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Günden güne büyüyen Desen’in 2018-2019

kitaplar koleksiyonunu genişletti. Her

grafik romanlara, mangalardan karikatür

ilki Oscar ve Alma ödüllü Shaun Tan’in

kataloğunda resimli ve sessiz kitaplardan
kitaplarına, her yaştan okura hitap eden

yaştan okura seslenen resimli kitaplardan
Ağustosböceği adlı kitabı. Sanatçı, ağır

özel bir koleksiyon sunuyoruz. Yeni yayın

koşullar altında takdir görmeden saatlerce

istediğimiz meseleleri kendine dert

insanın dramını anlatıyor. Bu yıl öne çıkan

çağımızın önemli anlatım türlerinden biri

yüzyılın en önemli entelektüellerinden olan

Artık sürekli ölüme meydan okuyan süper

için karısı Giulia’ya yazdığı mektupların

değerleriyle belli izlekler üzerinden

Fare ile Dağ, savaş nedeniyle doğası harap

olarak günümüz dünyasının sorunlarını ele

ile yeniden kalkınmasını anlatan, yaşsız bir

yılımızda, yine farkındalık yaratmasını

çalışan ve neredeyse köle hâline gelen

edinen eserlere yer verdik. Grafik roman,

resimli kitaplarımızdan biri de yirminci

olarak her geçen gün okur kitlesini artırıyor.

Antonio Gramsci’nin, çocuklarına anlatması

kahramanların yer aldığı, çoğunluğun

birinde söz ettiği bir halk masalına dayanıyor.

kurgulanan çizgi romanlara bir alternatif

edilmiş bir köyün dayanışma ve elbirliği

alan, hikâyesiyle ve görselleriyle roman

resimli kitap. Daha önce Bir Dileğim Var ile

tadı veren, estetik açıdan özgün ve yenilikçi

çalışmalara daha fazla yer açılmış durumda.
Biz de Desen olarak çağımıza tanıklık

eden, kadın haklarından taciz sorununa,
mülteci krizinden yaşlılık, Alzheimer ve

depresyon gibi hepimize ait konulara eğilen
bu kitapları Türkçeye kazandırarak okura
ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Desen yeni yayın döneminde çocukların
olduğu kadar yetişkinlerin de hayal

güçlerini teşvik ettiği düşüncesiyle resimli

ilk defa Türkçede kitabı yayımlanan Tayvanlı
çizer Jimmy Liao, duygu dolu öyküleri

sürrealist çizimlerle birleştirip rengârenk,

rüya gibi masallar anlatmaya devam ediyor.
Sen Benim Her Şeyimsin, yas ve teselli
üzerine çarpıcı bir eser.

Bu yıl grafik roman türünde de çok

önemli kitaplar yayımlamaya devam

ediyoruz. Yazar, avukat ve hak savunucusu
Brent Williams ile dünyaca ünlü çizer
Korkut Öztekin’in imzasını taşıyan

Ormandan Çıkış, modern çağın en önemli sorunlarından biri

olan depresyon üzerine cesaret ve ümit dolu bir grafik roman.

Güz döneminin ilk kitaplarından biri, daha önce Öncü Kadınlar

ve Babalar ve Kızları ile tanıdığımız Mary Talbot’ın Kızıl Azize: Bir
Ütopyanın Peşinde adlı grafik romanı. Talbot, kitapta 1871 Paris

Komünü ile ileri görüşlü bir öğretmen, ütopyacı bir hayalperest,
şair ve feminist olan Louise Michel’in mücadele dolu hayatını

anlatıyor. Isabel Greenberg’in hem yazıp hem resimlediği Evvel
Zaman İçinde Dünya, folklorik öğeleri kullanarak “kahramanın
yolculuğu” temasını naif bir aşk hikâyesiyle birleştiriyor.

Fransız çizer Barroux’nun Paris’teki bir çöp konteynerinde

bulduğu meçhul bir Fransız askerinin Birinci Dünya Savaşı’nın ilk
iki ayında tuttuğu günlükten yola çıkarak kurguladığı belgesel

özellikler taşıyan grafik romanı Ateş Hattı ise “tanıklık” kavramına
dair çarpıcı bir kitap. Atom bombasının masum insanlarda açtığı

onulmaz yaraları, savaşın korkunç sonuçlarını ve Japonya’nın savaş

sonrasında yaşadığı tüm zorlukları Gen adlı bir çocuğun gözünden
aktaran Nakazawa, serinin beşinci kitabı olan Yalınayak Gen:

Bitmeyen Savaş’ta Hiroşima’yı takiben ortaya çıkan hastalıklara ve
geniş çaplı kıtlıklara odaklanıyor.

Resimli kitapların büyülü dünyasından ilham alacağınız bir yıl
olması dileğiyle.

İyi okumalar…

Resimli kitaplar, çocukların
olduğu kadar yetişkinlerin de hayal
güçlerini geliştirir.

Karakalemle yaratılmış bu sıradışı
ve gizemli dünyada, rüya mantığı ve
çağrışımlar yoluyla iç içe giren resimler
okuru kendi hikâyesini oluşturmaya,
ayrıntıları keşfetmeye, düşüncenin
derinlerine inmeye teşvik ediyor. Kesin
açıklamalar, doğru ve yanlışlar yerine
çocukların bir araya getirip düşünce
geliştirebilecekleri “gürültü-sessizlik”,
“deniz-çöl”, “gökyüzü-yeryüzü” gibi
gündelik hayattan karşıt çiftlerin
öneri olarak sunulduğu, çocuklarla
ebeveynlerinin istedikleri resmi seçerek
hayal güçlerini özgür bırakabilecekleri,

Rüya Mantığı Ve Çağrışımlar
Yoluyla iç içe Giren Resimler
“Bu görkemli biçimde çağrışımsal imajlar, insanı gülümseten bir
dehanın ürünleri. Şüpheye yer bırakmayacak denli muhteşem,
aynı derecede kafa karıştırıcı ve eğlenceliler.”
						
Kinderlit

Einar Turkowski
1972 yılında Almanya’da doğan sanatçı Kiel
kenti yakınlarındaki küçük bir kasabada büyüdü.
Hamburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden
mezun oldu, aynı üniversitede kitap illüstrasyonu
üzerine ders verdi. Çizimleri uluslararası alanda
sergilenen, kitapları pek çok dilde yayımlanan
sanatçı, birçok ödülün de sahibi oldu. “Es war
finster und merkwürdig still” çalışmasıyla 21.
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Shaun
Tan
Avustralyalı sanatçı, kariyeri
boyunca Hugo, Alma-Priset gibi
birçok saygın ödüle layık görüldü.
Kendi çizimlerinden oluşan yaklaşık
20 kitabı bulunan Shaun Tan, The
Lost Thing ile 2011 yılında en iyi kısa
animasyon dalında Oscar kazandı.

Hayran olmaktan
kendinizi
alamayacaksınız...
Shaun Tan’in bu
eseri çocuksu bir
merak ve insana
ilişkin samimiyetle
dolup taşıyor.
New York Times

R E S İ M L İ K İ TA P

Çalışma Yaşamında
Köleleşen İnsanın Dramı

Oscar ödüllü Avustralyalı
sanatçı Shaun Tan’in yeni
resimli kitabı, plazada çalışan
bir ağustosböceği üzerinden
ağır koşullar altında takdir
görmeden, terfi etmeden
saatlerce çalışan insanın
dramını anlatıyor. Shaun Tan,

Ağustosböceği
bir hikâye
anlatıyor.
İyi bir hikâye.
Basit bir
hikâye.
Her insanın
anlayacağı bir
hikâye.
Tok tok tok!

ağustosböceğini çok yerinde
bir metafor olarak kullanarak
günümüzün çalışma yaşamını,
ofis içi insan ilişkilerini,
ayrımcılığı, zorbalığı, insanın
salt çalışmak için yaşamaya
başlamasını ve giderek köle
hâline gelişini ele alıyor. İnsanın
yeteneklerini takdir etmeyen,
gelişmesi yönünde onu teşvik
etmeyen, herkesi tektipleştiren
yaklaşımı eleştiriyor.

AĞUSTOSBÖCEĞİ
Yazan ve Resimleyen: Shaun Tan
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Resimli Kitap / Yetişkin
Baskı Detayları: Sert Kapak, 185x240 mm,
40 sayfa, mat kuşe kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Çalışma, Yabancılaşma, Zorbalık,
Ayrımcılık, Ötekileştirme
Basım Tarihi: Ağustos 2018
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göç yolunda
bir yalnızlık senfonisi...

Sanatçının beş yıllık çalışmasının
ürünü olan Uzak, her detayı
karakalemle, elle çizilmiş, sanatsal
açıdan ender bir kitap olmasının yanı
sıra, mülteciliği, yersiz yurtsuzluğu,
yabancı olmayı, yalnızlığı ve umudu
şiirsel bir görsellikle sunan bir
grafik roman. Shaun Tan, okurlarını
sınırlardan bağımsız kılan türden,
evrensel bir sanatçı. Eserin sessizliği
de onun bu evrensel yönünü
vurguluyor: Konuştuğumuz dil
ne olursa olsun, sevinçlerimiz ve
acılarımız ortak.

UZAK
Yazan ve Resimleyen: Shaun Tan
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 235x310 mm, 128 sayfa,
parlak kuşe kâğıt, sert kapak,
Etiketler: Aile, Göç, Sığınmacılık
Basım Tarihi: Şubat 2014

9 786055 678395

Shaun Tan’in fantastik imgeler
yaratmadaki ustalığı müthiş.
Haluk Kalafat, Radikal
Kitabın ödülleri:
→ Angoulême Uluslararası
Çizgi Roman Festivali, En İyi Albüm 2008
→ Peter Pan Ödülü, 2011
DESEN 2018-19 // 9

asla kuralları çiğneme!
özellikle de ne olduklarını anlamıyorsan...

Sen sen ol, elindeki
kavanozu düşürme.

Çocukları, var olan kuralları
sorgulamaya sevk ederek kendi
kurallarını koymaya teşvik eden,
şiirsel imgelerle bezeli, gizem dolu
bir kitap. Her kural bir macera,
her kural kendi başına bir hikâye...
Ve aslında her kural çiğnenebilir ve
bunun sonunda şaşırtıcı sonuçlar
doğurabilir. Üstelik bu durum
bazen korkutucu, bazen komik,
bazen de tuhaf olabilir!
Kitabın ödülleri:
→ Boston Globe-Horn Kitap Ödülleri,
Onur Ödülü 2014
→ Ditmar Ödülleri,
En İyi Sanatsal Kitap, 2014

ASLA NEDEN DİYE SORMA
Yazan ve Resimleyen: Shaun Tan
Türkçeleştiren: Tuğçe Akyüz
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: Sert Kapak, 235x260 mm
Etiketler: Gizem, Keşif, Merak
Basım Tarihi: Haziran 2015

R E S İ M L İ K İ TA P

taşra yaşamından
evrensel manzaralar...
Etkileyici
çizerliğinin yanı sıra
edebi yeteneğine
de tanıklık
ettiğimiz Oscar
Ödüllü sanatçı
Shaun Tan, sosyal
taşlamalarla dolu,
hayal gücünü
sınırsız kılan 15
resimli öyküyle
insanın varoluşuna
dair tuhaflıkları
kendine has
inceliğiyle açığa
çıkarıyor.

Shaun Tan’in sıradışı çizimlerine bu kez,
bazen komik ve absürd, bazen naif ve
duygusal anlatılar eşlik ediyor. Haritanın
bittiği yerde sahiden dünyanın sona
erip ermediğini keşfetmeye çalışan iki
kardeşin çıktığı keşif yolculuğu, öğrenci
değişim programıyla farklı bir kültüre
konuk olan, uzaylıdan hallice, sevimli
misafir Eric, denizden oldukça uzak
bir bahçenin ortasında beliriveren dev
deniz hayvanı... Ya da insanların arka
bahçelerine devlet tarafından yerleştirilen
balistik füzelerin, yine insanlar tarafından
çiçek saksılarına, köpek kulübelerine
ve hatta pizza fırınına dönüştürülüşü...
Yabancı bir yerde yabancı olma durumu...
Kısacası Shaun Tan, insana ait hâllere,
sıradan olanın keşfine odaklanıyor.
Kitabın Ödülleri:
→ Ditmar Ödülleri,
En İyi Sanatsal Kitap, 2009
→ Adelaide Edebiyat Festivali,
Çocuk Edebiyatı Ödülü, 2010
→ En İyi Genç Yetişkin Kitabı,
Amerikan Kütüphaneleri Birliği, 2010

TAŞRADAN ÖYKÜLER
Yazan ve Resimleyen: Shaun Tan
Türkçeleştiren: Şirin Etik
Resimli Öyküler / Her Yaş
Baskı Detayları: Sert Kapak, 180x240 mm
96 sayfa, mat kuşe kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Arkadaşlık, Farklılıklar, Keşif
Basım Tarihi: Nisan 2017
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Tayvanlı Sanatçı Jimmy

Liao’dan

Sihirli bir hikâye
İnsanlar neden dilek tutmak ister? Bir
insan kaç dilek tutabilir? İnsan gerçekten
yıldızlara dokunabilir mi? Sihirli lamba
gerçek mi? Kötü insanların dilekleri
gerçekleşmek zorunda mı?
Sihirli bir lambanız olsaydı ne dilerdiniz?
Peki tek bir dilek hakkınız olsaydı?

Küçük bir oğlan, deniz kıyısında bir çaydanlık
bulur. Birlikte çok güzel vakit geçirirler. Ama
hava kararmaya başlayınca, eve dönmesi gerektiği
için çocuk, çaydanlıkla vedalaşır. Çaydanlık onun
gidişine çok üzülür ve ayrılmak istemez, çünkü
ilk defa biri, onun sihirli bir lamba olduğunu
düşünmemiştir. Ne var ki, çocuğun annesi eve
dışarıdan bulduğu tuhaf şeyleri getirmesinden
hoşlanmıyordur. Tabii, bu bir sihirli lamba değilse!

Jimmy Liao
1958 yılında Taipei’de doğmuştur.
Güzel Sanatlar alanında eğitim görmüş,
12 yıl boyunca reklam şirketlerinde
çalıştıktan sonra, tamamen kitap yazıp
resimlemeye başlamıştır. Kullandığı
şiirsel dil ve hayal gücünün yanı sıra
çarpıcı çizimleriyle öne çıkan sanatçının
eserleri, İngilizce, Fransızca, İspanyolca,
Portekizce, Almanca, İtalyanca başta
olmak üzere 20’den fazla dile çevrilmiş;
filmlere, televizyon dizilerine, tiyatro ve
müzikallere uyarlanmıştır. Uzakdoğu’nun
en sevilen sanatçılarından biridir.

Jimmy Liao
“İnsanlar
güzel varlıklar
çünkü hayal
kurabiliyorlar.”
Jimmy Liao

desenyayinlari.com.tr
DesenYayinlari.Tudem
desenyayinlari
desenyayinlari

Tayvanlı sanatçı Jimmy Liao’dan,
şiirsel anlatım ve hayal gücüyle
dolup taşan, her yaştan okurun
kalbine uzanacak sihirli bir hikâye.

Türkçeleştiren: Ümit

Mutlu

Bir dileğim var
BİR DİLEĞİM VAR
Yazan ve Resimleyen: Jimmy Liao
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: Karton Kapak, 215x160 mm
128 sayfa, kuşe kâğıt, resimli, renkli baskı
Etiketler: Yaşam, Arkadaşlık, Dilekler
Basım Tarihi: Kasım 2017

R E S İ M L İ K İ TA P

“O odada kim var?
O istasyondan artık tren
geçmiyor mu? Yazılan
mektuplar yerlerine
ulaşmıyor mu? Anılar da
bir gün yok oluyor mu?..”
Jimmy Liao

Kaybetmek,
gerçekten
kaybetmek midir?
Tayvanlı çizer Jimmy Liao, duygu dolu
öyküleri sürrealist çizimlerle birleştirip
rengârenk, rüya gibi masallar anlatmaya
devam ediyor. Ve bu masallar aslında
yetişkinleri daha çok etkiliyor...

Köpeği vefat eden küçük bir çocuğun tek tesellisi, annesinin
ona verdiği pelüş bir köpektir. Ama basit bir oyuncak,
gerçeğinin yerini nasıl tutabilir ki? Hayal gücüyle çalışan
umut dolu bir düşünce treni, en büyük kayıpların bile
üstesinden gelebilir.
Jimmy Liao, Sen Benim Her Şeyimsin’de sihirli bir evren
kurarak ümit dolu bir rüyanın ilmeklerini dokuyor.
SEN BENİM HER ŞEYİMSİN
Yazan ve Resimleyen: Jimmy Liao
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu
Resimli Kitap / Her Yaş
Etiketler: Hayal Gücü, Yasla Başa
Çıkma, Teselli

Basım Tarihi: Ocak 2019
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Başlangıçta
ufacık tefecik
minik

Blandino
Franco ve
José Carlos
Lollo
Brezilya doğumlu Blandina
Franco, çocuklar için kitaplar
yazmaktadır. José Carlos
Lollo ise Brezilya’daki en
büyük reklam ajansları için
çalışmış ve yapmayı en
çok sevdiği şeyin çocuk
kitaplarını resimlendirmek
olduğunu fark etmiş, ödüllü
bir sanat yönetmenidir.
Blandina Franco ve José
Carlos Lollo son yedi
yılda birlikte otuzdan fazla
çocuk kitabı yayımladılar. İki
kez “En İyi Çocuk Kitabı”
dalında Jabuti Ödülü’nün
finaline kaldılar ve 2012
Bologna Ragazzi Ödülü’nde
mansiyon kazandılar.

R E S İ M L İ K İ TA P

bir öfkeydi

Kitap, öfke gibi kuvvetli ve yıkıcı bir duygunun önyargı, şüphe,
bencillik, kıskançlık ve tahammülsüzlük gibi duygularla beslenip
kontrol edilmediğinde nasıl büyüğünü ve insanı ele geçirdiğini,
mizahi bir dille ve çarpıcı görsellerle anlatan bir kitap. Bu
noktada da sağduyumuzu korumamızın önemine işaret ediyor.
Yetişkinlerin özellikle okuması gereken, resimli ve her yaşa
hitap eden bir kitap.

ÖFKE
Yazan: Blandino Franco
Resimleyen: José Carlos Lollo
Türkçeleştiren: Özgür Gökmen
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: Sert Kapak, 194x255 mm
40 sayfa, kuşe kâğıt, renkli
Etiketler: Duygular, Öfke, Sağduyu
Basım Tarihi: Eylül 2018

Lütfen
Bu Öyküyü
Çocuklara Anlat!
Fare ile Dağ, yirminci yüzyılın en önemli
entelektüellerinden olan Antonio Gramsci’nin,
çocuklarına anlatması için karısı Guila’ya yazdığı
mektupların birinde söz ettiği bir halk masalına dayanıyor.
Hikâyeye göre bir çocuk uyumaktadır. Yanında,
uyandığında içmesi için büyük bir bardak süt vardır.
Fakat fare sütü içer. Çocuk uyanıp da sütü bulamayınca
ağlar; buna üzülen fare süt bulmak için keçiye gider. Keçi
de ona yiyecek ot bulabilirse süt verebileceğini söyler.
Fare bu sefer ot için kıra gider fakat kavrulmuş otlak
suya muhtaçtır. Bunun üzerine fare, çeşmeye gider.
Savaşta viran olmuş çeşmedeki su ise boşa akmaktadır.
Çeşmeyi onarmak için ustanın taşa ihtiyacı vardır. Taşı
sağlayacak dağ, savaş nedeniyle tahrip edilmiş, ormanlar
yok edilmiştir. Fare ile Dağ, savaş nedeniyle doğası harap
edilmiş bir köyün dayanışma ve elbirliği ile yeniden
kalkınmasını anlatıyor.

FARE İLE DAĞ
Yazan: Antonio Gramsci
Resimleyen: Laia Domènech
Türkçeleştiren: Özgür Gökmen
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: Sert Kapak,
245x225 mm, 48 sayfa
Etiketler: Doğa, Çevre, Dayanışma

Basım Tarihi: Ekim 2018

Antonio Gramsci
Antonio Gramsci, Yirminci yüzyılın en önemli entelektüellerinden biriydi.
1926’da Mussolini hükümeti tarafından tutuklandı ve 20 yıl hapis cezasına
mahkûm edildi. İyi olmayan sağlık durumu hapishanede gördüğü kötü
davranış nedeniyle ağırlaştı. Son yıllarını hastanede geçirdikten sonra
1937’de öldü. Hapishanede, eserlerinin büyük bir kısmının yanı sıra karısı
Giula ile çocukları Delio ve Giuliano’ya birçok mektup yazdı. Fare ile Dağ
hikâyesi, Gramsci’nin 1 Haziran 1931 tarihli mektubunda yer almaktadır.

Laia Doménech
Laia Domènech 1972’de doğdu. Barcelona’da resim eğitimi aldı.
Bugüne kadar pek çok çocuk kitabı resimledi.
DESEN 2018-19 // 1 5

Neden
çalıştığını

“Balık Tutma Dersi, dünyadaki kapitalist
tüketim ağını naif bir şekilde anlatıyor
ama okurunu silkelemeyi de başarıyor.”
Ayşegül Utku Günaydın, Radikal

unutan
insanın
öyküsü

Heinrich Böll’ün efsanevi öyküsü,
Emile Bravo’nun muhteşem çizimleriyle
günümüze taşınıyor.
İnsanoğlu neden çalışır? İhtiyaçlarını karşılayabilmek için mi, yoksa
ihtiyaçlarından çok daha fazlasına
ulaşabilmek için mi? Peki, kendini
yormayıp açgözlü davranmadan
huzur içinde bir yaşam sürdürebilmek çok mu zor?
1972 Nobel Edebiyat Ödülü’nün
sahibi Heinrich Böll’ün efsanevi
hikâyesi, ünlü Fransız yazar
Bernard Friot’nun çizgi roman
uyarlaması ve Emile Bravo’nun
resimleriyle yeniden hayat
buluyor.
Yaşlı balıkçı limandaki kayığında
uyuklarken, meraklı bir turistin
fotoğraf makinesinden yükselen
R E S İ M L İ K İ TA P

seslerle uyanır.
Böylesine harika
bir günde, avlanmak yerine
teknesinde
uyumayı tercih
eden balıkçıya
şaşıran turist,
kısa bir süre sonra kendini balıkçının yanında
otururken bulur. Birbirlerinden çok farklı bu iki
adamın arasında başlayan bu sohbet, zamanla
unutulmayacak gerçek bir hayat dersine dönüşecektir...
Balık Tutma Dersi, muhteşem öyküsü, olağanüstü çizimleri ve kapağındaki şömizde yer alan
sürpriz poster hediyesi ile yalnız çocukların
değil her yaştan okurun ilgisini çekecek nitelikte
özgün bir eser.

BALIK TUTMA DERSİ
Yazan: Heinrich Böll
Uyarlayan: Bernard Friot
Resimleyen: Emile Bravo
Türkçeleştiren: Figen Müge Erel
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: 257x190 mm,
40 sayfa, 1. hamur kâğıt, renkli
baskı, sert kapak, şömizli
Etiketler: Tüketim, Çalışma Yaşamı,
Serbest Zaman, Hırs, Mutluluk
Basım Tarihi: Ekim 2014

Heinrich Böll
1972 Nobel Edebiyat
Ödülü’nün sahibi Alman
yazar, 17 yaşında şiir
yazmaya başladı. 1947
yılında ilk kısa öyküsü
“Haberci”, sonra ilk
romanı Ademoğlu

Neredeydin?, Ve O
Hiç Bir Şey Demedi
yayımlandı. Yapıtlarında
İkinci Dünya Savaşı’nı,
özellikle de insanların
nasıl savaştıklarını, savaşın
yıkıntılarını ve acılarını
anlattı.

Emile Bravo
1964 yılında Paris’te dünyaya gelen Emile Bravo’nun çocukluğu Astérix ve Tenten
maceralarını okuyarak geçti. Bu merakına
daha fazla kayıtsız kalamayan Bravo, çözümü çizgi roman sanatçısı olmakta buldu.
Uzun yıllardır birçok farklı yazarla ortak
kitap projelerine imza atan sanatçı, Avrupa’nın en ünlü çizerlerinden biri olarak
tanınmaktadır.
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Sıradan bir dünyada,
sıradan bir çocuk ve
evrensel bir hikâye...

KÜÇÜK ŞEYLER
Resimleyen: Mel Tregonning
Sessiz Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: 235x310 mm,
40 sayfa, mat kuşe kâğıt, sert kapak
Etiketler: Duygular, Kaygı, Arkadaşlık
Basım Tarihi: Eylül 2017

Yalnızlık, endişe, üzüntü
gibi sorunlarla baş etmeye
çalışan küçük bir çocuğun
hikâyesini tek bir sözcüğe
ihtiyaç duymadan, sadece
resimlerle ele alıyor
Mel Tregonning. Kitabını
tamamlayamadan yaşama
veda eden Tregonning’in
eserini Shaun Tan
tamamlıyor ve bize şunu
hatırlatıyor: Hayatta sizi
umutsuzluğa ve yalnızlığa
sürükleyen küçük şeyler
olsa da umut ve mutluluk
veren küçük şeyler de
vardır...

Mel Tregonning 1983 yılında, Batı

Avusturalya’daki Perth şehrinde dünyaya geldi. Çizim
yapmaya ilkokulda başladı. 16 yaşındayken, uzun soluklu
işleri ulusal bir dergide yayımlandı. Zaman geçtikçe, Mel’in
stili sürrealizm, siberpunk, art nouveau, manga, ticari sanat
ve fotorealizme doğru evrildi. 2006 yılında, Geleceğin
Uluslararası İllüstratörleri yarışmasını kazandı. İlk öyküsü
Night 2009’da Gestalt tarafından yayımlandı.
R E S İ M L İ K İ TA P

“İyi sanat, yaşamımızdaki sessiz anlara ses
verebilendir ve Küçük Şeyler bunu çok içten bir
duyarlıkla başarıyor.”
		
Shaun Tan

Bazı günler diğerlerinden

farklıdır

Son derece minimal çizimleri
ve evrensel, farkındalık yaratan
hikâyesiyle okurlarına seslenen
İncelikli Şeyler, bize çok önemli
bir şeyi, yaşamdaki detayları,
her gün geçip gittiğimiz, belki de
hiç fark etmediğimiz güzellikleri
hatırlatıyor. Çünkü bazı günler
diğerlerinden farklıdır, hepsinin
aynı olduğunu düşündüğümüz
zamanlarda bile... Şiirsel dili ve
sofistike çizimleriyle umut verici
bir dünya görüşü sunan bir
hikâyeye hazır olun.
İNCELİKLİ ŞEYLER
Yazan: Germano Zullo
Resimleyen: Albertine
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Resimli Kitap / Her Yaş
Baskı Detayları: 72 sayfa, mat kuşe kâğıt,
renkli baskı, sert kapak, 210x210 mm
Etiketler: Keşif, Farklılıklar, Ayrıntılar
Basım Tarihi: Nisan 2018

Kitabın Ödülleri:
→ Prix Sorcières,
En İyi Albüm 2011
→ New York Times,
En İyi Resimli Kitap 2012

“Bu ödüllü kitap, küçük şeylerin hayatımızı, hatta
dünyayı bile değiştirebileceğini hatırlatıyor.”
		
Kirkus Reviews

Germano Zullo: 1968 Cenevre doğumlu

üretken bir yazar ve şair. Hem yetişkinler hem
çocuklar için yazıyor ve hâlâ doğduğu kentte yaşıyor.

Albertine: Birçok çocuk kitabı resimleyen ve

çeşitli ödüllere layık görülen Albertine, aynı zamanda
İsviçre’deki günlük Fransız gazetelerine çizim
yapmaktadır. Cenevre Görsel Sanatlar Okulu’nda
öğretmendir.
DESEN 2018-19 // 1 9

Isabel Allende’den
renklenecek bir hikâye!
Isabel Allende
1942’de Peru’da doğdu. Gazeteciliğe Şili’de başladı. 1973 askeri
darbesinin ardından Venezuela’ya sığındı, on üç yıl orada kaldı ve yazmaya başladı. 1982’de ilk romanı Ruhlar Evi, Latin Amerika’nın efsanevi
kitapları arasına girdi. O zamandan bu yana, uluslararası başarı elde
eden yirmi iki kitap yazdı. Eserleri 35 dile çevrildi, tüm dünyada 67
milyondan fazla sattı. 50 uluslararası ödüle değer görüldü.

R E S İ M L İ K İ TA P

L
“Her şey, antikacının
can arkadaşıma söz
verdiği gibi oldu:
Hayal onun hayatını
değiştirdi.”

PORSELEN PERİ
“Porselen Peri,
Yazan: Isabel Allende
İspanyolca yazan en
Resimleyen: Ana de Lima
iyi yazarlardan biri
Türkçeleştiren: Çiğdem Öztürk
Resimli Kitap / Her Yaş
tarafından kaleme
Baskı Detayları: 96 sayfa, 1. hamur
kâğıt, siyah-beyaz baskı, karton
alınmış bir öykü
kapak, 250x250 mm
olmasının yanı sıra
Etiketler: Dostluk, Farkındalık, Yaşam
Basım Tarihi: Şubat 2018
harika bir boyama
kitabı.”			
Woman

PORSELEN PER¡

Duygularınızın izini sürün, renklerin cıvıltısına ve iç dünyanıza
kulak verin. Latin Amerika’nın en önemli yazarlarından Isabel
Allende’nin kaleme aldığı, Ana de Lima’nın resimlediği Porselen
Peri, her yaştan okura, keyifle renklendirebileceği bir okuma
deneyimi sunuyor.

“Don Cornelio, her sabah olduğu gibi dışarı çıktı ve durağa

bir kayık gibi yol alırken penceremden onu gördüm ve saatimi
kontrol ettim. Hiçbir sürpriz yaşamadan, olağan

bir gün geçireceğini sanıyordum. Ama öyle olmadı.”
İçine kapanık Don Cornelio’nun hayatı,

bir sonbahar günü tümden değişir. Çünkü tesadüf

eseri karşılaştığı porselen peri sayesinde artık onun
evreninde tekdüzeliğe yer yoktur.

Türkçeleştiren: Çiğdem

ISABEL ALLENDE

kadar seksen yedi adım saydı. Gri atkısıyla, ağaçlardan

dökülmüş kuru yapraklara basa basa, tıpkı rüzgârda ilerleyen

Öztürk

desenyayinlari.com.tr
DesenYayinlari.Tudem
desenyayinlari
desenyayinlari

Ana de Lima
Goymar Moda ve Tasarım Okulu’ndan mezun oldu.
Barselona Tasarım Koleji (BAU) ve Londra Saint Martins
School of Arts’ta illüstrasyon dalında çeşitli mesleki eğitimler
aldı. Dokuz yıl boyunca moda tasarımcısı olarak farklı
markalar için çalıştı, baskı üzerine uzmanlaştı.

atin Amerika edebiyatının en önemli isimlerinden,
Ruhlar Evi kitabının yazarı Isabelle Allende’nin
çarpıcı hikâyesi, moda tasarımcısı Ana de Lima’nın
çizgileriyle buluşuyor.
Hem herkesi içine alan bir hikâye hem de benzersiz bir
boyama kitabı olan Porselen Peri, yalnız bir adamın
ansızın değişen hayatına ayna tutuyor. İham verici bir
değişimin kapılarını aralayan kitap, yaratıcılığı harekete
geçirip duygulara hitap ediyor.

İçine kapanık, tekdüze bir yaşam süren noter memuru
Don Cornelio’nun hayatı, bir sonbahar günü tamamen
değişir; bir antikacıda şans eseri gördüğü porselen
peri, sıradan evrenini yepyeni bir şeye dönüştürecektir.
Don Cornelio zamanla, günlerini noter bürosuna
kapanıp geçirmek yerine,
dışarıda insanlarla sohbet
etmek, yeni arkadaşlar
edinmek, çiçeklere bakmak
ve hayvanları beslemek
Renklenecek bir hikâye
istediğini keşfeder. Porselen
ISABEL ALLENDE
Peri de bu içsel yolculukta
R ES ¡ML EYEN: A NA DE L IMA
ona rehberlik edecektir...

PORSELEN
PER ¡

Edebiyatı resim sanatıyla
buluşturan Porselen Peri,
peşinden koşulan hayallerin
insanın hayatını gerçekten
değiştirebileceğini
vurgulayan ve kitapseverleri
kendi iç dünyalarına kulak
vermeye çağıran bir eser.

“Allende, her günü ötekine benzeyen bir adamın
hayatının, bir sonbahar günü tanıştığı periyle
nasıl değişip renklendiğini anlatıyor.”
					

La guía go
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Çağımızın önemli anlatım araçlarından
biri de grafik roman.

Fİ K
G R AO MAN
R

Isabel
Greenberg
Londralı illüstratör ve yazar
Isabel Greenberg, Brighton
Üniversitesi’nde illüstrasyon üzerine
lisans eğitimi aldı. İlk grafik romanı
olan Evvel Zaman İçinde Dünya
2013 yılında basıldı. Kitap, Fransızca,
İspanyolca, Korece, Almanca ve
Çinceye çevrildi ve pek çok ödül
kazandı. Çalışmaları, The Guardian,
Nobrow Press, The National Trust,
Seven Stories Press, First Second
ve The New York Times gibi prestijli
basın yayın kuruluşları tarafından
yayımlandı. 2011 yılında Observer
Jonathan Cape Grafik Kısa Öykü
Ödülü’ne layık görülen Greenberg’in
The One Hundred Nights of Hero
adında bir grafik romanı daha
bulunmaktadır.
Yazarın Ödülleri:
Observer Jonathan Cape
Grafik Kısa Öykü Ödülü, 2011.

R E S İ M L İ K İ TA P L A R

Evren
atomlardan değil,
hikâyelerden oluşur

“Evren atomlardan değil,
hikâyelerden oluşur,” der Amerikalı
şair Muriel Rukeyser. Isabel
Greenberg de hem hikâyesi hem
de çizimleri kendisine ait olan
Evvel Zaman İçinde Dünya’da,
Rukeyser’in izinden giderek sanatı
ve yaratıcılığı birleştiren bir konum
olarak hikâye anlatıcılığını öne
çıkarıyor.”

İNSANLIĞIN
İMGELEMİNDE
YAŞAMSAL BİR YERİ
OLAN “KAHRAMANIN
YOLCULUĞU”
TEMASINI NAİF BİR
AŞK HİKÂYESİYLE
BİRLEŞTİRİYOR VE
BİZE, DÜNYA HENÜZ
BUZLARLA KAPLIYKEN
BİLE EVRENİ
OLUŞTURAN ŞEYİN
AŞK, YOLA DÜŞMEK VE
HİKÂYELER OLDUĞUNU
GÖSTERİYOR.

Kuzeyin Adamı, ruhundaki eksik
parçayı aramak için yola çıkar

EV V E L Z A M A N

ve her durakta farklı halklarla
ve efsanelerle tanışır. En önemlisi
ise hayatının aşkıyla, Güneyin
Kadını’yla karşılaşır. Ancak yürek

içinde
D Ü N YA

‘It’sabookaboutmanythings–love,snow,god,poisonedsausages...butmostlyit’sa

celebrationofstorytelling
Strangeandwryandvardır
funnyandbeautifully
drawn.’
burkan
bir itself.
yazgıları
âşıkların:
Mark Haddon

birbirlerine
dokunamazlar.
‘Greenbergspeaksofstorytellers
butshe'sagreatstorytellerherself,andBöylece,
it'seasytobe
pulledintotheworldsthatshewrites,housedneatlybytightdrawingsinastyle

thatisbrightenoughtobringtheseworldstolife,anddetachedenoughtofeela
birbirlerine
little anlatmaya
otherworldly.’ Kate Beatonbaşlarlar.
‘TheEncyclopediaofEarly
Earthisadelightful
accordionofabook.Thisgraphic
Yaradılış
mitleri,
insanlığın
en novel
eski
castsaspelllikethatofScheherazade–whenyousitdownwithit,preparetostay
until the last page.’ Eowyn Ivey, author of The Snow Child

kültürlerine dair arketipler, anlatılar,
tanrılar, büyücüler, şifacılar,
yani kültür tarihimizin çoktandır
EBOOK
AVAILABLE

GRAPHIC NOVEL

£16.99

JONATHAN CAPE
Random House
20 Vauxhall Bridge Road
London SW1V 2SA

unutulmuş tüm ilginç unsurları bu

www.vintage-books.co.uk
www.capegraphicnovels.co.uk

yolculuk öyküsünde yeniden can
buluyor. Çağımıza ait bir tür olan
grafik romanla eski folklorik öğeleri
yan yana getiren eser, kendine has
çizimleriyle de okuru büyülüyor.

EVVEL ZAMAN İÇİNDE DÜNYA
Yazan ve Resimleyen: Isabel Greenberg
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Etiketler: Hikâye Anlatıcılığı, Aşk, Mitoloji,
Folklor, Efsaneler

Basım Tarihi: Şubat 2019

KİTABIN ÖDÜLLERİ
• İki kez Eisner Ödülleri Adaylığı.
• İngiliz Çizgi Roman Ödülleri, En İyi Kitap, 2014.
• National Public Radio, Yılın En İyi 100 Kitabı listesi.
• The Guardian, Ayın Grafik Romanı, 2013.
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Barroux
Paris’te doğan Barroux çocukluğunun
büyük kısmını Kuzey Afrika’da
geçirdi. L’école Maximilien Vox’ta
grafik tasarımı, L’école Boule’de
mimarlık ve L’école Estienne’de
grafik sanatlar eğitimi aldı. Bir süre
Kanada ve Amerika’da yaşayan
sanatçı, Forbes dergisi, New York
Times ve Washington Post için
illüstratör olarak çalıştı.

Geniş kitlelerin
dikkatini bugün
içinde yaşadığımız
dünyayı şekillendirip
dönüştüren olaylara
çekme gücüne sahip
bir canlı tarih.

R E S İ M L İ K İ TA P L A R

“Her yaştan okur için
unutulmaz bir okuma
deneyimi.”
Kidsreads.com

Meçhul bir Fransız askerinin Birinci
Dünya Savaşı’nın ilk iki ayında

Ateş Hattı:
Meçhul Bir Askerin
Günlüğü

tuttuğu bir günlük, yıllar sonra
tesadüf eseri yazar ve illüstratör
Barroux tarafından Paris’teki
bir çöp konteynerinde bulunur.
Ardından Barroux’un çarpıcı
çizimleriyle bir grafik roman
olarak yayımlanma şansı yakalar.
Ateş Hattı: Meçhul Bir Askerin
Günlüğü, “orada” olmanın, savaşın
getirdiği acının, yorgunluğun,
hiçlik duygusunun gerçek anlamını
duyumsatan etkileyici bir kitap.
İngilizce baskıya özel bir giriş
yazan Michael Morpurgo, Ateş
Hattı’nı “Bir tanıklığın ifadesi,
orada olan birinin kısıtlanmamış,
müdahale edilmemiş sesi” olarak
niteliyor.

ATEŞ HATTI
MEÇHUL BİR ASKERİN GÜNLÜĞÜ
Resimleyen: Barroux
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Etiketler: I. Dünya Savaşı, Tanıklık, Günlük

Basım Tarihi: Mart 2019

DESEN 2018-19 // 2 7

DİKKAT

-ÇOK SAYIDA-

KADIN ÇIKABİLİR!

İşte doktorluk unvanına sahip ilk dört kadın,
gördüğünüz gibi cinsel cazibelerini yitirmişler.
Sanki halihazırda bir sürü doktor yokmuş gibi,
böyle bir trajediye ne gerek varsa...

“Tanınmış, saygın adamların bir listesini yapıp
tanınmış, saygın kadınların listesiyle yan yana
koyarsak, erkeklerin her konuda üstün olduğu
açıkça ortada,” demişti Darwin.

Nesi var sahi bütün bu kadınların? Kolları mı kısa, kafaları mı değişik,
etekleri mi kabarık, sakalları mı yetersiz? Saçları şöyle fazla kısa, böyle
de çok mu uzun? Deha olma yolunda yüz yılda, ancak bir arpa boyu
kadar ilerlemelerinin gizemli sebebi ne acaba? Şimdi rahat bir nefes alıp
unutulmuş kadınlarla dolu tarihin tozlu çöp sepetine balıklama dalın!
Hem kahkaha dolu hem ciddi, hem muzip hem hüzünlü... Yalın, stilize
çizimleri ve keskin mizahıyla hassas bir terazinin iki kefesini de dengede
tutan Kadınların Nesi Var? başucu kitabı
olacak nitelikte bir eser.
ArtémisiA mİzAh Ödülü, 2017

KADINLARIN
NESİ VAR?

Kitabın Ödülleri:
→ Prix Humour Artémisia, 2017

DR. LEE CRUMPLER
DR. OKAMI
DR. JOSHEE
DR. ISLAMBOOLI
102

KADINLARIN NESİ VAR?

116

Türkçeleştiren: Mavisu Kahya

Yazan ve Resimleyen: Jacky Fleming
Türkçeleştiren: Mavisu Kahya
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 135x195 mm, 128 sayfa, 1. hamur
kâğıt, resimli, siyah beyaz baskı, sert kapak
Etiketler: Eleştiri, Feminizm, İroni, Kadın Hakları,
Mizah, Tarih, Toplumsal Cinsiyet
Basım Tarihi: Ekim 2017

İlk kadınlar nasılsa ufak beyinli oldukları
için eğitime ihtiyaçları yoktu. Dişilerin beyni
sadece ufak değildi, yapıtaşları da yumuşak,
süngerimsi, hafif bir maddedendi.

Bilimsel eğitim gören kadınlarda sakal
çıkması muhtemeldi. Immanuel Kant’ın da
belirttiği gibi, bir kadında çıkan sakal onun
“karşı cins üzerinde büyük bir etkiye sahip
olan çekiciliğini zayıflatırdı.”

Jacky Fleming
1955 yılında Londra’da doğdu. Leeds Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde okurken alanıyla ilgili feminizm çalışmalarını
keşfetti. Yaptığı ilk karikatürler 1978 yılında, feminist bir dergi
olan Spare Rib’de yayımlandı. Bunun yanı sıra başka işleri The
Big Issue, Cover, Gloss, The Guardian, Independent on Sunday, New Internationalist,
New Statesman & Society ve Red Pepper gibi mecralarda yer aldı. Kadınların Nesi Var?
kitabıyla 2017 yılında, mizah dalında Artémisia En İyi Kitap Ödülü’nü aldı.
GRAFİK ROMAN

ERİL BEYİN
78

DİŞİL BEYİN

36

79

gözünden, kız çocuklarına ve
kadınlara yönelik cinsel suçların
toplum ve medya tarafından
nasıl meşrulaştırıldığına

Una
Akademisyen ve çizgi
roman sanatçısıdır. Grafik
anlatılarında engellilik, psikoz,
politik aktivizm, kız çocukları
ve kadınlara yönelik şiddet
konularını işlemektedir.
KİTABIN ÖDÜLLERİ:
→ New York Times: Sezonun
En İyi Grafik Romanları 2016
→ Elle: En Çok Beğenilen Grafik
Roman 2015
→ Tech Times: 2015’in En İyi
Çizgi Romanları
→ BBC Radyo 4 Open Book:
En Çok Beğenilen Grafik
Romanlar 2015
→ Forbidden Planet: Yılın Kitapları 2015
→ Publishers Weekly, En İyi Kitap, 2016.

Gazete kupürleri ve fotoğrafik illüstrasyonların da kullanıldığı
farklı tarzdaki çizimleri metinle buluşturan, yedi yıllık bir
çalışmanın ürünü olan kitap; kadınlara utancın, suçluluk
duygusunun ve korkunun öğretildiği bir kültürde büyümenin
ne anlama geldiğini, özgüvenini kaybederek erkeklerin
dikkatini çekmemek için gözleri yerde yürümeye başlayan bir
genç kızın hikâyesi üzerinden sorguluyor.

Yazan ve Resimleyen: Una
Grafik Roman / Yetişkin
Etiketler: Cinsel Şiddet, Toplumsal Cinsiyet,
Kadın, Erkek Egemen Kültür

Basım Tarihi: Nisan 2019
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Mary M.
Talbot
Mary M. Talbot, cinsiyet çalışmaları alanında pek
çok kitabı olan bir akademisyendir. Bryan Talbot
ile birlikte yazdığı ilk grafik romanı Babalar
ve Kızları (Dotter of her Father’s Eyes) 2012
yılında Costa Biyografi Ödülü’nü kazanmıştır.
Yazarın ayrıca Öncü Kadınlar: Bir Direniş
Hikâyesi (Sally Heathcote: Suffragette) ve
Kızıl Azize: Bir Ütopyanın Peşinde (The Red
Virgin) adlı grafik romanları bulunmaktadır.

Bryan
Talbot
Eisner ve Eagle Ödülü sahibi Bryan
Talbot, çoğunlukla yeraltı edebiyatı ve
alternatif çizgi romanlar resimleyen
bir sanatçıdır. Çalışmaları on sekiz
ülkede yayımlanan Talbot, uluslararası
çizgi roman festivallerinin de aranan
konuklarından biridir. The Grandville
serisi ile iki kez Hugo Ödülleri’ne
aday olmuştur. Eşi, Mary Talbot ile
hazırladıkları ilk grafik romanı, Babalar
ve Kızları ile saygın bir edebiyat ödülü
olan Costa En İyi Biyografi Ödülü’nü
kazanmıştır.
“Büyüleyici bir hikâye... Sade ve keskin çizimler
hikâyeyle uyumlu... Biyografik grafik romanın
harika bir örneği ve kesinlikle cüretkâr bir iş.”
Doug Johnstone, Big Issue
GRAFİK ROMAN

Ütopyanın olmadığı
bir dünya haritasına
bakmaya değmez

Kızıl Azize: Bir Ütopyanın
Peşinde’de Fransız tarihinin
çalkantılı bir döneminde, binlerce
insanın idam edildiği gerici bir
rejime karşı başkaldıran ileri
görüşlü bir öğretmen, ütopyacı
bir hayalperest, şair ve feminist
olan Louise Michel’in mücadele
dolu hayatı anlatılıyor. “Kızıl
Azize” olarak anılan Michel, 1871

Büyüleyici
bir hikâye...
Sade ve keskin
çizimler hikâyeyle
uyumlu...
Biyografik grafik
romanın harika
bir örneği ve
kesinlikle
cüretkâr bir iş.

Paris Komünü’nün barikatlarında,
sömürülen sınıfların hakları için
sesini yükseltmekten çekinmediği
gibi, sürgüne gönderildiği ceza
kolonisinin yerli halklarına da
destek veren iflah olmaz bir
devrimcidir. Mary ve Bryan
Talbot, tarihin ötelediği, eşitlik
ve adalet peşindeki bu radikal
kişiliğe çizgilerle yeniden hayat
verirken 19. yüzyıl edebiyatı ve
siyasetine egemen olan ütopya

Hayatını eşitsizlik ve sömürüye karşı mücadeleye adamış korkusuz ve
yılmaz bir direnişçi, bilimin öncü olduğu adil bir geleceğin düşünü
kuran feminist bir öğretmen, “mücadelenin korkunçluğunu” şiire
dönüştüren tutkulu bir şair… 19. yüzyılın en sıradışı kadınlarından ve
devrimcilerinden olan Louise Michel’in, namıdiğer Kızıl Azize’nin, Paris
Komünü’nden Yeni Kaledonya’daki sürgün günlerine uzanan etkileyici

KIZIL AZİZE: BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE

KIZIL AZİZE:
BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE

yaşamöyküsü, distopik düşüncelere teslim olan çağımız insanına radikal
bir iyimserlik hikâyesi sunuyor.
Akademisyen ve yazar Mary M. Talbot ile çizer Bryan Talbot’ın beraber

Peşinde, unutulmuş tarihi bir kişiliğe yeniden hayat vermekle kalmıyor,
ütopyalara olan ihtiyacın tükenmeyeceğini bir kez daha hatırlatıyor.

MARY M. TABLBOT • BRYAN TALBOT

hazırladıkları üçüncü grafik romanları Kızıl Azize: Bir Ütopyanın
ütopya ve bilimkurgu edebiyatının doğuş şartlarına da dikkati çekerek

tutkusunu da selamlıyorlar.

BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE

KIZIL AZİZE
BİR ÜTOPYANIN PEŞİNDE
Yazan: Mary M. Talbot
Resimleyen: Bryan Talbot
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 165x230 mm, 144 sayfa, 1.
hamur kâğıt, karton Kapak, renkli baskı
Etiketler: Biyografi, Paris Komünü,
Ütopya, Kadın, Cinsiyet

Basım Tarihi: Kasım 2018
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Cinsiyet eşitliğine kapı
aralayan, nefes kesici
bir mücadele
Öncü Kadınlar Mary Talbot’ın akıcı dili ve Bryan Talbot’ın
ilham verici illüstrasyonlarıyla, bugün hâlâ tüm güncelliğini
koruyan kadın hakları konusuna tarihsel bir bakış sunuyor.
Sally Heathcote, orta sınıfa ve işçi sınıfına ait binlerce kadının
oy hakkı için örgütlendiği, Kral 7. Edward yönetimindeki 19011910 yılları İngilteresi’nde, bu mücadelede çok önemli bir rol
üstlenen Pankhurst ailesinin evinde hizmetçilik yapmaktadır.
Tanıklık ettiği ve öğrendiği her şey, onu da bu mücadelenin bir
parçası hâline getirir. Böylelikle Sally, onun gibi birçok kadınla
birlikte, şiddet ve toplumsal dışlanmayı göze almak pahasına
süregelen sınıf temelli ayrımcılığın ve toplumsal geleneklerin
değişmesi için mücadele etmeye başlar...
Kitabın Ödülleri:
→ Madrid Kitapçılar Birliği,
Yılın En İyi Grafik Romanı, 2015
→ Splash Segunt Çizgi Roman Festivali,
Uluslararası En İyi Grafik Roman, 2016

R

ÖNCÜ

BİR DİR ENİŞ HİK ÂYESİ

KADINLAR
MARY & BRYAN TALBOT

GRAFİK ROMAN

ÖNCÜ KADINLAR
BİR DİRENİŞ HİKÂYESİ
Yazan: Mary M. Talbot
Resimleyen: Bryan Talbot
Renklendiren: Kate Charlesworth
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 165x230 mm, 192 sayfa
1. hamur kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Kadın Hakları, Mücadele,
Özgürlük, Eşitlik, Feminizm, Dayanışma
Basım Tarihi: Haziran 2017

“Heyecan verici... Kitabın en güzel yanı, macera
dolu bir hikâyeyle tarihsel bir gerçeği ustaca ve
somut biçimde birleştirebilmesinde yatıyor.”
Observer

“

Yazar Mary M. Talbot, kendi babasıyla ilişkisi ile
James Joyce’un, kızı Lucia’yla ilişkisini paralel bir
anlatıyla bir araya getiriyor. Babalar ve Kızları,
aile içi baskı ve şiddete ayna tutuyor.
Lucia’nın en büyük hayali çok iyi bir dansçı
olmak. Annesi bu durumdan hiç hoşnut değilken,
babası karşı çıkmasa da kızının dans kariyeri
konusunda daima çekimser kalır. Ailesi tarafından
engellendikçe, kendini dönemin kadın kimliğine
atfedilen rollerle uyumsuzluk içinde bulan
Lucia’nın ruh durumu giderek kötüleşir.

“Kendine özgü tuhaf bir
dili olan, yabani, alımlı,
fantastik bir varlık”

Hayatının çok büyük bir bölümünü akıl
hastanesinde geçirmek zorunda kalan Lucia
Joyce, tarih boyunca hakkında pek az şey bilinen,
tartışmalı bir figür olarak kaldı. Öyle ki, onu
çıldırtan şey psikiyatrik bir hastalık mı yoksa
ailesinin davranışları mıydı sorusu bugün hâlâ
tartışmaya açık; çünkü Lucia’ya dair her şey,
babasının ölümünden sonra ortadan kaldırılmış,
onun adının geçtiği mektuplar dahi yakılmıştır.
Kitabın Ödülleri:
Costa Ödülleri, En İyi Biyografi, 2012

“Çarpıcı ve dokunaklı... Mary Talbot
tarafından yazılan ve eşi Bryan Talbot
tarafından resimlenen Babalar ve Kızları
okuru daha ilk sayfasından ele geçiriyor.”
		
MARY & BRYAN TAL BOT
Daily Telegraph
BABALAR VE KIZLARI
C OSTA B iy o g ra fi Ö d ü l ü , 2 0 1 2

MARY & BRYAN TALBOT
Türkçeleştiren: Şirin Etik

Dönemler ve toplumlar farklı da olsa,

kadınların yaşadıkları zorluklar değişmiyor.
Hatta James Joyce’un kızı dahi olsanız,

Yazan: Mary M. Talbot
Resimleyen: Bryan Talbot
Türkçeleştiren: Şirin Etik
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 96 sayfa, 1. hamur kâğıt,
renkli baskı, karton kapak, 165x230 mm
Etiketler: James Joyce, Biyografi, Paris,
Sanat, Toplumsal Cinsiyet, Kadın
Basım Tarihi: Mart 2018
durum hep aynı. Hayallerinin peşinden

koşamayan kadınlar, evlenmek zorunda

bırakılan kadınlar, aile içi şiddete maruz

kalan kadınlar... Kadınlık, “öteki” olmanın
bir manifestosu.

Cinsiyet çalışmaları alanında ünlü bir
akademisyen olan Mary M. Talbot’ın,

kendi hayatından da izler taşıyan ve

James Joyce’un, kızı Lucia ile ilişkisini
paralel bir öyküyle anlatan

Babalar ve Kızları, bir asırlık geçmişi

mercek altına alarak günümüze ayna tutuyor.

“Babalar ve Kızları, son yıllarda gördüğüm
en iyi grafik romanlardan biri.”
Joe Sacco
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Brent
Williams
Brent Williams 1958 yılında,
Yeni Zelanda’nın Wellington
şehrinde doğdu. Kariyerini toplum
hukuku üzerine inşa etti; güvencesiz insanlara
(özellikle çocuklara, genç insanlara ve aile içi
şiddetten sağkalanlara) yardım etmek amacıyla
hizmet ve kaynak üretti. Ormandan Çıkış,
Williams’ın depresyon ve kaygı bozukluğuyla
mücadele ettiği süre boyunca yaşadıklarının ve
öğrendiklerinin gerçek hikâyesidir.

Korkut
Öztekin
Korkut Öztekin 1976 yılında,
İzmir’de doğdu. 2002 yılında,
Bilkent Üniversitesi, Grafik Tasarım
bölümünü bitirdi. Osmanlı Anadolusu kırsalında
geçen hayalet öykülerinin toplandığı, Türk
çizgi roman serisi Deli Gücük’teki çalışmalarıyla
tanındı. Clive Barker’ın Hellraiser: The Dark Watch
serisinde Tom Garcia’ya destek verdi. Frank
Miller’in RoboCop: Last Stand çizgi roman serisinde
başçizer olarak çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik bölümünde tam
zamanlı öğretim görevlisidir.

Bir insanın yolculuğu gerçekten iyi
anlatıldığında, evrenselleşebilir. Bu kitap
tam da bunu yapıyor ve depresyondan mustarip
sayısız insana cesaret ve umut aşılıyor.
Mark Williams
Oxford Üniversitesi

GRAFİK ROMAN

Depresyon ve kaygı

hikâyesi. Depresyonun zor

bozukluğuyla mücadele

süreçlerini anlamak ve kendi

sürecinde inkâr, utanç ve

içsel yolculuğunda yalnız

melankoli gibi ağır duyguların

olmadığını hissetmek isteyen

da eşlik ettiği karanlık

herkese iyileştirici elini uzatan

ruh hâlleriyle baş etmeye

bu ödüllü grafik roman,

çalışırken hem umut verici

dünyaca ünlü Türkiyeli çizer

hem de gerçekçi öyküler

Korkut Öztekin’in imzasını

duymak kişiyi düşündüğünden

taşıyan büyüleyici çizimlerle

çok daha fazla

etkisini katbekat artırıyor ve

güçlendirebilir. İçten, akıcı

okurla sıkı bağlar kurmayı

bir dil ve depresyona dair

başarıyor.

çok yönlü bir kavrayış sunan
Ormandan Çıkış: Depresyon
ve Kaygıyı Aşmak yazar,
avukat ve hak savunucusu
olan Brent Williams’ın
depresyon ve kaygı
bozukluğunu yenmek için

Depresyon ve Kaygıyı Aşmak

verdiği gerçek mücadelenin

Ruhunuz Karanlık
Bir Ormana
Dönüşürse
ÖFKE

Yazan ve Resimleyen: Shaun Tan
Türkçeleştiren: Ümit Mutlu

Resimli Kitap / Her Yaş
Sert Kapak, 19,4x25,5

Etiketler: Çalışma, Yabancılaşma,
Zorbalık, Ayrımcılık, Ötekileştirme

Brent Williams

. Korkut Öztekin

ORMANDAN ÇIKIŞ
DEPRESYON VE KAYGIYI AŞMAK
Yazan: Brent Williams
Resimleyen: Korkut Öztekin
Türkçeleştiren: Kadir Yiğit Us
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: Karton Kapak, 198x282 mm
158 sayfa, 1. hamur kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Depresyon, Kaygı, Kişisel Yardım

Basım Tarihi: Eylül 2018

Basım Tarihi: --------------DESEN 2018-19 // 3 5

Hayatları sona
yaklaşıyor olsa da
onlar için her şey
yeni başlamaktadır...

GRAFİK ROMAN

Kırışıklıklar, yaşlanma, yalnızlık,
sadakat, hayaller, özlem ve
çaresizlik gibi kavramları yaşlı
olma hâli üzerinden samimi
bir dille ele alıyor.

Paco
Roca

Emilio’dan Doğu Ekspresi’yle İstanbul’a yolculuk
yaptığını sanan Rosario’ya ve Marslılar tarafından
kaçırılmaktan korktuğu için hiçbir yere yalnız
gidemeyen Carmen’e uzanan, hepimize ait,
bizden bir hikâye.

Paco Roca 1969’da Valencia’da doğdu.
Karikatürleri, illüstrasyonları ve grafik
romanlarıyla tanınan İspanyol sanatçı, Kırışıklıklar
ile dünya çapında ün kazanmıştır. Kırışıklıklar, 2011
yılında Ignacio Ferreras tarafından animasyon
filme de uyarlanmış, 2012’de En İyi Animasyon
Film ve En İyi Uyarlama dallarında Goya Ödülü
de dahil olmak üzere pek çok ödül almıştır.

Kırısıklıklar
PACO ROCA

En İyi Çizgi Roman Ödülü - 2008 Uluslararası Barcelona Çizgi Roman Festivali

Kırışıklıklar, yaşlanma, yalnızlık, sadakat, hayaller, özlem ve çaresizlik gibi kavramları yaşlı olma hali üzerinden
samimi bir dille ele alıyor. Yirmi yıllık banka müdürlüğünün ardından çocukları tarafından bakımevine bırakılan ve
Alzheimer olduğunu kabullenemeyen Emilio’dan Doğu Ekspresi’yle İstanbul’a yolculuk yaptığını sanan Rosario’ya ve
Marslılar tarafından kaçırılmaktan korktuğu için hiçbir yere yalnız gidemeyen Carmen’e uzanan, hepimize ait, bizden

Türkçeleştiren: Pınar Savaş

bir hikâye.

katı olarak bilinen en üst kata
götürülmemesi için yardım eder.
Bu planları, gündelik yaşantılarına
renk getirecektir, çünkü aralarından
bazılarına göre hayatları artık sona
yaklaşıyor olsa da onlar için her
şey aslında yeni başlamaktadır.
Kırışıklıklar, yaşlılık, hayaller,
dostluk, aile, çaresizlik gibi konuları
ele alıyor.

KIRIŞIKLIKLAR
Yazan ve Resimleyen:
Paco Roca
Türkçeleştiren: Pınar Savaş
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 194x255 mm
104 sayfa, mat kuşe kâğıt,
renkli baskı, karton kapak,
Etiketler: Yaşlılık, Bellek,
Alzheimer, Arkadaşlık, Sevgi
Basım Tarihi: Haziran 2018

PACO ROCA

20 yıllık banka müdürlüğü görevinin
ardından Emilio, Alzheimer
olduğu gerekçesiyle çocukları
tarafından bir bakım evine
gönderilir. Emilio, yeni hayatına
alışmaya bir yandan da hastalığını
kabullenmeye çalışmaktadır. Miguel
ve arkadaşları, Alzheimer’ın ilk
aşamalarında olan Emilio’ya,
ümitsiz vakalar ya da “destek”

Kırışıklıklar, Ignacio Ferreras tarafından 2011’de beyaz perdeye uyarlanmıştır.

Goya Ödülü - En İyi Animasyon Film ve En İyi Uyarlama Senaryo (2012)
Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali - Özel Mansiyon (2012)
Stuttgart Animasyon Film Festivali - En İyi Animasyon Film Ödülü (2012)
Anima Festivali - En İyi Uzun Metraj Film Ödülü (2012)
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Élodie Durand
1976 yılında Fransa’nın
Tours kentinde doğdu.
Lisans eğitimini Paris IIIV
Üniversitesi’nde, Plastik
Sanatlar üzerine tamamladı.
Daha sonra yeniden
üniversite eğitimi almaya
karar verip Strasbourg’da
dekoratif sanatlar okudu,
önemli isimlerden
illüstrasyon dersleri
aldı, dereceyle mezun
oldu. Bitirme projesinin
bir kısmı ilk yetişkin
romanı olan Parantez’in
parçalarından oluşuyordu.
Bunun yanı sıra, Durand
çocuk ve gençlik
kitapları çalışmalarıyla da
tanınmaktadır.

Hafızamız
olmadan
bir

hiçiz

“Hafızamız
bütünlüğümüz,
mantığımız,
duygularımız ve
hatta eylemimizdir,
onsuz bir hiçiz…”
Luis Buñuel

Élodie Durand’ın ödüllü grafik romanı Parantez, yirmili yaşlarının
başındaki bir genç kadının başından geçen hastalığı, onunla
mücadelesini, iniş çıkışlarını, belleğin ve hatırlamanın önemini
anlatan, çizgilerle edebiyatı buluşturan gerçek bir hikâye…
Judith’in hayatı, beyninde tespit edilen tümörle tamamen değişir.
Bu zamana dek normal bir genç olarak yaşamış olan kadının
hayatında böylelikle bir parantez açılır. Bu parantez tamamen
yabancı, değişik, bilmediği şeylerle dolu olan yeni bir hayatın da
başlangıcıdır. Hastalığı kabulleniş sürecinden başlayıp onunla
olan mücadelesine, bu sürede değişen şeylere, iç dünyasına, tüm
devinimlerine uzanan bu meşakkatli süreçten sonra, belleğinin
dağılan parçalarını tek tek geri toparlamaya çalışan Judith için bu
parantezi kapatmanın tek bir yolu vardır: Kendi hikâyesini yazmak.
Kitabın Ödülleri:
→ Angoulême Uluslararası Çizgi
Roman Festivali, Umut Vadeden
Genç Sanatçı Ödülü 2011

Parantez

2011, Angoulême Umut Vadeden Genç Sanatçı Ödülü

Parantez
Élodie Durand’ın ödüllü romanı Parantez,
yirmili yaşlarının başındaki bir genç kızın
başından geçen hastalığı, onunla mücadelesini,
iniş çıkışlarını, belleğin ve hatırlamanın önemini
anlatan, çizgilerle edebiyatı buluşturan gerçek
bir hikâye…
“Hafızamız bütünlüğümüz, mantığımız, duygularımız
ve hatta eylemimizdir, onsuz bir hiçiz…”
Luis Buñuel

GRAFİK ROMAN

Élodie Durand

Sana bu hikâyeyi anlatmak çok güç.
Hâlâ kaybolmuş gibiyim.
Tel tel dağılan bir hafızayı anlamak
ve anlatmak çok zor.

Élodie Durand

PARANTEZ

Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu

Yazan ve Resimleyen: Élodie Durand
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 165x230 mm, 120 gr. sappi
kağıt, siyah beyaz baskı, 224 sayfa
Etiketler: Bellek, Hastalık, Yaşama Sevinci
Basım Tarihi: Kasım 2016

“Parantez’in kolay bir kitap olduğunu söyleyemem.
Ama çekiciliği de kalıcılığı da zor bir konuyu
deşmedeki kararlılığında zaten. Élodie Durand grafik
romanını kurgularken, hem klasik karelemeden
yararlanmış hem de farklı paneller oluşturmuş.
Çizimlerin içinde en çarpıcı olanlar 1995-1998
arasındaki epilepsi krizleri, ilaç tedavileri ve hafıza
yiyici canavar hastalıkla uğraştığı zamanlarda yaptığı
desenler. Bir tümörün kemirdiği beynin dışavurumunu
takip etmek gerçekten sarsıcı bir deneyim.”
Yekta Kopan, Milliyet Kitap
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Kate Evans’tan

mülteci krizini anlatan
“Evans, modern zamanların trajik ve
insanlık açısından en utanç verici
öykülerinden birini anlatıyor.”
Ellen Graubart

sarsıcı bir
grafik roman

“Kate Evans gibi hem sanatçı hem
de yazar olabilmek büyük başarı.”
Molly Crabapple, Yazar

Zamanların
en

iyisiydi.

Kendisi de bir aktivist olan Kate

Zamanların
en kötüsüydü.

Evans, yeni grafik romanında
mülteci krizini anlatarak Fransa’nın
İngiltere’ye geçiş noktası ve
aynı zamanda Avrupa’daki
göçmen krizinin sembollerinden
biri olan Calais’deki mülteci
kampını ele alıyor. Ağırlıklı olarak
İLMEKLER
MÜLTECİ KRİZİNDEN BİR KESİT
Yazan ve Resimleyen: Kate Evans
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 178 sayfa, 1. hamur
kâğıt, renkli baskı, sert kapak,
210x273,5 mm
Etiketler: Mülteci Krizi, İnsan Hakları
Basım Tarihi: Nisan 2018

Ortadoğu’dan ve Afrika’dan gelen
mültecilerin büyük çoğunluğunun
en büyük isteği İngiltere’ye
ulaşmak. Kate Evans, grafik
romanında farklı teknikleri de bir
arada kullanarak görsel açıdan da
sarsıcı bir kitaba imza atıyor.

Kate Evans: Radikal karikatürist, ressam, yazar ve

aktivist. The Spark dergisinde çizmektedir. İçlerinde
Kızıl Rosa’nın da olduğu pek çok kitap ve grafik
romanın yazarıdır. The Guardian yazarı Steve Bell, Kate
Evans’ı “Çizgi roman alanında uzun zamandır görülen
en özgün yeteneklerden biri” olarak nitelendirmiştir.
GRAFİK ROMAN

Hem

akıl çağıydı
hem
de
aptallık.

Asılı kalmak.

“Polis, kadının evine dalıp
nesi var nesi yoksa yere fırlatmış.”

10 Mart 2016.

Tahliye sona erdi.
Enkazda

n alana sessiz bir duman yüks

eliyor.

Kubbe sökülmüş, Sue kubbenin
olduğu yerde ayakta duruyor,
önünde bir yığın kâğıttan
şekil.

Ama mesele yalnızca
çocuklar değil. Burada
herkes kimsesiz.

ri

t2

01
6

kt
ele

or.
sıy

id
ge
,

M

ar

la
nt
ba

aa

tr

ik

ızı

rın

Su

za

nn
e

Pa
r

in
ps
He

ı rm

a
lol
ab
kk

“O ise onlara
yalvarıyormuş:”

Vardığımız gün, Rus savaş jetleri Suriye
semalarında boy gösteriyor.

Baskıcı bir rejimden
diğerine dostça bir jest.
Hedefleri arasında Suriyeli özgürlük
savaşçıları da var.

“Lütfen çocuklarımın fotoğrafını çekmeyin.”

Sevgililer.

Çiçekler.

Sivil kayıplar giderek artıyor.
“Bir sürü bayr

Çocuklar, üç taraflı
a Sudan.
...burasıys

iç savaşın çapraz ateşine yakalanıyor.

memleket...
Evlerini özlüy
orlar. O bayr
ağı
dalgaland ırma
ları lazım.”

6 metrekarelik
plastik barakalar.
K
uş

la

r.

Bugün, sınırlı sayıda çekiçle barınak
inşaatına yardım ediyoruz.

ak, bir sürü

Çadırdan
daha iyi.
Gidiyor.

Alet çadırını toparlayabilir misin?

Yarının asla
gelmeyeceğini
biliyor.

bekçi olmayı bahşediyor.

Sadece
bir tane
kilit
istiyorum.

Kararı
ben
vermiyorum.
Bir avuç çivi
verebilecek durumdayız.

Sue,

İnşaata
yardım

Beyaz olma ayrıcalığım
bana alet çadırına

r.
lple

		Mehmet Erkurt, İyi Kitap

Ka

“İlmekler, vakit kaybetmeden okumamız
gereken bir kitap. Bir insanlık
gerçeğini berraklıkla görmemize,
kendimizi bu gerçekliğe göre
konumlamamıza yardımcı olacak.”

Ev mi istiyorsun?
Bunlar kadınlar ve
çocuklar için.
Bugün git,
yarın gel.

edebilirim,
ha?

Testeremiz kalmadı.

Cangıl’da
dilbilimi ve
kültürel sınırları
aşan bir şey buldu.

İnsanların Cangıl’daki
sığınmacılar hakkınd
aki
düşünceleri ne olursa
olsun, benim aklımda
yer eden tek bir görüntü
var: Yetişkin adamla
r,
eğilmiş, keçeli kalemle
boyama yapıyorlar.

Sanat.

Bütün gün çalıştı ama veremem.
Sadece üç kilit mevcut ve onları
isteyen binlerce insan var.

Duvarlarını maket bıçağıyla
kesebildiğiniz bir yerin kapısını
kilitlemek anlamsız olsa da, herkes
kendini güvende hissetmek istiyor.
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ihtişamlı bir

yaşamöyküsü...
GABO
BÜYÜLÜ BİR YAŞAMIN HATIRALARI
Yazan: Óscar Pantoja
Resimleyenler: Miguel Bustos, Felipe
Camargo, Tatiana Córdoba
Türkçeleştiren: Altuğ Akın
Grafik Roman / Yetişkin
Baskı Detayları: 150x210 mm, 176 sayfa,
holmen, renkli baskı, karton kapak
Etiketler: Yaşamöyküsü, Edebiyat,
Gabriel García Márquez
Basım Tarihi: Nisan 2015

Büyülü gerçeklik akımının en önemli
kalemlerinden Gabriel García
Márquez’in insani ve edebi yönlerini
bir grafik roman biçiminde ele alan
Gabo - Büyülü Bir Yaşamın Hatıraları,
2014 ilkbaharında kaybettiğimiz Nobel
Ödüllü Latin Amerikalı edebiyat
efsanesinin yaşamöyküsünü gözler
önüne seriyor.
Doğum ânından okul yıllarına, ilk
aşkından hayat arkadaşı Mercedes’e,
okuduğu ilk kitaptan kaleme aldığı ilk
öyküye, etkisi altından kurtulamadığı
Kafka’nın Dönüşüm eserinden
Carlos Fuentes, Julio Cortázar gibi
Latin Amerika edebiyatının önemli
yazarları ile olan ilişkilerine, Fidel
Castro’dan ülkesinin siyasi tarihine
GRAFİK ROMAN

uzanan Márquez’in hayatı üzerine üç
farklı çizer tarafından görselleştirilen
bir hikâye resmeden bu kitap,
hayallerinin peşinden koşmaktan asla
vazgeçmeyen ölümsüz bir yazarın, bir
çocuktan Nobel ödüllü bir romancıya
dönüşmesini ve ilham veren yaratım
sürecine tanıklık etmemizi sağlıyor…
Kitabın sonunda ise Pantoja’nın,
Gabo’nun hayatı hakkında kaleme
alınan makalelere göndermelerde
bulunan bir yazısı da var. Bu kısımda,
Márquez’in hayat öyküsü kronolojik
olarak yer alıyor.
Gabo 20. yüzyılın en büyük
yazarlarından birinin edebiyat evrenine
tanıklık edeceğiniz bir grafik roman.

“20. yüzyılın en önemli edebiyatçılarından, Nobel
ödüllü büyük usta, Latin Amerika’nın Gabo’su
Márquez’in dünyasını şekillendiren etmenleri
çizgilerle anlatan bir kitap var karşımızda.”
Fisun Yalçınkaya, Sabit Fikir

Yüzyıllık Yalnızlık’a giden sancılı yolda büyülü
gerçekçiliğin izini süren tutkulu bir yazar ve onun
mucizelerle dolu bir yaşamöyküsü.
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Hiroşima’nın Hikâyesi

İkinci Dünya Savaşı hakkında daha detaylı bilgi istiyorsanız, Amerika’nın
atom bombası atarak Japonlara yaptıklarını detaylı ve gerçekçi olarak
öğrenmek istiyorsanız, bu çizgi roman otobiyografiyi kaçırmayın.
Japon manga ustaları arasında
bambaşka bir yeri olan Keiji
Nakazawa’nın “Yalınayak Gen” serisi,
1945 yılında, Hiroşima kentinin
600 metre üzerinde patlayan atom
bombasının sebep olduğu yıkımı ve
bu büyük felaketin Japon halkına
yaşattığı ruhsal trajediyi Gen adında
bir çocuğun gözlerinden aktaran
destansı bir ağıt.

Çizgi roman ve manga türünde
özgün hikâyeler keşfetmek isteyen
okurlar için kaçırılmayacak bir seri!

5. KİTAP: BITMEYEN SAVAŞ

25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen,
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir.

BİTMEYEN
SAVAŞ

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
Bilgin Adalı

Yazan ve Resimleyen: Keiji Nakazawa

3

Türkçeleştiren:
Damla Kellecioğlu

3. KİTAP: BOMBADAN SONRA

25 dile çevrilen Yalınayak Gen, İkinci Dünya Savaşı sırasında
Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden
ele alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan Yalınayak Gen,
savaşın masum insanlara yaşattığı acıların bir hatırlatıcısı
ve atom bombasının da bir belgesi niteliğindedir.
Bombadan Sonra, serinin üçüncü kitabıdır.

Manga
Temalar: Tarih, Savaş, Umut, Yaşama
Sevinci, Mücadele

“Yalınayak Gen’i bir solukta okuyup bitirdim. Hem keyiflendim,
hem dehşet duyguları yaşadım. Merakla devamını bekliyorum.”
Bilgin Adalı
“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde
tanıklık eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.”
Art Spiegelman

desenyayinlari.com.tr
DesenYayinlari.Tudem
desenyayinlari
desenyayinlari

desenyayinlari.com.tr
DesenYayinlari.Tudem
desenyayinlari
desenyayinlari
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(5. KİTAP)

“Gen, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birine etkili bir biçimde tanıklık
eder. Kendinizi bu olağanüstü kitaba bırakın.”

KEIJI NAKAZAWA

Nakazawa’nın otobiyografik öyküsü
olarak da değerlendirilebilecek

bu değerli yapıt, savaşın masum
insanlara yaşattığı acıların ve
korkunç sonuçlara sebep olan atom
bombası faciasının bir belgesi.

KEIJI NAKAZAWA

Basım Tarihi:
Mayıs 2019
KEIJI NAKAZAWA

Keiji Nakazawa
Hiroşima’da dünyaya gelen
Keiji Nakazawa, uzun yıllar
Gen Projesi ile ilgilendi. 2009
yılında, gözlerindeki rahatsızlık
nedeniyle çizgi roman
dünyasından emekli olan
sanatçının son çalışması, kendi
yazıp yönettiği, Hiroşima’da
savaş sonrası büyüyen
genç insanların hayatını
anlatan bir macera filmiydi.
Nakazawa, 1986’da Çernobil
ve 2011’deki Fukuşima
nükleer santrallerinde
yaşanan felaketlerden
sonra Japonya’da nükleer
enerji kullanımına en sert
çıkan isimlerden biri olarak
biliniyordu. Keiji Nakazawa
2012 yılında, 73 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

HİROŞİMA’NIN
HİKÂYESİ
(1. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Levent Türer
Baskı Detayları:
15x21cm, 304 sayfa,
1. hamur kâğıt
Basım Tarihi:
Haziran 2007

ERTESİ GÜN
(2. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Levent Türer
Baskı Detayları:
15x21cm, 248 sayfa,
1. hamur kâğıt
Basım Tarihi:
Ekim 2007

BOMBADAN
SONRA

KÜLLERİN
İÇİNDEN

YALINAYAK GEN
SETİ

(3. KİTAP)

(4. KİTAP)

(4 KİTAP)

Türkçeleştiren:
Levent Türer

Türkçeleştiren:
Levent Türer

Türkçeleştiren:
Levent Türer

Baskı Detayları:
15x21cm, 272 sayfa,
1. hamur kâğıt

Baskı Detayları:
15x21cm, 296 sayfa,
1. hamur kâğıt

Baskı Detayları:
15x21cm,
1. hamur kâğıt

Basım Tarihi:
Nisan 2008

Basım Tarihi:
Ocak 2009

“Gen, 20. yüzyılın en büyük
vahşetlerinden birine etkili
bir biçimde tanıklık eder.
Kendinizi bu olağanüstü
kitaba bırakın; buğulu
gözlere ve Japon tarzı çizgi
romanın sıradışı anlatımına
alışın. Bu akılda kalıcı ve
hüzünlü öykü, hafızanızda asla
unutamayacağınız radyoaktif
bir krater açacak. Aslında
Gen, ihtiyaç duyulan sihirli
numarayı yapan az sayıdaki
çizgi romanlardan...”
Art Spiegelman
Pulitzer Ödüllü çizgi romancı
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Spirou, arkadaşı Fantasio ve sincabı Spip’le birlikte
her bölümde, dünyaya kötülük saçmak isteyen
gangsterlere, diktatörlere ve deli dahilere karşı
mücadele ediyor. Mizah, bilimkurgu ve fantastik
edebiyat türlerinin iç içe geçtiği bu nefes kesen
maceralar, klasikleşmiş çizgi roman örneklerinden biri
olup televizyon ve video oyunlarına da uyarlandı.

1938’den beri Avrupa’nın
en popüler çizgi roman klasiği

SPIROU VE FANTASIO 2ÖLMEK İSTEMEYEN
ADAM

Yazar:
Jean-David Morvan
Resimleyen:
José-Luis Munuera
Türkçeleştiren:
Işık Ergüden
Baskı Detayları: 210x290 mm
56 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Kasım 2010
9 786055 678210

GRAFİK ROMAN

SPIROU VE FANTASIO 3TOKYO’DA

Yazar:
Jean-David Morvan
Resimleyen:
José-Luis Munuera
Türkçeleştiren:
Işık Ergüden
Baskı Detayları: 210x290 mm
64 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Nisan 2011

9 786055 678241

SPIROU VE FANTASIO 4Z’NİN KAYNAKLARINA
YOLCULUK

Yazar:
Jean-David Morvan
Resimleyen:
José-Luis Munuera
Türkçeleştiren:
Işık Ergüden
Baskı Detayları: 210x290 mm
52 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Nisan 2011
9 786055 678258

“Spiriou ile can dostu Fantasio, bu iki kahramanı çok özlemiş
büyüklerle yeniden buluşuyor. Bakalım günümün çocukları
ya da Spiriou ve Fantasiou’yu bizim kadar sevecekler mi?
Ya da büyükler geçmişi yeniden anmaya hazır mı?”
Sevin Okyay, İyi Kitap
Çizgi Roman / Etiketler: Macera, Bilim, Yolculuk, Mücadele, Uzay

SPIROU VE FANTASIO 5DİKKAT ZORKONLAR

SPIROU VE FANTASIO 6Z’NİN GİZLİ YÜZÜ

Yazar:
Fabien Vehlmann
Resimleyen:
Yoann-Fred Blanchard

Yazar:
Fabien Vehlmann
Resimleyen:
Yoann-Fred Blanchard

Türkçeleştiren:
Işık Ergüden

Türkçeleştiren:
Olcay Mağden

Baskı Detayları: 210x290 mm,
56 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Aralık 2011

Baskı Detayları: 210x290 mm
48 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Nisan 2013

9 786055 678302

9 786055 678371

SPIROU VE FANTASIO 7ENGEREK’İN
PENÇESİNDE

Yazar:
Fabien Vehlmann
Resimleyen:
Yoann-Fred Blanchard
Türkçeleştiren:
Olcay Mağden
Baskı Detayları: 210x290 mm
48 sayfa, renkli, kuşe kâğıt
Basım Tarihi: Nisan 2013
9 786055 678364

İlginç Bilgiler

S

pirou, Fransız çizer Robert
Velter (Rob-Vel) tarafından
1938 yılında ilk kez haftalık
Spirou dergisinde yayımlanmak
üzere tasarlanmıştır. Spirou/
Sipru adlı karakter aslında
ortalıktaki işleri yapması
için genç bir hizmetli arayan
Moustic Hotel’in yöneticisinin
talebi üzerine ortaya çıkmıştır.
Bu amaçla genç bir erkek
çocuğunun silüetinin taslağını
hazırlarken tesadüfi bir aksilik
üzerine eskizin üstüne su
dökülmüş ve altın sarısı iri
düğmelerle süslü kırmızı
kostümüyle Spirou ortaya
çıkmıştır.
Sonraki yıllarda
tam anlamıyla
bir fenomene
dönüşecek
olan
Spirou

karakteri, ilk maceralarında
yanından ayrılmayan Spip isimli
bir sincaba sahiptir. Spirou çizgi
romanı yayına başladıktan
yaklaşık iki sene sonra bitme
noktasına gelmiştir, çünkü
yaratıcısı Rob-Vel, Nazi rejiminin
bir uygulaması yüzünden bir yıl
Almanya’da hapiste kalmıştır.
Ülkesine ve çalışmalarına geri
dönünceye kadar ressam
arkadaşı Jijé, seriyi onun adına
çizmeye devam etmiştir.
1943 yılınday Rob-Vel, küçük
otel uşağının maceralarının
telifini, yayımlandığı dergi
olan Spirou’nun da sahibi olan
Dupuis Yayınları’na satar ve
seriyi bırakır. Böylece Jijé, Spirou
karakterini yeniden ele almış
ve ilk olarak seriye hareket
kazandırmak amacıyla,
kendisiyle çok övünen
ve duyduğu her
şeye itiraz
eden bir
tipleme olan
Fantasio’yu
yaratmıştır.
O tarihten
beridir
de dizi
farklı yazar
ve çizerlerin
ellerinde
şekilleniyor.
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Bir toplumu ve dönemi sosyolojik
açıdan anlamak için karikatür
eşsiz bir sanattır.

KA

ÜR
T
A
RİK

Çizgilerle, görünenin
ardına doğru yolculuk...
Zamana karşı dirençli çizgilerini konuları işleyiş
biçimindeki naif güçten alan Hicabi Demirci’den
keşfedilmeyi bekleyen çok özel bir albüm.

Ç

izgili Dünya, sanatçının birçok
değerli karikatürü ile görünenin
ardındakini keşfetmek isteyen
herkesin arşivinde bulundurmak
isteyeceği, koleksiyon değeri taşıyan
özel bir kitap.
Yunus Nadi Karikatür Ödülü başta
olmak üzere, 72’den fazla ödüle
değer görülmüş usta karikatüristin,
Çizgili Dünya’sında çocukluk, savaş,
adalet, modern yaşam, korku ve
bakış açılarındaki farklılıklar gibi pek
çok temanın salt çizgilerle işlendiği,
yaş ve dil farkı gözetmeyen 105
karikatür yer alıyor.
Hicabi Demirci’nin
çocukluk yıllarında
başlayan çizgi serüveni
zaman içinde kendi
yolunu bularak
karikatürle buluştu.
Eserleri, ulusal ve
uluslararası karikatür yarışmalarında
sayısız ödül kazandı. Uzun yıllar Radikal
gazetesinde illüstratör olarak görev
alan Demirci, karikatürist olarak çeşitli
gazetelerde çalışmalarına devam ediyor.

K A R İ K AT Ü R

ÇİZGİLİ DÜNYA
Yazan ve Resimleyen:
Hicabi Demirci
Karikatür / Her Yaş
Baskı Detayları: 195x260 mm,
mat kuşe kâğıt, renkli baskı, 112 sayfa
Etiketler: Mizah, Çocukluk, Savaş,
Adalet, Modern Yaşam, Korku
Basım Tarihi: Kasım 2010

MİZAHİ ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ

“Oyun insanın
ilk sanatıdır.”

Hicabi Demirci

ÇİZGİNİN Çizgisi

ÇİZGİNİN
Çizgisi

Jean-Paul RICHTER

1

Karikatürün Serüveni

“Güldürmek dünyanın en ciddi işlerinden biridir,
keskin bir zekâ gerektirir.”

ÇİZGİNİN
Çizgisi
Karikatürün Serüveni

2
Hicabi Demirci

Ödüllü sanatçı Hicabi Demirci, Çizginin Çizgisi’nde
Türk karikatür sanatının tarihi ve bu sanatın
incelikleri üzerinde duruyor. Her yaştan karikatür
severe hitap edecek olan kitapta ayrıca çizim
tekniklerine de yer veriliyor. Adım adım neler
yapılması gerektiği konusunda ipuçları veren
ve bunları sayfa üzerinde örneklerle gösteren
kitabın son bölümünde ise usta karikatüristin
çalışmalarına, görsel okuma ve yorumlama için
hazırlanmış sorulara yer veriliyor.

Hicabi Demirci

3

“Karikatür,
insanı
rahatsız
eden bir
sanattır.”
desenyayinlari.com.tr
DesenYayinlari.Tudem
desenyayinlari
desenyayinlari

Harriet Mead

İngiliz Heykeltıraş

Sanatçılar eserlerini
üretirken, malzeme sınırı
tanımazlar. Harriet Mead
tarafından demir hurda
yığınları kullanılarak
yapılmış zürafa buna
güzel bir örnektir.

İyi bir karikatüre imza atabilmenin en önemli unsurları
nelerdir? Türk karikatür tarihine yön veren isimler
kimlerdir? Bir karikatürü “doğru” yorumlayabilmek
için hangi ipuçlarına sahip olmak gerekir? Peki, birkaç
basit adımla nasıl karikatür çizilir?
Hicabi Demirci’nin, karikatür sanatına ışık tutan yeni
kitabı Çizginin Çizgisi, okurlarını, Türk karikatür
evreninde dünden bugüne renkli bir serüvene

ÇİZGİNİN ÇİZGİSİ
Yazan ve Resimleyen: Hicabi Demirci
Karikatür / Her Yaş
Baskı Detayları: 195x260 mm, 104 sayfa,
mat kuşe kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Çizim Teknikleri, Karikatür Tarihi,
Karikatür Yorumlama
Basım Tarihi: Ağustos 2017

Çizginin
Çizgisi
çıkarırken, herkesi kendi çizim yeteneğini keşfetmeye
çağırıyor.
“Karikatürde Yöntemler”, “Genel Hatlarıyla
Karikatür Tarihimiz”, “Mizahi Anlatımın Özellikleri”,
“Karikatürde Kavramlar ve Görsel Yorumlama”
olmak üzere dört ayrı bölümde ilerleyen Çizginin
Çizgisi, şimdiye dek bu alanda hazırlanmış en
kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyor.
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Sempé’nin zarafeti hayatın
dörtköşeliğine karşı!
Ünlü Fransız karikatürist Jean-Jacques
Sempé, kendisine has naif tarzıyla,
binlerce düşünce ve hissi tekil ya da
çoğul karelere yerleştiriyor; medya
dünyasından modern âşıklara ve sahne
ışıklarına kadar her şeyi çiziyor.

MEDYA ve DİĞER ŞEYLER
Yazan ve Çizen: Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Karikatür / Her Yaş
Baskı Detayları: 64 sayfa, mat kuşe kâğıt,
renkli baskı, karton kapak, 170x220 mm
Etiketler: Karikatür, Mizah, Medya
Basım Tarihi: Haziran 2018

K A R İ K AT Ü R

Jean-Jacques
Sempé
1932 yılında, Fransa’nın Bordeaux
kentinde doğdu. 14 yaşında okulu
bıraktı, sınavlarını veremedi.
Yaptığı iş başvurularına olumlu
yanıt alamadı, ufak tefek işler yaptı.
İkinci Dünya Savaşı’nda orduya
katıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra
Paris’e taşındı ve hayatının büyük
bir bölümünü burada geçirdi.
Kariyerine, gazetelerde yayımlanan
mizahi karikatürlerle başladı. Bu
sırada, yolu Fransız çizer René
Goscinny ile kesişti ve birlikte
Pıtırcık karakterini yarattılar.
Pıtırcık’ın serüvenleri Sempé’yi
büyük bir üne kavuşturdu.
Hayli üretken bir sanatçı olan
Sempé, bu başarısının ardından
birçok esere imza attı, işleri
prestijli gazetelerde yayımlandı.
Neredeyse hiç çizim eğitimi
almadı, buna rağmen dünyanın en
ünlü karikatüristlerinden birine
dönüştü. Sanatçı hâlâ Paris’te
yaşamaktadır.
Çizerin Ödülleri:
→ 1987: Grand prix de littérature
de la ville de Bordeaux
→ 2003: Prix Alphonse-Allais
→ 2006: Commandeur dans l’ordre
des Arts et des Lettres
(Sanat ve Edebiyat Başkanı)

ÂŞIKLAR VE DİĞER ŞEYLER

Yazan ve Çizen:
Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Etiketler: Karikatür, Mizah, Aşk
Basım Tarihi: Ocak 2019

SAHNE IŞIKLARI VE DİĞER ŞEYLER

Yazan ve Çizen:
Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu
Etiketler: Karikatür, Mizah, Sahne Sanatları
Basım Tarihi: Nisan 2019
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“Her şeyden önce, bu
kitap okurlara kendi
çocukluklarını hatırlatıyor,
her şeyi yapmakta özgür
olduğumuz, cesurca
düşündüğümüz zamanları.”
The Guardian

Epictetos’un deyimiyle “insanın
anavatanı”na, yani çocukluğuna
dair ne varsa, Sempé’nin incecik,
yalın çizgisindeki muazzam
derinlikten nasibini alıyor. Üstelik
çocukların durduğu yerden
yetişkinlerin de bir tablosunu
çıkararak, bize daha dün gibi
gelen çocukluğumuzdan nasıl da
uzaklaştığımızı gösteriyor.

ÇOCUKLAR ve DİĞER ŞEYLER
Yazan ve Çizen: Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Şirin Etik
Karikatür / Her Yaş
Baskı Detayları: 170x220 mm, 64 sayfa,
mat kuşe kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Çocuklar, Yetişkinler, Mizah,
Karikatür, Yaşam
Basım Tarihi: Ekim 2016

K A R İ K AT Ü R

ŞEHİR YAŞAMI ve DİĞER ŞEYLER
Yazan ve Çizen: Jean-Jacques Sempé
Türkçeleştiren: Şirin Etik
Karikatür / Her Yaş
Baskı Detayları: 170x220 mm, 64 sayfa,
mat kuşe kâğıt, renkli baskı
Etiketler: Çocuklar, Yetişkinler, Mizah,
Karikatür, Şehir Yaşamı
Basım Tarihi: Ocak 2018

Şehre ve
şehirde yaşayanların
keşmekeşine, bir de
Sempé’nin muzip
çizgisinden bakma
vakti...
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Çağımızda yazı ile resmi birleştiren
kitapların çocuk ve gençlik
edebiyatında çok önemli
bir yeri var.

K V ELİ K
U
C
ÇO G EN Ç

İ

ki kız kardeş olan Maya ile Cat, yeni
taşındıkları sahil kasabası Bahia de la

Kız kardeşliğe ve aile ilişkilerine dair
duygusal olduğu kadar da eğlenceli bir
öykü anlatan Telgemeier’in çizimlerine
ise hayran olmamak imkânsız. Kistik
fibrozis hastalığı konusunda farkındalık
yaratmayı da hedefleyen Hayaletler,
başımıza geleceğine hiç ihtimal vermediğimiz olaylar karşısında dayanışmanın
ve sevginin önemine vurgu yapan keyifli
bir grafik roman.

2017 WILL EISNER ÖDÜLÜ

Türkçeleştiren: Damla Kellecioğlu

“Hayaletler’i yazmamın sebeplerinden biri de,
kendi hayatımdaki kayıplarla başa çıkmanın bir
yolunu bulabilmekti.”
		Raina Telgemeier

Kitabın Ödülleri:
→ Eisner Ödülleri / En İyi Çocuk Kitabı, 2017
→ USA Today, En Çok Satan Kitaplar listesi
→ New York Times En Çok Satan Kitaplar
listesinde ilk sırada
→ Indie En Çok Satan Kitaplar
→ Publishers Weekly, En İyi Kitap, 2016
→ Little Maverick seçkisi, 2017

Raina Telgemeier

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

RAINA TELGEMEIER

Cat ve Maya,
yeni tas.ındıkları kasabanın hayaletlerin
favori mekânı oldug- unu kes.federler
ve macera bas.lar!

Gülümse ve Kardeşim ve Ben kitaplarıyla New York
Times çoksatanlar listelerine girdi ve Hayaletler kitabı
da dahil olmak üzere, tamı tamına üç kez Eisner
madalyasına layık görüldü. Bir diğer kitabı Drama, bir
yandan Stonewall Onur Ödülü’ne aday olurken, diğer
yandan YALSA’nın “Gençler için En İyi 10 Çizgi Roman”
listelerinde yer aldı. Raina, San Francisco’da yaşamaktadır.
Daha fazla bilgi edinmek için Raina’nın internet sitesini
ziyaret edebilirsiniz: www.goRaina.com

HAYALETLER
Macera ve Duygu Dolu
Bir Kız Kardeşlik Öyküsü

RAINA TELGEMEIER

Luna’yı keşfederken ilginç bir bilgiye
ulaşırlar: Kasabada hayaletler vardır ve
senede bir gün, hâlâ hayatta olan sevdikleriyle buluşmak için ortaya çıkarlar.
Cat, bu durumdan ürkerken Maya
hayaletlerle tanışacağı için olağanüstü
heyecanlıdır. Ancak Maya kronik hastalığının etkisiyle halsizleşince, Maya’nın
dileğini gerçekleştirmek Cat’e düşer.

“Kız kardeşlik,
sevgi ve özveri
üzerine kalpleri
yumuşatan,
gerçek hayattan
ilham alan bir
hikâye…”

HAYALETLER
Yazan ve Resimleyen:
Raina Telgemeier
Renklendiren: Braden Lamb
Türkçeleştiren:
Damla Kellecioğlu
Grafik Roman / 10 +
Baskı Detayları: 135x195 mm
256 sayfa, 1. hamur kâğıt,
renkli, karton kapak
Etiketler: Aile İlişkileri,
Kardeşlik, Dayanışma
Basım Tarihi: Ekim 2018

İki kız kardeş, bir araba yolculuğu,
kahkaha dolu bir macera
Kardeşim ve Ben ailece çıkılan bir yolculuk hikâyesi etrafında şekillenen, kardeşler arasındaki çekişmeleri, kalabalık bir ailenin gündelik yaşamından çatışmaları elle dokunulabilecek kadar gerçekçi bir anlatımla ele alan eğlenceli bir grafik roman.
KARDEŞİM VE BEN

Kitabın Ödülleri:
→ Eisner Ödülleri / En İyi Sanatçı
Ödülü, 2015

Yazan ve Resimleyen: Raina Telgemeier
Renklendiren: Braden Lamb
Türkçeleştiren: Mert Batırbaygil
Grafik Roman / 10 +
Baskı Detayları: 135x195 mm, 208 sayfa, 1. hamur
kâğıt, renkli, karton kapak
Etiketler: Aile İletişimi, Özeleştiri, Mutluluk
Basım Tarihi: Şubat 2017

Aile, arkadaş, erkekler
ve diş kâbusu üzerine
gerçek bir hikâye...
GÜLÜMSE

Kitabın Ödülleri:
→ Eisner Ödülleri / En İyi
Gençlik Kitabı, 2011
→ Dorothy Canfield Fisher
Ödülü, 2012
→ Children’s Choice Kitap
Ödülü, 2011
→ Boston Globe-Horn Kitap
Ödülleri Onur Kitabı, 2010

Yazan ve Resimleyen: Raina Telgemeier
Renklendiren: Braden Lamb
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver
Grafik Roman / 10 +
Baskı Detayları: 135x195 mm, 224 sayfa, 1. hamur
kâğıt, renkli, karton kapak
Etiketler: Aile, Okul Hayatı, Arkadaşlık,
Diş Sağlığı, Ergenlik
Basım Tarihi: Ocak 2015
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Japon asıllı Amerikalı çizgi roman sanatçısı Kazu Kibuishi’nin, yayımlandığı
günden bu yana milyonlarca çizgi roman severi peşinden sürükleyen
“Tılsım” serisi okurlarını sıradışı bir yolculuğa çıkarırken, satır aralarında
onlara güç, iktidar, bilinç ve mücadeleyle ilgili çok şey söylüyor.
Tılsım bilindik bir hikâyeyle, mutlu bir
ailenin hayatının bir araba kazasıyla
tamamen değişmesiyle başlıyor. Bu
kazada babalarını kaybeden Emily
ve Navin, anneleriyle birlikte büyük
büyükbabalarından kalma eski bir eve
yerleşir. Ve iki kardeşin, “biraz sıradışı
biri” olan büyükbabalarının odasında
tılsımlı bir kolye bulmasıyla olaylar hız
kazanır. Böylece, büyülü ormanlarla,
yaratıklarla, konuşan bilge ağaçlarla
bezeli benzersiz macera başlar.

Sürükleyici fantastik
bir macera

TAŞMUHAFIZI
(1. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Elif Yalçın
Baskı Detayları:
150x210 mm, 185 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı
Basım Tarihi:
Nisan 2009

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

TAŞMUHAFIZININ
LANETİ

BULUTLARIN
ARASINDA

(2. KİTAP)

(3. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Elif Yalçın

Türkçeleştiren:
Ayda Akça Akkoç

Baskı Detayları:
150x210 mm, 218 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı

Baskı Detayları:
150x210 mm, 208 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı

Basım Tarihi:
Kasım 2009

Basım Tarihi:
Ekim 2011

SON KONSEY

ELF PRENSİ

(4. KİTAP)

(5. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Figen Uşaklıoğlu

Türkçeleştiren:
Figen Uşaklıoğlu

Baskı Detayları:
150x210 mm, 224 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı

Baskı Detayları:
150x210 mm, 208 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı

Basım Tarihi:
Nisan 2013

Basım Tarihi:
Temmuz 2014

Etkileyici çizimleri, özgün karakterleri
ve yüksek temposu ile Tılsım serisi,
çizgi roman türünü gerçek bir görsel
sanat şölenine dönüştüren bir eser
olma niteliği taşıyor.

8+ Yaş / Grafik Roman
Temalar: Aile, Bilimkurgu, Cesaret,
Gizem, Macera, Mücadele

GİZEMLİ
ŞEHİRDEN KAÇIŞ
(6. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Tuğçe Akyüz
Baskı Detayları:
150x210 mm, 224 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı
Basım Tarihi:
Mayıs 2015

SAKLI
HAFIZALARIN
PEŞİNDE
(7. KİTAP)

Türkçeleştiren: Mert
Batırbaygil
Baskı Detayları:
150 x210 mm, 208 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı
Basım Tarihi: Ocak 2017

LUFEN ÜLKESİNDEKİ IPPO KENTİ

“Aksiyon dolu macera serisi,
heyecan verici bir hızla
ilerliyor... Biraz fantezi ve
biraz manga. Bu kitap okura
çok şey vadediyor.”
Booklist

Kazu Kibuishi

İŞTE,
GELİYORLAR.
ELF KRALI’NIN
BİRLİKLERİ
ORMANDAN
BU TARAFA
İLERLİYOR.

SÜPERNOVA
(8. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Damla Kellecioğlu
Baskı Detayları:
150x210 mm, 208 sayfa,
kuşe kâğıt, renkli baskı
Basım Tarihi:
Kasım 2018

Kazu, UÇUŞ antolojisinin
kurucusu ve editörüdür.
Aynı zamanda bir köpekle
bir çocuğun macera dolu
hikâyesini anlatan internet
çizgi romanı COPPER’ın da
yaratıcısıdır.
Serinin ilk kitabı
Taşmuhafızı, 2009
yılında ALA En İyi Gençlik
Kitabı Ödülü’nü almıştır
ve Çocukların Seçimi
yarışmasının finalisti
olmuştur. Ayrıca, New
York Times en çok satanlar
listesine girmiştir. Kazu,
Kaliforniya’da çizgi roman
sanatçısı olan eşi Amy Kim
Kibuishi ve oğluyla birlikte
yaşamaktadır.
“Daha beşinci, hayır, üçüncü
sayfasında müptelası olacaksınız.”
Jeff Smith, BONE
serisinin yaratıcısından
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“Beş yıldızlı otelleri aratmayan bir kolej... Bu kolejin karanlık geçmişi
çok geçmeden okulun yeni öğrencileri Amber ve Jeanie’nin kulağına
çalınıyor. Okulu bir hapishane gibi çevreleyen çalılara gitmenin
yasak olması, geçmişte, çalılıklarda yürüyüşe çıkma gafletine
düşen öğrencilerin ortadan kaybolduğu bilgisi, kızların gördükleri
Viktoryen rüyalarla birleşince hikâyenin düğümü sıkıca atılıyor.”
Aslı Tohumcu, Radikal Kitap

Viktoryen bir
Manga üçlemesi

OKULDAKİ SIR
Viktoryen desen ve formların ön plana çıkarıldığı
Okuldaki Sır, son derece hızlı ve aksiyon dolu
sahnelerle okuru kendine bağlayan bir üçleme.
15 yaşındaki ikiz kardeşler Amber ile
Jeanie Malkin, evlerinin satılması ve
babalarının iş için Singapur’a taşınmasıyla
zor bir dönem geçirmektedirler. Neyse
ki, teyzeleri yardımlarına yetişir ve ikizleri
Sydney’in kuzeyinde yer alan Greenwich
Koleji’ne kaydettirir. Ahşaptan inşa
edilmiş görkemli ve saygın bir kolej olan
Greenwich, uçsuz bucaksız, el değmemiş
Ç O C UK V E GE N Ç L İK

çalılık alanlarla çevrilidir. Kızların teyzesi
bu okulun müdiresidir, ama aynı zamanda
okulun bir de gizemli mi gizemli,
ikizlerden hiç hoşlanmamasıyla bilinen,
yaşlı bir sahibesi vardır. Bu yüzden, teyzesi
kızlara ikiz olduklarını saklamalarını
tembihler.
Binbir güçlükle kaydoldukları bu okula
yerleşir yerleşmez, kızlar hemen birkaç

“ ‘Okuldaki Sır’ adlı üç
ciltlik manga çizgi romanını
okumaya başladığınızda
birçok duyguyu bir arada
yaşıyorsunuz: Gizem, kapalı
mekânda kısılmışlık, korku,
heyecan, merak, araştırma
hissi ve çizgi roman okuma
keyfi...”
Ümit Kireççi
Çizgi Roman Okurları Platformu

Yazan ve Resimleyen: Queenie Chan
10+ / Manga
Temalar: Aile, Dostluk, Gizem, Korku,
Okul Hayatı

arkadaş edinip okulun tarihi ve gizem
dolu çalılık alanlarıyla ilgili bilgi edinmeye
başlarlar. Okulun koyduğu en önemli
kural, gece vakti çıkıp çalılık alanlarda
dolaşmamaktır. Çünkü okul tarihinde
pek çok meraklı öğrenci çalılar arasında
gezintiye çıktıktan sonra ortadan
kaybolmuştur. Peki, Amber ve Jeanie
okuldaki sırrı çözebilecek midir?

Queenie Chan
1980 yılında Hong Kong’da
doğan Queenie Chan, 6
yaşında ailesiyle birlikte
Avustralya’ya taşındı. Çizim
yapmaya 18 yaşında başladı,
2002 yılında Yönetim Bilişim
Sistemleri bölümünden
derece ile mezun oldu. 2004
yılında, Los Angeles merkezli
bir manga yayıncısı için
Okuldaki Sır adlı üç kitaplık
gizem-korku serisini çizmeye
başladı. Serinin en son kitabı
2007 yılında yayımlandı ve
bugüne dek dünya genelinde
yedi dile çevrildi.

OKULDAKİ SIR

OKULDAKİ SIR

OKULDAKİ SIR

(1. KİTAP)

(2. KİTAP)

(3. KİTAP)

Türkçeleştiren:
Elif Yalçın

Türkçeleştiren:
Elif Yalçın

Türkçeleştiren:
Elif Yalçın

Baskı Detayları:
135x195 mm,
176 sayfa, enzo

Baskı Detayları:
135x195 mm,
184 sayfa, enzo

Baskı Detayları:
135x195 mm,
184 sayfa, enzo

Basım Tarihi:
Nisan 2009

Basım Tarihi:
Ağustos 2009

Basım Tarihi:
Ocak 2010
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Engelleri aşmak...

ORTALIĞI
DÜZENLEDİKTEN
SONRA BAHÇEDE TOPLANDIK.
HEPİMİZ OTURDUK. ÖĞRETMEN
NE YAPMAK İSTEDİĞİMİZİ
SORDU.
PEKİ BUGÜN
NE OYNAYALIM?

Anlaşmak için kelimelere ihtiyacımız olduğunu
kim söylemiş ki! Ellerimiz yeter de artar bile!
Ali, sıradan bir çocuk gibi görünse
de aslında değildi. Tüm engellere
rağmen hayatı ellerindeki kelimelerle
anlamaya ve anlatmaya çalışıyordu.
Bu, altı yaşında işitme engelli bir
çocuk için oldukça zor olsa da,
Ali için dünyayı elleri ve gözleri ile
keşfetmekten daha mutluluk verici
ne olabilirdi ki? Renkli çizimleri
ve özgün senaryosuyla öne çıkan
grafik roman, Ali’nin karşılaştığı tüm
engellere rağmen keyif almaktan hiç
vazgeçmeyerek yaşadığı sıradan bir
okul gününü anlatıyor okurlarına.
Annesi, çocuğunun yaşadığı
güçlükler nedeniyle sürekli üzülse
de, kulaklarının arkasına yerleştirilen
işitme cihazları hiç hoşuna gitmese
de, en iyi arkadaşı Can kimi zaman
onun işitme engelli olduğunu unutsa
da tüm bunlar Ali’nin yaşama
sevincinden bir şey eksiltmiyor.

.

.

ŞEY
...

.

ellerimdeki kelimeler
EEE
...

Gourdon - Fouchier - Le Gohan

ÖĞRETMEN İŞARET
DİLİNDE “OYUN”UN
NASIL YAPILDIĞINI
BİLİYORDU.

HEMEN
ANLADIM.

ELLERİMDEKİ KELİMELER
Yazan: Bénédicte Gourdon
Resimleyen: Malika Fouchier
Renklendiren: Le Gohan
Türkçeleştiren: Özden Tuna
Grafik Roman / 8+
Baskı Detayları: 195x260 mm
32 sayfa, kuşe, renkli
Etiketler: Aile, Arkadaşlık, Engelli
Olmak, Empati, Yaşama Sevinci
Basım Tarihi: Kasım 2011
9 786055 678296

“Ellerimdeki Kelimeler işitme ya da başka bir engel yüzünden kendini
ayrık, başka, öteki, çaresiz, mahrum hisseden çocukları yüreklendirmeye,
onları ‘engelle’ yüzleşmeye, engele takılmayacakları bir yol bulmaya
teşvik etmeye yarıyor. Ayrıca engelli olanların olmayanlar tarafından
anlaşılmasını kolaylaştırıyor. Sadece bu iki işe bakarak diyebilirim ki,
Ellerimdeki Kelimeler, her çocuğun okuması gereken bir kitap.”
Yıldıray Karakiya, Bir Dolap Kitap
Ç O C UK V E GE N Ç L İK

BİR ÖNERİDE BULUNULMASI GEREKTİĞİNİ
BİLİYORDUM.
HERKES DÜŞÜNÜYORDU.

ÖĞRETMEN BENİ
GÖSTERDİ.
Ali?!

SÖZSÜZ OYUNLA
MESLEKLERİ ANLATMAYI ÖNERDİM.

BENİM DE BİR
FİKRİM VARDI.

OYUNA CAN
BAŞLADI.

26

Tanıdığınız “çılgın”
bir hayvan var mı?
Marion Montaigne, yazı ve çizimleri
kendisine ait olan resimli kitabı
Hayvanların Çılgın Hayatı’nda bir
taraftan bize kahkaha dolu bir hikâye
anlatıyor, bir taraftan da mizahının başrol
oyuncuları olan hayvanlar hakkında
birtakım ilginç bilgiler veriyor. Bu sevimli
kitapta kurtçuktan köpek balığına, “ayay”dan “öküzkakan”a envai çeşit hayvan
hakkında aydınlatıcı bazı bilgiler alıyoruz
almasına, ama temel amacı bilgi vermek
olan, ansiklopedik bir kitap değil bu.
Kahramanlarına salt zoolojik bir ilgiyle
yaklaşmaya gönlü razı olmayan yazar,
onlara okuru gülümsetmede hiç zorluk
çekmeyen insani özellikler ve tasalar da
veriyor.
Hayvanların büyülü ve şaşırtıcı âlemine
kendi “çılgın” bakış açımızdan misafir
olmak, yaşadığımız çemberin dışında
da çok zengin ve muazzam bir dünya
olduğunu hatırlamak ve en önemlisi
Montaigne’in çeşitli küçük sorunlar yaşayan
komik çizgi karakterlerinin peşine takılıp
bol bol gülmek için benzersiz bir kitap

MARİON MONTAİGNE

HAYVANLARIN
HAYATI

HAYVANLARIN
ÇILGIN HAYATI
Yazan ve Resimleyen:
Marion Montaigne
Renklendiren: Le Gohan
Türkçeleştiren: Gökçe Mine Olgun
Grafik Roman / 8+
Baskı Detayları: 165x200 mm,
92 sayfa, kuşe kâğıt, renkli
Etiketler: Empati, İletişim, Hayvanlar
Basım Tarihi: Ekim 2011

9 786055 678272

“Marion Montaigne’in Hayvanların Çılgın Hayatı adlı resimli kitabı, hayvanların büyülü
ve şaşırtıcı âlemine kendi “çılgın” bakış açımızdan misafir olmak, yaşadığımız çemberin
dışında çok zengin ve muazzam bir dünya olduğunu hatırlamak ve en önemlisi bol bol
gülmek için iyi bir kaynak.”
Kutlukhan Kutlu
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Sözcüklerin rengi,
rengin mutluluğu
Bedri Rahmi üzerine
bir grafik roman
Simla Sunay’ın kaleme alıp Gökçe Akgül’ün resmettiği
Mavi’nin Mutluluğu, günümüz çocuklarını, çağdaş Türk
sanatının ölümsüz isimlerinden biri olan Bedri Rahmi
Eyüboğlu ile tanıştırmanın heyecanını yaşarken, büyük
ustanın sanat anlayışına da saygı duruşunda bulunuyor.
Resim yapmayı çok seven Mavi’nin
“siyah-beyaz” dünyasından,
çok yönlü sanatçı Bedri Rahmi
Eyüboğlu’nun “renkli” sanat
yaşamına uzanan keyifli bir
yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
Mavi, resim yapmayı çok seven bir
çocuktur. Her fırsatta eline kalem
kâğıt alıp kalbinden geçenleri
resmetse de hiç renk kullanmaz.
Bu durumu fark eden Mavi’nin

annesini bir telaş alır, çünkü ona
göre renk demek, mutluluk
demektir.

İstanbul’da doğdu. 1995 yılında mimarlık fakültesinde
okurken, ilk çocuk öyküleri
yayımlandı. Simla Sunay,
farklı yaş gruplarındaki
çocuklarla resim ve öykü
atölyesi yürütmeye devam
etmektedir.

Mavi’nin Mutluluğu, başta sanat
çevreleri olmak üzere, her yaştan
okurun ilgisini çekecek türden
yaratıcı ve özgün bir eser. Mavi’nin
Mutluluğu, başta sanat çevreleri
olmak üzere, her yaştan okurun
ilgisini çekecek türden yaratıcı ve
özgün bir eser.

MAVİ’NİN MUTLULUĞU
Yazan: Simla Sunay
Resimleyen: Gökçe Akgül
Grafik Roman / 8+
Baskı Detayları: 195x260 mm,
64 sayfa, renkli, kuşe kâğıt, flekso kapak
Etiketler: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sanat,
Yaratıcılık, Arkadaşlık
Basım Tarihi: Kasım 2012
9 786055 678326

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

Simla Sunay 1976 yılında

Gökçe Akgül 1978
yılında Ankara’da dünyaya
geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim
Bölümü mezunu olan
Akgül, Çizgi Roman Okurları Platformu tarafından
verilen çizgi roman ödülleri kapsamında 2013 yılının
en iyi Türk çizeri seçildi.
Sanatçı, illüstrasyon, karakter tasarımı ve animasyon
alanlarında çalışıyor.

Sara Pardo rehberliğinde
gökkubbenin altındaki
en güzel şehirde bir gezi
İzmir’in ilk yerleşim yeri Yeşilova’dan
Bayraklı Tepekule’ye, Kadifekale’den
kent merkezine, Homeros’un “gök
kubbe altındaki en güzel şehir” olarak
betimlediği Smyrna, çizgi öykülerle
anlatılıyor.
Öykülerin İzinde Smyrna’dan İzmir’e eski
fotoğraflara da yer veren, çizgi roman
tarzında keyifle okunan bir kent tarihi.
Afacanlar kulübü üyeleri, öğretmenleri
ile her hafta İzmir’in farklı bir ören
yerine gidiyorlar. Gezilerinde onlara
bilgi veren arkeolog ve rehberler
ise gerçek kişiler. Kitapta Neolitik

döneme dayanan Bornova’daki
Yeşilova Höyüğü’nden, İzmir’in ilk
yerleşim yerleri olan Bayraklı ve
Tepekule’nin kuruluş öykülerine, kent
tarihi, eğlenceli bir şekilde ele alınıyor.
Binlerce yıl öncesinden, güzel kıyılarına
ve bereketli topraklarına farklı
farklı kavimlerin gelerek yerleştiği,
her kavimin kendi kültüründen
izler bıraktığı, din, dil, ırk farkı
gözetmeksizin çağlardan bu yana
insanların bir arada yaşadığı İzmir’in
binlerce yıllık hikâyesi...

Sara Pardo
Uzun bir süre profesyonel tercüman rehber olarak çalışan yazar,
İzmir Yahudileri hakkında araştırmalar yaptı. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nden Tarihe Saygı Ödülü’nü kazandı. Çocuklar için
yazdığı Efes: Arının Gizemi başlıklı çizgi romanı beş ayrı dile
çevrildi. Yazar yerli ve yabancı birçok ödülün sahibidir.

Mertcan Mertbilek
1986 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Güzel Sanatlar Lisesi
Resim Bölümünü bitirdi. Anadolu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Çizgi Film 4. sınıf öğrencisi olarak
Almanya’da sanat eğitimi görüyor. Resim, film ve müzik
çalışmalarına devam etmektedir.

ÖYKÜLERİN İZİNDE
SMYRNA’DAN İZMİR’E
Yazan: Sara Pardo
Resimleyen: Mertcan Mertbilek
Grafik Roman / 8+
Baskı Detayları: 150x210 mm,
96 sayfa, renkli, 1. hamur, flekso kapak
Etiketler: Arkeoloji, İzmir, Mitoloji
Basım Tarihi: Mayıs 2014
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Sevilen fa
çizg isel yobllara
r um

J

’in sivri dilinden
ean de La Fontaine
a uzanan,
günümüz dünyasın
allar...
hiç değişmeyen mas

La Fontaine masallarına
bambaşka bir yorum
kazandırarak, anlatılan her
masalın görsel algımızda
da canlanmasını amaçlayan
bu serideki her kitapta 12
masala yer veriliyor. Kitapları
özgün kılan en önemli şey ise
anlatılan her masalın ayrı bir
çizer tarafından çizgi romana
uyarlanmış olması…
Renkli içeriği ve zengin sunumuyla
mevcut tüm La Fontaine Masalları
kitaplarından ayrışan, ilköğretim
öğrencilerine fabl türü ve özellikleri
hakkında kaynaklık da edebilecek
türden bir çalışma.

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

LA FONTAINE’DEN MASALLAR-1
Yazan: Jean de La Fontaine
Resimleyen: James L. Barry
Türkçeleştiren: Gökçe Mine Olgun
Fabl, Çizgi Roman / 6+
Baskı Detayları: 195x260 mm, 48 sayfa
renkli, kuşe kâğıt, Karton kapak
Etiketler: Açgözlülük, Adalet, Barış,
Doğruluk, Dünya
Basım Tarihi: Nisan 2010
9 786055 678111

“Ağustos böceği, şarkı söylerken bütün bir yaz, hazırlıksız
yakalanmış sonbahar rüzgârlarına: Ne bir parça sinek ne de
solucan koymuş bir kenara. Gideyim de, demiş, anlatayım
derdimi, komşum karıncaya...”
“Fil ile Jüpiter’in Maymunu”, “Horoz ile Tilki”, “Ölüm ve Oduncu”, “Meşe ile Saz”,
“Ağustos Böceği ve Karınca”, “Eşek ile Köpek” ve daha niceleri “La Fontaine’den
Masallar” adlı çizgi roman serisinin ikinci kitabında okuyucularını bekliyor!

LA FONTAINE’DEN MASALLAR-2
Yazan: Jean de La Fontaine
Resimleyen: James L. Barry
Türkçeleştiren: Ceylan Uslu
Fabl, Çizgi Roman / 6+
Baskı Detayları: 195x260 mm, 48 sayfa
renkli, kuşe kâğıt, Karton kapak
Etiketler: Doğa, Hayvanlar, Empati,
Hoşgörü, Dürüstlük
Basım Tarihi: Ekim 2010
9 786055 678197

“Merlin’in de dediği
gibi, kazdığı kuyuya
kendi düşer çoğunlukla
kişi. Maalesef bugün
bu laf çok eskidi; bana
her zaman gereksiz
bir cesaret göstergesi
olarak geldi…”

LA FONTAINE’DEN MASALLAR-3
Yazan: Jean de La Fontaine
Resimleyen: James L. Barry
Türkçeleştiren: Ceylan Uslu
Fabl, Çizgi Roman / 6+
Baskı Detayları: 195x260 mm, 48 sayfa
renkli, kuşe kâğıt, Karton kapak
Etiketler: İyilik-Kötülük, Önyargı, Özgürlük,
Sorumluluk, Yardımlaşma
Basım Tarihi: Şubat 2011
9 786055 678234

Serinin üçüncü kitabında “Vebaya Yakalanmış Hayvanlar”,
“Kendini Suda Gören Geyik”, “Kurbağa ile Fare”, “Çiftçi ve
Oğulları”, “İki Keçi”, “Altın Yumurtlayan Tavuk” gibi ünlü masallar
yer alıyor.
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Bay Porsuk ile Bayan Tilki
Seri, hayvanlar üzerinden önyargı, farklı olanı kabullenme
ve birlikte yaşam gibi konuları ele alıyor.

Yazan: Brigitte Luciani
Resimleyen: Eve Tharlet
Türkçeleştiren: Berfu Durukan
Çizgi Roman / 5+
Etiketler: Aile, Büyümek,
Kardeş Sevgisi, Kıskançlık, Önyargı,
Saygı, Sevgi, Yardımlaşma

Hayvanlar âleminde geçen
Bay Porsuk ile Bayan Tilki serisi,
günümüz aile yaşantısından izler
taşıyan, pek çok aile ferdinin
karşılaşmak zorunda kaldığı yeni
olaylar ve kararlar üzerinde duran,
duygusal içeriği zengin bir çizgi
roman.

Serinin Taşınma Telaşı adındaki ikinci
kitabı, ilk kitabın izinden giderek,
yine hayatın içinden gelen “tanıdık”
hikâyesi ve renkli çizimleriyle
çocukların severek okuyacakları
ve kitaptaki karakterlerle empati
kurabilecekleri özgün bir çalışma.

BAY PORSUK İLE BAYAN TİLKİ-1
TANIŞMA

BAY PORSUK İLE BAYAN TİLKİ-2
TAŞINMA TELAŞI

Baskı Detayları: 195x260 mm, 32 sayfa,
renkli, kuşe kâğıt, süngerli sert kapak
Basım Tarihi: Aralık 2010

Baskı Detayları: 195x260 mm, 32 sayfa,
renkli, kuşe kâğıt, süngerli sert kapak
Basım Tarihi: Şubat 2012

9 786055 678180

9 786055 678319

Serinin üçüncü kitabı Ne Takım
Ama, birlikte yaşamayı kabullenmiş
ama iç çekişmeleri devam eden tilki
ve porsuk kardeşlerin maceralarını
ele alıyor. Kendileri ve kararlarıyla
yüzleşmek zorunda kalan çocuklar,
birbirlerini kabullenme konusunda
adımlar atarak ve takım çalışmasının
önemini kavrıyorlar.
BAY PORSUK İLE BAYAN TİLKİ-3
NE TAKIM AMA!
Baskı Detayları: 195x260 mm, 32 sayfa,
renkli, kuşe kâğıt, süngerli sert kapak
Basım Tarihi: Kasım 2012
9 786055 678333

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

K

ardeşlerimizi
seçememe,
herkesi olduğu
gibi kabul etme,
mümkün olmadığını
düşündüğümüz
şeylerin bile aslında
mümkün olabileceği,
önyargıların çoğu
zaman yersiz olduğu,
yetişkinlerin aldığı
kararların çocuklar
üzerindeki olumsuz
etkileri gibi, çekirdek
aileyle ilgili durum
ve sorgulamalar
üzerine kafa yoran ve
kendince çözümler
arayan “Bay Porsuk
ile Bayan Tilki”, alınan
her yeni kararın
arkasında durulması
gerektiğini de
hatırlatmayı ihmal
etmeyen, eğitici
yönüyle öne çıkan
evrensel bir hikâye.

“Bay Porsuk İle Bayan
Tilki, doğada aynı yuvayı
paylaşamayan hayvan
karakterler üzerinden
uzlaşma, farklılıkları,
farklı olanı kabul etme
temalarını hem çocuklar
hem de yetişkinler
açısından ele alıyor.”
Yıldıray Karakiya,
Bir Dolap Kitap
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YÜREKLERİ AĞZA
GETİRECEK “ZEHİR”Lİ
BİR MACERA...

BAMBAŞKA BİR
KİTAP DENEYİMİNE
HAZIR OLUN!
Söylentileri herkes duydu. Zehir’den
kaçış yok! Ama Seth bir yolunu bulup
en iyi arkadaşı Kady’yi geride bırakarak
bu gizemli dünyadan kaçmayı başardı.
Kady amansız bir mücadelenin tam
ortasında. Hem de yapayalnız… Ve
ona yardım edebilecek tek kişi, gerçek
dünyaya döndü bile. Oysa Kady için bir
kurtuluş umudu daha var: Kaos.

Çocukların asla kaçamayacağı bir dünyaya; Zehir’in dünyasına hoş geldiniz.
Seth ve Kady, Uzun Jack’in ve Zehir’in
saçma sapan bir efsane olduğunu düşünüyorlardı. Ama arkadaşları ortadan
yok olmaya başlayınca, dedikodular çok
da saçma gelmemeye başladı.

Ç O C UK V E GE N Ç L İK

ZEHİR / 1. KİTAP

Yazan: Chris Wooding
Resimleyen: Dan Chernett
Türkçeleştiren: Gökçe Mine Olgun
12+ Yaş / Çizgi Roman
Baskı Detayları: 130x195 mm, 416 sayfa
Etiketler: Gizem, Hayal Gücü, Kahramanlık,
Yaratıcılık, Mücadele
Basım Tarihi: Nisan 2010

KAOS / 2. KİTAP

Yazan: Chris Wooding
Resimleyen: Dan Chernett
Türkçeleştiren: Zarife Biliz
12+ Yaş / Çizgi Roman
Baskı Detayları: 130x195 mm, 400 sayfa
Etiketler: Cesaret, Çatışma, Gizem
Basım Tarihi: Aralık 2013

9 786055 678388

“Chris Wooding Zehir ve Kaos adlı
romanlarını yazarken, asla terk
edemeyeceğimiz bir kitap fikrinden yola
çıkmış olsa gerek. Kitap içinde kitap
gibi de düşünebiliriz Wooding’in bu iki
eserini.”
Yankı Enki, İyi Kitap

9 786055 678050

Macera dolu bu romanın içindeki
çizgilerle hem fantastik bir dünyanın
kapılarını aralayacak hem de Zehir’in
dünyasına merhaba diyeceksiniz...

İngiliz yazar Chris Wooding’in, çizgi
romanda yaşanan bir dünyayı anlattığı
Zehir kitabının merakla beklenen
devamı olan Kaos’ta, Seth ve arkadaşları Uzun Jack efsanesine son noktayı
koyuyor. Özgün hikâyesi ve roman kurgusu arasına serpiştirilmiş çizgi roman
sayfalarıyla çarpıcı bir okuma deneyimi
sunan yazar, sürükleyici bir maceranın
kapılarını aralıyor...
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