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GİZEM VE HAYAL HİKÂYELERİ 

HAKKINDA

Bu tüyler ürpertici, dehşet verici hikâyeler, 
Amerikalı yazar ve edebiyat eleştirmeni Ed-
gar Allan Poe tarafından yazıldı. Poe, 1809 

yılında Boston’da doğdu. Ebeveynlerini çok erken 
yaşta kaybetti, John ve Frances Allan tarafından 
evlat edinildi. Virginia eyaletinin Richmond şeh-
rinde büyüdü. 1827 yılında, on sekiz yaşındayken, 
ilk şiir kitabını yayımladı. Kısa bir ordu deneyimi-
nin ardından Baltimore’a taşındı. Dört yıl boyunca 
yaşadığı Baltimore’da, ilk hikâyelerinden biri olan 
Metzengerstein’i yayımladı. Daha sonra farklı Ame-
rikan şehirlerinde haber editörü ve kitap eleştirme-
ni olarak çalıştı. Şiirleri ve hikâyeleri, çeşitli dergi-
lerde ve gazetelerde düzenli olarak yer aldı. Bu işler 
eleştirmenler tarafından takdir gördü, fakat yazara 
büyük bir başarı kazandırmadı. Poe, 1849 yılında, 
sadece kırk yaşındayken gizemli bir şekilde öldü. 
Ölüm sebebi hiçbir zaman tam olarak açıklanamadı.
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Poe’nun hikâyeleri, yazarın ömrü içinde otuz 
farklı neşriyatta yer aldı ve ölümünden sonra Gi-
zem ve Hayal Hikâyeleri isimli kitapta toplandı. Bu 
başlık, kitabın içerdiği konuların çeşitliliğini yan-
sıtır. Öyküler, “Altın Böcek” gibi dolambaçsız poli-
siyeler ile fiziksel ve zihinsel işkenceyi tarif eden 
“Kuyu ve Sarkaç” gibi korku öyküleri arasında da-
ğılım gösterir. “Şişede Bulunan Not” isimli hikâye, 
zamanın ve hafızanın doğaüstü bükülmesini araş-
tırır. “Gammaz Yürek” ise zihnin işleyişini ve psiko-
lojik terörü inceler.

Poe’yla aynı zaman diliminde yaşayan yazarların 
çoğu, karışık olay örgüleri ve kalabalık karakterleri 
olan uzun romanlar yazıyorlardı. Poe kısa hikâyele-
re yoğunlaşan ilk yazarlardan biriydi. Diğer yazar-
lar da kısa hikâye denemeleri yapıyordu, gazeteler-
de ve dergilerde gittikçe popülerleşen “sansasyonel” 
hayalet ve korku öyküleri yazıyorlardı. Fakat Poe bu 
işlere oldukça eleştirel yaklaştı. Çeşitli gazetelerde, 
bu hikâyelerin sığ ve tahmin edilebilir yapılarıyla 
dalga geçen makaleler yayımladı. Poe da öykülerin-
de şaşırtıcı ve heyecanlı konuları ele alıyordu, ama 
çok farklı bir yazı stili geliştirmişti. Günümüzde 
Poe’nun işleri yeni Amerikan edebiyatı geleneğinin 
başlangıcı olarak kabul edilir.

Poe’nun hikâyelerinde değişik bir yazı tarzı var-
dır. Çoğunlukla iki ya da üç, bazen de tek karak-
ter çok dikkatli bir şekilde tasvir edilir. Hikâyede-
ki olay genellikle küçük ya da sınırlandırılmış bir 
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mekânda meydana gelir, fakat o kadar canlı bir şe-
kilde tasvir edilir ki, unutulmaz bir atmosfer yarat-
mayı başarır.  “Kuyu ve Sarkaç” ile “Kızıl Ölümün 
Maskesi” bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 
Hikâye genellikle çok çabuk göz önüne serilir ve bir 
tek unutulmaz olayın etrafında gelişir. Poe’nun tas-
vir gücü; karakterleri, mekânları ve olay örgüsünü 
hemen ele geçirir.

Hikâyelerin kolay anlaşılır ve karakterlerin 
duygularını kolay yansıtır şekilde yazılmış olma-
sı bir başka önemli özelliktir. Duygular, en az kişi-
ler ve mekânlar kadar canlı biçimde tasvir edilir. 
Poe’nun hikâyeleri korku, suçluluk, gurur, hüzün 
ve akıl karışıklığı gibi çok güçlü ve her insanın de-
neyimlediği duyguları okurlara taşır. Poe, okurla-
rına, hikâyelerindeki karakterlerle aynı duyguları 
hissetme olanağı verir. Gizem ve Hayal Hikâyele-
ri’nin günümüz okurlarını bile etkilemeye devam 
etmesinin sebebi budur. 
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KIZIL ÖLÜMÜN MASKESİ

Ü lke uzun yıllar boyunca Kızıl Ölümün pençe-
lerinde kaldı. Daha önce hiç bu kadar ölüm-
cül ve tiksindirici bir salgın yaşanmamıştı. 

Hastalığın damgası kandı; kanın dehşeti ve kırmı-
zılığı. Keskin ağrılar ve baş dönmesi, hastalığın ilk 
semptomlarıydı. Sonra kurbanın gözeneklerinden 
kan sızıyor ve cilt yüzeyinin hemen altında kırmızı 
lekeler bırakıyordu. Bedendeki ve özellikle suratta-
ki bu kızıl lekeler, hastalıktan mustarip olanların 
meçhul kalmasını imkânsız kılıyordu. Mikrop kap-
maktan korkan insanlar, hastalığın kurbanlarına 
yardım ya da şefkat göstermiyordu. Hastalık yıldı-
rım hızıyla saldırıyordu; mikroba maruz kalan kişi 
yarım saat içinde ölüyordu.

Fakat ülkenin hâkimi Prens Prospero endişeli de-
ğildi. Ölü sayısı hızla artarken, Prens Prospero ma-
iyetindeki kişiler arasından bin sağlıklı şövalye ve 
leydi seçti. Seçtiği insanları da yanına alarak, uzak 
ve tecrit edilmiş bir yerde inşa ettirdiği devasa ma-


