Yakma Zevki

Insanlarin kitap okumaktan nefret ettigi,
devletin kitaplari yasakladigi bir gelecekte,
isi kitap yakmak olan bir itfaiyeci ve onun
kitaplari kurtarmak icin, icinde yasadigi
teknolojik tuketim toplumuna karsi giristigi
mucadale... Bu kurguyu Ray Bradburynin
Fahrenheit 451 adli kult eserinden
biliyoruz. Peki bu kurgu nasil bir dusun ve
esin zinciri icinde gelismis olabilir? Bu
kitaptaki oykuler, genc bir yazarin onu une
kavusturan ilk onemli eserinde olgun
ifadesini bulan imgeleminin ve ozgun
dilinin nasil dogdugunu, donustugunu ve
gelistigini izlemek acisindan cok onemli
bir firsat sunuyor. 21. Yuzyil Turkiye
okuyucusuna icinde yasadigi simdinin, yer
yer, bu oykulerde betimlenen karanlik
gelecegin
bile
otesine
gectigini
dusundurmek ise, Yakma Zevkinin hem en
rahatsiz edici, hem de, tam da bu nedenle,
en zihin acici ozelligi.
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