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CESUR YENİ DÜNYA 

Yeni Dünya Gerçekten Cesur Mu? Yoksa Mutluluğun Arkasına Saklanan Bir Korkak Mı? 
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‘Her şeyin ulaşılabilir olduğu bir dünyada hiçbir şeyin anlamı yoktur.’ Yazarın bu 
ifadesi aslında ne kadar doğru? İnsan gerçekten elinde olanların kıymetini 
bilemeyip hep daha fazlasını mı ister? Yoksa hayatımızda sahip olduğumuz her şey 
bir hayalden mi ibarettir?  

Peki, bu karmaşanın içine bir denek olarak getirilen Vahşi hangi yolu seçmeliydi? 
İnsanların hiç acı çekmediği, herkesin birbirine ait olduğu, lüks ve zenginlik 
içerisinde yaşadığı Cesur Yeni Dünyayı mı, yoksa sevginin sahte olmadığı, 
cinselliğin zevk için yapılmadığı yoksul ve sefil bir hayatı mı? Kitabı okuduğum 
günden beri bu soruların cevabını bulmaya çalışıyorum. Vahşi’ nin yerinde olsam 
ne yapardım?  

Cesur Yeni Dünya günümüzden tam doksan yıl önce yazılmış ve uzak gelecekte 
insanların yaşayabileceği hayalî dünyayı anlatıyor. Bu dünyada tek gerçekliğin 
teknoloji olduğu ve insanların duygulardan uzak durması gerektiği fikri erken 
yaşlarda şartlandırılıyor. Aynı zamanda kitabın en çok dikkat çeken kısmı aile 
kavramının olmayışı ve aksine bu kavramın toplumun bozulmasını sembolize 

ediyor olması.  

Aile ile ilgili olarak özellikle ülkemizde de kabul gören tek eşlilik kavramı kitapta yasaklanmıştır. Kitapta geçen bu dünyada her 
kadın her erkekle birlikte olabilmekte ancak bu birlikteliklerin sonucunda bireylerin çocukları olmamaktadır. Çünkü çocuklar 
şişeler içerisinde Kuluçka ve Şartlandırma Merkezlerinde üretilmektedir.  

Bu şişelerdeki bebekler gen kalitesine göre farklı sınıflara ayrılmakta ve sınıfının kast sistemine uygun bir şekilde 
şartlandırılmaktadırlar. Aslında benim en çok ilgimi çeken kısım şartlandırma süreci olmuştur. Kitabın ilgili kısmı dikkatli 
okunduğunda Pavlov’un yaptığı koşullanma alıştırmalarının bebeklerde uygulandığını düşünüyorum. Bedava olduğu 
gerekçesiyle manzara ve doğadan; düşünmelerini engellemek içinse kitaplardan kaçınmayı elektrik şoku verilerek ve 
korkutularak yine aynı merkezde öğreniyorlar. 

Diğer bir şartlandırma yöntemi ise hipnopedyadır. Bu yöntemle ilk çocukluk döneminde olan bireyler uykularında dinletilen 
ahlak kurallarını öğrenmekte ve hayatlarının kalan kısmında bu kurallara bağlı olarak yaşamaktalar. Böyle bir dünyada 
yaşadığınızı hayal edin. Şu anda yaşadığımız dünyadan oldukça farklı gibi geliyor değil mi?  
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Ancak günümüzde televizyon, sosyal medya gibi birçok kitle iletişim aracında da kendi ahlak kurallarımızın aksine farklı 
davranış tarzlarına ve yaşam şekillerine şartlandırılmıyor muyuz? Elbette. Herkesin güzel görünmeye çalıştığı, herkesin 
kusursuz olmaya şartlandığı, sözde cesur ve yeni bir dünyanın içindeyiz aslında. Farkında olmadan şartlandırılarak algılarımızı 
bile değiştiriyoruz. 

Cesur yeni dünyanın içinde bana günümüzü hatırlatan bir başka kavram ise Soma. Soma aslında hiçbir yan etkisi olmayan, 
tamamen sentetik bir malzemeden yapılan ve kullanan kişilere mutluluk veren, üzüntülerini ve kaygılarını tamamen sıfırlayan 
bir madde.  

Gün içinde ve sonunda istediğiniz dozda alabilir ve sürekli mutlu kalabilirsiniz. Peki, bu madde size bir yerden tanıdık geliyor 
mu? Bence sosyal medya! Günümüz dünyasında sosyal medya kullanmayan birey sayısının oldukça az olduğu bilinen bir 
gerçek.  

Bunun yanı sıra sosyal medya kullanımı ile insanlar saatler geçirmektedir. Bu veri tabanları insanın mutlu olabilmesi ve stresini 
azaltması için tasarlanmıştır. Aynı zamanda soma gibi bağımlılık yaptığı da göz önünde bulundurulduğunda bir madde olarak 
hayatımızda bulunmasa da yazılım şeklinde hepimizin cebinde, evinde ve hayatında önemli bir yer edinmektedir. 

Kitapta Vahşi, Ayrı Bölge’de doğmuş ve sentetik dünyanın çok ötesinde bir gerçeklikte yaşamaktadır. Savaşlar, hastalıklar, 
yaşlılık ve ölümlerin bulunduğu bu dünya aslında yaşadığımız dünyanın ta kendisidir. Bu dünya daha fakir olmakla birlikte 
insanların en büyük zenginliği sevgi ve birbirine ait olma ihtiyaçlarından birinin karşılıyor. Gerçek sevgiyi Shakespeare’in 
kitaplarından öğrenen Vahşi; şişelerde büyüyen, her gün birbirinden farklı insanlarla birlikte olan, anne sevgisi nedir bilmeyen 
Lenina’ ya âşık olmuştur ve belirtilen yapay dünyaya dâhil olmaya çalışır.  

Yine yazının en başına dönelim. Her şeyi elde edebildiğimiz bu hayali dünyada Vahşi, hayatın anlamını bulabilir mi? Şu anda 
yaşadığımız dünyada sevgiye gerçekten değer veriyor muyuz? Mutsuzluğun acısını çekmeden mutlu olmanın bir anlamı var 
mı?  

Bu ve benzeri birçok soruyu yanıtlamak ve kendi içinizde tartışmak isterseniz Cesur Yeni Dünya tam size göre bir eser. Başta 
ne kadar uzak ve anlamsız gelse de kitap bittikten sonra kendi içinize döndüğünüzde bu cesur yeni dünyaya ait olduğunuzu 
göreceksiniz. Şimdiden keyifli okumalar. 

Somalarınızı içmeyi unutmayın! 

  

 

 

 


