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221B okurları için DETECt’in ne olduğunu 
ve böyle bir araştırma projesi fikrinin nasıl 
ortaya çıktığını anlatabilir misiniz?

DETECt, 2021 senesine kadar devam edecek 
üç senelik bir Horizon 2020 projesi. Projenin 
tam açılımı “Detecting Transcultural Identity in 
Popular European Crime Narratives” (Popüler 
Avrupa Suç Anlatılarında Kültürlerarası Kim-
liğin Tespiti). Genel hatlarıyla proje, edebiyat, 
film ve televizyonda yer alan suç anlatıları 
objektifinden Avrupa kavramını inceliyor. 

Bu projenin fikri Bolonya Üniversitesi’nden 
çıktı ki zaten bu üniversite de projenin ana 
araştırmacısı. Fakat bu fikir aynı zamanda Av-
rupa’da daha önce gerçekleştirilen ve suç anlatı-
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DETECt, Bolonya Üniversitesi önderliğinde hayata geçirilmiş ve çalışma-
larını Avrupa mekânı ve Avrupa’daki suç anlatıları üzerine yoğunlaştıran 
Avrupa Birliği destekli bir proje. Özellikle İskandinav polisiye anlatılar 

üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalarıyla Aalborg Üniversitesi’nde doçent doktor 
olarak görev yapan ve DETECt kapsamında proje liderlerinden biri olan Kim 
Toft Hansen ile bu önemli araştırma projesini konuştuk.

“OXFORD OLMADAN 
MÜFETTIŞ 
MORSE’U, 
STOCKHOLM 
OLMADAN MARTIN 
BECK’I DÜŞÜNMEK 
IMKÂNSIZ”

larının neden bu kadar popüler olduğuyla ilgili 
çalışmalar yürüten bazı araştırma projelerine de 
dayanıyor. Benim görev yaptığım Aalborg Üni-
versitesi, araştırma konsorsiyumunda yer alan 
18 partnerden biri. Bu konsorsiyuma Avrupalı 
birkaç üniversite, kütüphaneler ve yayıncılar 
gibi dış partnerler de dahil. 

Burada amaç genel olarak Avrupa’nın dört 
iletişimsel aşamada yani üretim, temsil, dağıtım 
ve karşılanma aşamalarında nasıl algılandığını 
anlayabilmek. Ben “Yaratıcı Endüstriler” üzeri-
ne kurulmuş olan, yerel ve uluslararası kitleler 
için suç anlatıları üretmekle ilgilenen bir alt 
projenin proje lideriyim. Bu çalışma benim daha 
önceleri suç anlatıları üzerine yaptığım çalış-
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malarla da ilgili elbette. Bu çalışmaların içinde, 
Nordik polisiye dizilerde mekânı, şehirleri ve 
kentsel/kırsal meseleleri ele alan bir proje de 
vardı. 

DETECt tam olarak neyi araştırmayı ve 
incelemeyi hedefliyor?

Suç anlatıları yıllar boyunca Avrupa’da epey 
başarı yakalayan bir tür aslında, tabii suç an-
latıları dünya genelinde benzer bir popülerliğe 
sahip. Dolayısıyla bu türün neredeyse evrensel 
bir cazibesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Fakat durum böyle olsa da bazı anlatılar ulus-
lararası mecralarda kolaylıkla yayılırken bazı 
anlatılar yerel/ulusal kitlelerin sınırları içinde 
gelişmiş. Biz DETECt olarak suç anlatılarının bu 
iki boyutuyla da yakından ilgileniyoruz çünkü 
bu, Avrupa’nın uluslararası algısının gerçekten 
nasıl işlediğiyle ilgili bize çok şey anlatıyor. 
Avrupa kimliklerinin bazı yönleri oldukça yerel 
kalırken diğer yönleri uluslararası bir düşünce 
yapısına evrilebiliyor. Bu bağlamda en temel 
amacımız, karmaşık ve çok katmanlı bir kıta 
olarak Avrupa’nın yerel ve uluslararası algılanı-
şında suç anlatılarının nasıl bir etkisi olduğunu 
anlayabilmek.

Tam olarak bu sebepten, yer markalama 
ve Avrupa kentçiliği, projede yer alan farklı 
meseleler. Farklı çalışma bölümleri arasında, 
mekân/yer ve coğrafya; sadece suç anlatıları-
nın uluslarası bir ölçekte yerel kimlikleri nasıl 
temsil ettiğini değil, aynı zamanda suç anlatı-
larını üretme ve dağıtmanın mekânsal mese-
lelerle nasıl ilgilendiğini anlamak için de çok 
önemli bir hal alıyor. Örneğin HBO’nun Doğu 
Avrupa’daki polisiye yapımlarında ve başarılı 
İsveç-Danimarka yapımı Bron/Broen’in farklı 
uyarlamaları sözkonusu olduğunda bu durum 
daha da yaygınlaştı. Yerler, şehirler ve kentsel/
kırsal müzakereler yoluyla uluslararası bir kitle-

ye yönelik yerel dramalara bağlı konularla ilgili 
içgörüsel tartışmaları tespit ediyoruz.

DETECt, Avrupa’daki suç anlatılarının mo-
dern tarihini araştırarak tam olarak nereye 
varmayı hedefliyor?

Kabaca söylemek gerekirse DETECt’in “ma-
kine dairesi” araştırma ve iletişimin iki, belki de 
üç yönünden oluşuyor.

Birincisi, bu elbette medya ve iletişim araştır-
maları yürütme konusunda çok geleneksel bir 
araştırma projesi: Üç temel iletişim kademesiyle 
ilgileniyoruz yani gönderen, mesaj ve alıcı. Bu-
nunla birlikte, DETECt’in orijinalliği projenin 
kapsamı veya erişiminde yatıyor. Avrupa’nın 
farklı coğrafi bölgelerini temsil eden üniversite 
kurumlarıyla suç anlatılarına yönelik herhangi 
bir araştırma daha önce hiç bu kadar uluslarara-
sı ölçekte yapılmadı. 1989’dan bu yana (Avru-
pa’nın, Berlin duvarının yıkılmasıyla önemli 
ölçüde kesintiye uğradığı bir yıl) bu türdeki 
gelişimi anlamaya çalışma ve suç anlatılarının, 
Avrupa kimliklerinin uluslararası farkındalığı 
konusuna nasıl katkıda bulunduğuna dair bir 
içgörü kazanma niyetindeyiz.

İkincisi, DETECt ayrıca Avrupa’nın daha 
geniş suç anlatıları kitlelerine farklı yöntemlerle 
iletişim kurmayı içeren dikkat çekici bir iletişim 
stratejisi içerir. Bu yöntemler içinde bir web si-

“SUÇ ANLATILARININ KÜLTÜRLERARASI DEĞIŞIM 
IÇIN NASIL TEŞVIK EDICI HALINE GELEBILECEĞI 

KONUSUNDAKI EN YAYGIN SORULARIN 
BAZILARINA CEVAP VERMEK ISTEDIK. IDDIALI BIR 
ŞEKILDE, YAPIM ŞIRKETLERI VE YAYINCILAR GIBI 

PAYDAŞLARA SUÇ ANLATILARIYLA DAHA GENIŞ 
KITLELERE NASIL ULAŞACAKLARINI ANLAMALARINDA 

YARDIMCI OLMAYI AMAÇLIYORUZ.”
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tesi platformu var ki bu da eylül ayı sonlarında 
Danimarka Aalborg’da düzenlenecek EURO-
NOIR konferansında duyurulacak. Platformun 
yanı sıra yerel üniversitelerdeki suç anlatılarını 
ve çevrimiçi öğrenme etkinliklerini kullanarak 
kültürlerarası Avrupa kimliklerini öğretmeyi 
içeren araştırma profiliyle birlikte bir Avrupa 
öğrenme topluluğu da kuruyoruz. DETECt’in 
uluslararası ana katkılarından biri, herkese açık 
bir MOOC olacaktır.

Son olarak, DETECt’in aynı zamanda hedef 
kitle olarak farklı Avrupa paydaşlarına sahip ol-
duğunu söyleyebiliriz. Daha önce de söylediğim 
gibi, dış iş ortakları araştırma konsorsiyumuyla 
bütünleştirildi ve bu yüzden suç anlatılarının 
kültürlerarası değişim için nasıl teşvik edici 
hale gelebileceği konusundaki en yaygın soru-
ların bazılarına cevap vermek istedik. İddialı 
bir şekilde, yapım şirketleri ve yayıncılar gibi 
paydaşlara suç anlatılarıyla daha geniş kitlelere 
nasıl ulaşacaklarını anlamalarında yardımcı 
olmayı amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra araştır-
malardan elde ettiğimiz temel çıktı, Avrupa 
Komisyonu için rapor haline getirilecek ve 
burada elbette suç anlatılarının kıtayı görmenin 
farklı yollarını araştırmaya dikkat ettiği üzerine 
bir etki bırakmayı hedefliyoruz.

Çağdaş suç hikâyeleri tarihini seçmemiz bizi, 
sosyal açıdan oldukça hassas olan bu tür aracılı-
ğıyla temsil edilen ve tartışılan önemli kültürel 
meselelere dikkat çekme fırsatıyla baş başa bıra-
kıyor. Bu, ilgi alanımızın 1989’dan önce tarihsel 
meselelerde yatmadığı anlamına gelmez çünkü 
çağdaş tarihsel suç anlatıları, oldukça önemli 

ölçüde, çağdaş Avrupa’nın tarihsel bilincini de 
içine alır.

Suç anlatıları, ortak bir Avrupa kimliğinin 
oluşmasına nasıl katkıda bulundu?

Öncelikle şunu söylemem gerekir, DETECt 
mutlaka “Avrupa kimliği” gibi bir kavram oldu-
ğunu yani Avrupa’ya ait sadece bir kimlik oldu-
ğunu iddia etmez. Bu nedenle suç anlatılarının 
belirli ve tek bir Avrupa kimliğinin oluşumuna 
katkıda bulunduğunu iddia etmiyoruz. Dikkatli 
bir şekilde, sadece araştırmanın değil aynı za-
manda anlamanın da epey zor olduğu ideolojik 
bir yolu ele alıyoruz.

Bunun yerine, suç anlatılarının “kültürlera-
rası Avrupa kimliği” dediğimiz şeyin anlaşıl-
masına nasıl katkıda bulunabileceğine odakla-
nıyoruz. Avrupa’nın yekpare bir kimliğe sahip 
olduğunu iddia etmek yerine, suç söylemlerinin 
Avrupa’da farklı kimlikler olduğunu açıkça or-
taya koyduğunu ve bu kimliklerin bazı bölümle-
rinin kültürlerarası bir erişime sahip olabilece-
ğini yani kıta genelinde önemli farklılıklar olsa 
bile Avrupa’nın bazı belirgin veya üstü kapalı 
referans noktalarını paylaşabileceğini gösterme-
ye çalışıyoruz ve bu referans noktalarından biri 
de popüler suç anlatıları olabilir.

Size bir örnek vereyim: Suç anlatılarının 
genel sınırlarına derinlemesine gömülmüş, 
neyin iyi neyin kötü olduğuna dair genel bir 
anlayış var gibi görünüyor. Tabii ki iyi ve kötü 
kavramı değişkenlik gösterebilir -benim bulun-
duğum Danimarka gibi küçük uluslar da dahil 
olmak üzere- ulusal bir kültür çerçevesinde bile 
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gerçekten fazlasıyla değişkenlik gösterebiliyor. 
Bununla birlikte, birçok suç anlatısında bize 
sunulan etik kavramı, suçların ve aynı zamanda 
cinayetlerin araştırılması gerektiğini söyler; 
çünkü cinayet kötü bir şeydir ve gerçek iyidir. 
Bu nedenle bir zamanlar suç anlatıları türünün 
“son iyi tür” olduğunu iddia etmiştim çünkü 
kimliklerin ve hakikatlerin yakalanmaya başla-
dığı modern bir dünyada gerçek, doğru, yanlış 
gibi değerlere bağlı olan bir tür bu. Ki bu da suç 
anlatısı türünün, gerçek ve ahlak kavramlarının 
kültürlerarası kitle tarafından daha geniş bir 
algılanışa sahip olabilmesi açısından öncülük 
ettiğini gösterir. 

Bunu, daha az soyutlayarak ortaya koyabi-
lirim: Suç hikâyeleri muhtemelen kıtadaki en 
popüler anlatı türü. Suç edebiyatı çoğu zaman 
pek çok ülkeye çevrilir ve dağıtılırken, tele-
vizyonda yer alan suç anlatıları yalnızca geniş 
çapta dağılmakla kalmaz. İzleyicilerin, coğrafi 
ve kültürel yakınlıklarında normal olarak sadık 
kaldıkları yaygın anlayışa da meydan okur. 
Örneğin Danimarkalı DR, son derece popüler 
bir televizyon dizisi olan The Killing’i üretti. Bu 
dizi tüm dünyaya dağıtıldı ve aynı zamanda 
Amerikan ve Türk versiyonu yapıldı ve ayrıca 
bir İngiliz romanına konu oldu. Bu örnek bize, 
popüler suç anlatılarına yönelik kültürlerarası 
bir ilgi olduğunu gösterir ve farklı kültürlere 
mensup insanların fazlasıyla ortak noktaya sa-
hip olduğu gibi oldukça basit bir gerçeği bizlere 
anlatır.

Bununla birlikte, elbette Avrupa bağlantısal-
lığını daha yukarıdan aşağıya çıkarmaya çalışan 
bir dizi başlık da var. Genel olarak Avrupa fi-
nansal destek programları, özellikle kıta kimliği 
üretilmesinde ideolojik bir ilgiyi işaret eden suç 
anlatılarının üretiminin ve dağıtımının finans-
manında göze çarpan bir parça haline gelmiştir. 
Bu nedenle suç hikâyeleri sözkonusu olduğunda 
film ve televizyon için ortak yapım girişimle-
rine yönelik artan bir ilgi sözkonusu. Ki bunu 

daha önce herhangi bir ortaklıkta bulunmamış 
kültürler arasında bile görebiliyoruz, Romanya-
Almanya ortak yapımı Hackerville ya da İsveç-
Fransız ortak yapımı Midnight Sun gibi. Suç 
dramaları aracılığıyla Avrupalı bir kimliği ortak 
bir şekilde oluşturabilmeye yönelik en dikkat 
çekici girişim TV dizisi The Team oldu. Bu proje 
Avrupalı birçok ortak yapımcıyı barındırıyordu 
ve “Avrupa Suç Anlatıları Şarkı Yarışması” ola-
rak isimlendirilmişti. Amerikalı yapımcılar bile 
Avrupalı ortak yapımcıların ürettiği üç sezonluk 
televizyon dizisi olan Crossing Lines ile birlikte 
bu kültürlerarası Avrupa kimliği düşüncesine 
ilgi gösterdi aslına bakarsanız. 

Bununla birlikte, benim görüşüme göre 
Avrupa genelindeki suç anlatıları üç seviyeye 

“SUÇ EDEBIYATI ÇOĞU ZAMAN PEK ÇOK ÜLKEYE ÇEVRILIR VE DAĞITILIRKEN TELEVIZYONDA YER ALAN 
SUÇ ANLATILARI YALNIZCA GENIŞ ÇAPTA DAĞILMAKLA KALMAZ. IZLEYICILERIN, COĞRAFI VE KÜLTÜREL 
YAKINLIKLARINDA NORMAL OLARAK SADIK KALDIKLARI YAYGIN ANLAYIŞA DA MEYDAN OKUR. ÖRNEĞIN 
DANIMARKALI DR, SON DERECE POPÜLER BIR TELEVIZYON DIZISI OLAN THE KILLING’I ÜRETTI. BU DIZI 
TÜM DÜNYAYA DAĞITILDI VE AYNI ZAMANDA AMERIKAN VE TÜRK VERSIYONU YAPILDI VE AYRICA BIR 
INGILIZ ROMANINA KONU OLDU. BU ÖRNEK BIZE, POPÜLER SUÇ ANLATILARINA YÖNELIK KÜLTÜRLERARASI 
BIR ILGI OLDUĞUNU GÖSTERIR VE FARKLI KÜLTÜRLERE MENSUP INSANLARIN FAZLASIYLA ORTAK NOKTAYA 
SAHIP OLDUĞU GIBI OLDUKÇA BASIT BIR GERÇEĞI BIZLERE ANLATIR.”
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ulaşıyor: Birincisi, birçok anlatı yerel/ulusal 
sınırların dışındaki izleyicilere ulaşmıyor; 
ikincisi, artan sayıda dizi ya da film, Avrupa 
genelinde Akdeniz, Doğu veya İskandinav 
bölgesi gibi bölgesel kimlikleri yeniden üreti-
yor; üçüncüsü, üretilen suç hikâyelerine kıyasla 
sadece birkaç başlık uluslararası ilgi seviyesine 
ulaşabiliyor. Bu, temel olarak kimliklerin yerel, 
bölgesel ve uluslararası düzeyde nasıl müzakere 
edildiğine dair çok şey anlatıyor. Ayrıca suç 
anlatılarını kimlik müzakereleri için kültürel bir 
çıktı modeli olarak kabul edersek oldukça aşikâr 
bir hal alıyor. 

Bu projeye ortak paydaşlar dışında kimler 
katkıda bulunabilir? Bunu nasıl yapabilirler?

DETECt ile etkileşime girmek ve projeye 
katkıda bulunmak oldukça çeşitli şekillerde 
mümkün. Katılmak isteyen herkese açık olacak 
bir Avrupa öğrenme topluluğu kuruyoruz. 
Topluluk için platform henüz hazır değil ancak 
beta sürümü sonbaharda sunulacak. Bu konuda 
en son haberleri almak için web sitemizde veya 
sosyal medyada bizi izlemeye devam edebilirsi-
niz.

DETECt ayrıca biri araştırmacılar diğeri de 
paydaşlar için iki farklı ağ kurdu. Araştırma 
ağı zaten dünyadaki araştırmacıları ve diğer 
araştırma projelerini kapsamakta. DETECt’in 
değindiği konulara özel ilgi duyan herhangi 
bir araştırmacının katılımına oldukça açığız. 
Araştırma ağına katılmak için tek yapmanız 
gereken, projeden biriyle iletişime geçmek.

Paydaş ağı, DETECt araştırma faaliyetlerine 
ilgi duyan farklı dış iştiraklardan oluşur. Bu ağ 
yapımcılardan, yayıncılardan, distribütörlerden, 
fikir önderlerinden ve gazetecilik sektörüne 
mensup kişilerden oluşur. Avrupa suç anlatıları 

hakkında söyleyecek bir şeyleri olan herkesin 
fikirlerini duymaya ve bu paydaş ağına katıl-
mak isteyen kişilere açığız. Hem araştırma hem 
de paydaş ağı için, projede gizlilik konusundaki 
yasal kısıtlamalar nedeniyle uygulanacak resmi 
bir prosedür var sadece, ki bu da büyük projeler 
için oldukça normal.

Son olarak, DETECt süresi boyunca, Avru-
pa çapında film gösterimleri ve uluslararası 
konferanslar da dahil olmak üzere bir dizi açık 
etkinliğimiz olacak. Bir sonraki büyük etkinli-
ğimiz bu sonbaharda Aalborg’daki EURONOIR 
konferansımız. 2021’de ise Roma’daki büyük 
bir konferansla projeyi kapatacağız. Yapmanız 
gereken tek şey, web sitemizdeki ve temel haber 
odamız olan sosyal medyadaki iletişim merkezi-
mizi ziyaret etmek. Bizi arayın ya da takip edin, 
böylece tüm etkinliklerden haberdar olabilirsi-
niz.

Bu projeden elde edilen bilgileri ve verileri 
ne şekilde kullanmayı planlıyorsunuz? 

Temel olarak, üniversite öğrencileri ve suç 
anlatı araştırmacıları da dahil olmak üzere Av-
rupa’daki öğrencilerde bir iz bırakmayı umu-
yoruz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 
bir araştırmayı yürütmenin bir parçası olarak, 
sonuçlarımızı daha geniş bir Avrupa toplulu-
ğuna iletme yükümlülüğümüz de mevcut. Bu 
hem zorlu bir görev hem de oldukça ilgi çekici 
aslına bakarsanız, çünkü bu bize biriktirdiğimiz 
bilgileri, normalde araştırma çıktı modelleriyle 
haşır neşir olmayan insanlarla paylaşma fırsatı 
veriyor. Son olarak, suç anlatılarının kültürel 
sınırlar boyunca nasıl üretilebileceği, finanse 
edilebileceği ve paylaşılabileceği üzerine bir etki 
yaratmayı amaçlamak konusunda da çok iddia-
lıyız. Bu şekilde Avrupalı öğrencileri, Avrupalı 
izleyicileri ve Avrupalı karar vericileri içeren 
üçlü bir etki stratejisine sahibiz.

Bu araştırma projesi aracılığıyla elde 
ettiğiniz içgörülerden bazılarını paylaşabilir 
misiniz? Örneğin dosya konumuzla ilgili ola-
rak, Avrupa “mekânı”nın suç anlatılarındaki 
yerinden biraz bahsedebilir misiniz?

DETECt araştırma profili, suç anlatılarının 
mekânsallığıyla ilgili çok belirgin bir duruşa 
sahip. Anlatılar nerede üretilir? Hangi mekânlar 
kullanılır? Anlatıların bulundukları ortam-
lar nerelerdir? Avrupa’daki belirli konum ve 
bölgelerin kullanımının yerel ve uluslararası 
etkisi nedir? Kıtadaki yerler, şehirler ve coğrafi 
bölgeler suç anlatılarıyla birlikte nasıl markala-

“KELIMENIN TAM ANLAMIYLA ‘ŞEHIRLER OLMADAN SUÇ 
ANLATILARININ OLMAYACAĞINI’ SÖYLEYEBILIRSINIZ. BU 

ELBETTE, BAZILARI IÇIN BIR NEBZE ABARTIYA KAÇMAK 
OLABILIR ÇÜNKÜ AVRUPA’DAKI KIRSAL SUÇ ANLATILARININ 

SÜREKLI YÜKSELIŞINI DE GÖZLEMLIYORUZ. BUNUNLA 
BIRLIKTE, LONDRA OLMADAN SHERLOCK HOLMES’Ü, PARIS 

OLMADAN JULES MAIGRET VEYA AUGUSTE DUPIN’I, LOS 
ANGELES OLMADAN PHILIP MARLOWE’U, BUDAPEŞTE 
OLMADAN ZSIGMOND GORDON’I, OXFORD OLMADAN 

MÜFETTIŞ MORSE’U, STOCKHOLM OLMADAN MARTIN BECK’I, 
BERLIN OLMADAN BERNIE GUNTHER’I DÜŞÜNMEK IMKÂNSIZ.”
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nır? Bu tür stratejiler, çeşitli Avrupa kimlikleri-
nin ve kültürlerarası kimliklerin oluşumundaki 
gelişmeleri nasıl yansıtır? Başka bir deyişle suç 
anlatılarının geçtiği “yerler”, tüm vizyon ve 
perspektifleriyle projeye gerçekten nüfuz etmiş 
durumdadır.

Buna şehircilik meseleleri de dahildir elbette. 
Kelimenin tam anlamıyla “şehirler olmadan 
suç anlatılarının olmayacağını” söyleyebilirsi-
niz. Bu elbette bazıları için bir nebze abartıya 
kaçmak olabilir çünkü Avrupa’daki kırsal suç 
anlatılarının sürekli yükselişini de gözlemliyo-
ruz. Bununla birlikte, Londra olmadan Sherlock 
Holmes’ü, Paris olmadan Jules Maigret veya 
Auguste Dupin’i, Los Angeles olmadan Philip 
Marlowe’u, Budapeşte olmadan Zsigmond Gor-
don’ı, Oxford olmadan Müfettiş Morse’u, Stock-
holm olmadan Martin Beck’i, Berlin olmadan 
Bernie Gunther’ı düşünmek imkânsız. Bu liste 
devam eder elbette ve eminim İstanbul’da yer 
alan birçok suç hikâyesini de içerebilir. Hatta bu 
eserlerden bazıları, anlatı açısından bakıldığında 
şehirlerin en az ana dedektif karakteri kadar 
önemli birer karakter haline geldiklerini iddia 
edebilir. 

Bu nedenle DETECt’teki faaliyetlerimizin 
çoğu yerlerin, mekânların ve şehirlerin suç 
anlatılarındaki rolünü ele alır. İlk araştırma 
raporumuz, yer stratejileri ve yer markalama-
sıyla ilgileniyor örneğin; yerler ve mekânlar 

bu yıl daha sonra EURONOIR konferansının 
çok önemli bir kolunu oluşturacak. Danimarka 
Aarhus’taki bir yerel turizm acentesi de DE-
TECt projesinin resmi bir ortağı ki bu da bize 
suç anlatılarına ilişkin turizm perspektiflerini 
de dahil etme fırsatı sunuyor. Aarhus’taki 
konferansta Edinburgh için Ian Rankin uygu-
lamasını sunacağız; bu, şehirde bulunan yerel 
suç hikâyelerini sunan bir mobil uygulama ve 
aynı zamanda DETECt’in ana çıktılarından 
biri. Bu uygulama, akıllı telefon teknolojisi için 
kullanılabilen yeni bir format ve akıllı telefon-
lar için böyle bir uygulamayı geliştirebilmek 
bize Avrupa’daki birçok farklı şehir için aynı 
formatı kullanabilme fırsatı sağlayacak. Bunun 
yanı sıra DETECt portalı -öğrenme toplulu-
ğuyla kullandığımız ana arabirimimiz- aracı-
lığıyla Avrupa’yı suç anlatıları çerçevesinde 
haritalamaya başladık. Yani farklı konuları göz 
önünde bulundurarak gerçek Avrupa haritaları 
kullanıyoruz. Bu, ana şehir konumlarına özel 
dikkat göstererek hazırladığımız bir suç dizile-
ri haritasını da içeriyor.

Sonuç olarak, özellikle Avrupa suç anlatı-
larına ilişkin bir araştırma projesi yürütmek, 
konumlar ve şehirciliğe karşı doğal bir dikkat 
geliştirmeyi gerektiriyor çünkü Avrupa, suçla 
ilgili hikâyeler anlatmak için üretken ortamlar 
olarak kullanılan birçok şehirden oluşan coğrafi 
bir varlık. 
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