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Yakın Tarihin Ütopya Kuşağından Bir Yıldız

KIZIL AZİZE: BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE // MARY M. TALBOT-BRYAN TALBOT

Kızıl Azize: Bir Ütopyanın Peşinde’de Fransız tarihinin çalkantılı bir döneminde, 
ileri görüşlü bir öğretmen, ütopyacı bir hayalperest, tutkulu bir şair ve kadın 
hakları savunucusu olan Louise Michel’in mücadele dolu hayatı anlatılıyor. Cesareti 
ve iyi yürekliliğiyle efsanevi bir ün kazanan ve “Kızıl Azize” olarak anılan Michel, 1871 
Paris Komünü’yle birlikte sömürülen sınıfların hakları için sesini yükseltmekten 
çekinmediği gibi, sürgüne gönderildiği Yeni Kaledonya’daki ceza kolonisinin 
bağımsızlık mücadelesi veren yerli halklarını da desteklemekten geri durmaz. 

Akademisyen ve yazar Mary M. Talbot ile çizer Bryan Talbot; yakın tarihe ait, 
eşitlik ve adalet peşindeki bu sıradışı kişiliğin biyografisine çizgilerle yeniden hayat 
verirken, 19. yüzyıl edebiyatı ve siyasetine egemen olan ütopya düşüncesine ve 
ütopya ile bilimkurgu edebiyatının doğuş şartlarına da ışık tutuyorlar. 

Çeviri: Damla Kellecioğlu

#toplumsalcinsiyet  #tarih #ütopya #biyografi

  Tarihe, toplumsal cinsiyet 
ile siyasal kavram ve 
yapılara ilişkin bilgilerin 
gözden geçirilmesi ve 
tartışılmasına fırsat veriyor. 

  Tarih, edebiyat, siyaset 
gibi disiplinler arasındaki 
bağlantıları, karşılıklı 

etkileşimi ve biyografi ile 
grafik roman gibi türlerin 
kesişimini göstermesi 
açısından iyi bir örnek. 
Öğrencilerin görsel 
okuryazarlık gelişimine 
ve farklı anlatı türleriyle 
tanışmalarına katkı 
sağlayabilir.
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YAZAR  HAKKINDA 
MARY M. TALBOT, cinsiyet çalışmaları alanında pek çok 
kitabı olan bir akademisyendir. Bryan Talbot ile birlikte 
yazdığı ilk grafik romanı Babalar ve Kızları  2012 yılında 
Costa Biyografi Ödülü’nü kazanmıştır. Yazarın ayrıca Öncü 
Kadınlar: Bir Direniş Hikâyesi  adlı bir grafik romanı daha 
bulunmaktadır.

YAZAR  HAKKINDA 
Eisner ve Eagle Ödülü sahibi BRYAN TALBOT, alternatif 
çizgi romanlar resimleyen bir sanatçıdır. Çalışmaları 18 
ülkede yayımlanan Talbot, iki kez Hugo Ödülleri’ne aday 
olmuştur. Mary Talbot ile hazırladıkları ilk grafik romanı, 
Babalar ve Kızları ile saygın bir edebiyat ödülü olan Costa 
En İyi Biyografi Ödülü’nü kazanmıştır.

YAKIN BAKIŞ

  Türk edebiyatındaki biyografi ve ütopya türündeki eserlerin ilk örnekleri üze-
rine araştırma yapınız. Grafik roman, biyografi ve ütopya türlerinin özellikleri, 
birbirlerinden farkı ve ilişkileri üzerine arkadaşlarınızla birlikte bir sunum yapınız.

 Louise Michel’in hayatı ve kişiliği ile grafik romanda kullanılan teknik, renk, 
atmosfer vs. arasında nasıl bir ilişki var? Tartışınız. 

DESEN / GRAFİK ROMAN

 Toplumsal Cinsiyet
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