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Lasciate ogni speranza...
Burada içeri girenler, bütün umutlar›n›zdan vazgeçin...
[Dante, ‹lahi Komedya, 3. Kanto, 9. m›sra]
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DAVA SONRASI BASKIYA ÖNSÖZ

rooklyn’e Son Ç›k›ﬂ Birleﬂik Krall›k’ta ilk olarak 24 Ocak
1966’da yay›mland›. Kitab›n Amerikan bask›s› bir y›l› aﬂk›n
bir süredir piyasadayd› ve ABD’de son derece olumlu eleﬂtiriler alm›ﬂt›. John Calder’›n de coﬂkulu onay›yla, Marion Boyars
dikkatini çeken kitab›n Britanya haklar› için görüﬂmelerde bulunmuﬂ ve Calder & Boyars taraf›ndan yay›mlanmak üzere bu haklar›
elde etmiﬂti. ‹kisi de, ciddi bir yay›nc›n›n bu kitab› görmezden gelemeyece¤ini düﬂünüyordu.
Brooklyn’e Son Ç›k›ﬂ tart›ﬂmal› bir içeri¤e –birçok ﬂiddet tasvirine, homoseksüellerin hayatlar›na dair detayl› tasvirlere, aç›k cinsel iliﬂki ve bu esnada karakterlerin zihinlerinden geçenlerin tasvir7

lerine– sahip oldu¤undan, kitab›n öncelikle Savc›l›¤a gönderilmesine karar verildi. Böylelikle, e¤er kitap sak›ncal› bulunursa, hiçbir
kitabevi sorumlu olmayacakt›. Savc›l›k ﬂu sözlerle biten, yetersiz
bir cevap verdi: “Bu mektubun hiç de yard›mc› olmayan bir mektup
oldu¤unu düﬂünürseniz –ki korkar›m düﬂüneceksiniz– bu yard›mc›
olmak istemedi¤imden de¤il, kanunlardan hiçbir yard›m alamad›¤›mdand›r.” Bunun üzerine kitap yay›mland› ve önemli derecede
olumlu eleﬂtiriler ald›. Bas›n kitab›n herhangi bir Edna Teyze için
uygun bir hediye olmad›¤›n› kesin olarak belirtmekle birlikte, eserin muhtemel bir baﬂyap›t oldu¤unu, gerçek ve ahlaka –hayat›n tats›z taraf›n› fark etmeyen ya da fark etmemiﬂ gibi yapan bir ahlak de¤il, kötülü¤ü var oldu¤u yerde gören, kötülü¤ün nedenlerini arayan
ve bu nedenleri yok etmeye kendini adam›ﬂ bir ahlaka– dair Zolavari bir tutkusu olan yazardan fevkalade bir ilk roman oldu¤unu
kabul ediyordu. The Listener’da Anthony Burgess diyordu ki: “Hiçbir kitap bundan daha müstehcen olamaz... Pezevenklerin, kraliçelerin ve popüler ibnelerin homurtular›ndan ve kederlerinden kaç›ﬂ›m›z yok; ama arada s›rada öfkenin devinimiyle kamç›lanan kitab›n
tamam›na merhametli bir ton hâkim.” The Spectator’da Kenneh
Allsop da Hubert Selby’nin sefaletten merhamet yaratabilme yetene¤ini vurguluyordu: “Selby’nin cehennemden ac› haberler getiren
gerçeklik ak›ﬂ› enfes... Duyars›zl›k, vahﬂet ve öfkenin, baya¤› bir
ﬂefkate yönelmiﬂ, ac›nas›, kör ç›rp›n›ﬂlarla bir araya gelmesiyle ortaya ç›kan bu yahninin tad›, yeralt›nda yaﬂayanlar için merhamet,
bak›ﬂ›n› çeviren göz içinse öfkedir.”
2 Mart 1966’da milletvekili Sir Charles Taylor Avam Kamaras›’nda ismi verilmeyen bir kitap hakk›nda kovuﬂturma baﬂlat›lmas›
için önerge verdi. Yay›nc›lar›n sonradan ö¤renece¤i üzere, kitaba
dikkat çeken, Oxford merkezli bir kitabevinin yöneticilerinden Richard Blackwell olmuﬂtu. Babas› Sir Basil Blackwell ise her iki davada da savc›l›k ad›na en önemli tan›klardan birisi olacakt›. ‹smi aç›klanmayan kitab›n Brooklyn’e Son Ç›k›ﬂ oldu¤u k›sa bir süre sonra
herkesin ö¤renece¤i s›rd›. Pek çok defa, benzer görüﬂteki otuz küsur
milletvekilinin de deste¤iyle, Sir Charles Taylor Adalet Bakan›’na
gerekli iﬂlemlerin yap›lmas› için bask› yaparken, yaklaﬂ›k ayn› say›8

daki daha liberal görüﬂlü parlamento üyesi ise bu iste¤e karﬂ› ç›kt›.
Sonunda, Bay Tom Briberg, Avam Kamaras›’na –ve dünyaya– kitab›n ismini aç›klad›. Adalet Bakan› Kamara’da bir aç›klama yaparak
sonunda kördü¤ümü çözdü: Savc›l›k kitap hakk›nda olumlu fikirleri
olan bir edebiyat profesörüne ve bir psikiyatra dan›ﬂm›ﬂt› ve ikisi de
kovuﬂturma baﬂlat›lmamas›n› tavsiye etmiﬂti.
Sonra, oldukça baﬂar›l› bir emlakç›, alayl› bir din adam› ve liberal davalara karﬂ› mücadele eden Wimbledon milletvekili Sir Cyril
Black kitaba karﬂ› özel bir takibat baﬂlatt›. Davaya Marlborough
Sulh Hukuk Mahkemesi’nden Bay Leo Gradwell bak›yordu. Bay
Gradwell iki taraf›n tan›klar›n› da dinledikten sonra, kitab› müstehcen buldu. Savc›l›k ad›na tan›klar H. Montgomery Hyde, Robert
Pitman, Sir Basil Blackwell, Dr. Ernest Claxton, milletvekili Robert
Maxwell, Profesör George Catlin, Fielden Hughes ve David Holloway’di. Savunma tan›klar› ise Marion Boyars, Dr. Lindsay Neustatter, Edward Lucie-Smith, Dr. Lionel Tiger, Bryan Magee, Robert
Baldick, Goronwy Rees, Timothy OKeefe, Anthony Burgess, Peter
Fryer ve John Calder’d›.
Bunun üzerine, Calder & Boyars Savc›l›¤a bir yaz› yazarak,
mahkemenin bulundu¤u bölgenin d›ﬂ›nda herhangi bir ba¤lay›c›l›¤›
olmayan karara karﬂ›n kitab› yay›mlamaya niyetli olduklar›n› bildirdi. Kitab›n 13.872 kopyaya ulaﬂan iki bask›s› tükenmiﬂti ve yeniden
bask›ya gireceklerdi ki, Savc› ilk karar›n› bozarak Müstehcen Yay›nlar Kanunu’nun 2. Bölümü’ne göre (suç isnad›yla) kovuﬂturma
baﬂlataca¤›n› ﬂirkete bildirdi. Bu, daval›lara bir hakim ve jüri taraf›ndan dinlenme hakk› veriyordu. Önceki mahkûmiyet 3. k›sma giriyordu ve tek ceza, kitab›n üç kopyas›na el konularak yok edilmesiydi.
3 Nisan 1967’de yay›nc›lar Marlborough Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tekrar giderek suçlamay› reddettiler ve dolay›s›yla Ceza
Mahkemesi’nde –Old Bailey’de– yarg›lanmay› kabul etmiﬂ oldular.
Dava 13 Kas›m’da baﬂlad› ve görüﬂülmesi dokuz gün sürdü. Savunman›n yüksek k›demli avukat› Bay Patrick Neill’d› ve yard›mc›l›klar›n› da Bay Cyril Salmon ve Hampstead’ten Lord Lloyd yap›yordu. ‹ddia makam›n›n avukatl›¤›n› ise Bay Corkery yard›mc›l›¤›nda
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Bay John Mathew yap›yordu. Goodman, Derrick & Co. firmas›n›n
ortaklar›ndan olan Bay Montgomerie ise daval›lar›n savunmas›n›
haz›rlad›.
Old Bailey davas› nezaket kurallar› içersinde görüldü; iddia makam›n›n tan›klar›ndan biri d›ﬂ›nda herkes gerginlik olmamas› için
çaba sarf ediyor gibi görünüyordu. Tan›klar›n ça¤r›lma s›ras› konusunda ve kan›tlar›n müstehcenli¤i ortaya koyup koymad›¤›n›n kabul
edilebilirli¤ine dair iki taraf›n avukatlar› aras›nda baﬂlang›çta bir tart›ﬂma yaﬂand›. Hakim Rogers savunman›n kendi tan›klar›n› önce ça¤›rmas›na ve kitab›n müstehcenli¤ine dair kan›tlar›n kabul edilebilir
olmad›¤›na karar verdi; zira bu karar jüriye aitti. Ayr›ca, jüride hiçbir kad›n olmamas›na da karar verdi ve on iki erkek jüri yemin ederek göreve baﬂlad›. Bay Mathew jüriye kanunu aç›klad›: Bir kitab›n
e¤er muhtemel okurlar›n› yozlaﬂt›r›p ahlaks›zlaﬂt›rmaya meyli varsa,
o kitap müstehcendi. Bay Mathew “yozlaﬂt›rmay›” “insanlar›n yanl›ﬂ eylemlerde bulunmas›na neden olmak” ﬂeklinde tan›mlad› ve kanunun 4. k›sm›na göre, kitap müstehcen bulunsa bile, e¤er yay›n›n
bilim, edebiyat, sanat, e¤itim ya da kamuyu ilgilendiren di¤er konularda yararl›” oldu¤u kan›tlanabilirse, yine de yay›mlanmas›na izin
verilmesi gerekti¤ini aç›klad›. Bay Mathew’un aç›l›ﬂ konuﬂmas› çok
adildi ve karar› kan›tlar› eledikten sonra jüriye b›rak›yordu. Ne var
ki, davadan çeﬂitli defalar pek “ciddi” olmad›¤› ﬂeklinde bahsetmiﬂ
olmas› belki de talihsizlikti; zira bu, jüri üyelerinden baz›lar›na vakitlerini boﬂa harcad›klar› izlenimini vermiﬂ olabilirdi. Öte yandan
Bay Neill davan›n ciddiyetini vurgulamakla kalmad›, jürinin kitab›
sars›c› ve hatta belki de i¤renç bulabilece¤ini; ancak bunun “yozlaﬂt›rmaya ve ahlaks›zlaﬂt›rmaya meyilli” olmaktan çok daha farkl› bir
durum oldu¤unu belirtti. Jüriye 02.15’te ilk ö¤le aras›nda kitab› okumas› için izin verildi. 04.15’te hakim taraf›ndan kitab› bitirmeleri
için ne kadar zamana ihtiyaç duyduklar› soruldu ve savunmay› afallatacak ﬂekilde baz› jüri üyeleri kitab› bitirdi¤ini söyledi. ‹çlerinden
biri, “Bunu okumak için tercüman laz›m” dedi ve di¤erleri yaklaﬂ›k
bir saate ihtiyaç duyduklar›n› söylediler.
Ertesi sabah Bay Neill besbelli kitab› düzgün bir ﬂekilde okumad›klar› gerekçesiyle jüri üyelerinin görevden al›nmas›n› talep etti.
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Bu talep reddedildi; ancak jüriye kitab› bir bütün olarak okumalar›
gerekti¤i vurguland›. Ve kitab› bitirdi¤i konusunda ›srarc› olan ve o
gün izinli say›lan bir üye d›ﬂ›nda, jüri Sal› gününü okuyarak geçirdi. Bir üye, o gece bitirmek için kitab› eve götürdü.
Savunman›n ilk tan›¤›, Londra Üniversitesi’nde ‹ngiliz Edebiyat› Lord Northcliffe Profesörü olan Frank Kermode sonraki günün
büyük bölümünü san›k kürsüsünde kitab› bölüm bölüm izah ederek
geçirdi. Onu Eric Mottram ve A. Alvarez izledi. Bay Alvarez kitab›n edebi meziyetleri üzerinde yo¤unlaﬂarak eserin, Profesör Kermode’un da belirtti¤i üzere, Zola ve Dickens gibi yazarlardan feyz
alarak geliﬂmiﬂ olan Amerikan gerçekçi edebiyat gelene¤ini
yans›tt›¤›n› belirtti. Pek çok baﬂka edebiyat uzman›n›n yan›nda, savunman›n kitab›n edebi niteliklerine ek olarak sosyolojik ve etik
niteliklerinin de kanunun 4. k›sm› göz önünde bulundurularak
“Suçsuzdur” karar›n› gerektirdi¤i iddias›n› desteklemek üzere uzmanlar da ça¤r›ld›.
Ça¤r›lma s›ras›yla savunman›n otuz tan›¤› ﬂunlard›: Profesör
Frank Kermode (‹ngiliz Edebiyat› profesörü), Eric Mottram (Amerikan Edebiyat› ö¤retim görevlisi), A. Alvarez (ﬂair ve eleﬂtirmen),
Profesör Barbara Hardy (‹ngiliz Edebiyat› profesörü), John Calder,
Profesör Dan Miller (Sosyoloji profesörü), Dr. Michael Schofield
(sosyolog), Profesör Ronald Atkinson (Felsefe profesörü), Quentin
Crewe (gazeteci ve eleﬂtirmen), Marion Boyars, Jocelyn Baines (yay›nc›), Jeffrey Simmonds (yay›nc›), Kenneth Allsop (yazar ve televizyon yorumcusu), Anthony Storey (psikolog ve yazar), Martin Goff
(yazar ve kitabevi sahibi), Edward Lucie-Smith (ﬂair ve eleﬂtirmen),
Eric Blau (yazar), Philip French (eleﬂtirmen), Lyman Andrews (Amerikan Edebiyat› ö¤retim görevlisi ve ﬂair), Profesör Bernard Williams
(Felsefe profesörü), Olwen Wymark (oyun yazar›), Dr. David Downes (sosyolog), Judith Piepé (sosyal yard›m uzman›), Alan Burns (yazar), John Arden (oyun yazar›), Dr. David Galloway (Amerikan Edebiyat› ö¤retim görevlisi), Profesör Gorham Davis (‹ngiliz Edebiyat›
profesörü), Stuart Hood (yazar, TV yap›mc›s›, BBC televizyonunun
eski murak›b›), Robert Baldick (Frans›z Edebiyat› ö¤retim görevlisi)
ve Kenneth Leach (Soho, St Annes Kilisesi rahibi).
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‹ddia makam›n›n ilk tan›¤› yaﬂl› bir sosyolog olan Profesör Catli’ndi. Amerika’ya dönme zorunlulu¤undan dolay› istisnai olarak iki savunma tan›¤› aras›nda ça¤r›lm›ﬂt›. Catlin, Bay Neill
arac›l›¤›yla konuﬂma hususunda ›srar ederek, bir sürü baﬂka ﬂeyin
yan›nda “e¤er bu kitap müstehcen de¤ilse hiçbir kitab›n müstehcen
olmad›¤›n›” beyan etti. Kitapta olanlar›n hayatta da oldu¤unu kabul
etmekle beraber, hayatta buna karﬂ› ç›kmasa da edebiyatta karﬂ› ç›kt›¤›n› bildirdi. ‹ddia makam›n›n di¤er tan›klar› David Holloway
(eleﬂtirmen), Sir Basil Blackwell (kitabevi sahibi ve yay›nc›), H.
Montgomery Hyde (yazar), Dr. Dennis Leigh (psikiyatr) ve David
Sheppard’d› (papaz ve sosyal yard›m uzman›). Sir Basil kitab›n
kendisini yozlaﬂt›rd›¤›n› iddia etti; ancak sonra ortaya ç›kt› ki, kitab› sadece iddia makam›na tan›kl›k yapmak için ça¤r›ld›¤›ndan ötürü okumuﬂtu. ‹ddia makam› tan›klar›ndan en çarp›c›s›, en son ça¤r›lan David Sheppard’d›. Sheppard’›n saf, iyi niyetli biri oldu¤u belliydi ve jüri de onu sempatik buldu. Kitab›n, kendisinin en kötü
yanlar›n› ortaya ç›kard›¤›n› hissetti¤ini ve bitirdikten sonra “hasars›z olmad›¤›n›” söyledi. Sheppard bununla ne kastetti¤i konusunda
çapraz sorgulanmad›; ancak kitab› erotik manada uyar›c› buldu¤u
varsay›l›yor.
Bay Mathew çapraz sorgulamalar›nda ve son konuﬂmas›nda bir
entelektüelin bu kitab› okumas›yla, kendi tabiriyle “normal s›radan
bir okurun” okumas› aras›nda büyük bir fark oldu¤unu vurgulad›.
Jüriye verdi¤i örnekte, mutsuz bir evlili¤i olan bir adam›n “Grev”
bölümünü okudu¤unda mutlulu¤u eﬂcinsellikte bulaca¤› sonucuna
varmak zorunda kalabilece¤ini belirtti. Kapan›ﬂ konuﬂmas›, daha
sonra jüri odas›nda patlamak üzere tasarlanm›ﬂ, kurnazca ak›llara
girecek olan saatli bombalarla doluydu. Bay Neill sarsman›n yozlaﬂt›rmakla ayn› ﬂey olmad›¤›n› ve jürinin kitab›n aﬂ›r› derecede rahats›z ya da anormal biri üzerindeki muhtemel etkisini de¤il, s›radan okur üzerindeki etkisi üzerine düﬂünmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Savunman›n kitab›n müstehcen olmad›¤›n› iddia etti¤ini; ancak jüri eseri öyle bulsa bile, bu müstehcenli¤in, çok nitelikli otuz tan›k
taraf›ndan varl›¤› kan›tlanm›ﬂ kitab›n meziyetlerinin yan›nda gölgede kald›¤›n› tekrarlad›. Hakim kan›tlar› k›sa bir sürede adilce de¤er12

lendirdi ve savunmaya yak›n oldu¤u izlenimini verdi. Ne var ki, hüküm verme esnas›nda d›ﬂar›da b›rakt›¤› ve sonradan davan›n bütün
gidiﬂat›n› de¤iﬂtirecek hayati noktalar vard›.
Jüri toplam beﬂ buçuk saat özel görüﬂme yapt›. Bir esnada, zaten
dikkate de¤er bir süredir konu üzerinde tart›ﬂt›klar› halde, mahkemeye dönerek hakime kitab›n meziyetlerini de¤erlendirmeden önce
müstehcenlik konusunda karar vermek zorunda olup olmad›klar›n›
sordular. Hakimin cevab› “kesinkes evet” ﬂeklindeydi. 23 Kas›m,
Saat 04.15’te jüri mahkemeye döndü ve “Suçlu” hükmünü verdi.
Calder & Boyars 100 paund cezaya çarpt›r›ld› ve 500 paund tutan savc›l›k masraflar›n› da ödemelerine karar verildi. Kendi hukuki masraflar› 8.600 paunda ek olarak yaklaﬂ›k 2.000 paund da önceki y›l Sir Cyril Black’in açt›¤› özel kovuﬂturma için ödenecekti. Ve
bu miktara iki davayla ba¤›nt›l› olarak ortaya ç›kan tan›klar›n yemek ve kalacak yer ödemeleri, zab›tlar ve özel harcamalar gibi yüzlerce di¤er masraf dahil de¤ildi. Yay›nc›lar›n ve çal›ﬂanlar›n›n harcad›¤› vaktin yan› s›ra, zaten kredi darl›¤›n›n getirdi¤i zorluklarla ve
okuma zevki geleneksel olarak s›radan olan bir ülkede entelektüel
kitaplar yay›mlaman›n ticari dezavantajlar›yla bo¤uﬂan ufak firmalar olan yay›nevlerinin ald›¤› ciddi darbe de cabas›yd›. Kendilerine ait kaynaklar› olmamas›na ra¤men temyize gitmeye karar verdiler. Hüküm s›ras›nda di¤er yay›nc›lardan, sanat sempatizanlar›ndan ve halktan yaklaﬂ›k 3.000 paund zaten toplam›ﬂlard›.
Böylelikle, davan›n savunulmas›nda aktif olan, edebiyat ve di¤er
sanatlar› bask›c› davalara karﬂ› korumaya devam etmeye niyetli
olan Edebiyat ve Sanat›n Korunmas› Toplulu¤u’nun kurulmas›na
yard›mc› oldular. Lord Chamberlain’in sansürünün kald›r›lmas›yla
beraber bu sanatlara muhtemelen tiyatro da dahil olacak. Yay›nc›lar›n ve hukuki dan›ﬂmanlar›n›n uzun ve ciddi de¤erlendirmesinden
sonra, davay› temyize götürdüler.
Temyizin görüﬂülmesine 22 Haziran 1968’de Hakim Lord Salmon, Hakim Geoffrey Lane ve Hakim Fisher huzurunda baﬂland›.
Bu sefer, kendisi de önemli bir oyun yazar› olan k›demli avukat Bay
John Mortimer, Bay Salmon’un yard›mc›l›¤›nda savunmay› üstlendi. Baﬂvurunun üzerine kuruldu¤u on bir noktadan ikisini hakimler
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hükmü bozmak için yeterli buldu. Bu noktalardan ilki hakimin hüküm verme esnas›nda kitab›n iddia edilen müstehcenli¤ine karﬂ› savunman›n tezini jüriye sunmam›ﬂ olmas›, ikincisi ise hakimin jüriye savunman›n tezini, eserin müstehcenli¤i kan›tland›¤› takdirde
buna karﬂ› kitab›n meziyetleriyle ilgili olan 4. k›sma göre nas›l oturtacaklar› konusunda herhangi bir rehberlikte bulunmam›ﬂ olmas›yd›. “Müstehcen” kelimesinin hukuki anlam› günlük kullan›m›ndan
çok farkl›d›r ve belki de Mr. Mortimer’in temyiz mahkemesinde
kulland›¤› tan›m standart olacakt›r: “Yozlaﬂt›rmak ve ahlaks›zlaﬂt›rmak” bir insan›n baﬂka ﬂartlarda davranaca¤›ndan daha kötü davranmas›na neden olmak ya da bir insan›n do¤ru ve yanl›ﬂ› ay›rt etme yetene¤ini buland›rmak anlam›na gelir.
Bu temyizin baﬂar›s› son derece önemli bir olayd›; sadece tek bir
yay›nc›, tek bir yazar, tek bir kitap için de¤il, ayn› zamanda Old
Bailey’de verilen hükümle niyetleri aç›kça boﬂa ç›kar›lm›ﬂ olan
1959 tarihli Müstehcen Yay›nlar Kanunu’nun gelecekteki
yorumlar› için de. Hakim Lord Salmon taraf›ndan dikkatle haz›rlanm›ﬂ yarg› karar› pek çok konuyu aç›kl›¤a kavuﬂturmaktad›r ve umuyoruz ki, gelecekte, de¤eri ortada olan kitaplar›n kovuﬂturulmas›n›
önleyecek ve yay›nc›lar›n önemli eserleri savunmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r. Kanunun ilaveten gözden geçirilmesi gerekli midir ya da hukuki sansürden tamamen kurtulmal› m›y›z, gibi sorular tart›ﬂ›lmal›d›r ve tart›ﬂ›lmaya devam da edilecektir.
Yay›nevi bu yeni bask›da Anthony Burgess taraf›ndan Old Bailey davas›ndan önce yaz›lm›ﬂ ancak geçerlili¤ini ayn› ﬂekilde koruyan önsözü kitaba koydu. Yay›nc›lar bu zorlu iki sene boyunca kendilerini hem manevi hem de finansal aç›dan destekleyen herkese,
onlar için mahkemeye ç›kan ve ç›kmaya haz›r olan tan›klara, dava
için yapt›klar› harika savunman›n, temyizin baﬂar›s›yla en sonunda
ödüllendirildi¤i hukuki dan›ﬂmanlarla avukatlara ve masraflar için
ba¤›ﬂta bulunan kamu üyelerine en derin minnetlerini sunmaktad›r.
Edebiyat ve Sanat›n Korunmas› Toplulu¤u’na deste¤in devam edece¤ini umuyoruz ki, bu savaﬂ boﬂuna kazan›lm›ﬂ olmas›n.
Yay›nc›lar
Eylül 1968
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rooklyne Son Ç›k›ﬂ› ilk defa okuyacak pek çok kiﬂinin, kitab›n mahkemelerde geçirdi¤i uzun ve s›k›nt›l› dönem sebebiyle esere bir beklenti karmaﬂas› içinde yaklaﬂacak olmas›
talihsiz bir durum. Bu, kitab›n ne söyledi¤inden ziyade kitap hakk›nda ne söylendi¤iyle alakal›. Üzücü, utanç verici bu davada ne
olup bitti¤ini tekrarlamak usanç verici: Kamuyu gerçeklikten koruma arzusuyla güdülenmiﬂ iki parlamento üyesi Son Ç›k›ﬂ’› Müstehcen Yay›nlar Kanunu’na göre mahkemeye verdi ve –10 Aral›k
1966’da, Londra Marlborough Sulh Hukuk Mahkemesi’nde– kitab›n üç kopyas›na el konularak yok edilmesi hükmünü duyma tatminine eriﬂtiler. Sorumlu sulh hakimi Bay Leo Gradwell Son Ç›k›ﬂ’›n
“bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda yozlaﬂt›rmaya ve ahlaks›zlaﬂt›rmaya meyilli oldu¤unu ve dinledi¤i kan›tlara karﬂ›n edebi meziyetle15

riyle temize ç›kar›labilece¤ini düﬂünemedi¤ini” beyan etti. At›f
yapt›¤› kan›t ise estetik, sosyoloji ve pornografi konular›nda uzman
olan tan›klar taraf›ndan verilmiﬂti; kitab›n müstehcen olmak bir yana, Bat› ﬂehir yaﬂam›n›n ac› verici ve sars›c› belli veçheleri üzerine
ciddi bir çal›ﬂma oldu¤una dair tezlerini öne sürmelerine ve bunu
kan›tlamalar›na ra¤men, “yozlaﬂt›rmak ve ahlaks›zlaﬂt›rmak” gibi
deyimlerin belli belirsiz ça¤r›ﬂ›mlar› üstün geldi. Kitab›n okurlar›n›
yozlaﬂt›rma gücünün kan›t› oldu¤una dair suçlama iddia makam›na
aitti; ancak böyle bir kan›t ortaya konulmad›; belli oldu ki, böyle bir
kan›ta gerek de yoktu: “Rezillik” gibi basmakal›p suçlamalar içeren
cevaplar yeterliydi.
Sorumluluk gerektiren kamu görevlerinde bulunanlar›n tarafl›l›¤› mant›kla kar›ﬂt›rd›¤› günlerin çoktan geçti¤ini düﬂünmekle hata
etmiﬂim. Bir milletvekili “sekiz çocu¤umdan birinin bu rezilli¤e
maruz kalabilme ihtimalinden dehﬂet duyuyorum” ya da emekli bir
okul müdürü ﬁekspiryen bir edayla, “Tanr› ‹ngiltere’nin o¤ullar›n›
ve k›zlar›n› korusun” demeye görsün, pek çok insan müthiﬂ bir argüman dinlemiﬂ olman›n getirdi¤i tatmini duyuveriyor. Savc›n›n
sonradan bask› alt›nda nihayetinde bir ceza davas› açmas›na ra¤men, Brooklyn’e Son Ç›k›ﬂ hakk›nda göreve ça¤r›ld›¤› halde harekete geçmeyi baﬂlang›çta reddetmesi yeni okurlar› bütün kamu gardiyanlar›n›n bask›c› ya da kanuna dayanmadan hareket eden kiﬂiler
olmad›¤›na ikna etmiﬂ olabilir. Tiksinti uyand›ran bir konuya sofuca bir dehﬂetle tepki veren ve konunun ele al›nmas›n›n hakiki ahlaki amac›n› görmezden gelen, bu kanuna dayanmadan hareket eden
zihniyettir. Bask›c› zihniyete bakt›¤›n›zda korku, saplant› ya da her
ikisini birden görürsünüz. Olgun ve dengeli bir zihin ise, insani yozlaﬂman›n ya da toplumsal bir hastal›¤›n aç›¤a ç›kmas› karﬂ›s›nda
sars›ld›¤›nda, bu sars›c›l›¤› ›slah edici bir ﬂevke dönüﬂtürmekle ya
da en az›ndan merhamet uyand›rmas›n› sa¤lamakla ilgilenir. Burada bask› yoktur; daha ziyade, kötü haberleri kamuya yayarak, ac›y›
duyurarak sempati uyand›rmakt›r ihtiyaç.
Elinizde ilk kitab›n› tuttu¤unuz Hubert Selby Jr. onu pek çok
noktada tiksindirmiﬂ olmas› gereken bir iﬂi gerçekleﬂtirmek için olgun, dengeli ve iyi e¤itilmiﬂ zihnini kulland›. Medeniyetin art›k
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