokunuşu.

 -Özlem Karahasanoğlu 9/A

“Hayatta hiçbir şey ummamak en iyisi, o zaman herşey 
bir armağan gibi oluyor.”
 -George Harrison(Beatles)
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  İnsan, duyguları olan ve hissedebilen bir varlıktır; bir gün kadar kısa bir zaman diliminde 
dahi birçok duygu değişimine maruz kalabilir. Tarih boyunca insanlar bu hislerini edebiyat 
yolu ile anlatmaya çabalamışlardır. Bu çabanın en önemli örneklerinden biri olarak farklı 

duygu durumlarını anlatmak için Halk Edebiyatı geleneğinin farklı kollarından yararlanan halk 
ozanı  Karacaoğlan  karşımıza  çıkar.  Bu  duruma  örnek  olarak  verilebilecek,  ölüm  temasının 
güdüldüğü Koşma’sı ile ‘Elif’ adlı semai birbirleriyle zıtlık ve benzerlikler gösterir.

  Yapısal olarak bakıldığında ‘Koşma’, nazım biçimi olarak koşma, nazım türü olarak ise ağıt 
özelliği taşır. Şiir, kendisi gibi ağıt olan tüm türdeşlerinde görüldüğü gibi ölüme göndermeler içerir, 
şiirde ‘ölüm korkusu’ konusu işlenir. ‘Var git ölüm bir zaman gene gel’ dizesinde de görüldüğü gibi 
ölümün kendisinden uzak durması için bir sesleniş, bir yalvarış vardır. Şiir boyunca tekrarlanan 
bu  söyleyiş,  ayrıca kişileştirme  içerir. Ölüme  istemli olarak gidip gelme yetisi verilerek ölüm 
algısı  insanlaştırılmıştır.  Şiirde  kullanılan  söz  sanatları  arasında  benzetme  de  yer  alır,  anlatıcı 
‘çıkıp bozkurtlayın’  (bozkurt gibi) ulaşamadığını,  yani ölümden kaçamadığını belirtir. Kişinin 
ölümün kendisini yakalamasından korkmasının başlıca nedeni ise hayatının en güzel günlerinde, 
muhtemelen gençlik yıllarında olmasıdır. Şiir kişisi ‘yiyip içip yaylalarda gezerken’ hayatın acı 
gerçekliğiyle yüz yüze gelmek istemez.

  Yine aynı halk ozanının eseri olan ‘Elif ise bir semai örneğidir. ‘Aşk, sevgi, güzellik’ gibi 
konuları işlemesiyle ayırt edilen bu nazım biçiminin bir örneği olarak aşkın kişide bıraktığı etkileri 
işler. Sevdalı kişinin gözü ‘Elif’ yüzüden kör olmuştur, kişi sevgiliden başka bir şey düşünemez: 
‘Deli gönül abdal olmuş/Gezer Elif Elif diye’. Bu dizede ayrıca karşımıza çıkan kişileştirme ile 
gönüle ‘gezme’ kabiliyeti kazandırılmış, ‘Elif’ adını sayıklayarak dolaşıyor gibi gösterilmiştir. Bir 
başka söz sanatı ise ‘Gamzesi bağrıma batar’ dizesinde görülür. Anlatıcı, sevgilisi gülümsediğinde 
göğsüne bir şey batırılmış gibi hisseder, acı duyar. Duyduğu acıyı abartma kullanarak tasvir eder. 
Karasevdalı kişinin sevdiğinden başka kimseyi görmemesini anlatan bu örnekte, koşma nazım 
biçiminden yapısal farklılıklar da görülür.Semai, koşmadan farklı olarak 8’li hece ölçüsü kullanır, 
ancak azım birimi aynıdır.

  Zıt  iki  konuyu,  hayatın  karanlık  ve  renkli  yanını  işleyen  bu  iki  örnek,  halk  edebiyatı 
geleneğinin Aşık Edebiyatı kolundan olup, yapısal ve içeriksel farklılıklar ve benzerlikler içerir. 
ne  kadar  farklı  duyguları  anlatsalar  da,  benzer  yöntemleri  kullanır  ve  ortak  bir  amaç  taşırlar: 
hissedileni bir başkasına aktarmak ve anlatmak. 

                                                                                                -Selin Saydam 9/B

“Başkaları hesabına düşünmek bir saçmalıktır, aydın 
kavramını hiçe indiren bir saçmalık.”
 -S. Paul Sartre



10



11



12

TEPEGÖZ MAKAS ELLER 
KARŞILAŞTIRMALI OKUNMASI

‘Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi’ 
en ünlü Dede Korkut 

hikayelerinden birisidir ve 
‘Makas Eller’ aile kitleleri için yapılan komedi-
dram-macera-romantizm filmidir. Tepegöz’de 
Oğuz yiğitlerinden Basat’ın, olağanüstü bir 

yaratık olan Tepegöz’le boğuşması ve sonunda 
onu öldürmesi olayı anlatılır. Makas Ellerde 

ise  Hikâye rengarenk Amerikan banliyösüne geniş 
bir tepeden bakan metruk fakat süslü bir konakta yaşayan Edward adındaki utangaç ve garip bir çocuk ve 
Banliyöde yaşayan , kozmetik temsilcisi Peg Boggs etrafında örülür. Klasik Amerikan ailesi kültürünü 
temsil eden bayan Peg’in gözlerinden, ellerine makaslar adapte etmiş bir gencin görünümü anlatılır.

‘Basat’ın  Tepegöz’ü  Öldürmesi’  hikayelerinin  ana  düşüncesi  Hayatta  başarı,  zekâ  ve  kendine 
güven  duygusu  içinde  yiğitliliğin  kazanılmasıdır.  Anlatım  nazım-nesir  karışık  “öyküleme”  (hikâye 
etme)  biçimindedir.  Olaylar  nesir  halinde,  önemli  söyleyişler  nazım  biçimindedir.  Söz  dizimlerinde,  fiil 
çekimlerinde, deyimlerde Oğuzcaya özgü deyişler, atasözü niteliğinde söylenişler vardır. Konuşmalar canlı, 
anlatım hareketlidir  : “Oğuz bir gün yaylaya göçtü. Uruz’un bir çobanı vardı. Adına Sarı Çoban derlerdi. 
Çoban, yıl tamam olıcak, bende emanetin var, gel, al, dedi. Bire kavat, ağ sakallı babamı ağlatmışsın, Karıcık 
ağ börçekli anamı buzlatmışsın” gibi. Nesneler ve kişiler sürekli sıfatlarla anlatılmıştır : “Ağ sakallı babamı, 
ağ börçekli anamı, Kaadir Tanrı, ağ sakallı Uruz Koca, Alplar başı Kazan.” Metinde klişeleşmiş söz biçimleri 
vardır: “Hânım hey, Dedem Korkut geldi, aydur, soylamış, bir daha soylamış, adını ben verdim, yaşını Allah 
versin.” Bazı  tamlamalarda  tamlayan eki,  bazılarında  tamlanan  söylenmemiştir:  “Koyun  içine”  (koyunun 
içine), “Tepegöz olduğu” (Tepegöz’ün olduğu), “mağaranın kapısın” (mağaranın kapısını), “alca kanın” (alca 
kanını),  “börklü  başın”  (börklü  başını),  “elin  soktu”  (elini  soktu),  “iki  parça  böldü”  (iki  parçaya  böldü), 
«kılıcın kınına soktu» (kılıcını kınına soktu). Hikâyede, Oğuz yiğitlerinden Basat’ın, tüm Oğuz’u sindiren, 
doğaüstü  bir  yaratık  olan Tepegöz’ü  öldürmesi  olayı  anlatılmaktadır. Hikâyenin  baştan  ara  açıklamasına 
kadar  olan  kısmı  serim  bölümüdür.  Burada  Oğuz  Türklerinin  başına  gelenler  anlatılmaktadır.  Bölümün 
sonunda, sonuncu oğlunu da Tepegöz’e verme sırası gelen bir kadının, savaştan dönen Başat›tan yardım dileği 
düğüm bölümünü oluşturmaktadır. Hikâyenin bundan  sonraki  -kısmı  çözüm bölümüdür. Burada Basat’ın 
zekâ oyunlarıyla Tepegöz’ü yenmesi olayı anlatılmaktadır. Hikâyede Başat, “yiğitlik ve iyiliğin”; Tepegöz, 
“kötülük  ve  belânın”  simgesidir. Hikâye  bizi,  hayatta  başarı,  iyilik  ve  yiğitlikle  elde  edilebilir  sonucuna 
vardırmaktadır. Başat, Tepegöz’ün tüm Oğuz ülkesinin başına bela olması, bir kadının kendisinden yardım 
isteği, birçok Oğuz Türküyle birlikte kardeşi Kayan Selçuk’ un ölümü ve ününün sonucu 

“Yenilgi ve zafer hangisine inanırsan o gelir seni 
sonunda bulur.”
 -Orhan Pamuk
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Tepegöz’ü  öldürmeyi  göze  almıştır.  Tepegöz’ün  korkunç  ve  bencil  kötülüklerini  ortaya  koyan  olaylar 
şunlardır: Tepegöz,  kendisine  sunulan  sütle  yetinmemiş,  büyük  bir  harami  olmuştur. Çoban  ve  çocukları 
yemiştir. Oğuz ilinde Kaza’ın kardeşi Güne, Düzen oğlu Alp Rüstem, Usun Kocaoğlu gibi bir pehlivan ile 
birlikte Aruk’un candan iki kardeşini, Demir Donlu Mamak’ı, Bıyığı kanlı Bügdüz Emen gibi nice kişileri 
yok etmiştir. Tüm koyunları bitirmiş, Oğuz ilinde çocuk bırakmamıştır. Bu olaylar, onu, korkunç ve bencil 
kötülüklerin simgesi haline getirmiştir. Tepegöz ile Başat’ın savaşında zekâ ve kendine güven duygusu üstün 
gelmiştir. 

‘Makas  Eller’ modern  dönem  yabancı  bir  film  olduğu  için Tepegöz  gibi Türk  Edebiyatına  dayalı 
özellikler göstermez. Amerika Birleşik Devletleri’ne ait tarihsel ve sosyal yapıdan özellikler içerir. Filmdeki 
yapma sokak klasik bir Amerikan sokağının benzeridir evler müstakildir ve büyük bahçeleri vardır. Film 
1990 yapımı olmasına rağmen modern olarak ele alınabilir çünkü Tepegöze kıyasla çok daha yakın bir tarihte 
ortaya çıkarılmıştır. Hikayedeki Makas Eller karakteri çekingen, korkak, iyi kalpli, sevecen, yardımsever, saf 
birisidir ve doğaüstü olan özelliği ellerinin makasa benzer şeylerden oluşuyo olmasıdır. Ellerini kullanarak 
birçok  insana  yardımda  bulunur,  insanların  saçlarını  keser,  bahçelerindeki  ağaçlara  ve  çalılıklara  değişik 
şekiller verir ve bunların hepsini para almadan gönüllü bir şekilde yapar. Evine konuk olduğu kadının kızına 
aşık olur ve bu da Makas Eller’in aynı zamanda ne kadar büyük bir kalbi olduğunu ve çok güçlü duygular 
hissedebildiğini gösterir. Fakat kız Makas Eller’in hem davranışlarından hem de makas olan elleri yüzünden 
açtığı problemlerden dolayı ilk başta ona gıcık olur ve ondan rahatsız olur. Filmde Makas Eller’in evi olarak 
gösterilen yapı şato ve saray tarzı ama biraz korku dolu bir yerdir. Makas Eller bu evin büyük bahçesinin 
yeşilliklerine de şekil vermiştir. Bu korkunç gözüken ev, filmin başında Makas Eller’in de korkunç bir canavar 
gibi  gözükmesine  sebep  olur.  Ilerleyen  sahnelerde  böyle  bir  karakter  olmadığı  anlaşılır.  Makas  Eller’in 
sevdiği kızın bir sevgilisi vardır ve bu çocuk ondan nefret eder, ona hep kötülük yapar, onu kandırarak onu 
hapse attırmayı planlar ve onu polislere tutuklatmayı amaçlar. Her geçen an yaşananlar sonucunda sevgilinin 
davranışlarından rahatsız olmaya başlayan kız filmin en sonunda sevgilisinin gerçek yüzünü anlar ve erkek 
arkadaşından ayrılan kız Makas Eller’e aşık olur. Filmin sonunda ise Makas Eller kızın sevgilisini öldürür. 
Kız ise insanlara ikisinin de öldüğünü söyler ve yaşamına devam eder. Film ise aslında bu kızın yaşlanınca 
torununa anlatmasıyla oluşan bir hikayedir. Filmin bu şekilde anlatılması, diğer filmlerden farklı olmasına ve 
insanlar tarafından daha çok ilgi çekmesine yol açar. Bu filmin önemli özelliklerinmden biridir.

‘Basat’ın  Tepegöz’ü  Öldürmesi’  ve  ‘Makas  Eller’  birbirlerinden  birçok  yönden  farklı  yapıtlardır, 
benzer yönleri ise içerdikleri olağanğüstü özelliklere sahip figürlerdir. Tepegöz’de  akıl ve  yiğitlikle kötü 
güçlerden kurtulabilme,, Makas Eller’de ise farklılıklara saygı duyarak ve iyilikle, hoşgörüyle tüm sorunların 
çözülebileceği anlatılır.

                                                                                                  -ESRA TÜREYEN/ 9-B

“Örgütlenmek bir bakıma görmek demektir."
 -José Saramago
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 Tim  Burton’ın  yönetmenliğini  yaptığı  ve  başrolünü  Johnny  Depp’in  oynadığı  “Makas 
Eller” adlı film ile Dede Korkut’un bir eseri olan “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boyu” 
hem  benzerlik  hem  de  farklılık  yönünden  çok  zengin  iki  yapıttır.  Makas  Eller  filmi 

1990  yılında  çekilmiş  olup  izleyicileri  o  dönemin  Amerika’sından  bir  mahalleye  taşırken  Tepegöz 
Destanı’nının  temeli  12.  yüzyıla  kadar  dayanır  ve  olaylar  bir  Türk  Boyu  içerisinde  gerçekleşir. 
Bu  iki  eser  her  ne  kadar  yapıt  türü,  oluşturuldukları  ve  anlattıkları  zaman,  uzam  ve  karakter 
bakımından  birbirinden  bağımsız  görünse  de  değindikleri  ortak  bir  konu  vardır.  Bu  eskiden  var 
olmuş, günümüzde de var olan ve gelecekte de var olacağı kesin bir olgudur: farklı olanın dışlanması.

  Tepegöz  düşüncesiz  bir  çobanın  yaptığı  bir  hata  nedeniyle  meydana  gelmiş  normal  dışı  bir 
varlıktır. Dışarıdan bakıldığında açıkça görülebilen bir dev olması ve tek gözünün olması gibi farkları 
dışında ancak iç dünyasına bakıldığında görülebilen birtakım farklılıklar ile doğmuştur. Aruz onu ailesine 
katıp kendi oğluyla birlikte büyütmek  ister. Başına açtığı beladan haberi bile yoktur. Tepegöz Makas 
Eller’deki Edward gibi değildir. Tepegöz doğuştan vahşi, saldırgan, yalnızca kendini düşünüp başkalarını 
umursamayan bir kişiliğe sahiptir. Yürümeye ve oyunlar oynamaya başladığı ilk andan itibaren şiddeti 
toplum üzerinde etkili olmaya başlar. Başta çocukların kulaklarını, burunlarını yerken büyüdükçe insanları 
yemeye  başlar.  Makas  Eller’deki  sorun  daha  bireyselken  Tepegöz  bütün  topluma  zarar  verdiği  için 
yarattığı sorunlar da daha toplumsaldır. Onu sahiplenen Aruz aslında onu ailesi içinde sevgiyle ve ilgiyle 
büyütmeye çalışmıştır fakat ne yazık ki Tepegöz’ün karşılığı sevgi dolu olacağı yerde acı dolu olmuştur. 
Tepegöz kendisine gösterilen sevgiyi anlamamış, öğrenememiş ve önemsememiş, ona sevgi gösterenlere 
kötülükle ve zararla karşılık vermiştir. Bu da toplumdan dışlanmasındaki temel faktördür. Ailesi tarafından 
reddedilmesi  üzerine  ormana  yerleşse  de  yapılan  bir  anlaşma  üzerine  insanları  yemeye  devam  eder. 
Toplumun yakarışları ve annelerin feryatları üzerine Basat dayanamaz ve hem bu dev canavarı yok edip 
başkalarını yemesini önlemek hem de ölen onca insanın öcünü almak için Tepegöz’ü zekâsıyla alt eder.

  Çılgın  bir mucidin  adeta  babalık  yaptığı  insani  robot,  yani  Edward,  tamamlanamayınca  robot 
normalde  diğer  insanlardan  farksız  olacağı  yerde  makas  ellere  sahip  olan  farklı  bir  bireye  dönüşür. 
Mucidin ölümü Edward’ı derinden etkiler ve uzun bir süre etrafında hiçbir insan olmadan yaşamasına 
neden olur. Bu süre içerisinde insani ilişkilerden uzak kalması, Bayan Boggs onu kendi evine getirdiğinde 
bazı adaptasyon sorunlarına neden olur. Fakat bu durumun Edward üzerinde  tamamıyla olumsuz etki 
bıraktığı söylenemez. Yalnız kaldığı süre içerisinde yapacak hiçbir şey olmadığından makas ellerini usta 
bir heykeltıraş gibi kullanabilmeyi öğrenir. Bu sayede çalıları ve ağaçları nasıl şekillendireceğini, buzdan 
nasıl heykeller yapacağını keşfeder. Böylesine yaratıcı ve yetenekli bir ruha, daha doğrusu metalden bir 
bedene sahip olması insanların arasında çokça ilgi görmesini, ünlü, sevilen ve hayranlık uyandıran biri 
olmasını sağlar. Hatta insanlara ve köpeklere kuaförlük bile yapar. Ne var ki, oldukça ironik bir şekilde, 
ona bunca ünü ve sevgiyi getiren makas elleri, yine onun her şeyini elinden alır. Edward’ın çevresine 
istemeden verdiği zararlar onun gerçekte olduğunun aksine acımasız bir canavar olarak algılanmasına 
neden olur. Edward çevresine başta istemeden zarar verirken insanların ona karşı olan olumsuz yaklaşımı 
nedeniyle  ilerleyen  zamanlarda  çevresindekilerin  zihnindeki  gibi  saldırgan,  vahşi,  etrafına  hep  zarar 
veren diğerlerinin iyiliğini düşünmeyen bir canavara dönüşür. Edward yine de başına ne gelirse gelsin 
sevmekten  ve  sevdiklerini  korumaktan,  yani  onun  en  önemli  varlığı  olan  kalbinden  asla  vazgeçmez. 

  Boggs ailesine geldiğinde Edward saf ve dünyanın acımasız gerçeklerinden habersiz bir bebek 
gibidir: masum ve mutlu. Boggs ailesinde Edward sevilmeyi ve sevmeyi öğrenir. Kendisine gösterilen 
sevgi ve ilgiye aynı sevgi ve ilgiyle karşılık verir. Hatta Kim Boggs’a âşık bile olur. Edward o kadar 
derinden  sever  ki  izleyicilere  sanki  bir  robot  değilmiş  de  insanmış  izlenimini  verir.  Sevdiği  kız  olan 
Kim’in  erkek  arkadaşı  Jim’den  daha  “insan”  olduğu  bile  söylenebilir.  İleride  insanlar  onu  sevmeyi 
bıraksa da o sevmeyi bırakmaz çünkü Edward hissedebilen, duyguları olan bir robottur. Sevginin ne kadar 
güçlü ve güzel bir duygu olduğunu öğrenmiştir bir kere. Öğrenilen bazı şeyler bir ömür boyu unutulmaz.

“Herkes bakar ama çok az insan görür.”
 -Afşar Timuçin
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  Edward’ın toplum hayatına alışmaya çalışırken yaptığı hatalar ve verdiği zararlar dışlanmasına neden 
olur. Edward bunun üzerine tekrar kendi yalnız ama onun için daha güvenli ve huzurlu olan şatosuna döner. 
Bu olaydan sonra ne insanların ona zararı dokunur ne de onun insanlara. Tepegöz ise doğası gereği sahip 
olduğu vahşilik ve açlık nedeniyle toplum tarafından dışlanır. Tepegöz de dışlanması üzerine insanların 
olmadığı ormandaki bir yere yerleşir ve orada huzur bulur. Fakat yine doğası gereği insan yemeye muhtaçtır. 
Bu nedenle her ne kadar dışlandığı toplumdan uzak bir yerde yaşamını sürdürse de topluma zarar vermeye 
devam eder ve yaptığı baskı bir süre sonra dayanılmaz bir hal alınca üvey kardeşi Basat tarafından öldürülür.

  İki  yapıtta  da  toplum  tarafından  ötekileştirilme  ve  çoğunluktan  farklı  olmanın  sebep 
olduğu  dışlanma  ön  plana  çıksa  da  verilmek  istenen  asıl  mesajlar  farklıdır.  Tepegöz’de  temel 
olarak  toplumdaki  bir  kişinin  yaptığı  hatanın  bütün  toplumu  etkilediği  anlatılmaya  çalışılmıştır. 
Tepegöz  yanlış  bir  davranışın  yalnızca  yanlışı  yapan  kişi  için  değil,  o  kişinin  çevresindeki  herkes 
için  acı  ve  can  yakıcı  sonucudur.  Bunun  yanında  Makas  Eller’e  baktığımızda  ise  sırf  diğerlerine 
benzemiyor diye haksız yere suçlanan ve dışlanan masum bir karakter göze çarpar. Bu filmin vermek 
istediği  mesaj  ise  farklı  olanların  dışlanmaması,  tam  tersine  hoşgörüyle  karşılanması  gerektiğidir.

  Edward da Tepegöz de bir şekilde topluma kazandırılmaya çalışılmıştır fakat farklı nedenlerden 
dolayı  başarılı  olamamışlardır.  Onlar  toplum  için  hep  “başka”  olmuştur.  Olağanüstü  olmak  ve 
diğerlerinden  farklı  olmak  onların  suçu  değildir.  Hatta 
farklı  olmak  suç  bile  değildir.  Buna  rağmen  ikisi  de 
kötülüğe  ve  art  niyete  maruz  kalır.  Toplumun 
değer yargılarının “normal” olgusunu belirlediği 
bir  gerçektir.  Ne  yaparlarsa  yapsınlar  Edward 
ve  Tepegöz  “topluma  göre”  olağanüstü  ve 
farklı  varlıklar  olmaya  devam  edeceklerdir.

 -Ilgın ŞİRİN 9-C

“Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, hiç incinmemiş 
gibi sev, hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle, dünya 
cennetmiş gibi yaşa!”

 -Mark Twain
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‘Makas Eller’ filmi ve ‘Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi’ 
adlı halk hikâyesinin birçok ortak yönü olmasına 
karşın bazı farklı yönlere de sahiptir. 

 Öncelikle odak figürler , Edward ve Tepegöz,  kendi 
toplumlarındaki bireylerden farklı oldukları için bulundukları 

çevrelerde dışlananırlar. Makas Eller’de, Edward’ın farklı 
yapısından ve makas ellerinden  dolayı ka komşulardan biri olan 
Esmeralda’nın Edward’ı şeytan ve iblis olarak tanımlamasına 
sebep olur Bu düşüncenin bir süre tüm mahalleye yayılması, 
mahalledekilerin Edward’ı istememesine yol açar. Tepegöz 

hikâyesinde de ‘Aruz Tepegöz’ü dövdü, sövdü, men etti, o 
dinlemedi. Nihayet evinden kovdu’  alıntısı ve ‘Oğuzların başına 
bela getiren kişi’ olarak söylenmesi; Tepegöz’ün, toplumdaki 

bireylerin hepsine zarar verdiğini ve bu yüzden dışlandığını 
göstermektedir.
 Edward’ın da Tepegöz’ün de varlıkları, toplum içine katılmaları tesadüfen 
gerçekleşmiştir. Peg, makyaj malzemelerinin tanıtımını yaparken Edward’ın evini 
tesadüfen bulmuş ve daha sonra onu alıp evine götürmüştür. Tepegöz’de ise çobanın 
kütleyi bırakıp gitmesi üzerine onu Bayındır Han tesadüfî bir şekilde görüp aralarına 
almış, evlerine götürmüş ve topluma katmışlardır. ‘Meğer o sırada Bayındır Han 
beylerle gezinti için ata binmişlerdi. Bu pınarın üzerine geldiler. Gördüler ki alamet 
bir şey yatıyor. Etrafına toplandılar…Aruz oğlanı eteğine sardı. Der, Hanım bunu bana 
verin, oğlum Basat ile besleyelim dedi. Bayındır Han senin olsun dediler”
 Tepegöz ve Makas Eller arasındaki benzerliklerden biri de ikisinin de 
farklılıklarından dolayı çevrelerine zarar vermeleridir. Edward’ın, Peg’in oğlu olan 
Keven’ı trafik kazasından korumaya çalışırken çevresine istemeden zarar vermesi bu 
durumu kanıtlar ve Edward’ın toplumda istenmemesine neden olur. Tepegöz’de de 
‘Oğlancıkların kiminin burnunu, kiminin kulağını yemeğe başladı. Hâsılı, halkın bunun 
yüzünden çok canı yandı, aciz kaldılar’; Tepegöz’ün insanüstü bir yaratık olması ve bu 
yüzden çok fazla yemeğe ihtiyacı olması, onun istemsiz olarak çevresine zarar vermesine 
yol açar.
 ‘Makas Eller’de Edward’ı şatoda bulan ve onu evine götürüp bakan onu koruyan 
Peg’in ve hikayedeki perinin Tepegöz’ü koruması ‘Tepegöz’ün anası gelip oğlunun 
parmağına bir yüzük geçirdi, oğul sana ok atmasın, tenini kılıç kesmesin, dedi’ , ikisinin 
de iyi niyetlerini ve şevkatlerinin benzer olduğunu okuyucuya gösterir. Ayrıca Edward’ın 
mucitin hatasından dolayı böyle olması ve peri ile çobanın yanlış ilişkisinden dolayı 
Tepegöz’ün olması, iki karakterin de hatayla ortaya çıktığını gösterir.
 İki odak figür de bulundukları toplumda alt edilmiş ve uzaklaştırılmıştır. Edward, 
polis tarafından; Tepegöz de Dede Korkut’un fikir yardımı sayesinde Basat tarafından 
öldürülerek bulunduğu ortamdan uzaklaştırılmıştır.
 

“Amaçlar gereçleri anlamlı kılar.”
 -Niccolò Machiavelli
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 ‘Makas Eller’ ve ‘Tepegöz’ arasında birçok farklı yönler de vardır. ‘Makas Eller’de; 
ana karakter Edward, Peg onu evine götürmeden önce karanlık ve kimsenin gitmek 
istemediği büyük bir şatodan insanların içlerine karışmıştır. Fakat filmin sonunda 
insanların onu yanlış anlamasından dolayı geri bu izole ortama dönmek zorunda 
kalmıştır. Oysaki Tepegöz, normal insanların yaşadığı bir yerde dünyaya gelmiş ve daha 
sonra da burada ölmüştür.
 Edward, Joyce ve Esmeralda’nın suçlamaları ve sürekli yanlış anlaşıldığından 
dolayı çevresi onu kabul etmez ve sürekli dışlar yani ötekileştirilir. Hâlbuki Tepegöz’de 
“Oğul Tepegöz, oğuz elinde perişan oldu, bunaldı, ayağının toprağına beni attılar, sonra 
haraç verelim”. Bu durum, Tepegöz’ün isteklerinin yerine getirildiği, dışlanmadığını 
fakat oğuzlara çektirdiklerinden dolayı sevilmediğini gösterir.
 Son olarak, ‘Makas Eller’de 
Edward; insanlara bahçelerini 
düzenlemekte yardımcı olmasına, yeni 
saç modeli yaratmasına ve köpeklerin 
tüylerini kesmesine rağmen toplum 
tarafından üstüne gidiliyor. Edward’ın 
çok masum ve saf olması, yanlış 
anlaşılmaya müsait olduğunu yani 
iyi niyetli olmasına rağmen toplum 
tarafından sevilmediğini anlatıyor. 
Oysaki Tepegöz’ün kötü niyetli olması 
yani etrafa, insanlara, canlılara zarar 
verdiği için; ‘Tepegöz görüp kızdı, 
bir ağacı yerinden kopardı, atıp elli 
altmış adam helak eyledi’ insanların 
sevmediği ve kurtulmak istediği bir 
karakter olmuştur.
 ‘Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi’ 
isimli halk hikâyesi ve ‘Makas Eller’ 
adlı filmde ana karakterler bazı ortak 
noktaları paylaşırken bazı yönlerden 
de birbirlerinden ayrılmaktadırlar.

-AÇELYA İŞLEYEN  9/A 
-SELEN ÜNAL  9/A 

“Gözetleyenleri kim gözetleyecek.”
 -Juvenal
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"DELİ DUMRUL" İLE "DUMRUL İLE AZRAİL"İN KARŞILAŞTIRMASI

 Geçmişten  günümüze,  hiçbir  edebi  metin  diğerlerinden  bağımsız  oluşmaz, 
kendinden  önceki  yapıtlardan  etkilenir.  Aslında  yeni  dediğimiz  her  metin, 
önceki edebi metinlere dayanır. 13- 14. yüzyıl  türk halk kültürünün en önemli 

edebi eserlerinden Dede Korkut öykülerinden “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” ve 21. yüzyıl 
çağdaş Türk edebiyatı yazarlarından Murathan Mungan tafarından yazılan “Dumrul ile Azrail” 
adlı öyküsü karşılaştırıldığında; insanlığı her dönemde etkileyen ölüm, aşk gibi olguların ele 
alınmasından doğan benzerlikler kadar, dönemin zihniyetinin yansımasıyla oluşan farklılıklar 
da görülür.
  “Dumrul ile Azrail” öyküsünde olayların Azrail’in bakış açısıyla anlatılması en önemli 
farklılıklardan  birini  oluşturur.  Dede Korkut’ta Azrail  sadece  bir  aracı  görevi  üstlenmişken 
bu öyküde Azrail anlatımla   ön plana  çıkarılmıştır. Model metnin kurgusundan kopmadan 
farklılaşan  kurguda;  anne,  baba  ve  eş,  Durmul  için  canını  vermeyi  reddederken Azrail›in 
öykünün başından Dumrul için ölümsüzlüğünden vazgeçtiği görülür. «Süzülerek yere indiğinde, 
tuhaf bir ağırlık duydu...Şimdi neredeyse ölümlü inanlar gibi, yerçekiminin içinde zonklaması 
aklını  bulandırmıştı.”  Kurgudaki  bu  değişim,  toplumun  yapısındaki  zamana  bağlı  değişimi 
yansıtmaktadır. Dede Korkut’un öyküsünde eşinin Dumrul için canını vermeyi kabul etmesi, 
Dumrul’un ise eşinin bu davranışından etkilenerek Allah’tan ya ikisinin de canını almasını ya 
ikisini de bağışlamasını istemesi, o dönemde eşler arasındaki bağlılığı gösterirken; Mungan’ın 
öyküsünde  annenin  de  babanın  da  eşin  de  canını  vermeyi  reddetmesi, Dumrul’un Azrail’in 
kendisine  karşı  olan  platonik  aşkı  sayesinde  yaşaması  günümüzde  birey  çapında  yaşanan 
güçlü duyguların ailevi ilişkilerden daha belirleyici olduğunu gösterir. “Dumrul, onun içindeki 
tapınmanın tanrısıydı.”
  Bir diğer önemli farklılık ise Murathan Mungan’ın zengin anlatımıyla fiziksel ve ruhsal 
tasvirlerin daha ayrıntılı olmasıdır. Dede Korkut’un öyküsünde anne ve babanın canını vermek 
istemeyişi  daha  çok dünyevi  bağlılığa,  hayata karşı  takınılan milliyetçi  tutuma bağlanırken; 
Mungan’ın  öyküsünde  psikolojik  gerekçelerle  iç  hesaplaşmalar  sonucu  reddedilir.  “Hem 
taparak sevdiğim bedenin, hem aşamadığım duvarımdı. Sen beni hiç mutlu etmedin Dumrul, 
beni mutsuz etmeni bile sevdim. Şimdi karşıma çıkıp, canım istiyorsun benden, reva mıdır bu 
Dumrul?”
  “Dumrul ile Azrail” öyküsünde simge ve motiflerin de önemli yer tuttuğu görülmektedir. 
Köprü,  azgın  bir  çaydan  karşıya  geçişi  sağlayıp  insan  ölümlerini  engellemesi  ama  aynı 
zamanda  Dumrul’un  baskılarıyla  halka  zulmetmesiyle;  onun  güçlü,  hoyrat,  zalim  kişiliğini 
ve saklı şefkatini simgeler. “Ben her şeyimi koydum o köprüye. Sadece çay aşıran herhangi 
bir köprü yapmak istemedim. Ben ölüp gittikten sonra da, Dumrul’un köprüsü diye binlerce 
yıl  parlak  güneşin  altında  yaşasın  istedim.”  Dede  Korkut’ta  sadece  başlangıç  bölümünde 
değinilen köprünün, Mungan’ın öyküsünde Dumrul’un ağzından onun için ne ifade ettiğinin 
anlatılmasıyla, Dumrul’un kişiliği ve iç dünyası yansıtılır.
  Murathan Mungan’ın “Deli Dumrul  ile Azrail” öyküsü  ile model alınan öykü “ Duha 
Koca  Oğlu  Deli  Dumrul”,  hem  kurgu  hem  anlatımda  görülen  farklılık  ve  benzerlikleriyle 
dönemin zihniyetini ve toplumun yapısını yansıtırken metinlerin kendinden önce yazılanlardan 
etkilendiğini,  bağımsız olarak var olmadığını da gösterir.                                                            

-Eda AYAN 9-B
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Bazı günümüz modern yazarları ve  şairleri, 
çeşitli  halk  hikâyelerini  veya  destanları 
kendi  tarzlarınca  yeniden  yorumlayarak 

ve  onlara  yeni  özellikler  katarak  kaleme  alabilir  ve 
yeni eserler ortaya çıkarabilirler. Bu sanatçılardan birisi 
de  ünlü  halk  hikâyesi  “Duha  Koca  Oğlu  Deli  Dumrul 
Boyu”  öyküsünü  “Dumrul  ile  Azrail”  adı  altında 
yeniden  yorumlayan  Murathan  Mungan’dır.  Murathan 
Mungan’ın esere kattığı bazı fikirler ve betimlemeler, bu 
iki  eser  arasında  çeşitli  farklılıkların  oluşmasına  sebep 
olmuştur,  fakat  olay  örgüsü  ve  karakterler  açısından 
incelendiklerinde  bu  eserlerin  arasındaki  benzerlikler 
ortaya çıkmaktadır.

Söyleyeni  belli  olmayan  halk  hikâyelerinden 
“Duha  Koca  Oğlu  Deli  Dumrul  Boyu”  adlı  öyküde, 
Dumrul adında, kendi köprüsünden geçenlerden para alan 
ve herkesin Deli Dumrul olarak bildiği bir insanın, Azrail 

ile karşılaşması ve ölümle yüzleşmesi anlatılmaktadır. Azrail’in gücünü sonradan da olsa anlayan Deli 
Dumrul, yaşamak için tanıdıklarının canlarını onun için vermelerini ister ve kapı kapı dolaşır. Annesi 
ve babası tarafından reddedilir, ancak karısı onun için canını vermeye razı olur ve ölümden kurtulurlar. 
Çoğu halk hikâyesinde olduğu gibi, anlatımın ve olayın yoğunlaştığı kısımlarda düz yazı kullanılırken, 
duyguların öne çıktığı noktalar şiirle anlatılmıştır. Ait olduğu dönemin sosyal ve kültürel özelliklerine 
yer verilmiştir. Bu özellikler gerek kullanılan kelimelerle,  gerek de dini motiflerle  anlatılmıştır. Oba, 
yahşi, sayru düşmek gibi kelimelerin yanı sıra Azrail karakterinin ön planda olması, Dumrul’un dünya 
nimetlerine önem veren annesi ve babasının cezalandırılması ve öldürülmesi, Muhammed ve Ulu Tanrı 
kelimelerinin kullanımı, dönemin sosyokültürel ve özellikle de dini özelliklerinin yansıtılmasına örnektir. 
Şiir kısımları dışında betimlemelere ve söz sanatlarına ağırlık verilmemiş, daha çok olay örgüsü üzerinde 
durulmuştur.

Murathan  Mungan’ın  kaleme  aldığı  “Dumrul  ile  Azrail”  öyküsü  ise  ele  alınış  bakımından 
farklılıklar barındırmaktadır. Öykünün başında, Azrail’in dünyaya inişi ve dünyayı algılamaya yönelik 
yorumları yazılmıştır. Uzun betimlemeler kullanılarak Azrail’in düşünceleri ve Dumrul ile ilk karşılaşma 
anı, okuyucuya hissettirilmiştir. Halk öyküsünden farklı olarak, Dumrul ve Azrail’in kavgasına eserde 
yer verilmemiştir. Eski dönemlere ait olan bir eseri, Murathan Mungan, günümüz modernliğinde yeniden 
yazmış, tasvirleriyle ve kullandığı özgün dille esere yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu öyküde de Dede 
Korkut hikayesinde olduğu gibi bu dünyanın geçiciliği vurgulanır. 

                                                                                                - Cansu Moran 9/A
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 Yazının  bulunuşundan  itibaren  edebiyat  en  etkin  sanat 
dallarından  biri  olmuştur.  Yazılan  her  eser  bir  başka 
eseri  etkilemiş  ve  bitmek  tükenmek  bilmeyen  bir  zincir 

oluşturmuştur.  Edebi  eserlerdeki  etkileşim  konusuna  adadığımız 
dergimizin  bu  makalesinde  bir  Dede  Korkut  hikâyesi  olan  ‘Deli 
Dumrul’  ve  ‘Dumrul  ile  Azrail’  ismiyle  Murathan  Mungan 
tarafından  yazılan  modern  versiyonu  benzer  ve  farklı  yönleri  ile 
karşılaştıracağız.

  Bu  iki  metnin  birçok  benzerliği  olduğunun  ilk  kanıtı 
şüphesiz  ki  karakter  kullanımları  olacaktır.  Her  iki  metinde  de 
Deli  Dumrul,  Azrail,  ölen  yiğit,  anne,  baba  ve  yar  gibi  belirli 
figürlere yer verilmiştir. Aynı zamanda hikâyelerin giriş bölümleri 
de  yine  bu  karakterler  üzerinden  anlatılmıştır.  Genç  bir  yiğitin 
ölümüne  sinirlenen  Deli  Dumrul,  Azrail’e  kafa  tutar  ve  Azrail 
de  onun  canını  almaya  gelir.  “Ona  iyice  yaklaştığında  içindeki 
derin  korkuyu  gördü.  Vaktinin  geldiğini  sezmiş,  yapacak  bir 
şey  olmadığını  anlamıştı.”  (M.M.)  “Deli  Dumrul  Azrail’e 
meydan okudu. Bu Allah’ın gücüne gitti. Azrail’i, Deli Dumrul’a 
gönderdi.”  (D.K.)  Tıpkı  başlarda  olduğu  gibi  yine  benzer  gelişir 

olaylar. Dumrul ölmek istemez böylece Azrail ile kendisine canını verecek birini aramaya başlarlar. “Bütün oyun 
buydu. Bir gönüllü arıyordu.” (M.M.) ““Bu deli canı yerine can bulsun, hayatı bağışlansın.” (D.K.) Farklı kelime 
ve yargılarla  tanımlansalar da aslında çaldıkları kapılar da aynıdır. Önce annesine,  sonra babasına,  en  son da 
yârine gider, can  isterler. “Annesi, babası, yâri. Sırasıyla üçünün de kapısına geldiler.”  (M.M.) “Deli Dumrul, 
önce yaşlı ana ve babasına gidip, kendi canı yerine, canlarını vermelerini istedi.” (D.K.) İlk gittikleri iki kişinin 
de  sonu  aynı  biter  her  iki  hikâyede  de,  en  son  yârinin  kapısını  çaldıklarında  öyküler  farklı  iki  sona  kavuşur. 
“Dumrul’u  reddettiğini  anlamıştım.”  “Hayır,  diyor  baba.”  (M.M.)  “Kabul  etmediler.”  (D.K.) Olay  örgüsünün 
yanı sıra belli başlı figürler de benzerlik gösterir. Örneğin her iki öyküde de ‘Köprü’ kavramı hem Dumrul hem 
de olayların gelişimi yönünden önemli bir yere sahiptir. 

  Modernize edilmiş öykülerin hiçbir zaman eski versiyonları  ile birebir olmadığı gerçeği bu örnekte de 
karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde ilerleyen olay örgüsünde bile cümle yapıları ve sözcük kullanımındaki fark dikkat 
çekiyor. Halk hikâyesi olan Deli Dumrul, muhtemelen sözlü eserlerden olduğu için, daha basit cümlelere ve yüzeysel 
betimlemelere dayanırken, Murathan Mungan’ın eseri tam tersi şekilde daha çok tanımlamaya, betimlemeye ve 
uzun cümlelere yer verir. Yazı yönünden bir başka fark ise Dede Korkut hikâyelerine özgü olan bitiriştir. “Dedem 
Korkut geldi, boy boyladı, soy soyladı, ne de güzel söyledi.” (D.K.) Şüphesiz ki  iki öykü arasındaki en gözle 
görülür  farklardan biri de beklenmedik sonlarıdır. Halk hikâyesi olan ‘Deli Dumrul’, karısının Dumrul’a olan 
büyük aşkı yüzünden hayatını ona bağışlaması ve genç adımın bir nevi hayatının anlamını  tekrardan bulması 
ile sonuç bulur. Azrail, Dumrul’u da karısını da affeder ve cimri ebeveynlerinin canını alır. “Tanrı, Azrail’e Deli 
Dumrul’un anasının ve babasının canını almasını, Deli Dumrul ile eşine de yüz kırk yıl ömür verdiğini söyledi.” 
(D.K.) Modernize  edilmiş  olan  eser  ise  günümüz  edebiyatında  sıkça  rastladığımız  ‘yasak  aşk’  kavramına yer 
verir. Dumrul herkes tarafından sevilse de kimse ona canını vermeye yeltenmez ancak bu sırada beklenmedik bir 
şey olur ve Azrail ile Dumrul arasında tek taraflı bir aşk baş gösterir. Öylesine güçlü bir aşk ki sırf Dumrul ölmesin 
diye Azrail kendi canını feda ederek zindanlarda çürümeyi göze alır. “Bundan böyle, ben, yerkabuğunun, kim bilir 
hangi uzak köşesinde, bir uzun sürgünü yaşarken, Dumrul’u düşünüp, Dumrul’u arayarak, onunla birkez daha 
karşılaşabilmenin geleceği belirsiz yolunu, karanlık bir umut ve dipsiz bir çaresizlikle kat ederken, Dumrul, içinde 
benim olmadığım, hatta benim olma umudumun bile olmadığı, bana kapalı hangi uzak hayatları yaşayacaktı kim 
bilir?” (M.M) 

  Özetle açıklamak gerekirse tarih boyunca yazılı eserlerde birçok kez karşılaştığımız hala da karşılaşmaya 
devam ettiğimiz “Bir eser bir eseri, o eser de bir başka eseri etkiler.” Düşüncesi bu iki Deli Dumrul metni ile de 
kanıtlanmaktadır. Her iki öykü de farklı yönlerine rağmen birçok benzer özellik göstererek aşkın farklı boyutlarına 
değinmektedir.                                                                                                   

-Su Güzel 9/B
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Murathan  Mungan,  Dumrul  ile  Azrail  adlı  uzun 
hikayesinde  metinler  arasılık,  yeniden  yazma  ve 
edebi  dönüştürmeye  başvurarak  modem  dönemin 

içerisinde  yeni  bir  edebi  metin  ortaya  koymuştur.  Bu 
hikayenin  olay  örgüsünde,  kişiler  dünyasında,  zaman  ve 
mekan anlayışında asıl metne önemli ölçüde bağlı kalan yazar, 
hikayenin adından başlayarak açık bir metinler  arası  ilişkiler 
ağı kurmuştur. Bununla birlikte yeniden yazma yoluyla ortaya 
çıkan eserde bazı ögelerde ve motiflerde edebi dönüştürmeye 
gitmiştir. Atmosferine geniş ölçüde bağlı kaldığı Deli Dumrul 
hikayesinin anlatımında sönük kalan kişileri ve mekan-zaman 
ögelerini Dumrul ve Azrail’de tasvir ve tanıtmaya baş vurarak 
daha belirgin kılma yoluna gitmiştir. 

       Dede Korkut,  halk  hikayesine  kuru  bir  çayın  üzerine  bir 
köprü yaptıran ve geçeninden otuz üç akçe, geçmeyeninden ise döve döve kırk akçe alan Deli Dumrul’un erliğini 
ve  bahadırlığını  tasvir  ederek  anlatmaya  başlamıştır.  Köprüsünün  yakınındaki  obadan  bir  yiğidin  ölümüne 
Dumrul’un Tanrı’ya rest çekmesi üzerine alevlenmeye başlayan olaylar Azrail’in görevlendirilerek Dumrul’un 
canını veya başka bir kişinin canını istemesi üzerine iyice kızışır. Bu durum üzerine öncelikle annesinden sonra da 
babasından can dileyen Dumrul istediğine ulaşamayınca helalleşmek için helalliğine gider. Helali kendi isteğiyle 
Dumrul’un yerine canını vermeyi kabul edince birlikte canlarının alınması için dua ederler. Bunun üzerine Hak 
Teâlâ, Dumrul’un anne ve babasının canını alması için Azrail‟e emir verir. Sonunda da Dumrul ile helalinin canı 
bağışlanır ve onlara 140 yıl ömür verilir.

        Olay  akışının  Dede  Korkut  tarafından  anlatıldığı;  anlatımın  hızlandığı  yerlerin  düz  yazıyla,  duyguların 
yoğunlaştığı yerlerin de şiir  ile  ifade edildiği bu halk hikayesi dönemin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini 
yansıtmış ve sade bir biçimde her yaştan okuyucuya hitap edebilecek şekilde anlaşılır kılınmıştır. Bu nedenle çok 
fazla söz sanatı ve benzetmeye yer verilmemiş ve asıl olay üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Mungan ise, ilk cümlesinden itibaren Azrail’in perspektifinden anlattığı öyküsünde, ölümlü dünyanın zorluklarına 
karşı yabancı olan Azrail’in duygularını ve şaşkınlığını betimleme ile kuvvetlendirerek yeryüzüne adapte olmakta 
zorlandığını  tasvir  etmiştir  “Süzülerek yere  indiğinde,  tuhaf  bir  ağırlık  duydu.  İlk  birkaç  adımı  bu duygunun 
eşliğinde attı. Gövdelenirken her zaman yaşadığı, alıştığı biçimlenme titreşimlerinden farklıydı bu. Belirsiz de 
olsa sendelemişti. Bu tuhaf ağırlık, ağırlaşma, içe çekilme gömülme, merkeze büzülme diye tanımlayabileceği bu 
şey şaşırttı onu. Yüz binlerce yıldır kesin bir sessizlik içinde yaşamıştı… Şimdi neredeyse ölümlü insanlar gibi, 
yerçekiminin içinde zonklaması aklını bulandırmıştı” (s117) 

    Mungan, Azrail figürünü üzerinden işlemeye devam ettiği öyküsünde Azrail’in dünyayı anlamaya aşamalarını 
ve gözlemlerini aktartmıştır. Ölümün bazı insanlara yakışmadığını, zamanı gelen herkesin ,özellikle de Dumrul’ 
un, gözlerindeki derin korkuyu ve çaresizliği anlamıştır.  ‘‘Ona  iyice yaklaştığında gözlerindeki derin korkuyu 
gördü. Vaktin geldiğini sezmiş, yapacak bir şey olmadığını anlamıştı.’’(s120)

    Her iki hikayede de simgesel değerlerin etkisinden ve sembollerden yararlanılarak oluşturulan atmosfer en basit 
olarak ‘köprü’ örneğinde dahi değişiklik göstermektedir. “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” hikâyesinde tasviri kısa 
tutulmakta olan köprü ‘‘Dumrul ile Azrail’’ öyküsündeki açıklamalarıyla bir köprüden çok adeta Dumrul’un iç 
dünyasıdır.

        Sonuç  olarak, Murathan Mungan,  “Dumrul  ile Azrail”  öyküsünde, Dede Korkut‟ta  yer  alan  “Duha Koca 
Oğlu Deli Dumrul”  hikâyesinin  akışını  bozmadan  olaylara  değişik  ivmeler  katarak  anlatıyı  zenginleştirirken, 
okuyucuya değişik bakış açıları sunmuştur. Halk edebiyatının başyapıtlarından Dede Korkut halk hikâyelerinden 
alınan “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” hikâyesinin Murathan Mungan tarafından modernleştirilerek yazılması 
ve farklı söyleyişlere yer verilmesi sayesinde bu eser farklı iki dönemin sentezinden oluşturulmuş bir yapıt olarak 
algılanabilmektedir.

-NİDA SU AKPINAR 9A
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 D ede Korkut Hikâyeleri Türk mitolojisinin ve destanlarının 
en  ünlülerindendir. Bunlardan Deli Dumrul  adlı  olanını 
Murathan Mungan kendi bakış açısı ve anlatımıyla yeniden 

uyarlamıştır. İki öykü arasında dil ve biçim özellikleri, karakterler gibi 
birçok farklılık vardır.

  Deli Dumrul  ve Azrail,  cahil  ve  bu  nedenle  fazlasıyla  cesur  olan 
Deli Dumrul’un biricik köprüsünün önünde bir yiğidin ölümüyle başlar. 
Yiğidi kimin öldürdüğünü sorduğunda “Azrail canını aldı” derler. Bunun 
üzerine Deli Dumrul Azrail’e meydan okur ve “Kimmiş o Azrail! Ben 
onu savaşıp yenerim” der. Azrail onun meydan okumasını kabul ederek 
Deli  Dumrul’a  gider,  canını  kurtarmasının  tek  yolu  kendi  canı  yerine 
can bulmasıdır. Annesinin, babasının vermediği canı eşi verir fakat Deli 
Dumrul ona kıyamayarak Azrail’e ya ikisinin de canını almasını ya ikisini 

de bırakmasını söyler. Bu bağlılıkları Tanrı’nın hoşuna gider ve fedakarlık yapmayan anne babayı cezalandırır.

  Mungan’ın öyküsü de Deli Dumrul’ un meydan okumasıyla Azrail’in dünyaya inmesiyle başlar. Dumrul 
yine  kendine  can  arar  fakat  kimse  vermez,  kendisi  canını  vermek  zorunda  kalır.  Deli  Dumrul’  u  onu  seven 
insanların gözünden gören Azrail ona aşık olur ve canına kıyamayacağını fark ederek ölümlü olmaya ve kendi 
canını feda etmeye karar verir.

  Destanın  orijinal  versiyonunda  odak  figür  Deli  Dumrul’dur  olaylar  üçüncü  kişi  ağzından  onun  bakış 
açısından anlatılır fakat Mungan’ın yazdığında Azrail daha ön plandadır, diğerinde sadece davranışları anlatılırken 
bunda duygularına, düşüncelerine yer verilir. Dünyaya indiği andan itibaren yaptığı hissettiği her şeyi okuyucuyla 
paylaşır. Deli Dumrul’un davranışlarını anlamaya onun kişiliğini çözmeye çalışır hatta onu ilk gördüğünde güçlü 
yapısına,  duruşuna  hayranlık  duyar  ve  ölümünün  derin  etki  yaratacak  insanlardan  olduğunu  düşünür.  Sadece 
Azrail değil bütün karakterlerin derinliği yeni versiyonda daha fazladır. Azrail herkesin davranışlarını izleyerek 
o kişiler hakkındaki düşüncelerini paylaşır. Orijinal destanda Deli Dumrul’un annesinin yaşamayı çok sevdiğini, 
söylediklerinden çıkarımda bulunarak anlıyorduk fakat diğerinde Azrail kadının duygu ve düşüncelerini inceleyerek 
okuyucuya iç dünyasını ayrıntılı bir şekilde yansıtmıştır. Mungan’ın yazdığında Deli Dumrul karakterinin de her 
türlü yüz ifadesi yorumlanmış ve derinlemesine incelenmiş bir karakter oluşmuştur. Azrail ile sohbet ederlerken 
köprüsünün onun için önemini, onu ölümle bağdaştıramadığını anlatır.

  Destanın ilk versiyonu eski Anadolu Türkçesini yansıtır, son derece saf, yalın ve anlaşılır bir Türkçe ile 
yazılmıştır. Konuşma bölümleri şiir şeklinde yazılmıştır. Murathan Mungan’ın yazdığında ise bolca söz sanatına 
benzetmelere,betimlemelere yer verilir. Günümüz Türkçe’si kullanılır. Ayrıca konuşmalar düz yazı şeklindedir.

  Uzam da  yeni  versiyonda  daha  çok  üzerinde  durulan  bir  kavramdır.  İlkinde  yer  ve  zamana  hiç  önem 
verimemiştir fakat diğerinde kuzey ışıklarının bulunmasından kutba yakın bir yerde olduklarını anlayabiliyoruz. 
Azrail  çevresindeki  şeyleri  detaylı  bir  şekle  betimlemiş  ve  okuyucunun  gözünde  canlandırmasına  yardımcı 
olmuştur. İlkinin ana iletisi cahilliğin başımıza birçok dert açabileceği ve aynı ailedeki insanların birbirinikoruması 
gerektiğidir. Murathan Mungan’ın yarattığı sevgi duymayan sadece talep eden Deli Dumrul’un verdiği ileti ise 
sevginin değer verilmesi gereken bir şey olduğu ve bu sevginin boşa çıkarılmaması gerektiğidir.

-Semin AYAZ 9/C
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 Murathan Mungan’ın kaleme aldığı “Dumrul İle Azrail” adlı öykü ile halk hikayesi örneklerinden “Duha Koca 
Oğlu Deli Dumrul Boyu”  adlı  yapıt  her  ne  kadar  konuları  açısından  benzerlik  gösterse  de  aslında  pek  çok 
farklılıkları da vardır.İki yapıtın da konusu Deli Dumrul’un, köyündeki genç bir yiğitin ölmesi üzerine Azrail’e 

meydan okuması,  ona  lanetler yağdırarak  intikam  için yanına çağırmasıdır. Zaten bu nedendendir ki  iki yapıtın da odak 
figürleri Dumrul ve Azrail’dir.

   Ayrıca ileti yönünden de iki yapıt birbirine benzemektedir. Çünkü “Aile kurumu toplumun yapı taşıdır, çok önemlidir 
ve devam etmelidir.” iletisi her iki yapıtta da bulunmaktadır. Deli Dumrul’un ailesi kendi canlarını feda etmemiş, bencilce 
davranmıştır.  Aslında bu durum da birinciye göre ikinci yapıtta pek fazla işlenmeyen “sevgi” ve “güven” izleklerini getirmekte, 
ikinci yapıta “ İnsan sevmeyi öğrenmeli, bencilce davranmaktan ve kendini beğenmişlikten kurtulmalıdır.”  ve  “Hakkında 
pek  birşey  bilmediğimiz  konularda  ve  üstümüze  düşeni  yapmadığımız  anlarda  başkalarına  çok  güvenmemeliyiz.”  yan 
iletilerini de kazandırmaktadır. Murathan Mungan’ın yarattığı Deli Dumrul karakteri kendisinden başka kimseyi sevmemekte 
bu nedenle sevgiyi hep başkalarının kendisini sevmesinden öğrenmiştir. “... Dumrul’u sevgilisinin karşısında görünce ilk 
anladığım şeylerden biri oluyor bu. Dumrul, kimseyi sevmiyor. Sahiden sevemiyor. (...) Sevgiyi tanımıştı gerçi, ama sevgiyi 
kendi içinden değil, kendisine gösterilen sevgi yoluyla tanımıştı.”  Ayrıca Dumrul iki yapıtta da kendini beğenmiş ve kendisini 
herkesten yüksek görmekte, kibire kapılmaktadır. Azrail gibi yüce bir meleğe meydan okumaya kalkması da bundandır. Tabii 
ikinci yapıtta bu duruma  Dumrul’un İslamiyet konusundaki cahilliğinin de neden olduğu anlatılmaktadır.

  Her  iki  yapıtta  da  figürler Azrail,  Dumrul,  Dumrul’un  anne  -  babası  ve  Mungan’a  göre  Dumrul’u  karşılıksız, 
delicesine seven yari, halk hikayesine göre ise fedakar karısıdır. Mungan karakter analizlerini oldukça detaylı, derine inerek 
ve yer yer betimleyerek anlatmıştır. “... İlk kapı daha baştan kapanmıştı (...) İçinin bütün mevsimlerini yaşamış insanlar 
vardır(...) Kendilerini korumayı öğrenirken içlerini kurutmuş insanlardır bunlar(...) Duydukları, duyabildikleri tek acı, 
fiziksel acıdır.”    Bu  satırlar Dumrul’un  annesini    betimlemekte,  onun  hiçbir  şeyi  dert  etmediğini,  kendi  oğlu  olsa  dahi 
kimsenin sıkıntısını umursamadığını ve her ne kadar yaşamaktan elini eteğini çektiyse de sırf bu dünyada kalmak için yaşıyor 
gibi göründüğünü anlatmaktadır.

  Dumrul’un yari ise ikinci yapıttan farklı olarak Dumrul uğruna canını feda etmemiş, Dumrul’a onun “hiçbir zaman 
sahip olmadığı bir duyguya fazla güvenmiş” olduğunu göstermiştir. “Benden seni isteme Dumrul. Sen canımda saklısın. 
Onu sana veremem. Onu kimseye veremem.”  Halk hikayesinde ise Dumrul’un karısının Dumrul’u karşılıksız sevdiğinden 
bahsedilmemekle birlikte karısı canını Dumral’a feda etmektedir. “(...) Benim canım senin canına kurban olsun!  dedi. Razı 
oldu.”  Bu dizeler şiir halinde yazılmış, diyaloglar bu şekilde oluşmuştur. Karakterlerin duygu ve düşünceleri Mungan’ın 
yaptığı gibi ön plana çıkarılmamış, basitçe yansıtılmıştır.

 Zaman  iki  yapıtta  da  aynıdır.  İslamiyet’in  Türkler  arasında  yayılmaya  başladığı  yıllardır.  Yer  ise  tam  olarak 
bilinmemekle beraber Orta Asya’dır.

  Yapıtları dil ve biçim özellikleri açısından karşılaştırırsak da Mungan’ın yazdığı öyküde öyküleyici ve betimleyici 
anlatımın  ağırlıklı  olduğunu ve öykünün üçüncü  sayfasından  itibaren  anlatımın 3.  tekil  kişiden, Azrail’in  ağzına yani  1. 
tekil  kişiye  düştüğünü  görmekteyiz. Ayrıca Azrail  kişileştirilmiş,  insan  özellikleri  kazandırılmıştır.  “(...) Avcunu taşların 
üzerinde gezdirdi. Senden önce köprünle tanıştık Deli Dumrul dedi.”   Benzetme  ve  abartma  sanatından  da  yararlanan 
Mungan  olağanüstü  ögeler  de  katmıştır.    Öte  yandan  “ölüm”  ve  “zaman”  kavramları  üzerinden  okuyucuya  öğütler  de 
vermektedir.“(...) Ölümün bütün oyunu da budur zaten. (...) Kuralları hiçbir zaman bilinmeyen bir oyunu ölümüne oynarsın. 
Öne sürdüğün hep hayatındır. (...) Hayatın boyunca birçok şeyi yanlış, eksik, hatalı, kusurlu yaptığını anladığın anlardır 
bunlar...”

  Halk hikayesi olan Deli Dumrul’da ise basit ve yalın bir dil kullanılmıştır. Burada da olağanüstülük vardır. Şiir ile 
düz yazı iç içedir bu sayede fazlaca diyaloglar vardır. Betimleme yok denecek kadar azdır ve halk diliyle yazılmıştır. “ Bre 
kavatlar ne ağlarsınız? (...) Bre yiğidinizi kim öldürdü?”

 Sonuç olarak her  iki yapıtta da Dumrul’un Azrail  ile yaşadığı bu  süreç  sonunda dersler  aldığını ve akıllandığını 
görmekteyiz. “Dumrul İle Azrail” öyküsünde Dumrul kibirin yanlış olduğunu, aşk ve sevgi konularında hiçbir şey bilmediğini, 
çevresindeki insanların sevgilerine çok fazla güvendiğini ve bu güvenin boşa çıktığını öğrenir. Kısaca doğru bildiği herşeyi 
yeniden farklı bir gözle oluşturmak zorunda kalır. “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Boyu” adlı hikayede ise yardımlaşmanın 
önemini anlamakta “ Aç görsem doyurayım senin için!/ Ylıncak görsem donatayım senin için!”  ve İslamiyet konusundaki 
cahilliğinden kurtulmaktadır. Aynı şekilde kibiri ve insanları küçük görmeyi bırakmıştır.

-Zeynep Naz Yardım 9/C
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STANISLAW LEM
  Stanisław Lem (12 Eylül 1921; Lwów, Polonya - 27 Mart 2006, Krakow), bilim 
kurgu türünün en tanınmış yazarlarından,Solaris’in yaratıcısıdır. 1950’lerde bilim kurgu 
türüne  yönelen Lem’in  ilk  kitabı  ‘Kazanılan Zaman’  1955’te  yayımlandı. Bilim  kurgu 
kitapları yazdığı ilk yıllarda modern bilimle hümanist ahlakı birleştirmeye çalıştı. Daha 
sonraları “Yıldız Günceleri-1957» gibi kitaplarıyla parodik metinler üretti.

  Yazarın  başyapıtı  sayılan  Solaris, Andrei Tarkovski  tarafından  1972’de,  Steven 
Soderbergh  tarafından  da  2002’de  filme  çekildi.  ‘Solaris’te,  iletişimin  ne  olduğunu 
sorgulayan Lem’in metinlerindeki ortak nokta “ironi” duygusu oldu.

  Ursula K. Le Guin ve Philip K. Dick’le birlikte bilim kurgu edebiyatının “ciddiye 
alınmasını sağlayan” yazarlar arasında sayılan Stanislaw Lem, felsefeye ve dilbilime esin 
kaynağı olarak görülen metinler üretti.

YAPITLARI
Dünya’da Barış
Solaris
Fiyasko                                                                      
Soruşturma
Gelecekbilim Kongresi                                                
Yenilmez
İnsanın Bir Dakikası                                                   

Yıldız Güncesi
Kör Talih                                                                    
Yıldızlardan Dönüş
Küvette Bulunan Günce                                               
Sahibinin Sesi
Ölümlü Makineler                                                        
Hayali Büyüklük

BİLİM-KURGU USTALARI

Büyük yapıtlarıyla akan nehre eklenen kendinden önceki metinlere şapka çıkaran mitolojiden, 
masallardan, destanlardan yararlanarak modern edebiyata bilim-kurgu yapıtlarıyla seslenen ünlü 
isimlerden bazılarını tanıtmaya çalıştık. 
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Ursula Le Guin
 Ursula  Kroeber  Le  Guin  (d.  21  Ekim 1929) ABD’li 
yazar.  Bilim  kurgu  ve  fantezi  edebiyatının  en  önemli 
yazarlarından kabul edilen Le Guin, bu alanlardaki eserlerinin 
yanı sıra şiir,  tiyatro, çocuk ve genç edebiyatı alanlarında da 
yazar  ve  çevirmen  olarak  katkıda  bulunmaktadır.  İlk  romanı 
1966 yılında yayımlanan Le Guin’in eserlerinde ağırlıklı olarak 
Jung’un,  taoizimin,  varoluşçuluğun  ve  yunan  mitolojisinin 

etkileri  görülmektedir.  Yazar,  başta  Hugo  ve  Nebula  olmak 
üzere pek çok ödülün sahibidir.

  Bilimkurgu  türünde  yazmaya  1960’li  yıllarda  başladı. 
İlk  öyküsü  1962’de  yayınlandı.  Pek  çok  üniversitede  ders 
verdi,  çeviri,  derleme  ve  makaleleri  yayınlandı.  Le  Guin, 
1969’da  yazmış  olduğu  “Karanlığın  Sol  Eli”  adlı  romanıyla 

bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo ve Nebula ödüllerini aldıktan sonra ün kazanmıştır. 
Ayrıca, 1974’te yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975’de yine Hugo ve Nebula 
ödüllerini almıştır. Bilimkurgu ve fantastik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk kitapları da bulunmaktadır.

  LeGuin, teknolojik gelişmelerin değil, politika, toplumbilim ve psikolojinin öne çıktığı ve alternatif 
toplum biçimlerinin sorgulandığı bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerindendir.

  Eserleri arasında özellikle Yerdeniz Üçlemesi ya da sonradan eklenen dördüncü ve beşinci kitapla 
Yerdeniz Beşmesiçok ciddi hayran kitlesine ulaşmıştır. Bu serinin 3. romanı olan “En Uzak Sahil” (The 
Farthest Shore) kitabıyla 1973 yılında Çocuk Kitapları  için verilen ABD milli ödülü  (National Book 
Award) kazamıştır.1990 yılında yeniden Nebula ödülünü Tehanu ile kazanmıştır.

Türkçede LeGuin
•	 Öteki Rüzgar (The Other Wind), 2004

•	 Yerdeniz Öyküleri (Tales from Earthsea), 2001

•	 Tehanu (Tehanu), Ocak 1996

•	 En Uzak Sahil (The Farthest Shore), Temmuz 1995

•	 Atuan Mezarları (The Tombs of Atuan), Nisan 1995

•	 Yerdeniz Büyücüsü, Eylül 1994 Metis, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek Batı Sahili Yıllıkları

•	 Marifetler (Gifts), Metis, 2006, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek

•	 Sesler (Voices), Metis, Şubat 2008, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek

•	 Güçler (Powers), Metis, 2010, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek

•	 Uçuştan Uçuşa (Changing Planes) Metis, 2004 Çeviri: Çiğdem Erkal İpek

•	 Başka Bir Yer, K Kitaplığı, 2002, Çeviri: Cem Akaş

•	 Hep Yuvaya Dönmek (Always Coming Home), Ayrıntı, 2002, Çeviri: Cemal Yardımcı

•	 Bağışlanmanın Dört Yolu, Metis, 2001, Çeviri: Çiğdem Erkal İpek

•	 Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (Makaleler), Metis, 1999, Çeviri: Deniz Erksan
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Yevgeny Zamyatin            

  1 Şubat 1884 Tambov Vilayeti’nin Lebedyan ilçesinde doğ-
du. 1902’de takdirname ile bitirdiği Voronej Lisesi’nin ardın-
dan 1908 yılında Petersburg (Leningrad) Gemi Mühendisliği 
Enstitüsü’nden mezun oldu. İlk Hikayesi “Yalnız” 1908 yılında 
Eğitim dergisinde yayınlandı. İlk büyük edebi başarısını 1911 
yılında yayınlanan “Uyezdnoye” (Gezisel, gezi hikâyeleri) ile 
kazandı. Ölümüne kadar daha birçok eser bırakan Zamyatin’e 
günümüzdeki ününü kazandıran kitap Distopik bir geleceği konu 
alan “Biz” isimli romanıdır. Bu roman bilimkurgu ve distopya ki-
taplarının babası sayılır. Zamanında büyük yankı uyandıran”Biz”, 
günümüzde de distopya kitapları arasında  büyük bir yere sahiptir. 

Kısa öyküleri ve hikayeleri:
Yerel Hikayeler (1912)

Uzaklarda (1913)

Alatır (1914)

Adalılar (1917)

İnsan Avcısı (1918)

Kuzey (1918)

Nisan (1912)

Yolsuz (1913)

Üç Gün (1913)

Afrika (1916)

Resimler (1916)

Bilim Şehidi (1916)

Göz (1917)

Kadastro Memuru (1918)

İşaret (1918)

Günahkarların Kefili (1918)

Ejder (1918)

X (1919)

Yerazm’ın Nasıl İyileştirildiği Hakkında (1920)

Çocukça (1920)

Mamay (1920)

Mağara (1921)
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Philip Kindred Dick 
  Philip Kindred Dick (16 Aralık 1928 — 2 Mart 1982), Amerikalı bilim-
kurgu roman ve kısa hikâye yazarı. Bazı kitaplarını Richard Phillips ya 
da Jack  Dowland  mahlaslarıyla  yazmıştır.  Hayranları  tarafından 
kısaca PKD olarak adlandırılır.

  Hayatının büyük bölümünü Kaliforniya’da geçirdi. Bir plakçı dükkânı 
işletmesi ve radyoda klasik müzik programları yapması dışında, başlıca 
uğraşı yazarlık oldu. Kırka yakın bilim-kurgu romanı dışında ana akım 
romanları da yazdı, ancak pek başarılı olamadı. Ölümünden sonra beş 
cilt halinde toplanan yüz civarında öyküsü vardır.

  Ölümünden önce  fazla  tanınmayan bir yazar olan Dick›in  roman 
ve kısa hikâyelerini bir kısmı ölümünden sonra senaryolaştırılıp film 

olarak  büyük  beğeni  kazanmıştır. Bunların  arasında  en  ünlüleri,  yönetmen Ridley  Scott  tarafından 
“Blade Runner” adıyla 1982 yılında çekilen “Do Androids Dream of Electric Sheep?” (kitap olarakTürkiye’de 
basımı: 1996, Bıçak Sırtı, Kavram Yayınları; 2006, Android’ler Elektrikli Koyun Düşler mi?, Altıkırkbeş 
Yayın) ve 1965 yılında yazdığı “We Can Remember It For You Wholesale” öyküsünden yola çıkılarak 
yönetmen Paul Verhoeven tarafından çekilen 1990 yapımı “Total Recall” filmleridir. Her iki film yapılmış 
en iyi bilim-kurgu filmleri arasında yer almaktadır. PKD’nin 1956 yılında yazdığı “The Minority Report” 
adlı öyküsü yönetmen Steven Spielberg tarafından 2002’de filme alınmıştır.

  Dick’in yazdığı bilim-kurgu romanlarını türünün diğer örneklerinden ayıran en önemli özellik, 
gelecekte  gerçekten  olması muhtemel  olaylarla  birlikte  toplumsal  değişimleri  genellikle  “çalışan 
sınıf” çerçevesinde ele almasıdır. Dick toplumsal konuların yanı sıra siyasi ve metafizik konuları da 
ele almış, romanlarında tekelci şirketler ve otoriter hükümetler bolca yer bulmuştur. Özellikle erken 
dönem romanları, “gerçeklik” kavramının sorgulanması üzerine kuruludur.

  Yapıtlar
Uzayda Suikast
Yaratılan Dünya
Vulcan’ın Çekici
Dr. Gelecek
Mars’ta Zaman Kaybı
Yüksek Şatodaki Adam
Gökteki Göz
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Serbest  Köse
Okumanızı öneririz...

Yüzüklerin Efendisi- J.R.R.Tolkien

Harry Potter- J.K. Rowling

1984- George Orwell

Hayvan Çiftliği- George Orwell

Fahrenheit 451- Ray Bradbury

Otostopçunun Galaksi Rehberi- Douglas 
Adams

Cesur Yeni Dünya- Aldous Haxley

Yerdeniz Öyküleri- Ursula Le Guin

Biz- Yevgeni Zamyatin

Mülksüzler- Ursula Le Guin

Puslu Kıtalar Atlası- İhsan Oktay Anar
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Dinleseniz güzel olur...

MFÖ- Ele Güne Karşı
Teoman- Söz Müzik Teoman
Duman- Darmaduman
Nil Karaibrahimgil- Ben Buraya Çıplak Geldim
Terraple Sun- Ya Never Know
Charles Bradley- No Time For Dreaming
Guns N’ Roses- Greatest Hits
Andreas Bourani- Staub and Fantasie

Arctic Monkeys- Am
The Heavy- The House That Dirt Built
Red Hot Chilli Peppers- Californication
Yann Tiersen- Rue des Cascades
Haggard- Awaking the Centuries 
Gary Clark Jr- The Bright Lights EP
The Monkees- More of the Monkees
Gece Yolcuları- Gece Yolcuları 2
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Izlemelisiniz...

BİLİMKURGU FİLMLERİ
Bıçak Sırtı

2001: Uzay Yolu Macerası

Yıldız Savaşları

Yaratık

Metropolis

Dünyanın Durduğu Gün

Yokedici

Maymunlar Cehennemi

E.T.

Solaris

Üçüncü Türden Yakınlaşmalar

Yasak Gezegen

Yıldız Savaşları: İmparator

Aya Seyahat

Uzay Yolu II: Han’ın Gazabı

Gerçeğe Çağrı

Matrix

TRON

Şey

Jurassic Park

Otomatik Portakal

 Beşinci Element

FANTASTİK FİLMLER 

Dünyanın Merkezine Yolculuk

Van Helsing

Altın Pusula

Efsane

Güzel ve Çirkin

Alice Harikalar Diyarında

Spiderwick Günceleri

Kanca

Dünyanın Merkezine Yolculuk

Jumanji

Narnia Günlükleri Serisi

Dr. Parnassus

Constantine

Malefiz

Labirent

Beter Böcek

Harry Potter Serisi

Avatar

Hobbit Serisi

Karayip Korsanları Serisi

Pan’ın Labirenti

Yüzüklerin Efendisi Serisi
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YOL
Gösterdikleri yolun ortasında buldum kendimi
Etrafında kurumuş çiçeklerin olduğu bir patikada
Solgun renkleri ileriye doğru itti beni
Göstermek istedikleri bir şeyler vardı sanki

Yürüdüm ben de o kadar da kötü
Olmayan çürük kokunun eşliğinde
Zencefil kadar tatlı bir rüzgârın
Beni hafifçe tokatladığının bilincinde

Parmak ucunda yürüyordum
Uyandırıyordum bütün yerlileri uykularından
Küçük bir kuş geldi yanıma
Kanatları cilaladı gökyüzünü ışıltıdan

Bana eşlik ediyordu bu minik kuş yolumda
Yaydığı neşeyi soluyordum
En sevdiğim sesti onun sesi
En sevdiğim renkti karnındaki lacivert lekesi

Solgun çiçekler bir anda renklendi
Ve her yer renkli
Ve yol daha eğlenceli
Ve kuşumun neşesi...

Sevincim ve kuşumun sesi birleşti
Muazzam bir ışık huzmesi eşliğinde
Ağacımız verdi meyvesini
Ve onurlandırdı biri mükemmel bir safirle

Ve gitti nasıl olduğunu anlamadan
Gidişi getirdi kör edici bir yağmuru
Nereye gittiğimi bilemeden
Devam ettim ben de yoluma

Büyüttü yağmurlar yeniden solmuş çiçekleri
Ne güzel kimse görmedi yürürken beni
Ne alçak beklentileri
Ne de yükseklerdeki hedeflerimi

En büyük arkadaşımdı yalnızlığım
Hafızam oldukça kötüydü
Bu yüzden mutluydum
Ki ne zaman görsem bir safir
O zaman bulutluydum

Yol gidiyordu sonsuzluğa
Yakın da ulaşacaktım bitiş noktasına
İstemedim hiç yeni bir başlangıç
Yalnız bir şey istedim yoldan

Bana eşlik eden arkadaşımı yeniden yanıma

             -Öykü Irmak Hatipoğlu 9-B 
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İZLENENLERDEN ÖNERİLER

Don Giovanni
      Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart tarafından  ustaca 
bestelenmiş,  İtalyanca  librettosu Lorenzo de Ponte’ye  ait  olan 
2  perdelik  bir  opera  eseridir.  Komik  opera  ve  kahramanlık 
konularını  ele  alan  opera  seria  karışımı,  türünün  tek  örneği 
denilebilecek  bir  eserdir.  Öyle  ki  pek  çok  opera  merkezinin 

repertuarında  tekrar  tekrar 
yer  almış,  Amerika’da  en 
çok sergilenen operalar sıralamasında yedinciliğe 
oturmuş  bu  eserin  sizi  de  etkileyeceğinden  hiç 
şüphem yok. Ana karakterimiz  soylu  ve  oldukça 
çapkın  bir  hayat  süren  bu  yüzden  de  pek  çok 
kadını hüsrana uğratan Don Giovanni’dir. Ancak 
ayartmayı planladığı son 3 kadında işler planladığı 

gibi gitmez.  İlki olan Donna Anna’yı baştan  çıkartamaya çalışır ve  taciz  eder. Bu 
sırada kızını kurtarmaya çalışan Cammendatore’yi öldürür ve kaçar. Bunun üzerine 
Don  Ottavio  Cammendotore’nin  kanını    yerde  bırakmamak  üzere  Anna’nın  da 
isteğiyle intikam yemini eder.  Donna Elvira  Giovanni tarafından terk edilmiş ve onu 
bulup intikam almaya yemin etmiş diğer kadındır. Üçüncü kadın ise bir köylü kızı 
olan Zerlina’dır. Giovanni onu nişanlısı Masetto’dan ayırmayı başarmıştır. Onun için 
de planları farklı değildir. Bu üç kadının yolları kesişip Giovanni’nin yaptıklarının 
farkına varınca Masetto ve Don Ottavito’nun da yardımıyla intikam alamaya karar 
verirler. Ankara’da da Devlet Opera ve Balesinde oynanan eserin kadrosunda Feryal 
Türkoğlu gibi tanınan usta isimler de yer alıyor. Eğer siz de bir opera tutkunuysanız 
bu benzersiz tınılara ve sürükleyici hikâyeye kendinizi bırakın ve anın tadını çıkarın.

-Selin Sönmez 9-A
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