KÖŞENİN ARKASINDA

TOMISLAV OSMANLI

Arka kapak yazısı
Köşenin Arkasında romanı kesinlikle sizi güldürecektir. Hemen
ardından da üzeceğine, duygulandıracağına, düşündüreceğine inanmak
istiyorum. Her halükarda, bir bölümüyle iç içe olan, bir bölümüyle ise
birbirini takip eden ve zaman yelpazesinin İyonya ile Attika antik
çağından çağdaş Avrupa, Asya ve Amerika’yı kapsayarak 1999 yılına dek
uzandığı, daha doğrusu – matematiksel ve sembolik olarak geçen yüzyılın
son senesine odaklandığı en azından dokuz çizgide gelişen eylemlerden
oluşan karmaşık yapılı bir düz yazı kitabıdır. Kitabın “Köşenin arkasında”
şeklindeki başlığı kendine has geometrik, ama aynı anda belirlenmemiş
kaderci bir kavram içermektedir – çünkü sürpriz, daha üst düzeyde bir
geometrinin aksiyomu olarak kimsenin nasıl ve ne şekilde bilmemesine
rağmen, bize darbe indirmeye hazır pusuda bekliyor – işte orada, köşenin
arkasında...
Söylenenler, tabi ki, yazılanlarla kıyasla oldukça genel ve cılızdır.
Romandaki kişiler, kalabalık ve olağandışı bir karakterler galerisi ve
dizisi oluşturmaktadırlar: Yunan filozofları, çağdaş komünizm sonrası
aydınlar, Şark mimarları, dar çevreli ama güçlü ve etkili dünya kulüpleri
üyeleri, Avrupalı dram yazarları, bir anda savaş mağdurlarına, savaş ve
ekonomik mültecilerine dönüşen sıradan köylüler... ve her türlü zamansal
ve mekânsal göçlerde bulunan sayısız insan ruhları, tümü geçen yüzyılın
“son perdesinin” trajikomik dramasının aktörleri.
“Köşenin Arkasında” bir bakıma benim “Yirmi Birinci” başlıklı
bir önceki romanımın birinci bölümüdür. Dolayısıyla onun ikinci başlığı
“Yirminci’nin sonunda” da olabilir.
Tomislav Osmanli

Eser: Köşenin Arkasında
Yazar: Tomislav Osmanli
Çeviri: Mehmed Yonuz
Yayınevi: Bibliyon
Dizi: Edebiyat
Türü: Roman
Katkıda bulunanlar:
Yayın Yönetmeni: Burak Bakırcıoğlu
Editör: Özlem Özdemir
Son Okuma: Özge Bakırcıoğlu
Kapak Tasarımı ve Teknik
Hazırlık: Burak Bakırcıoğlu
Dili: Türkçe
Çıkış tarihi: 21 Kasım 2016
Etiket Fiyatı: 24 TL
Format: Kitap
Cilt Bilgisi: Karton Kapak
Kağıt Bilgisi: 1. Hamur
Basım Tarihi: Kasım 2016
Basım Bilgisi: 1. Basım
Sayfa Sayısı: 382
Kitap Boyutları: 13,5 x 21 cm
ISBN / Barkod: 9786059648080
Ürün Görseli: Ön Kapak / Arka Kapak

Adres: İ.M.Ç. 6. Blok, No: 6435 34134 Unkapanı, İstanbul Website: bibliyon.com
E-posta: bilgi@bibliyon.com Telefon: 0212 512 99 00 Faks: 0212 519 44 15

