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ÖZET 

Murathan Mungan, 2000 yılında yayımlanan Dumrul ile Azrail adlı 
uzun hikâyesinde metinlerarasılık, yenidenyazma ve edebî dönüştürmeye 
başvurarak modern dönemin içerisinde yeni bir edebî metin ortaya koyar. 
Postmodern özellikler taşıyan hikâyesinde yazar, model metin olarak Dede 
Korkut Kitabı’ndaki Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesini alır. Söz 
konusu hikâyenin olay örgüsüne, kişiler dünyasına, zaman ve mekân anla-
yışına önemli ölçüde bağlı kalan yazar, hikâyenin adından başlayarak açık 
bir metinlerarası ilişkiler ağı kurar. Bununla birlikte yenidenyazma yoluyla 
ortaya çıkan eserde bazı ögelerde ve motiflerde edebî dönüştürmeye gider. 
Atmosferine geniş ölçüde bağlı kaldığı Deli Dumrul hikâyesinin anlatı-
mında sönük kalan kişileri, mekân ve zaman ögesini Dumrul ile Azrail’de 
tasvir ve tanıtmaya başvurarak daha belirgin kılma yoluna gider. Olay ör-
güsünü tematik güç durumuna getirdiği Azrail ile Dumrul etrafında ku-
ran yazar, sonunda postmodern tavırla hikâyecinin yazgısını da hikâyenin 
kurmaca dünyasının içine taşır. Bu bildiride model metinle ondan hareket 
edilerek yazılan ikincil metin arasındaki ilişkiler ağı ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dede Korkut, Deli Dumrul, Murathan Mungan, 
Dumrul ile Azrail, hikâye.

ABSTRACT

Murathan Mungan’s long story Dumrul and Azrail is published in the 
year 2000. The writer creates a new literary text in the modern era by re-
ferring intertextuality, rewriting and literary conversion. In his story which 
carries postmodern features the writer takes as model text the story of Duha 
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Koca Oğlu Deli Dumrul that takes place in The Book of Dede Korkut. The 
writer, who holds an important part to this ancient story, also consists in its 
events, person world, time and space comprehension and beginning from 
the name of the story he sets up a clear intertextual relation network. In ad-
dition to this, in the new work that appears by rewriting he attends to go to 
literary conversion in some components and motives. Mungan, who holds 
to the atmosphere of the story of Deli Dumrul greatly, crystallizes the weak 
persons, space and time narration elements in Dumrul and Azrail by apply-
ing description and presentation. The writer who forms the events around 
the thematically power Azrail and Dumrul , carries the destiny of the story-
teller with a postmodern attitude into the fictive world of the story. In this 
paper the relationship between the model text and the secondary text set 
out the ancient story will be discussed. 

Key Words: Dede Korkut, Deli Dumrul, Murathan Mungan, Dumrul 
and Azrail, story.

-----

Murathan Mungan, önce 2000 yılında Adam Öykü’de, sonra 2002’de 
Metis Yayınları arasında kitap hâlinde baskısı yapılan Dumrul ile Azrail 
adlı uzun hikâyesinde metinlerarasılık çerçevesinde yenidenyazma ve 
edebî dönüştürmeye başvurarak modern dönemin içerisinde geleneğe bağ-
lı bir metinden hareketle yeni bir edebî metin ortaya koyar. Postmodern 
özellikler taşıyan hikâyesinde yazar, model (alt, asıl, temel, ana) metin 
olarak Dede Korkut Kitabı’ndaki Duha Koca Oğlu Deli Dumrul destansı 
hikâyesini alır. Söz konusu hikâyenin olay örgüsüne, kişiler dünyasına, 
zaman ve mekân anlayışına önemli ölçüde bağlı kalarak metinlerarası iliş-
kiler ağı kurar. Bununla birlikte yazar, yenidenyazma yoluyla ortaya çıkan 
eserde bazı ögelerde ve motiflerde edebî dönüştürmeye gider. Bu yazımız-
da Dede Korkut Kitabı’ındaki on iki destansı hikâyeden biri olan Duha 
Koca Oğlu Deli Dumrul ile Murathan Mungan’ın kaleme aldığı Dumrul 
ile Azrail hikâyesi arasındaki ilişkiler ağı, yenidenyazma ve edebî dönüş-
türme ele alınacaktır. 

Sanatkâr, gelenekle çeşitli yollarla bağ kurabilir. Bu, alıntıda bulunma ve 
etkilenme olabileceği gibi yeniden yazma veya edebî dönüştürme şeklinde de 
ortaya çıkabilir. Gelenekle metinlerarasılık çerçevesinde kurulacak her türlü 
ilişkiler ağı edebî esere zenginlik katar. Sanat eserinin daha önce yazılmış ve 
söylenmiş söz varlığı ile temas kurmasını sağlayarak anlam ögesinin genişle-
mesine ve belirlilik kazanmasına zemin hazırlar. Aslında her yeni metin ön-
ceki edebî metinlere dayanır. Mikhail Bahktin’e göre hiçbir edebî “söylem’, 
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‘önceden söylenmiş’e, ‘bilinen’e ‘ortak düşünce’ye vb. yönelmeden edemez.” 
(Aktulum, 1999; 26). Bir edebî metnin, ‘ister çağdaş ister eski, ister klâsik me-
tinler söz konusu olsun, metinlerarasının her yazı kılgısına özgü değişmez bir 
özellik olduğunu, hiçbir metnin daha önce yazılmış başka metinlerden bağım-
sız olarak yazılamayacağını, açık ya da kapalı bir biçimde her metnin daha 
önce yazılmış metinlerden izler taşıdığını, bazı bakımlardan önceki metinleri 
hatırlattığını ifade etmemiz gerekir (Aktulum, 1999; 19). 

Yenidenyazma, genel anlamda “metinlerarası ilişkiler bağlamında bir 
yöntem olarak” anılır. Bu çerçevede yeniden yazma “bir yazarın başka bir 
yazara ait bir metni, bir gönderge metnini, bir alt metni (hypotexte) yeni-
denyazması, onu yeni bir durumda, yeni bir bağlamda, yeni bir okur kitlesi 
için,  yeni işlevlerle, yeni erklerle dönüştürmesi işlemidir. ‘Yenidenyazma 
genel olarak, hangi türden olursa olsun, önceki bir metnin, onu taklit eden, 
dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde ona gönderen bir başka metin-
de yinelenmesi olarak tanımlanır. (Aktulum, 2006; 158)” Yenidenyazmak, 
Littré’nin de ifade ettiği üzere, geniş anlamıyla önceden yazılmış bir metni 
yeniden yazmaktır. Bir başka deyişle yenidenyazma yeni anlam alanları 
arama ve yaratma işi şeklinde de tarif edilebilir. (Aktulum, 2006; 158) 

Yenidenyazma gibi edebî dönüştürme de metinlerarası ilişkiler bağla-
mında düşünülmelidir. Aynı zamanda yenidenyazma ile de sıkı ilişkiler 
ağına sahip olan edebî dönüştürme, bir tarafıyla yenidenyazmanın sınır-
larını aşar. Edebî dönüştürme, herhangi bir edebî metnin, ögenin, motifin, 
figürün, nesnenin veya varlığın yeni bir anlam ilgisi içerisinde, belirli bir 
amaç doğrultusunda edebî eserin içinde dönüştürülmesi veya edebî esere 
dönüştürülmesi yahut edebî eser seviyesinde dönüştürülmesidir. Dışarıdan 
alınan malzeme yazarın niyetine bağlı olarak bir düşünce veya hayal sis-
temi çerçevesinde değişik bir anlam ilgisiyle yeni ve farklı yapıya kavuş-
turulur. Sanatkâr, bunu yaparken yeni ve farklı olanı ortaya koymanın pe-
şindedir. Açık veya kapalı şekilde yapılan edebî dönüştürmede edebiyat 
metinlerinin yanında başka malzemeler de kullanılabilir. Bir mektup, ga-
zete haberi, dinî metinler, tarih metni, resim yahut musiki sanatlararası dö-
nüştürme ve edebî dönüştürme için malzeme durumundadır. Sanatkâr, bu 
malzemeyi kendi eserinin içerisinde bağlı olduğu edebî ekol veya estetik 
çerçevesinde dönüştürerek onlara yeni anlamlar ve işlevler yükler. Edebî 
dönüştürme, yenilik yapma amacıyla olabileceği gibi, sanatkârın yaşadığı 
çevrenin ve çağın gereği olarak, yaşadığı çağın sözcülüğünü üstlenmek, 
yaşadığı çağın değer yargılarına, hayat anlayışına, beğenisine ve zevkine 
uygun eser üretmek amacıyla da yapılabilir. Bunda bazen estetik gaye ve 
ideolojik kodlamanın da rol oynadığı görülür. 
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Edebî dönüştürme genellikle karşımıza biçimce ve anlamca dönüştür-
me olarak çıkar. Biçimce ve anlamca dönüştürmenin altında hemen estetik 
dönüştürme, ideolojik dönüştürme, öğretici dönüştürme, ahlâkça dönüştür-
me, sosyolojik ve psikolojik dönüştürme gibi çok sayıda ara başlık altında 
toplayabileceğimiz bir açılım yer alır. Bunların yanında bu yola başvuran 
sanatkârlar, edebî dönüştürmeye daha farklı sebep ve amaçlarla gidebilir, 
daha farklı amaç ve görevler yükleyebilirler.

Edebî dönüştürme, yeni oluşturulan metnin model (alt, asıl, temel, ana) 
metinle olan yakınlık ve uzaklığına göre kısmî dönüştürme, orta seviye-
de dönüştürme ve ileri seviyede dönüştürme olmak üzere üç ana başlık 
etrafında toplanabilir. Kısmî dönüştürmede model metinden fazla uzak-
laşmayan bir dönüştürmeden söz etmek doğru olacaktır. İkincil eserdeki 
(yenidenyazma ile ortaya çıkan metin) dönüştürülen ögeler ve anlam, mo-
del metinden derin izler taşır. Orta seviyede yapılan edebî dönüştürmede 
kısmî dönüştürmeye göre daha fazla dönüştürmeyle karşılaşılır. Burada 
model metinden gelen ögelerle ikincil metnin getirdiği yeni ögeler iç içe 
işlenerek yeni bir metin kurgulanır. İleri seviyede yapılan edebî dönüştür-
mede ise model metinden uzaklaşan, gittikçe model metnin ögelerini ve 
anlamını tersine çeviren, onu olumsuzlayan, hatta silen, onun yerine geçen 
bir dönüştürme söz konusudur. 

Murathan Mungan’ın Dumrul ile Azrail hikâyesi Dede Korkut Kitabı’nın 
Duha Koca Oğlu Deli Dumrul adlı destansı hikâyesinin yenidenyazma 
yoluyla ortaya konmuş şeklidir. Burada öncelikle yazarın niçin yeniden-
yazma tekniği ile böyle bir metni ortaya koymuş olabileceğini ve yeni-
denyazmada hangi seviyede metinlerarasılığa başvurduğunu belirlemeye 
çalışmamız gerekecektir. Metinlerarasılık çerçevesinde model metinle ye-
nidenyazma yoluyla ortaya konan ikincil metnin bakış açısı ve anlatıcı 
tipolojisini, kurgusunu, olay örgüsünü, kişiler dünyasını, mekân ve zaman 
ögesini karşılaştırmalı olarak ele almak doğru bir yol olacaktır. 

Burada öncelikle Murathan Mungan’ın Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
hikâyesini niçin yenidenyazma yoluna gitmiş olabileceği üzerinde dur-
mak gerekecektir. Batı edebiyatlarında çokça karşılaşılan yenidenyazma-
ya doğu edebiyatları geleneğinde de sıkça rastlanır. Bunun yanında Duha 
Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesi ele aldığı konu itibariyle insanlığın or-
tak problemlerinden birini işlemektedir. İnsanın ölümle yazgılı oluşu ve 
bunu bilmesine rağmen ölümden kaçma çabası her dönemde insanlığın 
ortak problemini ve arayışını ifade eder. Böylece yazar, yenidenyazmaya 
başvurarak hem böyle bir metin vücuda getirme yolunu seçmiş, hem de 
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insanlığın her dönemde ortak problemi olan ölüm olgusunu ve ondan kaç-
ma çabasını işlemiş olmaktadır. Ayrıca Deli Dumrul hikâyesi ölüm fikri 
etrafında kahramanları arasına canı alınacak kişinin yanında Azrail’i ve 
Tanrı’yı koymasıyla, aynı zamanda postmodern açılıma zemin hazırlayan, 
oldukça ilginç ironik-trajik görünüm hazırlamaktadır. Bu da insanlığın or-
tak yazgısını ifade alanına taşıyan mitik anlatıların modern dönemde yeni-
den ele alınarak edebî eser üretilebilecek yönlerinden birini verir. 

Model metne ileri seviyede bağlı kaldığı bu hikâyesinde yazar, 
“İslamlaşma dönemecindeki pagan Türk’ün bilinç evrimindeki bir ara aşa-
ma” (Saydam, 1997: 31) olan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinin 
modern döneme uyarlayarak çağdaş bir yorumunu yapma yoluna gitmez. 
Bunun yerine model metnin anlatıcı tipolojisinden olay örgüsüne, kişiler 
düzlemine, motif yapısına, zaman ve mekân unsuruna kadar genişleyen 
çerçevede aslî ögelerine bağlı kalarak modern dönemin içinde yeniden bir 
metin kurgulama yolunu dener. Bununla birlikte ileri seviyede bağlı kal-
dığı model metnin ayrıntıda kalan bazı ögelerinde sınırlı olarak yeniliğe 
ve değişikliğe gider. Bu da daha çok sanatkârın bağlı olduğu modern dö-
neme has bakış açısı, metin kurma tarzı ve niyetiyle ilgili görünmektedir. 
Anlatma tekniğinin belirleyici olduğu model metnin kısa oluşuna karşılık 
yenidenyazmayla ortaya çıkan metin daha uzun yapıya kavuşmuştur. Bu 
da Murathan Mungan’ın epikle modern hikâye arasında denge kurmaya 
çalışırken anlatma tekniğinin yanında tasvir ve tahlillere başvurması, psi-
kolojik çözümlemelere gitmesiyle ilgili görünmektedir. 

Her metin kendi içerisinde bir göndergeler sistemidir, her metin tamam-
lanmış bir bütündür. Ancak bu, edebî metnin kendi içerisine kapanmışlığı 
anlamına gelmez. Edebî metin, kendi varolma sürecine okuyucularını da 
katan yapıda varlık kazanır. Aslında yenidenyazma da model metne yeni 
bir yorum getirmesiyle metnin varolma sürecini devam ettiren bir etkinlik-
tir. Umberto Eco’nun da ifade ettiği gibi, “[k]urmaca metinler olayları ve 
kişileriyle bir dünya kurarken, bu dünya ile ilgili her şeyi söylemez. Belli 
şeylere değinir ve kalanı için okurdan bir dizi boş alanı doldurarak işbir-
liği yapmasını ister.” (Eco, 1996: 9).

Murathan Mungan’ın Dumrul ile Azrail hikâyesi, daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, Dede Korkut Kitabı’nın Duha Koca Oğlu Deli Dumrul 
hikâyesinin zemini üzerine kurulmuştur. Yazar, hikâyesine Dumrul ile 
Azrail başlığını koyarak daha başta bunun bir metinlerarasılık ve yeniden-
yazma olacağının açık bilgisini verir. “Daha sonra Dede Korkut’taki genel 
hikâye sürecini bozmadan hikâyesinde işler. Hikâye Azrail’in Dumrul’un 
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canını almak için yeryüzüne inmesi ile başlatılır. Dede Korkut metninde 
olan Dumrul’un köprü yapması, köprünün yanında / üzerinde bir gen-
cin ölüsünün bulunması, Dumrul’un ölüme meydan okuması, Azrail’in 
Dumrul’un canını almak için gelmesi, Dumrul’un kendi canı yerine can 
araması” sırasına uyulur (Öztürk, 2004: 5) Ancak, can bulmak için önce 
anneye gidilmesiyle sıra değiştirilir. Dumrul ile Azrail’de Duha Koca Oğlu 
Deli Dumrul hikâyesiyle kurulan bu açık metinlerarasılık yanında diğer 
Dede Korkut hikâyelerinin sonuçlandırılış şekilleriyle de metinlerarasılık 
kurulduğunu görmekteyiz. Dede Korkut hikâyelerinin sonunda anlatıcı 
ortaya çıkarak hikâyeye ad vermesine Murathan Mungan’ın Dumrul ile 
Azrail hikâyesinde de rastlanır (Öztürk, 2004: 5). Dede Korkut, yalnızca 
hikâyeye ad vermekle kalmaz. Hikâyeleri anlatarak onların ortak bilince 
mal olmasını sağlar. Buna benzer şekilde hikâyenin sonunda kahraman 
anlatıcı olarak karşımıza çıkan ölüm meleği, “[g]ün gelsin biri bilsin, o 
da tutsun adını versin istedim” (Mungan, 2002: 63) cümlesiyle hikâyesini 
ortak bilince mal edecek ve ona ad verecek birini beklediğini ifade eder. 
Murathan Mungan, hikâyenin son cümleleri olarak,  

“Azrail’e kadar kavuşamadıklarımla ölüp gidecektim.
Hikâye bitmeden, size bunu söylemek istedim.
Aşkın bir sonraki kapısında yine beklerim.” (Mungan, 2002; 63).

derken bir yandan da metinlerarasılık düzleminde Dede Korkut 
hikâyelerinin dizi hâlinde anlatımına gönderme yapar, diğer yandan Dede 
Korkut Kitabı’nın Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinin sonunda yer 
alan “[b]u boy Delü Dumrulun olsun, menden sonra alp ozanlar söylesün, 
alnı açuk cömert erenler dinlesün” (Ergin, 1989; 184) sözüyle ilişkilendi-
rebileceğimiz yapıda karşımıza çıkar. 

Dede Korkut Kitabı’nda yer alan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesi 
hâkim bakış açısına sahip anlatıcının bakış açısıyla dikkatlere sunulur. 
Böylece anlatıcı tipolojisinde model metinle ikincil metin arasında me-
tinlerarası ilişkiler ağı kurulmuştur. Ancak, Murathan Mungan’ın metnin 
dünyasında kurguladığı anlatıcı olayların, olguların, zamanın, mekânın 
ve kişiler dünyasının ayrıntıda kalan yanlarına nüfuz etmesi ve incelikleri 
yakalamasıyla model metni daha da genişletir ve ileriye götürür. Bunun 
yanında hâkim anlatıcı olaylar dizisinin anlatımını bazen kahramanlardan 
birine bırakır. Böylece anlatılanların daha canlı ve gerçeklik hissi yaratma-
sını sağlamak ister. Model metinde de yer yer kahramanlar konuşturulur, 
olayların akışı bu yolla onların bakış açısından dikkatlere sunulur.
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Dumrul ile Azrail hikâyesinin kurmaca dünyasında hâkim anlatı-
cı, Dumrul’un canını almakla görevlendirilen Azrail’e de canı alına-
cak Dumrul’a da kendi sesleriyle konuşma hakkını verir. Hatta Azrail’e 
Dumrul’un canını almasını emreden Tanrı da kendi sözleriyle kurma-
ca dünyadaki yerini alır. Bu seslerin arasına model metinde olduğu gibi 
Dumrul’un babasının, annesinin ve yavuklusunun da sesi karışır. Metin 
sonunda bu can pazarlığında herkesin kendince haklı olduğu, her konuşan 
hikâye kişisinin kendi sesinin tonunu ve tınısını kullandığı söyleşime dö-
nüşür.

Dumrul ile Azrail hikâyesinde postmodern öge olarak anlatıcı-yazar 
göndergesi de bulnmaktadır. Dede Korkut hikâyelerinde Dede Korkut’un 
hikâyenin sonunda ortaya çıkması gibi, kahraman anlatıcı kimliği ile 
Azrail, “[y]eryüzünün birçok yerinde, çeşitli toprak parçalarında, birçok 
ad altında yaşayan çeşitli Dumrul’lara âşık olup, yaza yaza yaşayıp yaza 
yaza ölen; bütün hayatı kaleme tutsak; kalbi büyük, yazgısı yoksul biri-
ne ölmeden önce yeniden anlattım hikâyemi” (Mungan, 2002: 63) derken 
okuyucuyla diyalog kurarak okuduğumuz metne ve yazarına göndermede 
bulunur. 

Yazar, postmodernist bir tavırla model metinden hareketle Dumrul ile 
Azrail hikâyesini bir tarafıyla oyuna çevirir. Dumrul’un canını almak için 
yeryüzüne inen Azrail’in yeryüzüne bağlanıp kalması model metinden 
farklı yapıda karşımıza çıkar. Fakat, kurgu düzleminde model metinle me-
tinlerarasılık bağını sürdürür. Böylece Murathan Mungan, model metnin 
kurgusundan kopmayan, ama ayrıntıda eklenen ögelerle ondan farklılaşan 
şekilde postmodern kurgu ögesi olarak hikâyeye oyunu sokar. Modern ça-
ğın içinden Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesini yeniden yorumlar ve 
yenidenyazma yoluyla yeni bir metin ortaya koyar. Deli Dumrul’un Azrail 
tarafından canının alınacak olması işini âdeta oyuna çeviren model metin, 
postmodernist anlayışın oyun ögesine geniş malzeme sunacak özelliği sa-
hiptir.

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinde Deli Dumrul, Azrail’e mey-
dan okumuş ve Tanrı’nın buyruğu üzerine Azrail onun canını almaya gel-
miştir. Azrail, kırk yiğidin arasında oturan sadece Deli Dumrul’a görünür. 
Azrail’le karşılaşan Deli Dumrul, cesaretle korkuyu birlikte yaşayacak-
tır. Çünkü, kendisinden çok üstün, hiç tanımadığı bir güçle karşı karşıya 
gelmiştir. Sonunda yenilgi kaçınılmaz yazgıdır. “Kahramanların hayatla-
rı ve ölümleri sıradan insanlar için de ders ve örnek alınacak şeylerdir. 
Hayatın çetin problemleri kahramanın değerini ortaya koyar. Bunun için 
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başarıya ulaşması, bir zafer kazanması dahi şart değildir: yapılabilecek 
her şeyi yaptıktan sonra gene de yenilgiden kurtulamayan bir kahraman 
bir bakıma hayatta kalandan daha çok övülmeye lâyıktır. Her iki durumda 
da cesaretin en üst basamağına ulaşmıştır ve bir insandan daha fazla bir 
şey beklemeye kimsenin hakkı yoktur.” (Tonguç, 1988: 24). O, cesaretle 
korkunun iç içe geçtiği epik yapıda mücadelesini verecektir. Nitekim Deli 
Dumrul da Azrail’le çetin bir mücadeleye girişir. Önce korkutup güvercin 
kılığına girerek elinden kaçırdığını düşündüğü Azrail’i takibe çıkacak, bir-
kaç güvercin vuracak, böylece onu alt ettiğini düşünecektir. Fakat, ansızın 
karşısına çıkan Azrail, onu sırt üstü yere vurup da canını almaya kalkışınca 
durum değişecektir. Epiğin iyi yürekli kahramanın canını kurtarmak için 
Tanrı’ya yakarışı, alacaksa canını kendisinin almasını, bunu Azrail’e bı-
rakmamasını dilemesi Tanrı’nın hoşuna gider ve bu dileği canının yerine 
can bulma şartıyla karşılık bulur. İkincil metinde kalabalığın içinde oturan 
Dumrul, Azrail’i fark edince her şeyi anlar. Azrail’in anlatımıyla ölüm kor-
kusunun varlığını kapladığı kahraman, ne onunla “onurunu indirecek geri 
çekilmelere”, ne de mücadeleye girişir. Kısa sürede şaşkınlığını ve piş-
manlığını aşarak pazarlığa başlar (Mungan, 2002: 12-15). İkincil metinde 
Dumrul, Azrail’le savaşmamasıyla model metinden ayrılır.

Deli Dumrul’un başına gelen felâket aslında bilinç eksikliğinin sonu-
cudur. Azrail’i tanımayan, Tanrı’nın gücünü bilmeyen Deli Dumrul, far-
kında olmayarak haksızlığın karşısında yer alma refleksiyle insanın yaz-
gısına ve Tanrı’nın buyruğuna baş kaldırmıştır. Bunu Dumrul’un Azrail’i 
kendisi gibi biri sanarak “Azrail didüğünüz ne kişidür kim adamun canını 
alur”( Ergin, 1989: 177) diye sorması, ona savaş açması, Azrail’e yenil-
dikten sonra da “can viren can alan Allah Ta’âla-mıdur?” (Ergin, 1989; 
179) şeklinde sorması gösterir. Bu anlamda epik metin bütün insanların 
kendi yazgılarıyla ve Tanrı’nın iradesiyle olan mücadelesinin metaforik 
düzlemde Dumrul’un şahsında anlamını üretir. Ortak bilinci inşa etmenin 
peşinde olan epik, ebedî ders alınacak ve sayısız çoğaltılabilecek bir hayat 
sahnesi sunar. 

Şimdi iş sevginin sınanmasına gelmiştir. Hikâyenin bu safhasında ikin-
cil metin de devreye girer. Bütün ölümlüler gibi yaşamayı isteyen Deli 
Dumrul, canının yerine can bulmak durumundadır. Kendi canının yerine 
can bulacağının güvenci içinde babasına ve annesine yönelir. Yaşlı babası 
ve annesi onun yerine canlarını vermez, her biri diğerinin vermesini is-
ter. İkincil metinde de durum aynı şekilde aktarılır. Ancak, ikincil metinde 
psikolojik çözümlemeler, tasvir ve diyaloglarla anlatıma derinlik kazandı-
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rılır. Ona gençliğini verdiğini, yaşlılığını da babasının vermesini  isteyen 
annesinin sözü (Mungan, 2002: 34) üzerine Dumrul, “Ana Kapısı”ndan 
“Baba Kapısı”na gelir. Hikâye kişilerinin bakışlarını ödünçleyerek onların 
gözüyle hâdiseleri değerlendiren Azrail, 

“Birden aslında Dumrul’un bunu ne zamandır istemiş olduğunu düşü-
nüyorum. Babasının canını almanın, onu yok etmenin, ancak şimdi, anlaşı-
lır, kabul edilebilir, yasal dayanağına kavuşmuş gibi, gizli bir iç sevinciyle, 
sonradan suçluluk duymayacağı bir gönül huzuruyla istiyor babasının ca-
nını.” (Mungan, 2002: 42).

derken çağdaş yorumla işi kapalı şekilde Oidipus kompleksine kadar 
götürür. Fakat, babasının da cevabı olumlu olmayacak, Dumrul’a “sana 
bir kere can verdim. İkincisi için yokum. (…) İstersem, bir bedenden yüz 
oğul verebilecek canımı bir oğula feda edemem!” (Mungan, 2002: 43) di-
yecektir.

Sevginin sınanmasında baba da anne de kaybetmiştir. Fakat, model me-
tinde, vedalaşmak için gittiği ve “yad kızı” (Ergin, 1989: 182) olarak nite-
lendirdiği eşi istenmediği hâlde Dumrul için canını vermeye hazırdır. Canını 
vermek istemeyen anne ve baba ile Deli Dumrul’un eşi arasında diğer fak-
törlerin yanında zaman farkı da rol oynar. Anne ve baba Deli Dumrul’un 
geçmişi, eşi ise şimdiki zamanını ifade eder (Abdullah, 1997: 39). İnsan 
için zaman çizgisinde şimdi önemli yer tutar. İkincil metinde edebî dönüş-
türmeyle eşin yerini alan yavuklu canını vermek istemez. Model metinde 
Deli Dumrul, Arail’i aradan çıkararak Tanrı’ya tekrar yakarır. Ya ikisinin 
birlikte canını almasını ya da bağışlanmasını ister. Birlikte ölmek, birlikte 
yaşamak fikrine gelen Deli Dumrul ile onun için canını vermeye hazır olan 
eşi aslında yeryüzüne bağlılığı aşmışlardır. Bu evlilikte sevgi sınanmış ve 
“yad kızı”nın sevgisi galip çıkmıştır. Sevginin ölümle sınanması her iki 
metinde de ortak motif olarak yerini alır. Sonsuz merhamet, iyi yürekli 
kahramanı ve eşinin canını bağışlar. Yüz kırk yıl daha birlikte yaşamaları-
nı buyurur. Ancak, oğullarının yerine canlarını vermeyen baba ile annenin 
canı alınacaktır. İkincil metinde bu motif yer almaz.

Dumrul ile Azrail’de “temel güç, sevgi/aşktır. Dumrul’u ölümden 
kurtaran da Azrail’i yeryüzüne bağlayan da sevgi/aşktır. Aşksız hayatı 
olumsuzlayan bu metinde Azrail’in bakış açısından Dumrul’un, “[k]im-
senin sevgisi olmayınca, bedeni orada kimsesiz bir köprü gibi” görünür 
(Mungan, 2002: 55). Ölümsüzlüğü arayan Dumrul ile ölümlülerin arasına 
karışmayı yazgı olarak yaşayan Azrail arasında tam bir paradoks vardır. 
Azrail’i sonsuzluğun içinden çekip alan, ölümlülerin arasına katan aşk, 
kendini öncelerken insanı ve insandaki özü yüceltir.  
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Dumrul ile Azrail’deki Deli Dumrul’un eşi ikincil metinde Dumrul’un 
yavuklusu olarak karşımıza çıkar. Babasından canının yerine can alama-
yan Dumrul, Azrail’le birlikte model metinde olduğu gibi, “Yar Kapısı”na 
yönelir. “‘Yâr Kapısı’ yolunda ilerlerken Dumrul sanki önceki kapıların 
bozgunlarının sarsıntısını üzerinden atmaya çalışır gibi, Azrail’e yârinin 
ona duyduğu masalsı aşkın büyüklüğünden bahseder durur. Azrail’in dik-
katini çekense, Dumrul’un yârine duyduğu sevgiyi bir kez bile ağzına al-
mayışıdır.” (Dündar, 2004: 82). Dumrul, ikincil metinde yavuklusundan 
kendi yerine canını vermesini ister. Fakat, edebî dönüştürmeye başvurulan 
metinde yavuklusu Dumrul için canını vermeyecektir. Bu sevgi sınamasın-
da sevgi de kaybetmiş değildir. Dumrul’a “seni seviyorum, ya sen, bundan 
böylesinde benim olmadığım zamanlar için mi istiyorsun canımı, benden 
aldığın canla yaptığın ömrü bir başkasıyla, başkalarıyla geçirmek için mi 
istiyorsun? Ya, ben, benim olmadığım zamanlarda hangi Dumrul’u seve-
yim?” (Mungan, 2002: 53-54) derken Dumrul için canını vermeyişinde 
merkeze aşkı koyar. “Birlikte ölmemizi isteseydin, düşünürdüm bunu, sen-
siz ya da bensiz dünyanın birbirimiz için bir anlamı kalmadığını düşündü-
ğünü anlardım” (Mungan, 2002: 54) diyen yavuklusu ölümle sevgisinin 
değiş tokuş edilmek istenmesini hoş karşılamaz. 

İkincil metinde bu aşk düzlemine ikinci bir aşk daha eklenir. O da 
Azrail’in Dumrul’a olan tutkusudur. Azrail’in “[a]ramızdaki zaman farkı, 
her zaman olduğu gibi bir var oluş sırrı sanki, titreşip duruyor aramızda” 
(Mungan, 2002: 60) sözü, hem iki hikâye kişisinin aralarındaki ayrımı işa-
ret eder, hem de aralarında “titreşip dur”masıyla engel oluşturur. Böylece 
bir yandan var oluş olgusu zamana bağlanırken diğer yandan zaman farkı 
aşkın önüne engel koyarak, klâsik mesnevi ve halk hikâyelerinde olduğu 
gibi, aşkı platonik boyuta çeker, ulaşılmaz kılar. Azrail’i yüz binlerce yıl-
dır çekildiği karanlığından çıkarıp ölümlü kılan da bu aşktır. 

Dumrul ile Azrail, Duha Koca Oğlu Deli Dumrul hikâyesinden farklı 
bir sona sahiptir. Aşk ve aşkın büyüsünün ölüm meleğini yeryüzüne bağ-
layıp ölümlü kılmasıyla ikincil metin model metinden ayrılır. Cinsiyeti be-
lirginlik kazanmayan, fakat dişil özellikler taşıyan ölüm meleği sonunda 
daha ilk görüşünde etkilendiği Deli Dumrul’a âşık olur ve yeryüzüne bağ-
lanarak ölümlüler arasına karışır. Dumrul’un aşkına yenik ve tutsak düşer. 
Böylece onun yazgısı da belirir. Artık, “[y]eryüzünün birçok yerinde, çe-
şitli toprak parçalarında, birçok ad altında yaşayan çeşitli Dumrul’lara 
âşık olup, yaza yaza yaşayıp yaza yaza ölen; bütün hayatı kaleme tutsak; 
kalbi büyük, yazgısı yoksul birine [Murathan Mungan’a], ölmeden önce 
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yeniden” anlatacaktır hikâyesini (Mungan, 2002: 63).

Murathan Mungan Dumrul ile Azrail hikâyesinin sonunu model me-
tinden farklı bitirmekle kalmaz, model metnin anlatımının bittiği yerde 
anlatımı devam ettir. Hikâyenin başındaki epiğin kahramanlığını dışarıda 
bırakır. Bunda model metindeki Deli Dumrul’un yerine ikincil metinde 
Azrail’in tematik güç olarak kurgulanması rol oynamış görünmektedir. 
Çünkü, Dumrul ile Azrail’de anlatıcı, Azrail’in dramının peşindedir. Buna 
benzer şekilde anlatıcı tematik güç konumuna getirdiği Azrail’in içinde 
bulunduğu durumu sunmak isteyecektir. Dumrul’un hikâyesi tamamlan-
mıştır. Fakat, tematik güç durumundaki Azrail’in anlatılacak hikâyesi var-
dır. 

Buraya kadar ele almaya çalıştığımız şekliyle anlaşılacağı üze-
re Murathan Mungan, Dumrul ile Azrail adlı hikâyesiyle Dede Korkut 
Kitabı’nda yer alan Duha Koca Oğlu Deli Dumrul destansı hikâyesi ara-
sında sıkı metinlerarasılıklar kurarak yenidenyazma tekniğiyle postmo-
dern bir metin ortaya koymuştur. Yazar, model metnin olaylar dizisine 
geniş olarak bağlı kalarak modern zamanın içerisinde yeni bir metin üret-
me yolunu seçmiştir. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul’un olaylar dizisinde 
ve motiflerinde, Azrail’in Deli Dumrul’a âşık olarak yeryüzünde kalma-
sı ve ölümlülüğü seçmesi gibi, sınırlı edebî dönüştürmelere de gitmiştir. 
Murathan Mungan’ın bu hikâyesi, sanat gücü yanında, gelenekten yarar-
lanma konusunda metinlerarasılık ve yenidenyazma yoluyla geçmiş yüz-
yıllara ait eserlerin, özellikle mitolojinin sınırları içerisine giren ürünlerin 
çağdaş sanatkârlara ne kadar geniş imkânlar sunabileceğini göstermesi ba-
kımından da önem taşır. 
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