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Bu hafta kapağımıza dünya edebiyatının önemli isim-
lerinden Roberto Bolaño ve yeni romanıyla İtalya'da ve 
Türkiye'de çok satanlar listelerine giren Ferzan Özpe-
tek'i taşıdık.  
 
Bolaño'nun polisiye romanı "Gerçek Bir Polisin Çilesi", 
Can Yayınları tarafından yayımlandı. Hikâye içinde 
hikâyelerle; birbiriyle bağlantılı anlatılarla, şiddet sar-
malıyla ve tarihsel kesişmelerle örülü olan kitap, okuru 
Bolaño tarafından yakalamaya mecbur bırakıyor. Ali 
Bulunmaz inceledi.  
 
Bir Nefes Gibi; kardeşliğin, dostluğun, evliliğin ama en 
çok aşkın çok yönlü şekilde sınandığı bir roman. Ferzan 
Özpetek, filmlerindeki gerilimi, çatışmayı romanında 
da başarılı şekilde aktarmayı beceriyor. Kitabı kapattığı-
mızda, umarız günün birinde filmini de izleme şansına 
erişebiliriz, diye içlenmemiz belki de bundan. Yazar ve 
senarist Okan Çil disiplinlerarası bir okumayla ele aldı.  
 
E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın ortak 
çalışması olan Sekiz Kentin Hikâyesi, Metis Yayınları 
tarafından yayımlandı. İki akademisyen, Türkiye’nin ne-
oliberalleşme sürecini, öne çıkan sekiz kent üzerinden 
ve özellikle son on yılına bakarak yorumluyor. Bu nite-
likli çalışmanın odak noktasındaki unsurlar ise, “kent” 
kavramı ve “kentleşme” olgusu. Beyza Ertem yazdı.  
 
Thomas More’un "Utopia"sı, China Miéville’in önsözü 
ve Ursula K. Le Guin’in sonsözüyle Dipnot Kitap tara-
fından raflarda yerini aldı. Metin Yetkin inceledi. 
 
Victor Hugo'nun kaleme aldığı günlükleri, "1871-Paris 
Komünü Günleri" adıyla Kırmızı Kedi Yayınları tarafın-
dan okurla buluştu. Uzun yıllar sürgün yaşadıktan sonra 
ülkesine dönen Victor Hugo’nun 1871 tarihli günlü-
ğü, en sevdiği oğlunun cenazesini, üstelik Komün’ün 
kuruluş günü kaldıran bir babanın gözünden, devrimler 
tarihinin en unutulmaz deneyimlerinden birine tanıklık 
ediyor. Soner Sert yazdı.  
 
Stanley Cohen'in "Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler" 
çalışması, Heretik Yayıncılık tarafından Deniz Türker 
çevirisiyle yayımlandı. Cohen çalışmasında, ilk bakışta 
anlık ve kendiliğinden patlamalar olarak "göze çarpan" 
ahlaki panikleri, sözde doğallıklarında, yani "çarpan" 
değil "gözümüze sokulan" karakterlerinde inceliyor; tüm 
bu girişimleri ve aktörlerini siyasal ve toplumsal meka-
nizmalarında ele alıyor. Doğuş Sarpkaya kaleme aldı.  
 
Marifet iltifata tabidir.  
 
İyi okumalar.  
 
Anıl Mert Özsoy
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Yaşam ve yıkım arasında 
‘son’suz bir roman

Roberto Bolaño'nun polisiye romanı "Gerçek Bir Polisin 
Çilesi", Can Yayınları tarafından yayımlandı. Hikâye 
içinde hikâyelerle; birbiriyle bağlantılı anlatılarla, şiddet 
sarmalıyla ve tarihsel kesişmelerle örülü olan kitap, 
okuru Bolaño tarafından yakalamaya mecbur bırakıyor.

Ali Bulunmaz
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Roberto Bolaño romanlarında insanı diri ve te-
tikte tutan, adını koymanın zor olduğu şeyler 
var. Şöyle demek de mümkün: Zaman zaman 
bulanıklaştırdığı gerçeklerle kurguyu bir araya 
getirmesi, olay akışını düz veya çizgisel değil 
de geriye dönüşlerle ve yan yollara saparak ya-
ratması, karakterlerle birlikte okuru da köşeye 
sıkıştırması ve bütün bunları tarihsel anekdot-
larla beslemesi, Bolaño’nun yazarlığının belir-
gin özelliklerinden.

Küçük ya da önemsiz diye nitelenebilecek olay-
ları, bir film sahnesi gibi kurgulayarak okurun 
gözünde canlandıran yazar; mizahı, hüznü ve 
karanlığı bütünleştirirken metinlerindeki ay-
rıntılardan hiçbiri için “Bu da olmasa olurdu” 
dedirtmiyor. Dahası, labirente attığı ya da bir 
bulmaca çözdürdüğü okuru, hayatın sakat ve 
sakatlayıcı noktalarına sürüklüyor.

Vahşi Hafiyeler, Katil Orospular, 2666, Uzak 
Yıldız, Tılsım, Mösyö Pain ve Lümpen Ro-
man’da bu yollardan geçmişti okur. 1980’lerde 
yazmaya başlayıp ölümüne dek (2003) üzerin-
de çalıştığı Gerçek Bir Polisin Çilesi ise hem 
otobiyografik öğelerin bolluğu hem de Bolaño 
klasiklerine (Vahşi Hafiyeler, Katil Orospular, 
Uzak Yıldız ve 2666) göndermeleriyle öne çı-
kan; yazarın giderayak şekil verdiği ironik, yer 
yer karanlık ve trajikomik bir sürpriz.

BİLİNMEDİK ÜLKEDEKİ BİR YENİ YETME

Bolaño, geçmişlerinden ayrıntılara yer verdiği, 
geri gidişler ve güne dönüşlerle tanıttığı iki ana 
karakter üzerine kuruyor romanı: Padilla ve 

“Roberto 
Bolaño'nun polisiye 
romanı "Gerçek Bir 
Polisin Çilesi", Can 
Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Gerçek Bir Polisin Çilesi, 
Roberto Bolano, Çev: Saliha Nilüfer, 
272 syf., Can Yayınları, 2020.
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ellisine gelmiş, dul, on yedi yaşında bir kızı olan 
profesör Amalfitano. İkilinin tutkulu ilişkisi ve 
aile hikâyeleri, romanın bir ayağını oluştururken 
diğer ayak, Padilla ve Amalfitano’nun kültürel de-
rinliğiyle ve bazı tarihsel olaylarla biçimleniyor.

Barselona Üniversitesi’nde belli bir ağırlığı olan 
Amalfitano’nun rektör tarafından görevlendirilen 
arkadaşlarının tebliğiyle, gürültüsüz patırtısız bir 
şekilde istifaya zorlanması, bunu reddederse (istis-
marla suçlanarak) “kirli çamaşırlarının” ortaya dö-
külmesiyle tehdit edilişi, romanın ilk kırılma nok-
talarından. Bolaño, bu mevzuyu İspanya İç Savaşı, 
ünlüler geçidi olan bir film projesi ve şiir üzerine 
tartışmalar gibi pek çok yan yolla derinleştiriyor. 
İş bu noktada, itibara ve hayatta kalma, daha doğ-
rusu bildiği ve istediği gibi yaşama arzusuna gelip 
dayanıyor Amalfitano için. Hatta Padilla’yla ilişki-
si, masaya yatırılan ana mesele olup çıkıyor. Fakat 
buradaki asıl olay, Amalfitano’nun lisan-ı münasip-
le tehdit edilmesi veya onun Barselona’dan ayrılıp 
Meksika yollarına düşmesi değil, insani bir durum: 
Arzular ve hayata tutunma çabası.

Amalfitano ile Padilla aşkı, karanlık bir tünelden 
çıkışı andırıyor; şiirle ve edebiyatla sarmalanmış, 
zaman zaman telepatik bir dilin hâkim olduğu ve 
daha uzun vakit geçirmeyişten doğan pişmanlığın 
ikiliyi ara ara yokladığı bir ilişki bu: Genç Padilla 
ve onun karşısında kendisini “bilinmedik bir ülke-
de yeni yetme gibi” hisseden Amalfitano…

Kızı Rosa’yla beraber İspanya’dan ayrılmak için 
bindikleri uçakta Amalfitano’nun ve geride kalan 
Padilla’nın gözünde canlanan mazi misali dönüp 
duruyor bunlar: Bir bakıma yakın geçmiştekiyle 
yakın gelecekteki hayatın gelgiti bu. Elbette mesele 
yalnızca bununla sınırlı değil.

“1980’lerde 
yazmaya başlayıp 
ölümüne dek 
(2003) üzerinde 
çalıştığı Gerçek 
Bir Polisin 
Çilesi ise hem 
otobiyografik 
öğelerin bolluğu 
hem de Bolaño 
klasiklerine (Vahşi 
Hafiyeler, Katil 
Orospular, Uzak 
Yıldız ve 2666) 
göndermeleriyle 
öne çıkan; yazarın 
giderayak şekil 
verdiği ironik, 
yer yer karanlık 
ve trajikomik bir 
sürpriz.
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ROMANIN YAN YOLLARI

Amalfitano, zaman zaman filmi geri sarıp 
“tüm kötü alışkanlıklarının temelinde yatan 
şeyleri” düşünüyor; devrimcilere, Yahudilere, 
uyuşturucu bağımlılarına, homoseksüellere, 
suçlulara, fahişelere ve kaçıklara hayranlığının, 
kötü huylarını beslediğine inanırken kendisiy-
le hesaplaşıyor: “Yeni yetme bir delikanlıyken 
Yahudi, Bolşevik, siyahi, homoseksüel, uyuştu-
rucu bağımlısı, yarı kaçık ve bunlar yetmezmiş 
gibi çolak olmak istemiştim ama sadece profe-
sör olup çıktım. Hiç değilse binlerce kitap oku-
yabildim bu sayede, diye düşündü. İyi ki şairle-
ri tanıdım ve romanları okudum (Amalfitano 
açısından şairler birer yıldırımı andıran ışıltılı 
varlıklardır ve romanlarsa Quijote’nin kayna-
ğından beslenerek doğan hikâyelerdir). İyi ki 
okumuşum. İyi ki diye düşündü, biraz şüpheci 
biraz umutlu bir tarzda, hâlâ da okuyabiliyo-
rum.”

Bu hesaplaşmada edebiyat, şiir, siyasi tarih ve 
Amalfitano’nun duygu labirenti gibi yan hikâ-
yeler var: Bolaño’nun “konu”dan uzaklaştığı, 
hatta araya başka bir kitap sıkıştırdığı izleni-
mine kapılmanın işten olmadığı bu anlarda, 
Amalfitano’nun zihninde gezinirken aniden 
dünyadan kopup sonra aynı noktaya dönme 
hissini yaşıyoruz. Kısacası tam da Bolaño’dan 
beklenecek bir hareket bu.

Pek çok hikâye arasına sıkışan ve atlanmaması 
gereken noktalar var. Bunlardan biri, Amalfita-
no’nun geç keşfettiği eşcinselliğini kızı Rosa’nın 
Meksika’ya gittiklerinde fark etmesi, Amalfi-
tano ile Padilla’nın sanatsal yönler barındıran 
aşkı, ikili üzerinden yürüyen ahlaki tartışmalar 

“Bu hesaplaşmada 
edebiyat, şiir, 
siyasi tarih ve 
Amalfitano’nun 
duygu labirenti 
gibi yan hikâyeler 
var: Bolaño’nun 
“konu”dan 
uzaklaştığı, hatta 
araya başka bir 
kitap sıkıştırdığı 
izlenimine 
kapılmanın işten 
olmadığı bu anlarda, 
Amalfitano’nun 
zihninde gezinirken 
aniden dünyadan 
kopup sonra aynı 
noktaya dönme 
hissini yaşıyoruz.
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ve bunların Bolaño tarafından bazı tarihi 
olaylarla birbirine bağlanışı. Bir başkasının, 
bazen geçmişine bakan ana ve yan karak-
terlerin, hem kendisiyle hem de etrafındaki 
insanlar ve olaylarla kavgaya tutuşup bura-
dan aklıselim sonuçlar çıkarması ya da kör-
leşmesi. Bunlarla birlikte, Amalfitano’nun 
kitaplarını okumaya daldığı ve onlardan 
hikâye avladığı (okura tanıdık gelecek bir 
Bolaño karakteri olan) J.M.G. Archimbol-
di’nin romana sızışı. Tabii Pandilla’nın, AI-
DS’e yakalandığı için bir türlü bitiremediği 
romanını da unutmamak lazım.

BİTMEMİŞ AMA TAMAMLANMIŞ BİR 
KİTAP

Ahlak kisvesi altında yaratılan kalıp yargı-
ları paranteze alan ve ahlak kumkumalığına 
kulağını tıkayan Bolaño, Gerçek Bir Polisin 
Çilesi’nde bunlarla edebî bir hesaplaşmaya 
giriyor. Karakterlerin yaşama bağlılığını, 
tehditlere rağmen hayata tutunma uğraşı ve 
bildiği gibi yaşama ısrarını geniş geniş an-
latıyor yazar.

Juan Antonio Masoliver Ródenas, kaleme 
aldığı önsözde, Bolaño’nun “kırılgan ve 
geçici” anlatımından bahsederken Gerçek 
Bir Polisin Çilesi’ne dair “teknik” bir özel-
liği hatırlatıyor: “Gerçek Bir Polisin Çilesi, 
tıpkı 2666 gibi bitmemiş bir roman olsa da 
tamamlanmamış değil çünkü yazarı için 
önemli olan, onu bitirmek değil ilerletebil-
mek.”

“Ahlak kisvesi 
altında yaratılan 
kalıp yargıları 
paranteze alan ve 
ahlak kumkumalığına 
kulağını tıkayan 
Bolaño, Gerçek Bir 
Polisin Çilesi’nde 
bunlarla edebî bir 
hesaplaşmaya giriyor.
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Çıkmaz sokaklara ve tali yollara saparak iler-
leyen Gerçek Bir Polisin Çilesi, konuşkan bir 
roman; bir dolu hikâye arasından Amalfita-
no’ya, Padilla’ya, Rosa’ya, Archimboldi’ye, 
Rosa’yla yakınlaşan Carrera ailesinin oğlu 
Jordi’ye, şair Girau’ya ve diğer karakterlere 
ilişkin ipuçları yakalıyor, daha doğrusu Bo-
laño tarafından yakalamaya mecbur bırakılı-
yor okur. Kopuşlar, kaçışlar, geri dönüşler ve 
dağınıklıklar, yazarın okura bıraktığı bir yap-
boza benziyor. Dahası, mutsuz veya mutlu bir 
son bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir 
çünkü Bolaño, kitabı akış üzerine kurmuş; 
düşünmelerden, konuşma ve tartışmalardan 
çekip çıkarılacak bir sürü şey var.

Romanı hâl yoluna sokması için Bolaño tara-
fından görevlendirilen okur, Gerçek Bir Po-
lisin Çilesi’nde düz çizgide seyretmeyen bir 
Tarantino filminde bulabilir kendisini, bazı 
anlarda ise 2666’nın, Vahşi Hafiyeler’in, Katil 
Orospular’ın ve Uzak Yıldız’ın… Öte yandan, 
biraz Avrupa ve İspanya, biraz da Latin Ame-
rika tarihinin… Kısacası kitap, hikâye içinde 
hikâyelerle; birbiriyle bağlantılı anlatılarla, 
şiddet sarmalıyla ve tarihsel kesişmelerle örü-
lü. Bu “savruk” anlatıyı, okurun istediği ye-
rinden çekip düzeltebileceği ya da daha fazla 
“bozabileceği” şekilde kurgulamış Bolaño.

“Romanı hâl 
yoluna sokması için 
Bolaño tarafından 
görevlendirilen okur, 
Gerçek Bir Polisin 
Çilesi’nde düz çizgide 
seyretmeyen bir 
Tarantino filminde 
bulabilir kendisini...
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Bir Nefes Gibi; kardeşliğin, dostluğun, evliliğin ama en 
çok aşkın çok yönlü şekilde sınandığı bir roman.  Ferzan 
Özpetek, filmlerindeki gerilimi, çatışmayı romanında da 
başarılı şekilde aktarmayı bilmiş. Kitabı kapattığımızda, 
umarız günün birinde filmini de izleme şansına 
erişebiliriz, diye içlenmemiz belki de bundan.

Bir yazar olarak 
yönetmen

Ferzan Özpetek

Okan Çil
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1959’da doğan Ferzan Özpetek’in, sinemamı-
zın önemli yönetmenlerinden biri olduğu hepi-
mizce malum. Gerek yerli gerek yabancı seyirci 
tarafından takdirle karşılanan Özpetek, sinema 
eğitiminin yanında uzun yıllar sürdürdüğü set 
tecrübesinden sonra 16 filmin yönetmen koltu-
ğuna oturarak, aileyi, dostluğu, ulusal, dinsel 
ve cinsel kimlikleri tartışmaya yönelik hikâye-
ler anlattı sürekli.

Onunla 1997’de tanıştık; kendisinin ilk uzun 
metraj filmi olan Hamam, eşcinselliği de konu 
edinmesinden dolayı ülkemizde büyük tartış-
malar yarattı. Sonra devamı geldi tabii; Harem 
Suare, Cahil Periler, Karşı Pencere…

Özpetek sinemada rüştünü ispatlamış olsa da 
onun edebiyatçı yanıyla yeni yeni tanışıyoruz 
aslında. İlk olarak İstanbul Kırmızısı (2014), 
akabinde Sen Benim Hayatımsın (2015) isimli 
kitapları yayımladı. Geçtiğimiz haftaysa yine 
Can Yayınları’ndan çıkan, çevirmenliğini Ne-
val Barlas’ın üstlendiği Bir Nefes Gibi adlı ro-
manı eklendi bunlara.

BİR AİLE İKİ KARDEŞ ÜÇ NEFRET

“Kimi aşklara bir ömür yetmez, kimisi bir gece-
de tükenir. Birinin diğerinden daha iyi olduğu-
nu söylemiyorum ama acı çekmek istemiyorsan 
miadın ne zaman dolduğunu bilmen gerekir.”

Adele ve Elsa… Yaşları, boyları, güzellikleri 
birbirine yakın, birörnek giydirilerek çocuk-
luklarını geçirmiş iki kız kardeştirler. Ne var 
ki karakterleri birbirinden farklıdır. İlk gençlik 
çağlarında kendilerini bulmaya, farklılıklarını 

“Ferzan 
Özpetek'in son 
romanı Bir Nefes 
Gibi, Can Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.
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sevmeye başladıklarında daha büyük bir prob-
lemle de yüzleşmek zorunda kalırlar: Annele-
ri manik depresiftir ve tahmin edileceği üzere 
evde kavga gürültü eksik olmamaktadır.

Adele ile Elsa bu hengamede büyürler ve baş-
larına gelen en büyük sorunu anneleriyle yaşa-
dıkları anlaşmazlık olarak değerlendirirler an-
cak daha büyük bir savaşa doğru sürüklenmeye 
başladıklarından habersizdirler.

Ve bu savaş onları dünyanın iki uzak noktasına 
savuracak denli kuvvetli, aralarına koca koca 
dağlar gibi duygusal engeller koyacak kadar da 
acımasızdır.

BİR ACI İNSANA NELER YAPTIRABİLİR?

“Yürüyerek istasyona vardım ve kuzeye giden 
ilk trene bindim. Milano’da aktarma yapıp Ve-
nedik’e vardım. Venedik İstasyonu’nda gişe me-
muruna en uzağa giden treni sordum. Memur, 
‘Saat 23.00’te 9 No’lu perondan Doğu Ekspresi 
kalkacak, son durağı İstanbul, Türkiye,’ dedi. 
Sonra bakışlarını kaldırıp ekledi: ‘Sizin için ye-
terince uzak mı?’” Bir Nefes Gibi, Elsa’nın ablası 
Adele’ye yazdığı 20 Haziran 2019 tarihli mek-
tupla başlar. Dile kolay, aradan 50 yıl geçmiş. 
Elsa hasta, ölmeden önce ablasını, evini, hatıra-
larını son kez ziyaret etmek istediğini, Roma’ya 
geleceğini yazar.

Mektubu gönderir göndermesine ancak pek 
ümidi yoktur; Adele her seferinde yaptığı gibi 
kabul etmeyecektir, mektup da şöyle bir Roma 
havasına dokunarak gerisin geri Elsa’ya gele-
cektir.
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Fakat Elsa bu döngüyü kırmaya karar verdiği 
için uçağa atlayıp soluğu Roma’da alır. Mek-
tupları okumuyorsa beni dinlemek zorunda, 
böyle düşünür. Kapıyı çaldığında ise başka bir 
sürprizle karşılaşır; Adele evi yaklaşık iki yıl 
önce genç bir çifte satmış ve başka bir yere ta-
şınmıştır…

Biraz geç de olsa, tıpkı Elsa gibi o da kaçıp git-
miştir yani… Elsa’ysa, hiç görmediği yabancı-
ların karşısında, hayatının değişmesine sebep 
olan evin önünde durmuş, n’apacağını düşün-
mektedir. Tıpkı yıllar öncesinde, 1970’li yılla-
rın İstanbul’unda, elinde valiziyle, Sirkeci Ga-
rı’nda durduğu gibi.

“Yeni bir hayata başlıyorum. Öyleyse kendimi 
seçmekte de özgürüm. Hatta tanıdığından çok 
farklı bir kadına dönüşmek üzereyim. Gölgem 
bile değişti desem inanır mısın? Yolda yürür-
ken gözucuyla, kaldırımda peşim sıra geldiğini 
gördüğüm o karaltı eskisinden o kadar farklı 
ki, en cüretkâr hayallerimin de ötesinde bam-
başka birine ait gibi.”

Geçmişinden, duygularından, kendinden ka-
çarak İstanbul’a gelen Elsa, uzun bir süre n’a-
pacağını bilmez halde ortalıkta dolansa da 
konsoloslukta çalışan bir ahbabının vasıtasıyla 
İstanbul sosyetesine, pahalı kıyafetlerin içine, 
cemiyet hayatında öne çıkan erkeklerin kalbi-
ne girmeye başlar. Nice büyük aşklar nice bü-
yük servetler nice başarısız beraberlikler yaşar 
yaşamasına ancak tüm bunları paylaşacağı pek 
kimsesi yoktur etrafında. O da hayatındaki her 
şeyi, bütün iyilerini ve kötülerini bilene, yani 
ablasına anlatmak ister. Yer yer üstten kurulan 
cümlelerle, bazen pişmanlıklarla, içten içeyse 

“Özpetek sinemada 
rüştünü ispatlamış 
olsa da onun 
edebiyatçı yanıyla 
yeni yeni tanışıyoruz 
aslında. İlk olarak 
İstanbul Kırmızısı 
(2014), akabinde Sen 
Benim Hayatımsın 
(2015) isimli kitapları 
yayımladı.
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keşkelerle dolu duygularla karşılaşırız bu mektup-
larda. Ne var ki bunu Elsa ve biz okurlar dışında 
kimse bilmez.

BİR YAZAR OLARAK YÖNETMEN

Bir Nefes Gibi’de Özpetek, birbirine paralel şe-
kilde akan iki aks üzerine inşa etmiş romanını. 
Birincisinde Elsa’nın Adele’ye yazdığı mektupları, 
ikinci akstaysa günümüzü, yani Elsa’nın Roma’ya 
dönüşünü, tanıdığı evdeki tanımadığı insanlarla 
olan sohbetini okuruz.

Özpetek iyi bir sinema gözüne sahip. Bu hissi ro-
manında da rahatlıkla görebiliyoruz. Gerek bö-
lüm finallerinin yarattığı merak duygusu gerek 
hikâyenin önümüze yaprak yaprak, sakince açıl-
ması bizi bir film seyrediyormuş hissine sokuyor.

Zaten evin sahipleri olan Sergio ile Giovanna’nın 
ve onların yakın dostlarının merakla Elsa’nın et-
rafına toplanmaları, onun hikâyesini öğrenmeye 
çalışmaları, soruları, soruları, soruları da benzer 
bir hissiyat yaratıyor. Onlar da bir filmin peşin-
de. Mektupları saymazsak okurla neredeyse eşit 
duyguya sahipler; bu yüzden meraklı, sabırsız ve 
endişeliler.
“Aslında aşkın da kusursuz bir suçtan farkı yok: 
Seni öldürebileceği gibi, bazen daha güçlü de kı-
labiliyor ve her durumda aklına gelebilecek her 
türlü çılgınlığı yapman için harika bir mazeret 
sunuyor.”

Bir Nefes Gibi; kardeşliğin, dostluğun, evliliğin ama en çok aşkın çok yönlü şe-
kilde sınandığı bir roman. Özpetek, filmlerindeki gerilimi, çatışmayı romanın-
da da başarılı şekilde aktarmayı bilmiş. Kitabı kapattığımızda, umarız günün 
birinde filmini de izleme şansına erişebiliriz, diye içlenmemiz belki de bundan.

“Bir Nefes Gibi’de 
Özpetek, birbirine 
paralel şekilde akan 
iki aks üzerine inşa 
ediyor romanını.
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E. Fuat Keyman ve Berrin Koyuncu-Lorasdağı’nın ortak 
çalışması olan Sekiz Kentin Hikâyesi, Metis Yayınları 
tarafından yayımlandı. İki akademisyen, Türkiye’nin 
neoliberalleşme sürecini, öne çıkan sekiz kent üzerinden 
ve özellikle son on yılına bakarak yorumluyor. Bu nitelikli 
çalışmanın odak noktasındaki unsurlar ise, “kent” 
kavramı ve “kentleşme” olgusu.

Neoliberalizme karşı 'yeni 
yerellik': Sekiz Kentin 

Hikâyesi

Beyza Ertem
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E. Fuat Keyman Sabancı Üniversitesinde rek-
tör yardımcısı ve öğretim üyesi, Berrin Koyun-
cu-Lorasdağı ise Hacettepe Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim 
üyesi olarak görev yapmakta. Bu kitap, iki aka-
demisyenin yine ortak çalışması olan ve 2010 
yılında yayımlanmış “Kentler: Anadolu’nun 
Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği” adlı kitabın 
devamı niteliğinde. Yazarların da ön sözde be-
lirttiği gibi, aradan geçen on yılda Türkiye’de 
farklı problemler ve gelişmeler yaşandı. Olumlu 
ve olumsuz yönde gerçekleşen hadiseler, birçok 
alanın yanında kentleşme serüvenini de etkiledi. 
Türkiye’nin yaklaşık %70’ten fazlası bu serüvene 
dahil oldu. Neoliberalleşmenin tüketimi odağı-
na alan anlayışı; kentlerin yönetim biçimlerini, 
hatta insanların çevreye/doğal güzelliklere bakı-
şını dahi değiştirdi. Aslında bugün “metalaşma” 
olarak değerlendirdiğimiz her şey, bu serüvenle 
birebir ilişkili diyebiliriz.

2010 yılında yayımlanmış çalışmalarında 11 ken-
ti mercek altına alan yazarlar, bu kitapta 8 kentin 
üzerinde duruyor. Bu iki çalışmanın ortak yönü, 
“Anadolu kentlerini” incelemeye tabi tutmaları 
ve bu kentleri ortaya çıkan “yeni orta sınıflar” 
üzerinden değerlendirmeleri. Bahsi geçen sekiz 
kent, kitapta ele alınış sırasıyla: Kayseri, Konya, 
Gaziantep, İzmir, Denizli, Eskişehir, Diyarbakır 
ve Şanlıurfa. Her bir kent, gösterdiği değişim ve 
gelişime paralel bir biçimde hazırlanmış “kendi-
ne özgü” alt başlıklarla değerlendiriliyor ve baş-
ka bir kente geçmeden önce incelenen kentle il-
gili elde edilen verilerin yorumlandığı bir sonuç 
bölümü mevcut. Diğer yandan, kitabın ismini 
belirlerken ilham alınan kişi ise Ahmet Hamdi 
Tanpınar ve onun kentler üzerine gözlemlerini 
tarihsel betimlemeyle harmanladığı ufuk açıcı 
eseri Beş Şehir.

“E. Fuat Keyman 
ve Berrin Koyuncu-
Lorasdağı’nın 
ortak çalışması 
olan Sekiz 
Kentin Hikâyesi, 
Metis Yayınları 
tarafından 
yayımlandı.

Sekiz Kentin Hikayesi - Türki-
ye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta 
Sınıflar, E. Fuat Keyman, Berrin 
Koyuncu-Lorasdağı, 312 syf., Metis 
Yayıncılık, 2020.
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KÂR İÇİN DEĞİL İNSANLAR İÇİN KENT-
LER

Neoliberalizm, kısaca, ekonominin devlet ser-
mayesi yerine özel sektörler tarafından yö-
netildiği ve kâr yükseltmeyi amaç edinen bir 
politikaya işaret eder. Kârı öncelemesi bakı-
mından kapitalist sistemin bir kolu olarak gö-
rülmektedir. Neoliberal bir politika, özellikle 
üçüncü dünya ülkesi olarak tanımlanan ülke-
lerde, gelir dağılımında eşitsizliğin artmasına 
sebep olur. Bu, bir bakıma işçi sınıfının eko-
nomik açıdan zarara uğraması demektir. “Yeni 
orta sınıflar”ın ortaya çıkması da yürütülen 
politikayla ilişkilidir. Bugün, tarihte orta sı-
nıf olarak adlandırılan kesimin farklılaştığını, 
“yoksul” ve “zengin” olarak adlandırılan ke-
simlerin arasındaki uçurumun giderek derin-
leştiğini tartışıyoruz. Bu uçurum, orta sınıfın 
olması gerektiği konumdan uzak düştüğünün 
sinyalini vermekte. Diğer yandan, kent yaşa-
mını olumsuz yönde etkileyen “tahribat” her 
geçen gün artmakta. Bu düzenin temelinde 
“kâr odaklı” girişimler bulunuyor.

Kentler insanlara ait, fakat insanların kentler-
deki konumu gün geçtikçe farklılaşmakta. Ki-
tapta vurgulanan “kâr için değil insanlar için 
kentler” anlayışı, yaşanan olumsuzlukların or-
tadan kaldırılması adına kent yönetimlerine 
bir öneri niteliğinde. “Yeni yerellik” kavramı, 
kâr yerine toplumsal ihtiyaçları gözeten ve ye-
relden demokratik katılımı mümkün kılan bir 
kent siyasetinin gerekliliğini vurguluyor. Ayrı-
ca, neoliberal hegomenyanın hakimiyeti altın-
da sürdürülen bir yaşamda “kent” kavramının 
ne derece önem arz ettiğini de ortaya koyuyor.

“2010 yılında 
yayımlanmış 
çalışmalarında 11 
kenti mercek altına 
alan yazarlar, bu 
kitapta 8 kentin 
üzerinde duruyor. 
Bu iki çalışmanın 
ortak yönü, 
“Anadolu kentlerini” 
incelemeye tabi 
tutmaları ve bu 
kentleri ortaya 
çıkan “yeni orta 
sınıflar” üzerinden 
değerlendirmeleri.
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“Kentler, insanların yaşam projelerini haya-
ta geçirebildikleri, kendilerini ait hissettikle-
ri, potansiyellerini geliştirebilmek için gerekli 
kurumsal altyapıya erişebildikleri, hoşgörü ve 
özgürlüğün mekânı olarak ele alınmalı ve ya-
şanabilir olmalılar.” (s. 24) Bu bağlamda, ne-
oliberal bir düzende kentlerin yönetimi nasıl 
olmalıdır? Bruce Katz ve Jeremy Nowak, 2018 
tarihli New Localism (Yeni Yerellik) adlı ça-
lışmalarında bu sorunun peşine düşer ve Pit-
tsburgh, Indianapolis, Kopenhag örnekleri 
üzerinden, sanayi-sonrası toplumlarda deği-
şimin ve sorunların çözümünde kentlerin en 
az ulus-devlet kadar önemli olduğunu ortaya 
koyarlar. Bu duruma ise “yeni yerellik” adını 
verirler. Yeni yerellik, kentlerin toplum yö-
netiminde zaman içinde oldukça mühim bir 
konuma geldiğini göstermektedir. Neoliberal 
düzen içinde kentler, çok-aktörlü, çok-boyutlu, 
çok-katmanlı, çok-sektörlü bir yönetim biçi-
mine gereksinim duyar. Yeni yerelliğin destek-
lediği “ağlar” da tıpkı böyledir.

KENTLERİN TÜRKİYE’Sİ

Kent kavramına farklı disiplinlerden bakmak 
ve onu farklı yöntemlerle yorumlamak müm-
kün. Küreselleşen dünyada, kent kavramı yal-
nızca ekonomik ve kültürel dinamiklerle açık-
lanması mümkün olmayan, yeni formlar ve 
alanlar yaratan bir kavram hâline gelmiştir. 
Bir sosyoloğun, bir iktisatçının, bir sanatçının, 
bir mimarın ya da şehir planlamacısının kenti 
yorumlama biçimi farklıdır. Bu nedenle aslın-
da kenti tanımlama biçimleri de farklıdır. Bu 
kitapta, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bö-
lümü mezunu iki akademisyenin, kent kavra-
mına “yeni yerellik” ile “yönetim” arasındaki 
ilişkiyi esas alarak yaklaştığını görüyoruz.

“Kent kavramına 
farklı disiplinlerden 
bakmak ve onu 
farklı yöntemlerle 
yorumlamak 
mümkün.
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Kitabın ön sözünde, “Özellikle 31 Mart ye-
rel seçimlerinden sonraki Türkiye’nin an-
laşılması ve iyi, adil, demokratik yönetimi 
için kent ve kentleşme sürecini çalışmak ve 
tartışmak gereksinimi olduğunu düşünüyo-
ruz.” (s. 14) diyerek aslında bir “boşluğu dol-
durmak” istediklerini belirten yazarlar, ki-
tabın giriş bölümünde bu çalışmanın temel 
amacının Türkiye’de kentleri ve kent yöne-
timini, mekân ile sermaye arasında kurulan 
ilişkiyi, orta sınıflaşmayı ve onun kültürel ve 
sosyal hayattaki izlerini sekiz kentin hikâ-
yesi üzerinden “yeni yerellik” bağlamında 
incelemek olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 
Belki de en çok merak edilen unsur, bu se-
kiz kentin neden yahut neye göre seçildiği. 
Yine giriş bölümünde, bu sorunun cevabını 
da buluyoruz:

“Bu kentlere odaklanmamızın nedeni, Tür-
kiye’nin dönüşümünü anlamak için “kilit ak-
tör” konumunda olmalarıdır; yani küreselle-
şen ve kentleşen dünyada New York, Londra, 
Beijing1, Paris, Tokyo, İstanbul vb. “küresel 
kentler” olarak adlandırılan ve sadece ulusal 
değil küresel ekonomi içinde de etkin büyük 
ölçekli kentlerin yanı sıra, ekonomi, siyaset, 
kültürel alanlarda, bu kentler kadar önemli, 
fakat biraz daha küçük ölçekte olan ve ulu-
sal ekonomi için son derece önem taşıyan ve 
sadece kendi alanları içinde değil, sınırla-
rındaki ya da diğer kentlerin gelişimi için de 
etkili olan “kent havzası” (urban zone) ya da 
“kent-bölge” kentler grubuna girmeleridir.” 
(s. 16)

1 Kitaptan birebir alıntı yapılmasına rağmen metindeki 
yazılış şekliyle (Bejing) metne dahil etmedim.Orijinalin-
de “Beijing” olmalı, muhtemelen  baskı hatası yapıldı.

“Yazarlar, kitabın 
giriş bölümünde bu 
çalışmanın temel 
amacının Türkiye’de 
kentleri ve kent 
yönetimini, mekân 
ile sermaye arasında 
kurulan ilişkiyi, orta 
sınıflaşmayı ve onun 
kültürel ve sosyal 
hayattaki izlerini 
sekiz kentin hikâyesi 
üzerinden “yeni 
yerellik” bağlamında 
incelemek olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor.
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Türkiye’nin yeni yerellik ile ilişkisini doğru yo-
rumlamak, ancak mekân ve sermaye arasında-
ki ilişkiyi anlamakla mümkün. Çünkü mekân 
ve sermaye arasındaki ilişkinin biçimi, orta sı-
nıflaşmanın kent insanının yaşamı üzerindeki 
etkisini de belirliyor. Son dönemlerde tercih 
edilen “merkeziyetçi politikalar”ın olumsuz 
etkileri aşikâr. Bu kitapta, yalnızca merkezi-
yetçi politikaların yansımalarının değil, bahsi 
geçen kentleri tehdit eden farklı unsurların da 
üzerinde duruluyor. E. Fuat Keyman ve Berrin 
Koyuncu-Lorasdağı; neoliberalleşme yerine 
sürdürülebilir insani kalkınmayı, merkeziyet-
çilik yerine ise yeni yerelliği ve demokratik/
adil bir yönetimi, kentlerin Türkiye’sini inşa 
etmenin anahtarı olarak görmekte. Bu, aynı 
zamanda, bir “çözüm önerisi” demek. Kent ya-
şamında mevcut olan birçok problemin, “in-
san odaklı” yönetim politikalarıyla üstesinden 
gelinebileceğine işaret ediyor.

“Türkiye’nin yerel boyuttaki yönetimi sadece 
yerel ve ulusal değil, bölgesel ve küresel dina-
mikleri ve ilişkileri de hesaba katmalıdır. Kü-
reselleşen dünya içinde Türkiye, sekiz kentin 
hikâyesinde gördüğümüz gibi, kentlerini bu 
karmaşık yapı içinde iyi yönetebildiği sürece, 
kendisi de istikrarlı ve güçlü bir yapıya sahip 
olacaktır. Kent, bu anlamda Türkiye’yi anla-
manın ve yönetmenin önemli bir anahtarıdır.” 
(s. 258)

Kentlerin ekonomik çıkarı öncelemeleri, tüke-
tim odaklı olmaları, farklı kimlikleri ötekileş-
tirmeleri ve “birlikte yaşama kültürü” geliştire-
memeleri, Türkiye’nin başlıca sorunlarından. 
Yazarların da üzerinde durduğu gibi Türkiye 
son on yılda birçok tehditle karşı karşıya kaldı. 
Bu tehditler, ekonomik düzeni ve onu yöneten 

“Türkiye’nin 
yeni yerellik ile 
ilişkisini doğru 
yorumlamak, ancak 
mekân ve sermaye 
arasındaki ilişkiyi 
anlamakla mümkün. 
Çünkü mekân ve 
sermaye arasındaki 
ilişkinin biçimi, orta 
sınıflaşmanın kent 
insanının yaşamı 
üzerindeki etkisini 
de belirliyor.
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sistemi de değiştirdi. İçinde bulunduğumuz 
pandemi sürecinde de benzer bir durumla kar-
şı karşıyayız. Problemlere karşı geliştirilen po-
litikalar, kentleşme sürecini ve kent yaşamını 
derinden etkiledi. Bu noktada yapılması gere-
ken “kent”i anlamanın, onu yorumlamanın ve 
analiz etmenin başlı başına mühim bir mesele 
olduğunu idrak etmek ve kentin özgürleştirici 
yahut esirleştirici bir niteliğe bürünüp bürün-
mediğinin muhasebesini yapmaktır. Bir diğer 
deyişle, Türkiye’nin kentlerini konuşmak ve 
tartışmak yerine kentlerin Türkiye’sini inşa 
etme yoluna gidilmelidir. Elbette yeni yerelli-
ğin mottosuna sadık kalarak: “Kâr için değil 
insanlar için kentler üretmek!”

Kitabın sonuç bölümü, “Sorunlar ve Potansi-
yelleri ile Kentli Türkiye ve Yeni Yerellik Üze-
rine” başlığını taşıyor. Bu bölümde, kentle-
rin tek tek incelenmesinin ardından genel bir 
değerlendirme yapılıyor. İncelenen kentlerin 
benzerliklerini ve farklılıklarını anlamak ve 
bu kentler üzerinden Türkiye’nin serüveni-
ne bir bütün hâlinde bakmak adına bu bölüm 
dikkate değer. Son olarak, bu çalışmada, aka-
deminin ağdalı üslubundan sıyrılarak daha 
geniş bir kitleye hitap edildiğini de eklemek 
gerek. Kent yaşamına dair birçok problemin 
çözümünde kaynak olarak kullanılabilecek bu 
nitelikli çalışmanın hak ettiği değeri görmesi 
dileğiyle...

“Kitabın sonuç 
bölümü, “Sorunlar 
ve Potansiyelleri 
ile Kentli Türkiye 
ve Yeni Yerellik 
Üzerine” başlığını 
taşıyor. Bu bölümde, 
kentlerin tek tek 
incelenmesinin 
ardından genel 
bir değerlendirme 
yapılıyor.
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Ütopyayı yıkmak için 
Utopia

Thomas More’un "Utopia"sı, China Miéville’in önsözü ve 
Ursula K. Le Guin’in sonsözüyle Dipnot Kitap tarafından 
raflarda yerini aldı. More, eserinde insanların barış ve 
uyum içerisinde yaşadığı ve mülkiyetin ortak olduğu bir 
ada- ülkeyi anlatırken; Miéville'in Önsöz'ü ile Le Guin'in 
Sonsöz'ü, okurun eseri 21. yüzyılın merceğinden ve 
çağrıştırdığı diğer içerimlerle birlikte değerlendirmesine 
yardımcı oluyor.

Metin Yetkin
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“İdeal devlet” tasavvurlarının belki de en 
meşhuru olan Thomas More’un Utopia adlı 
eseri İbrahim Yıldız’ın çevirisiyle China 
Miéville’in önsözü ve Ursula K. Le Guin’in 
sonsözüyle dipnot kitap tarafından okurla 
yeniden buluştu. Kitabın en çarpıcı yönü 
hem önsözdeki hem de sonsözdeki fikirle-
rin ezber bozarak okuru Platon’dan günü-
müze uzanan çizgide ütopya fikrini sorgu-
lamaya, hatta yıkmaya davet ediyor olması. 

Thomas More 1478-1535 yıllarında yaşamış 
devlet insanı, hukukçu, filozof ve yazardır. 
Aynı zamanda tarihin bir ironisi olarak kar-
şı çıktığı Anglikan Kilisesi’nin azizlerin-
den biridir. 1516’da Latince olarak yazdığı 
Utopia (Ralph Robinson tarafından 1551 
yılında İngilizceye çevrilmiştir.) eseriyle ta-
nınmış, Platon’un Devlet’inden günümüze 
gelen bir süreçte dönüm noktası kabul edil-
miştir. Thomas More, 1499 yılında Hollan-
dalı yazar Erasmus ile tanışmıştır ve arala-
rında sıkı bir dostluk başlamıştır. Öyle ki 
Erasmus’un 1509 yılında taslağı biten 1511 
yılında basılan meşhur eseri “Deliliğe Öv-
gü”1 (“Morias2enkomion seu laus stultitiae”) 
Thomas More’a ithaf edilmiştir. Nitekim 
ikisi de hümanisttir. Hümanizm, sanılanın 
aksine insan sevgisi değil, insanı ve insan 
aklını merkeze almak demektir. Akıl söz ko-
nusu olunca hiciv türünde yazılan “Deliliğe 
Övgü”den birkaç noktaya değinmekte -Mo-
re’un kitabını daha iyi anlamak için- fayda 
var. Bu kitapta dönemin din adamları, filo-
zofları ve yöneticileri oldukça sert bir dille 
mizahi bir üslupla eleştirilmiştir. Delilik her 

1  Kitabın “Ahmaklığa Övgü” yahut “Budalalığa 
Övgü” olarak çevrilmesi gerektiğini belirten benim de 
katıldığım sağlam görüşler vardır. 
2  Thomas More göndermesi.

“Thomas More’un 
"Utopia"sı, China 
Miéville’in önsözü ve 
Ursula K. Le Guin’in 
sonsözüyle Dipnot 
Yayınları tarafından 
yayımlandı.

Ütopia, Thomas More, Çev: 
İbrahim Yıldız, 240 syf., Dipnot 
Yayınları, 2020.



24

türlü sosyo-kültürel bağnazlıktan sıyrılmak 
olarak gösterilmiştir. Normların diretti-
ği akla karşı kadın bir karakter tarafından 
yazarın deyimiyle okuru sadece eğlendir-
mek amacıyla Byung Chul Han’ın ortaya 
koyduğu şekilde kayıp eros’un peşine düşer 
gibidir yazar. Zira bu terim cinsellikten zi-
yade “arzu” yahut “itici güç” şeklinde tabir 
edilebilir. Karşılıksız sevgi anlamına gelen 
ve skolastik düşüncenin temelini oluşturan 
agapenin zıddıdır. Agape dinin buyurduğu 
koyu ahlakçılığa egemen olan özdür. Kısa-
ca, aklın önündeki en büyük engeldir ki bu 
bağlamda gerçek bilgeliğin delilik olduğu-
nu söyler Erasmus. Ona benzer bir düşünüş 
tarzına sahip olan More da mutlak monar-
şiye şiddetle karşı çıkarak VII. Henry’nin 
öfkesini kazanır çünkü avukatlık yaparken 
karşıt görüşlerini parlamentoda paylaşır. Bu 
öfkeden kaçarak ülkesini terk eden More 
kralın 1509’da ölmesi üzerine Britanya’ya 
geri döner ve yargıçlığa başlar. 1517’de VIII. 
Henry’nin himayesine girer ve siyasi kariye-
rinde hız kazanır. Şövalyelik unvanı aldık-
tan sonra kralın sekreterliğine kadar yükse-
lerek onun deyimi yerindeyse sağ kolu olur 
ve Lordlar Kamarası’nın başına geçer. An-
cak kral ve papalık arasındaki savaşta bulur 
kendini. Kral, papalığın gücünü sonlandır-
mak için 1532’de “Act of Supremacy” (“Üs-
tünlük Hareketi”) yasasını çıkararak Angli-
kan mezhebini kurup bu mezhebin başına 
geçer. More, bunu sezdiği için zaten bir sene 
önce krala bağlılık yemini etmemiştir. Kralı 
kilisenin başı olarak görmeyip bu yasayı ka-
bul etmeyince de 1534 yılında tutuklanmış, 
bir sene sonra da idam edilmiştir.  

“Thomas More 1478-
1535 yıllarında yaşamış 
devlet insanı, hukukçu, 
filozof ve yazardır. 
Aynı zamanda tarihin 
bir ironisi olarak 
karşı çıktığı Anglikan 
Kilisesi’nin azizlerinden 
biridir.
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Bugün, onun “hiçbir yer” yahut “dünyada 
hiçbir yer” olarak çevrilebilen Utopia adlı 
eseri bir tür adı olmuş, hatta zıttı olan dis-
topyalar yahut ikisinin birleşimi olan üstop-
yalar yazılmaktadır. 

Kitabın üst kurmaca ayağını oluşturan baş-
langıç bölümünde More, dostu Peter Giles’a 
(Pieter Gillis)3 yazdığı mektupta kitabın na-
sıl oluştuğunu açıklar. Dilinin oldukça sade 
olduğunu çünkü Raphael’in anlattıkların-
dan başka bir şey yazmadığını belirtir. Gi-
les’tan Raphael ile irtibata geçip eserde yan-
lış bir bilgi bulunup bulunmadığını kontrol 
etmesini ister ve ekler: “Kendi hikayesini 
kendi yazmayı düşünmüşse bana kırılacak 
belki; bu durumda, Utopia’yı kendim ya-
yınlayarak o nadide çiçeği elinden kaptığım 
için ondan özür dilemem gerekecek.” (s.44) 

Kitabın geçmişe dönen birinci bölümünde 
ise Peter Giles, yazarı Raphael Hythloday ile 
tanıştırır. Hythloday, Amerigo Vespucci’nin 
üç seyahatine katılmış olup son seyahatte 
onunla birlikte dönmemiştir. Çeşitli yol-
culuklardan sonra da Utopia’ya varmıştır. 
Burayı anlatmasının sebebi ise Avrupa dev-
letlerinin yozlaşmış sistemlerini eleştirerek, 
iyi bir sistemin nasıl olduğunu göstermek-
tir. Anlatısına gelene kadar eleştirilerin ardı 
arkası kesilmez fakat belki de bu bölüm bir 
özet niteliği taşımaktadır: “Tanrı’nın bu 
buyruğunun devlet değil, kişiler için geçerli 
olduğu ileri sürülebilir belki. Peki o zaman, 
birilerinin kalkıp devlet adına başka bazı 
suçları, belki ırza tecavüzü, belki zinayı, bel-

3  Erasmus’un More’un arkadaşı olan hümanist 
yazar. Utopia’nın alfabesini onun oluşturduğu düşünül-
mektedir. 

“Kitabın üst 
kurmaca ayağını 
oluşturan başlangıç 
bölümünde More, 
dostu Peter Giles’a 
(Pieter Gillis)** yazdığı 
mektupta kitabın nasıl 
oluştuğunu açıklar.
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ki yalan yere yemin etmeyi yasal hale getir-
mesinin de önü açılmış olmaz mı? (…) Bu, 
insanın kendi yaptığı yasayı Tanrı’nın yasa-
sından üstün tutması değil de nedir?” (s.68) 

Kitabın ikinci, yani son bölümünde ise ni-
hayet Utopia’yı anlatmaya başlar. Bu ülke-
nin bütün özelliklerini “Yönetim Görevlileri, 
Uğraşlar, Toplum ve Çalışma Hayatındaki 
İlişkiler, Köleler, Ulaşım” gibi alt başlıklarda 
ayrıntılarıyla açıklamaktadır. Ancak bu ay-
rıntılarda boğulmak yerine ülkenin nasıl ku-
rulduğuna değinmek daha verimli olacaktır 
-zira bu kısım birçoğunun zihninde “ideal 
devlet” algısını yıkar niteliktedir. 

“Adanın dış tarafında da birçok körfez bu-
lunur, fakat kıyı doğanın da yardımıyla öyle 
sağlam engellerle örülmüştür ki, bir avuç 
Utopia’lı koca bir işgal kuvvetinin saldırısına 
rahatlıkla karşı koyabilir. Utopia’lılar, üzerin-
de yaşadıkları toprak parçasının ilk başlarda 
bir ada olmadığını söylüyorlar; adanın ko-
numu da bunu doğruluyor. Eski adı Abraxa 
olan bu ülkeyi Utopus adında bir kral fethet-
miş ve buraya kendi adını vermiş. Sonra bu-
ranın kaba saba insanlarını kültür ve insanlık 
açısından dünyadaki her ulustan daha ileri 
bir düzeye getirmiş, aynı zamanda ülkenin 
coğrafi özelliğini de değiştirmiş. Ülke topra-
ğına ayak basıp yerli halkı egemenliği altına 
alır almaz Utopia’yı anakarayla birleştiren on 
beş millik kıstak boyunca bir kanal açtırmış 
hemen, böylece denizin dört bir yandan ku-
şattığı bir ada çıkıvermiş ortaya.” (s.96)

“Kitabın ikinci, 
yani son bölümünde 
ise nihayet Utopia’yı 
anlatmaya başlar. 
Bu ülkenin bütün 
özelliklerini “Yönetim 
Görevlileri, Uğraşlar, 
Toplum ve Çalışma 
Hayatındaki İlişkiler, 
Köleler, Ulaşım” 
gibi alt başlıklarda 
ayrıntılarıyla 
açıklamaktadır.
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Burada önemli bir husus vardır. İlki “ada” 
kelimesinin orijinal Latince metinde “in-
sula/insvla” şeklinde geçmesidir. Bu kelime 
“ada” anlamına gelmekle beraber aynı za-
manda Antik Roma’ya ait bir yerleşim türü-
dür. Çok katlı olup, her kat eğlence, konak-
lama, alışveriş vb. bir amaca hizmet eder. 
Nitekim Utopia’da da tıpkı Roma’daki gibi 
senatolar vardır, yedi tepe üstüne kurulan 
Antik Roma’nın etrafı kesilmiş hâli gibidir 
Utopia’nın çizimi. Burası Utopus adında bir 
komutan, yani emperyal bir güç tarafından 
fethedilmiştir. Zaten China Miéville de ön-
sözde bunun altını çizerek okuru sorgula-
maya davet eder:

“Egemen konumda olanlar ise (bunlar kendi 
savunucularından daha güçlü ve geleneksel 
olarak daha ketumdurlar) kendi ütopyala-
rını soğukkanlı bir biçimde şekillendirir ve 
hayata geçirirler. Üzerinde egemenlik kur-
dukları topraklarda, insanların yaşamak, 
hizmet etmek ve ölmekten başka seçenekleri 
yoktur.” (s.12)

Ursula K. Le Guin’in ise sonsözde ütopya 
fikrinin “Euklidesçi, Avrupacı ve eril” bir 
karakter arz ettiğini vurgulayarak benzer bir 
yorum yapmaktadır:

“Ussalcı ütopya bir iktidar yolculuğudur. Bir 
emirnameyle duyurulan ve istenç gücüyle 
idame ettirilen bir monoteokrasidir; öncülü 
süreç değil ilerleme olduğu için yaşanabilir 
bir şimdi’ye sahip değildir, sadece gelecek-
ten konuşur. Ve sonunda da us bu ütopyayı 
reddetmek zorunda kalır. “(s.197)

“Nitekim Utopia’da 
da tıpkı Roma’daki 
gibi senatolar vardır, 
yedi tepe üstüne 
kurulan Antik 
Roma’nın etrafı 
kesilmiş hâli gibidir 
Utopia’nın çizimi.
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Utopia’da Antik Yunan eserlerinin öğretilme-
si de Platon’un Devlet’inden bu yana sonsözde 
belirtildiği gibi ütopik eserlerin emperyalist 
ve eril yapısının bir kanıtı olsa gerek. Rapha-
el de bu görüşü, “Ama hiç kuşku yok, Platon, 
kralların filozof olmadıkça gerçek filozofların 
verdiği öğütlerin onları asla etkilemeyeceğini 
söylerken haklıdır.” (s.77) diyerek onaylar gö-
zükmektedir. Le Guin, Lao Tzu’dan hareket-
le bu çizgiyi devam eden görüşe “yang” der-
ken “yin”in eksikliğini vurgular. Özetlemek 
gerekirse hem önsözde hem de sonsözde 
sırtını teknolojiye dayayan çizgisel, sonsuz 
bir ilerleme fikrine karşı eşitlikçi ve ekolojik 
döngüsel süreç konulmaktadır:

“Sadece tahminde bulunabilirim. Tahminim-
ce, beşeri tahakküm ve sınırsız büyüme hedef-
lerinin yerine insanın adapte olma kabiliyeti 
ve uzun süre hayatta kalma hedeflerini nasıl 
koyacağımız konusunda nihayet gerçekleştir-
meye başladığımız düşünme tarzı, yang’tan 
yin’e doğru bir değişimdir ve dolayısıyla bi-
timliliği ve noksanlığın kabulünü, belirsizliği 
ve geçici önlemleri sineye çekmeyi ve de suy-
la, karanlıkla ve toprakla dost olmayı içerir.” 
(s.220)

“Utopia’da Antik 
Yunan eserlerinin 
öğretilmesi de 
Platon’un Devlet’inden 
bu yana sonsözde 
belirtildiği gibi ütopik 
eserlerin emperyalist 
ve eril yapısının bir 
kanıtı olsa gerek.
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 Victor Hugo'nun 1871 
Paris Komünü günleri

Victor Hugo'nun kaleme aldığı günlükleri, "1871-Paris 
Komünü Günleri" adıyla Kırmızı Kedi Yayınları tarafından 
okurla buluştu. Uzun yıllar sürgün yaşadıktan sonra 
ülkesine dönen Victor Hugo’nun 1871 tarihli günlüğü, en 
sevdiği oğlunun cenazesini, üstelik Komün’ün kuruluş 
günü kaldıran bir babanın gözünden, devrimler tarihinin 
en unutulmaz deneyimlerinden birine tanıklık ediyor.

Soner Sert



30

1871-Paris Komünü Günleri - 
Kırmızı Kedi Klasikler, 
Victor Hugo, Çev: Ekin Özlü Ak-
seki, 408 syf., Kırmızı Kedi Yayın-
ları, 2020.

On dokuz yıllık bir ayrılıktan sonra 5 Eylül 1870 
tarihinde Paris’e dönen Victor Hugo, beş ay sü-
ren Prusya kuşatması boyunca düşmana karşı 
birlik oluşturabilmek için uğraş verir. 11 Şubat 
1871 tarihine kadar Paris’te kalan Hugo, bu gün-
den sonra Bordeaux’a gider ve ayın 15’inde üye 
olduğu Meclis’teki oturuma katılır. Alsace ve 
Lorraine bölgesinin Prusya’ya teslim edilmesine 
ve maddi tazminata karşı çıkar. Uyarıları dikkate 
alınmayınca istifa eder ve yakın bir tarihte ölen 
oğlunun çocuklarını da alarak Brüksel’e göç eder. 
Paris Komünü’ne karşı hareket eder fakat komün 
dağıldıktan sonra af için çabalar ve idam karşıtı 
hareketin öncülerinden olur. Belçika Hükümeti 
tarafından sınır dışı edilir ve yıl sonuna doğru, 
tekrar Paris’e döner.

Yazar Victor Hugo’nun 1871 yılı içerisinde yaşa-
dıklarını, bölgesel ya da evrensel bağlamda mey-
dana çıkan gelişmeleri, eylemlerini ve düşünsel 
uğraşılarını kaleme aldığı günlükleri, 1871 Paris 
Komünü Günleri başlığı altında Kırmızı Kedi Ya-
yınları’ndan yayımlandı. Hugo’nun bir baba, bir 
dede, siyasetçi, aktivist ve –popüler- bir yazar 
olarak düşüncelerini açıkladığı bu metin, yazarı 
yakından tanımak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Hem Fransız Meclisi’ni, hem de Paris Komün 
Hareketi’ni “deli” olarak niteleyen yazar, günlü-
ğünde sık sık cumhuriyet vurgusu yapar. Fransız 
Devrimi ile birlikte ortaya çıkan “eşitlik- özgür-
lük- kardeşlik” anlayışına hem meclisin, hem de 
komünün karşı olduğunu, bu sebeple her iki olu-
şumun da “Fransa’yı kurtaramayacağını” ifade 
eden yazar, Brüksel’de yaşadığı dönemde, Belçika 
Hükümeti’ne karşı sert bildiri kaleme alır. Sebebi 
ise hükümetin, Paris Komünü’nden sonra sığın-
mak isteyenleri kabul etmemesidir.

“Victor Hugo'nun 
kaleme aldığı 
günlükleri, 
"1871-Paris Komünü 
Günleri" adıyla 
Kırmızı Kedi 
Yayınları tarafından 
okurla buluştu.



31

Yazar, Belçika Hükümeti’ne, “Ne demiş ve ne 
yapmış olurlarsa olsunlar, bu mağluplar siyaset 
adamlarıdır. Onlarla birlikte değildim... Şiddet 
eylemleri beni öfkelendirdi, tıpkı bugün karşı 
cenahın şiddet eylemlerinin beni öfkelendirdiği 
gibi” diyerek seslenir ve akabinde devam eder: 
"Sığınma hakkı kadim bir haktır. Çaresizlerin 
kutsal hakkıdır. Paris mağluplarından biri, Ko-
mün dedikleri, Paris’te çok az kişinin seçtiği, 
benim ise tasvip etmediğim birlikten bir adam, 
içlerinden herhangi bir adam, bana da düşman, 
diyelim ki kapımı çaldı, açarım, hele de bana 
düşmansa. Benim evimdeyken kimse ona do-
kunamaz.” 20 Mayıs 1871 tarihinde kaleme alı-
nan bu yazı, Belçika Hükümeti’ni çok kızdırır. 
Dönemin faşistleri tarafından evi basılan Hugo, 
şans eseri hayatta kalır. Üzerine, sınır dışı edilir 
ve kısa bir süre içinde Belçika’yı terk eder.

'BENİ ANCAK ÖLÜMÜMDEN SONRA AN-
LAYACAKLAR'

Lüksemburg’a geçen Hugo, siyasal af kampan-
yasına destek verir. İdam cezasına karşı çıkar. 
Bir süre sonra Paris’e geçer ve dönemin iktida-
rında yer kapanları sıkıştırarak, adalet ister. Bu 
tavrı, egemenler tarafından hışma uğrar. Hugo, 
canının sıkkınlığını 30 Kasım 1871 tarihinde, 
günlüğüne şu sözlerle aktarır: Yeni hakaretler. 
Öfke patlaması tomar tomar gazetelerin man-
şetlerine yansıyor. Beni ancak ölümümden son-
ra anlayacaklar.

Hugo’nun, çocuğunun beyin kanamasından do-
layı ölümü sonrası günlüğüne düştüğü duygu-
ları ise ziyadesiyle etkileyici. “Gözümün nuru” 
sözleriyle nitelediği oğlunu, tabuta yerleştirdik-
ten sonra, bedenen uzaklaşsa da ruhunun ya-

“Hem Fransız 
Meclisi’ni, hem 
de Paris Komün 
Hareketi’ni “deli” 
olarak niteleyen 
yazar, günlüğünde 
sık sık cumhuriyet 
vurgusu yapar.
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nında olduğunu ifade eden yazar, “Ruhun varlı-
ğına inanmıyor olsaydım bu acıya bir saat daha 
dayanamazdım” sözleriyle acısını dile getirir.

Tabut kapatılmadan önce kapağın üstüne V.H. 
harflerini kazıyan yazar, bir kadının “Gözükme-
yecek ki…” uyarısına, “Önemli değil. Artık ora-
da” diyerek cevap verir.

Cenaze törenini betimleyişi, aynı mezarlıkta ba-
basının mezarına bakması ve duygularını günlü-
ğünde açık bir şekilde dile getirişi kitabın en do-
kunaklı yanı. Halkla sıkı ilişkiler kuran, pek çok 
yerde saygıyla ve alkışla karşılanan Hugo, cenaze 
alanından ayrılırken, bir edebiyatçı ve siyasetçi 
olarak motivasyonunu sade bir şekilde dile ge-
tirir. “Kalabalık etrafımı sardı. Ellerimi tuttular. 
Bu halk beni ne kadar çok seviyor, ben de onları.”

“Tabut 
kapatılmadan önce 
kapağın üstüne V.H. 
harflerini kazıyan 
yazar, bir kadının 
“Gözükmeyecek 
ki…” uyarısına, 
“Önemli değil. Artık 
orada” diyerek 
cevap verir.
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Stanley Cohen'in "Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler" 
çalışması, Heretik Yayıncılık tarafından Deniz Türker 
çevirisiyle yayımlandı. Cohen çalışmasında, ilk bakışta 
anlık ve kendiliğinden patlamalar olarak "göze çarpan" 
ahlaki panikleri, sözde doğallıklarında, yani "çarpan" 
değil "gözümüze sokulan" karakterlerinde inceliyor; 
tüm bu girişimleri ve aktörlerini siyasal ve toplumsal 
mekanizmalarında ele alıyor.

Denetim kültürü aparatı 
olarak panik

Doğuş Sarpkaya
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Bundan birkaç hafta önce, Almanya Stut-
gart’ta yaşanan şiddet ve yağma olayları ülke 
gündeminde ilk sıraları işgal etti. Polisin 
keyfi uyuşturucu kontrolü yapmak istedi-
ği bir grup polisle çatıştı ve tüm gece süren 
bir olaylar zinciri başladı. Bu olayların üs-
tüne aşırı sağcı politikacılar göçmen karşı-
tı bir kampanya yürütmeye başladı. Bulvar 
basını ise çoğu zaman olduğu gibi olayları 
abartıp dramatize etmeyi, genel korkuları 
körüklemeyi tercih etti. Olayların üstünden 
neredeyse on beş gün geçmiş ve yaşananlar 
şu sıra gündemden düşme eğiliminde olsa 
da yaratılan genel havanın göçmen karşıt-
ları ve nefret söyleminden beslenenler için 
olumlu olduğunu söylemek mümkün. Üste-
lik polis yetkilerinin genişletilmesine dair 
tartışmaların başladığı günlerde bu olayla-
rın yaşanması da olayların yarattığı panik 
ve tepkilere şüpheyle yaklaşılması gerektiği 
fikrine kapı araladı.

Son zamanlarda sıklıkla karşılaştığımız, 
günlük hayatımızın normaline dönüşen 
olaylardan biri de sosyal medya linçleri. Bir 
gruba, kişiye, siyasi görüşe ya da duruma yö-
nelen bu eylemler, bir anda gelişen halk tep-
kisinden çok örgütlü bir saldırı olma özelliği 
taşıyabiliyor. Ya da kimi “duyarlılıklar” tam 
da zamanın ruhu denilen şeyle besleniyor. 
Dünyanın tamamında yaşanan politik an-
lamda sağa kayış, önyargıların artmasına, 
nefret söyleminin dizginsizce kullanılabil-
mesine olanak tanıdı. “Kasılan duyarların” 
toplumsal farkındalığı arttırdığının düşü-
nüldüğü eylemler de gerçekleşmiyor değil. 
Ama böyle durumların altını kazıdığımız-
da, genellikle ahlakçı bir muhafazakârlığın 
tetikte beklediğini görüyoruz.

“Stanley Cohen'in 
"Halk Düşmanları 
ve Ahlaki Panikler" 
çalışması, Heretik 
Yayıncılık tarafından 
Deniz Türker 
çevirisiyle yayımlandı.

Halk Düşmanları ve Ahlaki Pa-
nikler, Stanley Cohen, Çev: Deniz 
Türker, 296syf., Heretik Yayıncılık, 
2019.
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PANİK YARATMAK

Özellikle medyanın büyük bir güç haline gel-
meye başladığı dönemin eseri olarak ortaya 
çıkan bu tarz paniklerin arkasında yatan me-
kanizmaların, ülkemizde yeterince tartışıldı-
ğını söylemek güç. Oysa 20. yüzyıl boyunca 
kamuoyu, kitle davranışları, toplum psikolo-
jisi, etiketleme gibi konularda pek çok araş-
tırma yapıldı. Bu çalışmaların içinde Stanley 
Cohen’in Halk Düşmanları ve Ahlaki Panik-
ler kitabı hem sosyal bilimlerde işgal ettiği 
geniş alan hem de öncü yaklaşımlarıyla özel 
bir ilgiyi hak ediyor. İngilizce orijinalinin ilk 
baskısını 1972’de yapan kitap Deniz Türker’in 
özenli çevirisiyle 2019 yılında yayımlandı.

Cohen, çalışmasında tekil bir fenomen üzeri-
ne duracak gibi gözükse de ahlaki paniklerin 
ortaya çıkma ve toplumun halk düşmanı ya-
ratma süreçlerini serimleyen bir teorik açılım 
yapıyor. 1964 yılında İngiltere’de yer alan Cla-
cton adlı sahil kasabasındaki paskalya yortu-
sunda “Mod” ve “Rocker” gençlik gruplarının 
çıkardıkları kavgaların yarattığı etkinin nasıl 
bir ahlaki paniğe evirtildiğini inceleyen Co-
hen, olayların medyada yer bulma biçimini 
eleştirip bu haberlerin toplumun fikirlerini 
nasıl şekillendirdiğini araştırıyor. Kitabın ilk 
bölümünün ilk cümleleri, yazarın problema-
tiğinin ne olacağını net bir şekilde ortaya ko-
yuyor: “Toplumlar zaman zaman ahlaki pa-
nik dönemleri yaşar. Bir durum, olay, kişi ya 
da grup toplumsal değerlere ve çıkarlara tehdit 
olarak tanımlanmaya başlar; söz konusu özne-
nin doğası medya tarafından sterotipleştirile-
rek belirli bir tarzda sunulur; ahlaki barikatlar 
gazeteciler, din adamları, politikacılar ve diğer 
sağ görüşlü kişilerle tahkim edilir; toplumda 

“Son zamanlarda 
sıklıkla 
karşılaştığımız, 
günlük hayatımızın 
normaline dönüşen 
olaylardan biri de 
sosyal medya linçleri. 
Bir gruba, kişiye, 
siyasi görüşe ya da 
duruma yönelen 
bu eylemler, bir 
anda gelişen halk 
tepkisinden çok 
örgütlü bir saldırı 
olma özelliği 
taşıyabiliyor.
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itibar sahibi uzmanlar teşhislerini ve çözüm 
önerilerini dile getirir; yavaş yavaş olayla başa 
çıkma yolları geliştirilir ve hatta doğrudan bu 
yollara başvurulur; devamında ise olay ya si-
likleşerek gözden kaybolur ya da kötüye gide-
rek daha görünür bir hal alır.”

DENETİM KÜLTÜRÜ

Bu uzun alıntıda da belirtildiği gibi, ahlaki 
paniğin yaratılmasında “ilk taşı” ironik bir 
biçimde medya atar. Yaşanan olayları ister 
okur çekme amacıyla ister toplumsal kalıp-
ları yeniden üretmek amacıyla olsun, abarta-
rak aktaran medya, kamuoyunun belirlenmiş 
normların dışında kalanlara karşı tepki ver-
mesini örgütler. Cohen, medyanın tutum ve 
davranışlarını belirlemek için ilk olarak dev-
reye girmesine envanter oluşturma adını ve-
riyor ve abartma ile çarpıtmaların bu süreçte 
yoğunlaştığını vurguluyor. Bu süreçte önce-
den tahmin etme ve sembolleştirme gibi yön-
temlerle olayın üzerine spot tutmaya devam 
edilir. Böylece normal olarak adlandırılan, 
makbul kabul edilen vatandaşlarla, marjinal 
olarak etiketlenmişler arasında kalın bir sınır 
çekilir.

Sonrasındaysa görüş ve tutumların oluşma sü-
recine girilir. “Söylentiler, temalar ve inançlar 
temelde medyadan kaynaklansa da pekişme 
ya da dirençle karşılaşmaları daha sonraları 
grup ortamında olur.” Kitlelerin düşüncele-
rinde oluşmasında bu sürecin kritik önemi 
vardır; çünkü yaklaşımlar, imgeler ve neden-
ler tartışmaya açılır. Burada bazı yönlendirme 
örüntüleri oluşur ama insanların tepkilerinin 
ne yönde oluşacağı konusunda iktidardakile-

“Ahlaki paniğin 
yaratılmasında 
“ilk taşı” ironik bir 
biçimde medya atar. 
Yaşanan olayları 
ister okur çekme 
amacıyla ister 
toplumsal kalıpları 
yeniden üretmek 
amacıyla olsun, 
abartarak aktaran 
medya, kamuoyunun 
belirlenmiş normların 
dışında kalanlara 
karşı tepki vermesini 
örgütler.
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rin ve muhafazakârların istediği gibi homojen 
bir ortam oluşmaz. Yine de konu hakkında bir 
duyarlılık yaratılması amaçlanır. “Duyarlılaş-
ma, “belirsiz bir durumu genel bir tehdide dö-
nüştüren” genelleşmiş inanç sisteminin, yani 
histerinin en basit halidir.” Duyarlılaşma aynı 
zamanda yayılma, tırmanma, dramatikleşme ve 
sömürü ile birleşerek bir adım sonrasında dene-
tim kültürünün yerleşmesinde etkili olur. Co-
hen, bu süreci şöyle özetler: “(i) İlk sapkın dav-
ranışı izleyen ve birbirini besleyen (ii) envanter 
ve (iii) duyarlılaşmanın bir araya gelerek (iv) 
sapkınlığı abartması ve bunun sonucunda da (v) 
denetim kültürünün tırmanması.”

BELİRSİZLİĞİN YARATTIĞI PANİK

Cohen, özellikle belirsizlik dönemlerinde gü-
nah keçilerinin ve başka düşmanlık objelerinin 
ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu da 
özellikle belirtir. Çünkü böyle dönemler, aynı 
zamanda iktidarın denetim ve disipline etme 
pratiklerini daha yoğun bir şekilde devreye sok-
tuğu zamanlardır. Ahlaki panik ve yaratılan 
düşman imgesi böyle zamanlarda ikili bir işlev 
görür. Bir taraftan belirlenmiş normların dışına 
çıkanları hizaya sokmayı hedeflerken diğer ta-
raftan başat çelişkilerin görünürlüğünü de en-
geller.

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla günah keçisi 
yaratma süreçlerinin daha hızlı işlediğini, ahla-
ki paniklerin gündelik hayatımızın normaline 
dönüştüğünü söyleyebiliriz. Tüm dünyada ya-
şanan sağa kayış, her konuda duyarlılaşmayı da 
beraberinde getirdi. Cohen’in bahsettiği türden 
bir denetim kültürünün yaratılmasına hizmet 
eden bu duyarlılık, ayrımcılık karşıtı göründüğü 

“Cohen, 
özellikle belirsizlik 
dönemlerinde 
günah keçilerinin 
ve başka düşmanlık 
objelerinin ortaya 
çıkma ihtimalinin 
yüksek olduğunu da 
özellikle belirtir.
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zamanlarda bile saldırgan bir sansür ve baskıyla 
insanların suskunlaşmasına neden oluyor. Bu-
nun hem ifade özgürlüğünü hem de yaratıcılığı 
baltaladığını, topluma yarardan çok zarar getir-
diğini vurgulamamız lazım. Stanley Cohen, ki-
tabında kendini sonsuza kadar muhafaza ederek 
her türlü değişime kapalı olduğunu ilan eden-
lerin günah keçisi yaratma pratiklerinin tüm 
adımlarını teşhir etmeyi becermiş. Kendiliğin-
den olduğunu, doğal bir şekilde geliştiğini dü-
şündüğümüz ahlaki patlamaların aslında nasıl 
bir düzenekle önümüze sürüldüğünü ve paniğin 
bir denetim kültürü aparatına nasıl dönüştürül-
düğünü de net bir şekilde anlatmayı başarmış.

Halk Düşmanları ve Ahlaki Panikler, panik ve 
lincin muhafaza etme yeteneğine karşı farklı ol-
mayı, toplum dışılığı, dünyayı değiştirmek iste-
meyi dert edinenlerin kesinlikle okuması gere-
ken kurucu bir eser.

“Halk Düşmanları 
ve Ahlaki Panikler, 
panik ve lincin 
muhafaza etme 
yeteneğine karşı 
farklı olmayı, 
toplum dışılığı, 
dünyayı değiştirmek 
istemeyi dert 
edinenlerin 
kesinlikle okuması 
gereken kurucu bir 
eser.
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TÜBİTAK'ın yayınladığı 
çocuk kitabı 'muzır' 

bulundu
Anna Milbourne’un TÜBİTAK tarafından yayımlanan 
“Bebekler Nereden Gelir” kitabı Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu tarafından 'muzır nitelikte' olduğuna karar verildi. 
Sansüre maruz kalan kitap, poşet içinde ve yalnızca 18 
yaşından büyüklere satılabilecek.
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Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kuru-
lu, Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararı 
üzerine TÜBİTAK’ın yayınladığı çocuk kitabı 
“Bebekler Nereden Gelir” kitabını ‘muzır’ buldu. 
Kitaba yönelik bu sansürle birlikte eser poşette 
ve 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Beykoz 2.Asliye Ceza Mahkemesi’in aldığı karar 
üzerine, Anna Milbourne’un “Bebekler Nereden 
Gelir” kitabı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kurulu tarafından ‘muzır nitelikte’ olduğuna 
karar verildi.

ÇOCUK KİTABINA ‘DAMGA’ 

TÜBİTAK’ın yayındığı “Bebekler Nereden Ge-
lir” adlı çocuk kitabında, çocukların nasıl oldu-
ğu “Pipkin” adlı penguen üzerinden anlatılıyor, 
Kitabın tanıtım yazısında, “Pipkin aklına hep 
çok büyük sorular takılan çok küçük bir pengu-
en. Bu kez, bebeklerin nereden geldiğini merak 
ediyor. Keşif yolculuğunda Pipkin’e eşlik edin ve 
sevimli mi sevimli hayvan yavrularıyla tanışın” 
deniliyor.

Kararda, kitapta yer alan bazı yazıların 18 ya-
şından küçüklerin “maneviyatı üzerinde muzır 
tesir yapacak nitelikte olduğu” belirtildi. Kita-
bın, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Ka-
nunu’nunda yer alan kısıtlama hükümlerine tabi 
tutulacağı, söz konusu kanun hükümlerine göre; 
‘küçüklere zararlıdır’ damgası vurulacağı kay-
dedildi.

Yasaya göre ‘muzır’ kabul edilen kitaplar “… an-
cak 18 yaşından büyük olanlara içi görülmeyen 

“Anna 
Milbourne’un 
TÜBİTAK tarafından 
yayımlanan 
“Bebekler Nereden 
Gelir” kitabı 
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından 
sansürlendi.
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zarf veya poşet içinde” satılabiliyor. Bu zarf ve 
poşetlerin üzerinde eserin ismi ile “Küçüklere 
zararlıdır” ibaresinden başka hiçbir yazı ve re-
sim bulunamıyor.

Yasaya göre ‘muzır’ ilan eserler;

Açık sergilerde ve seyyar bayiler tarafından sa-
tılamıyor.
Dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerler-
de teşhir edilemiyor.
Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, rad-
yo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemi-
yor, satışı için reklam ve propaganda yapılamı-
yor.
Para karşılığı veya parasız, küçüklere gösterile-
meyecek, hiçbir şekilde okullara sokulamaya-
cak. Bu tür eserler, ancak, 18 yaşından büyük 
olanlara içi görülmeyen zarf veya poşet içinde 
satılabilecek.
Geçtiğimiz yıllarda, aralarında cinsel istismar 
saldırılarıyla bilinen Ensar Vakfı’nın da bu-
lunduğu hükümete yakın vakıf ve cemaatlerin 
yayın faaliyetleriyle ilgili olarak Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından yapılan anlaşmalar ka-
muoyunda tartışmalara ve okullarda okutu-
lacak kitaplarda sansüre gidileceğine dair yo-
rumlara neden olmuştu.

“Yasaya göre 
‘muzır’ kabul 
edilen kitaplar 
ancak 18 yaşından 
büyük olanlara içi 
görülmeyen zarf 
veya poşet içinde” 
satılabiliyor.

Bebekler Nereden Gelir, Anna 
Milbourne, Çev: Şermin Korku-
suz, 24 syf., TÜBİTAK Yayınları, 
2013.



Hesabım Var

Yazar: Onur Ünlü
Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 352

Ernesto Guevara 
Nam-ı Diğer Che

Yazar: Paco Ignacio Taibo II
Çevirmen: Gürol Koca
Yayınevi: Alfa Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 856

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



43

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Hayat Yaşamaya Değer

Yazar: Andre Comte Sponville
Çevirmen: Ercüment Tezcan
Yayınevi: İletişim Yayıncılık 
Sayfa Sayısı : 408

Sonbaharda Sarhoş Bir Kasaba

Yazar: Ferhat Uludere
Yayınevi: Yitik Ülke Yayınları 
Sayfa Sayısı: 176

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



44

Fransız Devriminde
Devrimci Olan Neydi?

Yazar: Robert Darnton
Çevirmen: Utku Özmakas 
Yayınevi: Zoom Kitap
Sayfa Sayısı : 84

Toussaint Louverture: 
Tarihteki Tek Başarılı Köle 
Ayaklanmasının Hikayesi - 
Üç Perdelik Oyun

Yazar: C. L. R. James
Çeviren: Suat Başar Çağlan 
Yayınevi: Zoom Kitap
Sayfa Sayısı: 254

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



45

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Evelyn Hardcastle’ın Yedi 
Ölümü

Yazar: Stuart Turton
Çeviren: Özge Onan 
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı : 456

Tanrının Oku

Yazar: Chinua Achebe
Çeviren: Nazan Arıbaş Erbil 
Yayınevi: İthaki Yayınları
Sayfa Sayısı : 288

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



46

Mutlak Unutuluş

Yazar: Hatice Hamarat
Yayınevi: Şiirden Yayınları 
Sayfa Sayısı : 88

Mesafenin Şiddeti

Yazar: Yalçın Tosun
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları 
Sayfa Sayısı : 120

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR



47

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Uykucular ve 
Kakaocular Ülkesi

Yazar: Özlem Özyurt
Resimleyen: Eren Caner Polat 
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Sayfa Sayısı :  52

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR

Zamana Düşüş

Yazar: E.M. Cioran
Çeviren: Haldun Bayrı 
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 152



48

Hayvanların Gizli Yaşamı

Yazar: Peter Wohlleben
Çevirmen: Zehra Aksu Yılmazer
Yayınevi: Kolektif Kitap 
Sayfa Sayısı : 213

Nostromo

Yazar: Joseph Conrad
Çevirmen: Erhun Yücesoy
Yayınevi: Can Yayınları 
Sayfa Sayısı : 608

YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR YENİ ÇIKANLAR


