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BATTALLAR VE İNSANLAR  // PRESTON L. ALLEN

Battallar ve İnsanlar; savaş, ırkçılık, cinsiyet ve ekoloji üzerine çok parçalı 
melez bir anlatı. Dünyada Battalların hâkim olduğu, insanlarınsa evcil 
birer hayvan olarak beslendiği bir dünyayı ele alıyor.

Preston L. Allen; masal, destan ve roman gibi farklı türlerin iç içe 
geçtiği kitapta, insan doğasının karanlık tarafını ele alıyor. Anlatı, mit 
ve masalları altüst ederek insanlık hakkındaki gözlemlerini bir ilahi gibi, 
kusurlarımıza yazılmış bir aşk şarkısı gibi aktarıyor. Irkçılık, savaş, nefret 
söylemi, din ve medeniyetin doğası üzerinden bize hükümlerimizi ve 
modern dünyanın paradokslarını sorgulatıyor. Margaret Atwood’u, Sihirli 
Fasulye masalını, Gulliver’in Gezileri’ni, Ovidius’un Metamorfozlar’ını 
anımsatan Battallar ve İnsanlar sınıfsal farklılıklar, kölelik ve iklimin 
mahvoluşu konusunda algılarımızı keskinleştiriyor.

#ırkçılık #türcülük #ekoloji #cinsiyet

Çeviri: Arif Cem Ünver

  Sınıfsal farklılıklar, 
kölelik, iklim sorunu ve 
ekoloji konusunda yazılmış, 
farklı türlerin bir arada 
kullanıldığı bir metin.

  Mit ve masalları yeniden 
yorumlayarak insanlık 
hakkındaki gözlemlerini 
ve modern dünyanın 
getirdiği açmazlar üzerine 
düşünmemizi sağlıyor. D
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  Destan türü ve önemli örnekleri üzerine 
tartışınız.
  Kitapta yer alan destanlar ve şiirler 

kurguya ve romanın atmosferine nasıl bir 
katkı sağlamış?
  İnsanlık sonrası dönemi ele alan bir öykü 

yazmayı deneyiniz.
  Kitaptaki metaforlar üzerine tartışınız.
  Romanın parçalı yapısı hakkında ne 

düşünüyorsunuz?
  Bu roman ile okuduğunuz başka metinler 

ya da izlediğiniz filmler arasında bir 
benzerlik gördünüz mü? Tartışınız.
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PRESTON L. ALLEN, Florida Eyaleti Ferdi Sanatçı Bursu ve roman dalında Sonja H. Stone Ödülü sahibidir. Yazıları Las Vegas Noir, 
Miami Noir, The Seattle Review, 1111, Drum Voices ve Black Renaissance gibi çeşitli dergi ve antolojilerde yayımlanmıştır. Hâlen 
Florida eyaletinde yazarlık eğitimi vermektedir.

“Octavia Butler’ın Yavru Kuş romanını, Ovidius’un 
Metamorfozlar’ını anımsatan kitap, özellikle de 
kurmaca ve fantastik türü sevenlere hitap edecek.”                                                                          
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“Pierre Boulle’ün 1963 tarihli 
Maymunlar Gezegeni romanı gibi doğa 
ve türlerin geleceği üzerine alaycı, 
ibretlik bir hikâye.”                                                                          
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