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Ursula K. Le Guin’in kült eseridir. Orijinal adı “The Dispossessed”olup 
Türkçeye “Mülksüzler” şeklinde çevrilmiştir. Basım tarihi 1974’tür. Ül-
kemizde ise Metis Yayınları tarafından ilk basımı 1990 yılı ve son basımı 
2021 yılında yapılmıştır. Eser, tür olarak distopik bilimkurgu, politik bi-
limkurgu ve diyalektik ütopya kategorilerinde yer almaktadır. İçerisinde 
pek çok ideolojik görüşü barındırmakla beraber temeline anarşizmi alır. 
Hatta yer yer anarşizm eleştirisi yapmaktadır. 

Roman, mülkiyetçi bir topluluk olan Urraslılar ile özel mülkiyeti redde-
den Anarreslilerin yaşamlarını anlatmaktadır. Bu iki topluluk iki farklı 
gezegende yaşamaktadır. Özel mülkiyet mevzu bahis olunca aidiyet 
duygusu ve sahiplik olgusundan bahsetmeden geçilemezdi. Romanda 
da ana karakterimiz “Shevek”, bu hususta bir arayış içerisindedir. Çünkü 
kendisini iki gezegene de ait hissedememektedir. 

 “Bir duvar vardı. Bütün duvarlar gibi iki anlamlı, iki yüzlüydü. Neyin içeri-
de, neyin dışarıda olduğu, duvarın hangi tarafından baktığınıza bağlıydı.”

“…bizim Dünya’mız onların Ay’ı, bizim Ay’ımız onların Dünya’sı.”

Künye: Le Guin, Ursula K. (2021) Mülksüzler, 
İstanbul: Metis Yayınları

Mülksüzler

Bir Kitap

Tuğçe Nur Koç 
Genç	Mülkiyeli
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Yönetmen: Tony Gilroy

Oyuncular: Jeremy Renney, Edward Notron, 
Rachel Weisz

Yılı: 2012

Süre: 135 dk.

Bir Film

Bourne İdentity filminin başarılı 3 filminden sonra serinin dördün-
cü filmi olarak 2012 de vizyona giren bu film Jason Bourne ile aynı 
zamanda fakat farklı bir projede olan ajan Aaron Cross’un ( Jeremy 
Renner) macerasını ele alıyor. Ajan Cross farklı bir projede eğitimini 
tamamlamak üzere olan fakat yapılan eğitimi sorgulamaya başlayan 
bir ajan olarak karşımıza çıkıyor. Fakat daha sonra acil bir durum ile 
projenin sonlandırılması gerektiğinde işler çok daha karmaşık hale 
geliyor. Her ne kadar Matt Damon’un başarılı oyunculuğuna ve mi-
miklerine alışsak da başrol Jeremy Renner’de fena iş çıkartmamış. 
Filmde aksiyon zaman zaman kesilse de yerinde duraklamalar ol-
muş. Film serisinin belki de en vasat filmi. Boş vakitlerini değerlen-
dirmek ve seriyi tamamlamak isteyenler için izlenilmesi gereken bir 
film. Merak edenler için filmin IMDB puani 6.6

Bourne’un Mirası

Uğur Köfteci 
Genç	Mülkiyeli



Filmleri www.kissadanfilm.com sitesinden izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim.

Kaybetme duygusu, içimizden bir şeylerin yitip gitmesi. Ağlayamamak 
belki de artık onun için sofraya bir tabak daha koymamak. Artık kay-
bettiğini anlamak ya da kabullenmek. Karakterimiz Korkmaz da sını-
fından bir arkadaşının bir patlamada hayatını kaybetmesi sonucu bu 
duruma alışamaz. Yıllar önce annesini de kaybetmiş olan karakterimiz  
belki de kaybetmenin alışılmazlığını yaşadığı bir süreçte babasının aşırı 
baskıları da eklenince  ne yapacağını bilemez ve her şeye kayıtsız kalıp 
kalmama arasındaki çizgide gidip gelir. Hisli, duyguları olan bir film.

Yönetmen: Derin Biricik

Oyuncular: Orhan Öztokat, Tomris Çetinel, Kağan Uluca

Yayın yılı: 2017 (Türkiye)

Süre: 17 dk

Mümkün Hayatların En 
Güzeli (Prettiest of all Possible Lives) 

Yıl 2183. Bir kozmik arkeolog, unutulmuş bir Dünya'nın kanıtlarını 
yakalamak için uzayda ve zamanda yolculuk eder. Önceki zaman-
ların izini sürme yeteneğine sahip bu adam uzay aracıyla artık ölü 
bir gezegen olan Dünya'da yaşam olup olmadığına dair iz aramak-
tadır. “Yeryüzünde olan bir adam yıldızları ziyaret etmeyi düşlüyor, 
yıldızlarda olan bir adam ise yeryüzüne dönmeyi..” film bize bunu 
söylüyor. Hem merak hem de değer duygularımızı dengelememiz 
gerektiğini anlatıyor. Aslında neyin içinde olursak olalım merakımız-
dan o şeyin bir dışına çıkmayı istiyoruz. Görmek keşfetmek istiyoruz. 
Gittiğimiz o yerde bizi nelerin beklediğini bilmeden çıkıyoruz yola. 
Karakterimiz de dünya ya geri dönmek istiyor fakat artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmadığını görüyor.

Yönetmen: Collin Davis-Matt Litwiller

Oyuncular: Bello S. Lubin, Harwood Gordon

Yayın yılı: 2013 (Amerika)

Süre: 10 dk

Telescope (Teleskop) 
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Veysel Aslan

Bir Kısa Film


