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İ Ç İ N D E K İ L E R //  6 _ G E O R G E  S A U N D E R S  /  PA S T O R A LYA  / 

P H I L’ I N  D E H Ş E T  V E R İ C İ  K I S A  S A LTA N AT I  /  İ K N A  U L U S U  / 

A R A L I Ğ I N  O N U  /  İ Ç S AVA Ş D İ YA R I  F E C İ  D Ü Ş Ü Ş T E  /  A R A F TA 

1 0 _ L O R E N  E D İ Z E L  /  İ Z M İ R  H AYA L E T L E R İ  1 2 _ J U L I O 

C O R TÁ Z A R  /  TA K İ P Ç İ  /  B U L U Ş M A  1 8 _ J O H N  C H E E V E R  /  G Ü Z 

N E H R İ  V E  D A H A  Ö N C E  D E R L E N M E M İ Ş  D İ Ğ E R  H İ K ÂY E L E R 

2 0 _ D I N O  B U Z Z AT I  /  Y E D İ  U L A K  2 2 _ PAT R I C K  N E S S  / 

C A N AVA R I N  Ç A Ğ R I S I  /  S O R G U  V E  YA N I T  /  U M U T  B I Ç A Ğ I 

/  İ N S A N  D E N E N  C A N AVA R  2 4 _ B RYA N  H U R T  /  G Ö Z E T L E M E 

L İ S T E S İ  2 5 _ D O R O T H E E  E L M I G E R  /  C E S U R L A R A  D AV E T 

/  U Y KU YA  YATA N L A R   2 6 _ D O R I S  L E S S I N G  /  Ş İ K A S TA  / 

E V L İ L İ K L E R  /  S İ R İ U S  D E N E Y L E R İ  2 8 _ D I M I T R I S  S O TA K I S 

/  B İ R  S Ü P E R M A R K E T İ N  H İ K ÂY E S İ  /  S O L U Ğ U N  M U C İ Z E S İ 

2 9 _ J O S É  J .  V E I G A  /  M A N İ M E R A’ D A  Ü Ç  D AVA  3 0 _ E D U A R D O 

G A L E A N O  /  H E L E N A’ N I N  R Ü YA L A R I  3 4 _ H A B İ B  B E K TA Ş  / 

B E N  ÖY KÜ L E R E  İ N A N I R I M  /  C E N N E T İ N  A R K A  B A H Ç E S İ 

/  G Ö L G E  KO KU S U  /  K AY B O L M A S I N L A R  D İ Y E  /  D E D E M İ N 

C E N N E T İ  3 6 _ M A R I A N  I Z A G U I R R E  /  B İ R  Z A M A N L A R  H AYAT 

B İ Z İ M D İ  3 8 _ S I M O N  VA N  B O OY  /  YA N I L S A M A L A R  AT L A S I 
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3 9 _ J E S Ú S  C A R R A S C O  /  A Ç I K TA  4 0 _ G U S TAV O  FAV E R Ó N 

PAT R I A U  /  A N T İ K A C I  4 2 _ J O H N  W Y N D H A M  /  T R İ F F İ D L E R İ N 

G Ü N Ü  /  K R İ Z A L İ T L E R  4 4 _ T E R RY  P R AT C H E T T  /  D İ S K D Ü N YA 

S E R İ S İ  5 2 _ M A R G A R E T  D R A B B L E  /  S O M  A LT I N  B E B E K 

5 3 _ M İ YA S E  S E R T B A R U T  /  Ç O C U K L U Ğ U M U N  TA N R I S I  5 4 _

M E H M E T  AT İ L L A  /  İ S  K A N  D İ L  5 5 _ F E R D A  İ Z B U D A K  A K I N C I 

/  B E R G A M A L I  S İ M O  5 6 _ R U TA  S E P E T YS  /  G R İ  G Ö L G E L E R 

A R A S I N D A  5 6 _ P R E S T O N  L .  A L L E N  /  B AT TA L L A R  V E 

İ N S A N L A R  5 7 _ T O P R A K  I Ş I K  /  S I R A D A N A  Ö V G Ü  /  İ Ş İ M L E 

B A Ş I M  D E R T T E  5 8 _ A L LY  C O N D I E  /  E Ş L E Ş M E  /  YO L  / 

İ SYA N  5 9 _ A Ş K I N  G Ü N G Ö R  /  G O H O R  -  C A M  K E N T  /  G O H O R  - 

KU R T L A R  YO L U  6 0 _ M A R I E -A U D E  M U R A I L  /  S I R A D I Ş I  B A S İ T 

6 0 _ WA LT E R  I S A A C S O N  /  E I N S T E I N :  YA Ş A M I  V E  E V R E N İ 

6 1 _ S C O T T  W E S T E R F E L D  /  Ç İ R K İ N L E R  /  G Ü Z E L L E R  / 

Ö Z E L L E R  /  E KS T R A L A R  6 2 _ A N N E - L A U R E  B O N D O U X  /  AY N I 

H AYAT I N  İ Ç İ N D E  6 2 _ PA M  B A C H O R Z  /  C A N D O R  6 3 _ G E M M A 

M A L L E Y  /  G E R İ  G E L E N L E R  /  B İ L D İ R G E  /  D İ R E N İ Ş  /  M İ R A S 

6 4 _ D A N I E L  &  D I N A  N AY E R I  /  B İ R  B A Ş K A  FA U S T  6 4 _ A L LY 

C A R T E R  /  H I R S I Z L A R  S O SY E T E S İ



Çağımız insanı, çevresine ve kendisine 

yabancılaşıyor, uyum sağlayabilmek için sürekli 

mücadele ediyor ama alttan alta, içinde bulunduğu 

sistemle uzlaşamıyor. Bu nedenle aslında biraz 

da kendimizden yola çıkarak tektipleştiğimiz bir 

dünyada farklılığın, çeşitliliğin değerli olduğunu 

vurgulamak istedik. Delidolu, adını içi içine 

sığmayan, hareketli, enerjik, bu işi profesyonel 

olsa da hâlâ amatör ruhla yapıyor olmamızdan 

aldı. “Normal” olarak addedilenin dışında, farklı 

olana kucak açan ama aynı zamanda doluluğa yani 

bilgiye, akla, yetkinliğe ve birikime önem veren 

bir yayıncılık anlayışını benimseye çalışıyoruz. 

Delidolu olarak insanlara dokundukça dünyanın 

olumlu anlamda değişeceğini düşünüyoruz. Bunun 

da günümüzde ancak edebiyat ve sanat aracılığıyla 

olacağına inanıyoruz. 
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D E L İ D O L U ’nun 2017 kataloğunda çağdaş dünya edebiyatından klasikleşmiş 

yazarlara, fantastik edebiyattan bilimkurguya ve resimli kitaplara kadar çok çeşitli 

bir seçki sunuyoruz. Fakat bu yıl Delidolu mutfağında öykü türüne özel bir yer verdik. 

Öykü, incelikle inşa edilmesi gereken, kurgu ve anlatımda herhangi bir fazlalığa 

izin vermeyen özel bir tür. Yeni yetişen neslin edebiyatla kuracağı ilişki bakımından 

da ayrı bir önem taşıyor. Güz Nehri adlı kitabını 

yayımladığımız Pulitzer ödüllü yazar John Cheever 

“Neden Kısa Hikâye Yazıyorum” başlıklı yazısında, bu 

anlatım biçimindeki “hızın”, yaşam tarzlarımızdaki 

yeniliği en iyi şekilde kayda geçtiğini savunuyordu. 

Belki de Cheever’ın dediği gibi, “Yoğun ve süreksiz deneyimler yaşadığımız sürece, 

edebiyat dünyamızda kısa hikâye olacak.” 

Yaşayan en iyi öykücüler arasında kabul edilen George Saunders’ın yazdığı ilk 

roman olan Arafta’yı 2017’nin şubat ayında, Amerika ile aynı anda Türkiye’de 

yayımlayacağımızı da okurlarımıza buradan duyuralım. Yazarın İçSavaşDiyarı Feci 

Düşüşte adlı öykü kitabı ise Delidolu mutfağında yer alan kitaplardan. 

Delidolu olarak bu yıl da özel baskılı ve resimli kitaplar yayımlamaya devam ediyoruz. 

Arjantinli yazar Julio Cortázar’ın dünyanın en büyük alto saksofoncularından Charlie 

Parker’ın yaşamının son günlerini ele aldığı Takipçi adlı kitabını özel bir baskıyla, 

José Muñoz’un resimleriyle yayımladık. Sıradanı olağanüstüne dönüştürmekte bir 

usta olan, İtalyan yazınının en önemli isimlerinden Dino Buzzati’nin Yedi Ulak adlı 

kitabı da Delidolu okurunun bu yıl buluşacağı kitaplar arasında. Nobel ödüllü yazar 

Doris Lessing’in alışılmışın dışında bir biçim ve üslupla yazdığı, her biri bağımsız 

okunabilecek beş serilik bilimkurgu serisi Argos’taki Kanopus Arşivleri’ni yeniden 

Türkçeye çevirerek önümüzdeki aylarda yayımlayacağız. 

Soluğun Mucizesi ile tanıdığımız Dimitris Sotakis’ten çağdaş bir Robinson hikâyesi 

olan Bir Süpermarketin Hikâyesi, günümüz insanının kibrinden ve peşinde koştuğu 

arzulardan söz ederken, aynı zamanda derin yalnızlığını da ele alıyor. Gözetleme 

Listesi, Amerikalı yazarlardan gözetim toplumu üzerine hikâyeler. İyi gözlemler 

içeren, zekice kurgulanmış, insanoğlunun karanlık tarafını ele alan bu öyküler, 

okurların belleğinde unutulmayacak bir görsel imgeler silsilesi vadediyor. Kanadalı 

yazar Loren Edizel’in, Roza Hakmen çevirisiyle yayımladığımız İzmir Hayaletleri, 

İzmir’in en çalkantılı yıllarına ışık tutan, dönemin nostaljik büyüsüyle yıkıcı 

gerçekliğinin içe içe geçtiği bir roman.

Sanat ve edebiyatla besleneceğimiz bir yıl dileğiyle...

Delidolu, edebiyatın
iyi örneklerini okuruyla 

buluşturuyor...

Ayşegül Utku Günaydın
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George Saunders, 
Pastoralya’da tema 
parklardan kişisel gelişim 
seminerlerine, striptiz 
kulüplerinden depresif 
berberlere, birbirinden 
yalnız ve özgün karakterleri 
kullanarak hem tüketim 
toplumunu ve kapitalizmi 
eleştiriyor hem de 
çocukluk anılarının ağır 
yükünün hayat boyunca 
yanımızdan ayrılmadığını 
hatırlatıyor. Saunders ritmi 
yüksek üslubuyla yine 
okurunu felce uğratmayı 
başarıyor.

Pastoralya - Pastoralia
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Eylül 2016
Tür: Hikâye

“ Ç O K  G Ü Z E L  B İ R 
D Ü N Y A D A  Y A Ş I Y O R U Z , 
G Ü Z E L  M A C E R A L A R , 
Ç İ Ç E K L E R ,  K U Ş L A R 
V E  H A R İ K A 
İ N S A N L A R L A  D O L U , 
A M A  N E  Y A Z I K  K İ 
B U  D Ü N Y A D A  Ç Ü R Ü K 
E L M A L A R  D A  V A R .”

Kaybedenlerin 
trajikomik hikâyeleri
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Phil’in Dehşet Verici Kısa Saltanatı, tuhaf 
yaratıkların yaşadığı iki sınır komşusu ülkenin, 
savaş çığırtkanı Phil adlı bir tiran yönetiminde 
yaptıklarını konu alıyor. Saunders, gücün 
sömürüsünü üzerinden alegorik bir hikâye 
anlatıyor.

“Küçük ülke olmak bir şeydir, ama İç Horner 
ülkesi o kadar küçüktü ki, aynı anda yalnızca 
tek bir İç Hornerlı içine sığabiliyordu ve diğer 
altı İç Hornerlının, ülkelerinde yaşamak için 
İç Horner’ı çepeçevre kuşatan Dış Horner’da 
süklüm püklüm sıralarını beklemeleri 
gerekiyordu.” 

“Uyumsuz karakterler, çirkinler, kendini 
ifade edemeyenler, kimsenin kulak asmadığı 
insanlar Saunders’ın güçlü tarafı...”

_The Times

“Amerika, Mark Twain’den bu yana bu kadar 
komik bir hiciv ustası çıkarmamıştı.”

_ Zadie Smith

Aralığın Onu adlı öykü seçkisiyle 
2014 Folio Ödülü’nü kazanan George 
Saunders’ın bugüne kadar yayımlanmış 
altı kitabı vardır.

The New Yorker, 2002’de Saunders’ı 
“40 Yaşın Altındaki En İyi Yazarlar” 
arasında göstermiş, Time dergisi ise 
2013’te “Dünyadaki En Etkili 100 
Kişi” listesine seçmiştir. Lannan Vakfı, 
Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi ile 
Guggenheim Vakfı’ndan burslar kazanan 
yazar, GQ, Harper’s ve The New Yorker 
dergileri için yazılar yazmakta, Syracuse 
Üniversitesi’nde yaratıcı yazarlık alanında 
ders vermektedir.

M O D E R N  B İ R  H A Y V A N 
Ç İ F T L İ Ğ İ  H İ K Â Y E S İ

George Saunders’tan ülkeler, 
sınırlar ve birlikte yaşamı 
konu alan bir kara mizah.

Phil’in Dehşet Verici Kısa Saltanatı 
The Brief and Frightening Reign of Phil
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Ekim 2015
Tür: Novella“

“

7



Aralığın Onu 
Tenth of December
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Mayıs 2014
Tür: Öykü

2014 Folio Ödülü sahibi yazarın şimdiye 
kadarki en alaycı, komik ve rahatsız 
edici öykü derlemesi olan Aralığın Onu, 
sıradan insanın deneyimine odaklanarak 
kişisel başarısızlıkların, düş kırıklıklarının, 
tereddütlerin, baskının ve umutla beslenen 
sınıfsal kaygıların insanı nasıl bir saplantılar 
labirentine soktuğunu gösteriyor.

Aralığın Onu, Amerikan toplumunu ve aile 
yapısını anlatırken aslında evrensel bir 
biçimde insana dair olan karanlık tarafı 
bulup yakalıyor. Bir yandan da insana özgü 
naifliği ve incinmişliğimizi yüceltiyor.

George Saunders, her birimizin 
hayatında en az bir kere yaşadığı 
“kahramanca fiyasko”larımızı ve 
çocukluk travmalarımızı anlatıyor. 

Ö D Ü L L Ü  Ö Y K Ü L E R İ N  İ Z İ N D E …

2014
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İkna Ulusu
In Persuation Nation
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Şubat 2015
Tür: Öykü

George Saunders, İkna Ulusu’nda tüketim 
toplumunun varacağı uç boyutları ele alıyor.

George Orwell, Kurt Vonnegut gibi yazarlarla 
karşılaştırılan Saunders, dinamik bir kurgu ve 
alaycı bir dil üzerine inşa ettiği İkna Ulusu’nda, 
sistemin insan üzerinde yarattığı kuşatıcı 
etkiyi çarpıcı ve zihinden hiç çıkmayacak 
imgelerle veriyor. Kendine has üslubuyla 
mizahi yönü ağır basan distopik bir dünyayı 
resmeden Saunders’a göre kişisel tercihlerin 
bile sistemin elinde olduğu bir gelecek 
tasarımında, özgürlük balonla şişirilmiş koca 
bir yanılsamadan ibaret... 

“İnsanın, tercih ettiği yaşam tarzını 
korumasından daha dürüst bir şey var mıdır?”

Ö Z G Ü R L Ü K  D E N E N 
Ş E Y  Y O K S A  K O C A  B İ R 
Y A N I L S A M A  M I ?
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İçSavaşDiyarı Feci Düşüşte
CivilWarLand In Bad Decline
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Tür: Hikâye
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Arafta
Lincoln in the Bardo
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Tür: Roman

İçSavaşDiyarı Feci Düşüşte, düşüşe geçmiş bir 
dünyayı anlatıyor. Yedi öykünün yer aldığı kitap 
aynı zamanda Saunders’ın yazdığı ilk öykü 
kitabı olma özelliğini taşıyor. Saunders sivri ve 
ironik diliyle hem komik hem de derin öykülere 
imza atıyor. Cümleleri yeni bir dünya yaratıyor 
ve sizi tam ortasına bırakıyor.

George Saunders’ın 
uzun zamandır beklenen 
romanı Amerika ile aynı 
anda Türkçede!
Sevdiğimiz her şey sonlanmak 
zorundaysa sevmeye ve yaşamaya nasıl 
devam ederiz?

Arafta, George Saunders’ın eski Amerikan 
başkanı Abraham Lincoln’ün yedi yaşındaki 
oğlunu kaybetmesinden yola çıkarak 
yazdığı, kayıp ve yas üzerine etkileyici bir 
roman. Çağının en iyi öykücülerinden biri 
olarak adlandırılan Saunders, yazdığı bu 
ilk romanda teatral bir atmosfer ve farklı 
anlatım teknikleriyle deneysel bir tarz 
benimseyerek klasik roman kalıplarının 
da dışına çıkıyor. Sanat tarihinin önemli 
çalışmalarından Michelangelo’nun ünlü 
eseri Pietà ile de ilişki kuruyor.

“Saunders’ın klostrofobik 
manzaralarından sonra bir alışveriş 
merkezine ya da eğlence parkına 
aynı şekilde bakamayacaksınız.”

_The Philadelphia Inquirer

K L O S T R O F O B İ K  B İ R  D Ü N Y A

Kimse Saunders gibi distopya yazamaz; 
eğlenceli kurguları, ehlileştirilmemiş 
bir tüketici toplumunun sonuçlarını 
keşfediyor.  _ Time Out“

“
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Güzellik acımasız da değildi, iyi de.

Kayıtsızdı sadece. 

Kimsenin karşısında eğilmiyordu.

Jakob, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti için 
savaşmaya Şam’a gönderilir ve bir daha da geri dönmez. İzmir’in 
orta halli mahallesi Aya Katerina’da yaşayan ailesi ona ne 
olduğunu hiçbir zaman tam olarak öğrenemez. Önce annesini 
şimdi de babasını kaybeden Niko,  büyükannesi Mari, dâhilikle 
delilik arasında gidip gelen amcası Polikarp ve ressam halası 
Elena’yla büyür. Bu çok dinli ve çok dilli dünya içinde olup biten 
her şeyi hafızasına işleyen, kendini her an tekinsiz bir atmosfer 
içinde bulan Niko, geçmişin savrulan külleri içinde okuru bir 
zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Batı’nın “romantik oryantalizm” sembollerinden biri olan 
İzmir’in çokkültürlü kimliğinin içinde çok farklı hayatlar, 
kimlikler, diller yüzyıllardır birbirine karıştı, bir bütün 
oldu. Ta ki o büyük yangın önüne ne varsa katıp, her şeyi 
silip süpürene dek.

 2
. B

A
S

K
I 

Elinize bir kitap geçer ve geçmiş bir anda 
canlanmaya başlar. Loren Edizel’den İzmir’in 
en çalkantılı yıllarına ışık tutan, dönemin 
nostaljik büyüsüyle yıkıcı gerçekliğinin içe 
içe geçtiği bir roman. 

Jakob, Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı Devleti için savaşmaya Şam’a 
gönderilir ve bir daha da geri dönmez. 
İzmir’in orta halli mahallesi Aya Katerina’da 
yaşayan ailesi ona ne olduğunu hiçbir 
zaman tam olarak öğrenemez. Önce annesini sonra da babasını 
kaybeden Niko, büyükannesi Mari, dâhilikle delilik arasında gidip 
gelen amcası Polikarp ve ressam halası Elena’yla büyür. Bu çok 
dinli ve çok dilli dünya içinde olup biten her şeyi hafızasına işleyen, 
kendini her an tekinsiz bir atmosfer içinde bulan Niko, geçmişin 
savrulan külleri içinde okuru bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

LOREN EDİZEL  İzmir’de doğdu. 1979 yılında Kanada’ya taşındı. Montreal 
Concordia Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve sinema eğitimi aldı; şiir ve 
senaryoları yayımlandı. İlk romanı İzmir Hayaletleri’nin yanı sıra The 
Imam’s Daughter (İmam’ın Kızı), Adrift (Başıboş ) romanlarını yazdı. Ayrıca 
Confessions (İtiraflar) adlı bir kısa öykü kitabı vardır. Kadın Öykülerinde 
İzmir derlemesinde “Denizkabuğu” adlı bir kısa öyküsü yayımlanmıştır.

“Sürükleyici bir hikâye. İzmir Hayaletleri kültürel tarihin içine 
dalmak için muhteşem bir giriş, geniş ölçekteki politik olaylarla 
günlük yaşamın ince ayrıntılarını ustalıklı biçimde ören bir roman.” 

 _Morris Berman

TARİHİN TOZLU 
SAYFALARINDAN 
ÇIKIP BİRBİRİNE 
KARIŞAN 
HAYATLAR…

İzmir Hayaletleri
Ghosts of Smyrna
Türkçeleştiren: Roza Hakmen
Basım Tarihi: Eylül 2016
Tür: Roman
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Y I K I C I  G Ü Z E L L İ Ğ İ N  K E N T İ ,  S M Y R N A  / /  İzmirli Levanten 
bir ailenin kızı olan Loren Edizel’in kaleme aldığı İzmir Hayaletleri, tarihin tozlu sayfa-
larından çıkıp birbirine karışan insanların hikâyelerini, dönemin nostaljik büyüsü ve 
ezici gerçekliğiyle bir araya getiriyor. 

Hikâye, konu itibariyle çokkültürlü bir atmosfer içinde şekilleniyor; çokkültürlülük 
kavramını dil, inanç, etnik yapı gibi farklılıkların neticesinde, kültür kimliklerinin 
bir arada yaşatılması olarak tanımlarsak, bu tanım bittabi anlatılan dönemin ruhuna, 
İzmir’de birkaç yüzyıldır sürdürülegelen yaşantıya denk düşüyor. Anlatım çoğunlukla, 
büyükanne Mari, onun yer yer aksi olabilen ressam kızı Elena, dâhilikle delilik arasın-
da salınan oğlu Polikarp, zorunlu olarak Birinci Dünya Savaşı’na katılmak üzere Şam’a 
giden, gittikten sonra da akıbeti bilinmeyen diğer oğlu Jakob ve onun yetim kalan ço-

cuğu Niko’dan oluşan Ermeni bir aile etrafında eklem-
leniyor. Olay örgüsü, in medias res tekniğiyle, ölüm dö-
şeğindeki Niko’nun hasta yatağından bir manzarayla 
açılıyor, artık hasta ve yaşlı bir adam olan Niko bilinç 
akışıyla geçmiş hatıralarını anarken, biz de İzmir’in 
o en çalkantılı dönemlerine giriş yapıyoruz. Bu sayede 
Deveciyan ailesinin İzmir’in orta halli mahallesi Aya 
Katerina’daki yaşantısına, komşuluklara, insan ilişki-
lerine ayrıntılı bir biçimde tanıklık ediyoruz. Aya Kate-

rina, yani bugünkü Alsancak civarı, komşular, esnaf, sokaklar… hepsi adeta sinema-
tografik bir ambiyans içinde canlanıyor ve süslü püslü betimlemelere gerek duymadan 
okuru 1900’lü yılların başındaki kente götürüyor. Anlatı ilerledikçe, Jakob’un gidişiyle 
oluşan bilinmezliğin ailede yarattığı duygusal sarsıntının metnin tamamına sirayet 
ettiğini görüyoruz, ama sarsıntının etkisi her bireyde farklı oluyor. Örneğin; bu, Ele-
na’yı tamamen boya paletleri ve resme gömerken, daha önce bir de annesini kaybetmiş 
olan küçük Niko’ya ise yalnızlık hissini sorgulatıyor. 

Metnin katmanlı olay örgüsünü oluşturan tüm bu detaylar, hikâyenin tarihsel arka 
planını oluşturuyor. Bu arka planda Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanları, onu 
takip eden Kurtuluş Savaşı yılları ve elbette büyük İzmir yangını yer alıyor. İmpara-
torlukların giderek çökmeye başladığı, dünyanın çoğunlukla ulus-devlet akımıyla, 
milliyetçiliğe savrulduğu bu dönemde olup bitenlerden, İzmir’deki kozmopolit, barışçıl 
ortam da elbette nasibini alıyor. Yani, dönemin gündelik hayatına detaylı bir biçimde 
dalarken, bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’nin dağılışına, Yunanların İzmir’i işgal 
edişine ve Anadolu’da başlayan mücadeleye de kısaca tanıklık ediyoruz. Bu noktada 
şunu belirtmek gerekiyor ki; hikâye gücünü en çok da, böylesi tarihi arka plana sahip 

bir hikâyeyi tarafsız, hiçbir şey ispat etmeye çalışmayan, 
dayatmacılıktan uzak yaklaşımından alıyor. Elbette buna 
bir de yazarın üslubunu eklemek gerekiyor; çünkü Edizel, 
vaktiyle Batı’nın “romantik oryantalizm” sembollerinden 
biri haline gelmiş olan İzmir’e ne bu unsurlarla ne de tipik 
milliyetçilik barındıran unsurlarla yaklaşıyor. Aksine bun-
lardan sıyrılmaya yönelip, kente, orada yaşayan insanların 
duygularına, birbirleri ve İzmir’le kurmuş oldukları bağla-
ra, kısacası insanlık durumuna odaklanıyor. 

Şirin Etik, Birgün Kitap Eki

“Kaybolmuş bir şehre, 
insanlarına ve her şeyden 
çok bir zamanlar şehre hayat 
vermiş, onu biçimlendirmiş, 
sonra da yok olmuş 
bağlarına dair etkileyici ve 
duygu dolu bir roman.”

_Carole Giangrande

“GÜZELLİK ACIMASIZ DA 
DEĞİLDİ, İYİ DE. KAYITSIZDI 
SADECE. KİMSENİN 
KARŞISINDA EĞİLMİYORDU.”

// LOREN EDİZEL 11



Takipçi
El perseguidor
Türkçeleştiren: Pınar Savaş
Orijinal Dil: İspanyolca
Basım Tarihi: Ekim 2016  
Tür: Hikâye

“Cortázar okumamış insan bir kader 
kurbanıdır. Eserlerini okumamak korkunç 
sonuçları olan, sinsi ve ölümcül bir 
hastalıktır. Hiç şeftali yememiş bir insanın 
durumu gibi. Kişi yavaş yavaş mutsuzlaşır 
ve belki de azar azar saçları dökülür.”

_Pablo Neruda

“

Julio Cortázar’ın caz müziğin 
ölümsüz isimlerinden Charlie 
Parker’a adadığı Takipçi, iç 
içe geçmiş olayların, son hız 
yuvarlanan yaşamların, biriken 

sıkıntıların ortasında, yaşantısına katlanmakta 
zorlanan bir cazcının hikâyesini ele alıyor. 
Bird olarak da tanınan caz tarihinin gelmiş 
geçmiş en büyük alto saksofoncularından 
olan Parker’ın müzikle zamanın ötesine 
geçişini, saksofonuyla kurduğu özel ilişkiyi ve 
varoluşsal sancılarını anlatan  Cortázar’ın bu 
özel eserini José Muñoz’un resimleri eşliğinde 
özel bir baskıyla okurlarımıza sunuyoruz. 

Charlie 
Parker’a 
adanmış 
bir öykü
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Latin Amerika edebiyatını, öykü ve 
romanlarıyla etkileyen Julio Cortázar, 
1951’de ilk öykü kitabı Bestiario’yu 
(Hayvan Hikâyeleri), 1960’ta ilk romanı 
Los premios’u (Ödüller) ve 1963’te en 
önemli romanı sayılan Rayuela’yı (Seksek) 

yayımladı. Las babas 
del diablo öyküsü, 
Antonioni’nin 1966 
yapımı Blow Up (Cinayeti 
Gördüm) adlı filmine 
konu oldu. Yazarlığının 
yanı sıra amatör cazcı 
olan Cortázar, Takipçi (El 
perseguidor) öyküsünü 
Charlie Parker’a adamıştır. 
Julio Cortázar’ın otuzdan 
fazla dile çevrilen eserleri, 
20. yüzyıl edebiyatında 
sıradışı bir yere sahiptir.

İ l l ü s t r a t ö r  // JOSÉ MUÑOZ 

1942 Arjantin doğumlu sanatçı, ağırlıklı olarak siyah beyaz işleriyle ün 
kazanmıştır. Sert ve köşeli, zaman zaman abartılı çizgileri, ışık ve gölgeyi 
yoğun kullanışı ve yer yer grotesk tarzıyla tanınır. 1972’de İspanya’ya, 
ardından da İtalya’ya taşınan çizer, Arjantinli yazar Carlos Sampayo ile birlikte 
işler üretmiştir. Alack Sinner adlı grafik romanı ve Billie Holliday üzerine 
hazırladıkları biyografik çalışma önemli işleri arasındadır. Ünlü illüstratör 
Enrique Breccia’nın babası Alberto Breccia, Dave McKean, Frank Miller ve 
Warren Pleece gibi pek çok sanatçıyı etkilemiştir. Sanatçının kitapları Almanca, 
Danca, Fince, Portekizce, Sırpça ve Yunanca gibi pek çok dile çevrilmiştir.

  JULIO 
CORTÁZAR
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Buluşma, Che ve devrimci arkadaşlarının Sierra Maestra dağlarında 
devrimin önde gelen komutanlarıyla buluşmak için çıktıkları zorlu yolculuğu 
anlatıyor. Che’nin astımı, yüksek ateşi ve sanrıları nedeniyle yer yer 

sayıklamalara dönüşen 
metne Wolfgang Amadeus 
Mozart’ın “Av” kuarteti 
eşlik ediyor. Che’nin 
günlüğünün sıradışı anları 
ve Mozart gibi bir dâhinin 
unutulmaz eserinin 
eşliğinde ilerleyen metin 
sadece edebiyat ve resmi 
değil, tarih ve müziği de 
buluşturarak türler üstü 
bir yapıya bürünüyor. 
Yapıt, Enrique Breccia’nın 
olağanüstü resimleriyle 
eşsiz bir esere dönüşüyor.

İ l l ü s t r a t ö r  // ENRIQUE BRECCIA  

İllüstrasyon alanında günümüzün en önde gelen isimlerinden biridir. Eserleri 
Barselona, Lugano, New York, Perugia ve Sevilla’nın da arasında bulunduğu birçok 
şehirde sergilenmiştir. Çizgi roman türünde efsane olarak anılan eserleri arasında, 
La vida del Che (1969), Alvar Mayor (1976), Los viajes de Marco Mono (1981), La 
guerra de la pampa (1981) ve Lope de Aguirre (1989) bulunmaktadır. DC Comic için 
ürettiği Lovecraft (2002)’ın yanında, Batman: Gotham Knights  (Batman: Gotham’ın 
Şövalyeleri) (2001) ve Swamp Thing (2004) serilerine katkıda bulunmuştur. 1963’te 
Arjantin Çizerler Birliği’nin Altın Madalya nişanına layık görülen Breccia 1983’te 
yılın en iyi çizgi eserine verilen Premios Pléyade’yi kazanmıştır.

Buluşma - Reuniòn
Türkçeleştiren: Altuğ Akın
Orijinal Dil: İspanyolca
Basım Tarihi: Nisan 2016  
Tür: Hikâye

Che ve Castro’nun Küba Devrimi’ne
uzanan büyük buluşması ilk kez Türkçede!  

Julio Cortázar’ın kaleminden Enrique Breccia’nın resimleriyle
Küba Devrimi’nin işaret fişeğini ateşleyen büyük buluşmanın hikâyesi.

“

““Cortazar, 
anlatıcısının ‘gerçek-
hayal’ sarkacındaki 
salınımını, benzersiz 
bir ustalıkla yansıtıyor. 
Che’nin ağzından 
oldukça sert bir 
‘şimdiki zaman’ 
hikâyesi dinliyoruz.”

_Yekta Kopan 

“Küba Devrimi’ne 
giden yolda küçük 
bir kesiti, son derece 
akıcı biçemle aktaran 
Cortázar, kurşun 
yağmuru ve zorlu doğa 
koşullarını, Mozart’ın 
Av Kuarteti’yle 
harmanlayarak 
Che’nin hayatının ve 
Küba tarihinin dönüm 
noktalarından biriyle 
buluşturuyor bizi.”

_Ali Bulunmaz,
Kültür Servisi
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P U L İ T Z E R  Ö D Ü L L Ü  J O H N  C H E E V E R ’ D A N
B İ R  Ö Y K Ü  D E R L E M E S İ

Fabrikalar, işçiler, bahisler, hipodromlar, 
jokeyler, simsarlar, kumarbazlar, 
işsizler, otel odaları ve gece kulüpleri...

Umudu, pişmanlıkları, işsizliği, kısacası 
sıradan insanı anlatıyor Cheever Güz 
Nehri’nde. Amerika taşralarından 
manzaraların yer aldığı öykülerde küçük 
tutkuların, hayal kırıklıklarının birey yaşamına 
etkileri dile getiriliyor. On üç öykünün yer aldığı 
kitapta Büyük Buhran’ın yıprattığı Amerika ve 
ekonomik çöküşün yansımaları öne çıkıyor.

Cheever yalın anlatımı ve öykücülükteki 
ustalığıyla bizi bir dönemin Amerika’sına 
götürüyor. Aşk ve kumar ilişkisi, kolay para, 
fakirlik ve tekinsiz karakteri ise Cheever’ın 
öykülerinin öne çıkan özelliklerinden. Kısa 
öykü türünün iyi örneklerini okumak isteyen 
okurlar için…

“Muhteşem bir yeteneğin 
kanatlandığına tanık 
olmak büyüleyici...”

_John Updike,
The New Yorker

“Bu on üç hikâyeyi 
okumak ne büyüleyici...”

_New York Times

“Cheever’ın ilk eserleri 
dehasının habercisi.”

_USA Today

Pulitzer ödüllü 
JOHN CHEEVER , 
Amerika’nın önde gelen 
yazarlarındandır. 1950’lerde 
yazmaya başlayan Cheever, 
John Cheever’in öyküleri 
başlıklı öykü kitabıyla 
1979 yılında Pulitzer’i 
ve National Book Critics 
Circle Ödülü’nü kazandı. 
Öykülerinde Amerika’nın 
taşra manzaralarını 
yansıtan yazar, genellikle 
küçük, sıradan insanı konu 
alır. Dev Radyo, Güle Güle 
Kardeşim ve Yüzücü gibi 
öykü kitaplarının yanı sıra 
The Wapshot Chronicle 
(1958), The Wapshot 
Scandal (1965), Bullet Part 
(1969) ve Falconer (1977) gibi 
romanların da yazarıdır. 
Cheever 1982 yılında 
hayatını kaybetmiştir.
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Pulitzer ödüllü yazar John Cheever, bu ilgi çekici derlemede, 
okuyucuları grev kırıcılarının, meteliksizlerin, gece kulüplerinin, 
çaresiz kumarbazların ve ertelenen umutların kasvetli dünyasına 

götürüyor. Amerikan yazınının gerçek bir hazinesi olarak 
nitelenen bu hikâyeler, Cheever’ın ününe yeni bir boyut katıyor. 
Derlemede yer alan hikâyeler, yazarın 1950’lerde yazdıklarını 
tanıyan okuyucular için bir sürpriz, yeni okumaya başlayanlar 

içinse kusursuz bir başlangıç olacak. 

“Bu dünyanın yozluğu her şeye siniyor.
Yapacağımız tek şey onu değiştirmek.”

“Cheever’ın ilk eserleri, 
dehasının habercisi.”

USA Today

“Muhteşem bir yeteneğin kanatlandığına 
tanık olmak büyüleyici...”

—John Updike, The New Yorker

“Yoğun ve süreksiz deneyimler 
yaşadığımız sürece, edebiyat 
dünyamızda kısa hikâye olacak.”

_John Cheever

“ B A Z E N  T Ü M 
H A Y A T I M  B O Ş A 
G E Ç M İ Ş  G İ B İ 
H İ S S E D İ Y O R U M . 
B A Z E N  S A B A H L A R I , 
T I R A Ş  O L U R K E N 
H İ S S E D İ Y O R U M 
B U N U .  B İ R 
Ş E Y  Y E M İ Ş İ M 
D E  M İ D E M E 
D O K U N M U Ş  G İ B İ .”

Güz Nehri ve Daha Önce Derlenmemiş Diğer Hikâyeler 
Fall River and Other Uncollected Stories
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Kasım 2016
Tür: Öykü
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DINO BUZZATI // Dünya edebiyatında 
önemli bir yer etmiş, eserleri pek çok 
dile çevrilmiş İtalyan yazar, ressam, şair, 
gazeteci.  1940’ta en önemli romanı 
sayılan Tatar Çölü (Il deserto dei Tartari) 
basıldı. Üç yıl bir savaş gemisinde görev 
yaptı. Savaş sonunda Tatar Çölü büyük 
ilgi gördü ve eser kısa sürede yirmiden 
fazla dile çevrildi. Roman, Le Monde’un 
“Yüzyılı Yüz Romanı” listesine girdi. 
1956 yılında en başarılı oyunu kabul 
edilen Klinik Bir Vaka (Un caso clinico) 
Albert Camus tarafından uyarlanarak 
Fransa’da sahneye koyuldu ve büyük 
başarı sağladı. Buzzati’nin Dağların 
Bàrnabo’su, Eski Korunun Gizemi, 
Tatar Çölü ve Bir Aşk adlı romanları 
filme de çekilmiştir. Yazar, 1958 yılında, 
toplu öykülerinin yer aldığı kitapla, 
İtalya’nın en önemli edebiyat ödülü 
Strega’yı; 1970 yılında ise Ay’a ayak 
basan ilk insan hakkında kaleme aldığı 
makalesiyle Mario Massai Ödülü’nü 
almıştır. Çok yönlü bir yazar olan Buzzati, 
öyküleri için illüstrasyonlar da yapmıştır. 

“Toplumsal yabancılaşmanın”
  ve “büyülü gerçekçiliğin” izinde...

“Gelecek kuşaklar 
tarafından asla 
unutulmayacak isimler 
vardır. Ve elbette, bu 
isimlerden biri de
Dino Buzzatti’dir.”

_Jorge Luis Borges

“Buzzati, sıradanı olağanüstüne 
dönüştürmekte bir usta. O, kâbusların 
dünyasını nesnel gerçekçilikle bir 
arada eritiyor ve böylece, belirsiz ve 
alegorik boyutlardan netameli bir evren 
yaratıyor.”

_Columbia Dictionary
of Modern European Literature
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“Doğrusu; bulutlar, mavi gökyüzü, 
hava, kuşlar, hepsi gözüme yeni ve farklı 
görünüyorlardı ve ben kendimi iliklerime 
kadar yabancı hissediyordum.”

Buzzati, yer yer sürrealizmden beslenerek 
sıradanı olağanüstüne çeviriyor; masalsı 
öğeleri gerçekçi karakterler ve gerçekçi 
bir atmosfer içinde buluşturuyor. 

En saygın edebiyat ödüllerinden biri 
olan Strega’ya layık görülen Buzzati’nin 
hikâyeleri hayal gücünün sınırlarında 
geziniyor. Geçmiş, gelecek, yabancılık, 
kaygı, farkında olmadan geçip giden 
zaman, fantastik öğeler onun anlatımında 
gerçekliğe dönüşüyor. Buzzatti bize 
“İnsanlık Durumu”nu en sade ve en 
sıradışı biçimde sunuyor.

Yalın bir dilin yanı sıra sembollerle 
örülmüş Yedi Ulak’ta 19 öykü yer 
almakta. Bu yapıt aynı zamanda yazarın 
hikâyelerini bir araya getirdiği ilk kitap 
olma niteliği taşıyor. Hikâyelerin odak 
noktalarını genel olarak gündelik 
yaşamın sıradanlığının içinde boğulan 
insanın beklenmedik olaylar ve bitişlerle 
karşılaşması, kırılganlığı oluştururken, alt 
metinlere baktığımızda yabancılaşma, 
melankoli, bürokrasi ve yine de her şeye 
rağmen iyiliğe ve umuda duyulan güven 
seziliyor. 

Yedi Ulak
I Sette Messengeri
Türkçeleştiren: Ayça Güzel
Orijinal dil: İtalyanca
Tür: Öykü
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Sevgi, kayıp ve umut üzerine sıradışı bir roman

Canavar, Conor için gelmişti;
ve ondan istediği şey, en tehlikeli şeydi:

Gerçek.

Siobhan Dowd’un özgün fikrinden yola çıkan ve şimdi de  

Focus Film tarafından beyazperdeye aktarılan Patrick Ness’in  

bu ödüllü romanı; yürek burkan, umut verici ve hepsinin ötesinde,

kurtuluşa giden cesareti içeren bir öykü.

SUMMIT ENTERTAINMENT SUNAR RIVER ROAD ENTERTAINMENT / PARTICIPANT MEDIA İŞBİRLİĞİYLE   BİR APACHES ENTERTAINMENT - TELECINCO CINEMA - A MONSTER CALLS, AIE - LA TRINI YAPIMI
SIGOURNEY WEAVER   FELICITY JONES   TOBY KEBBELL   LEWIS MACDOUGALL VE CANAVAR ROLÜNDE LIAM NEESON

“CANAVARIN ÇAĞRISI”   MÜZİK FERNANDO VELÁZQUEZ   EDİTÖR BERNAT VILAPLANA   JAUME MARTÍ   YAPIM TASARIM EUGENIO CABALLERO   GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ  ÓSCAR FAURA   YARDIMCI YAPIMCI SANDRA HERMIDA 
YAPIM SORUMLULARI PATRICK NESS   BILL POHLAD   JEFF SKOLL   MITCH HORWITS   JONATHAN KING   PATRICK WACHSBERGER  ENRIQUE LÓPEZ LAVIGNE  GHISLAIN BARROIS   ÁLVARO AUGUSTIN   YAPIM  BELÉN ATIENZA, p.g.a.   

PATRICK NESS’İN ROMANINA DAYANAN SIOBHAN DOWD’UN ORİJİNAL FİKRİYLE   SENARYO PATRICK NESS   YÖNETMEN J.A. BAYONA

New York Times Çok Satanlar 

WWW.FOCUSFEATURES.COM/AMONSTERCALLS

SIGOURNEY WEAVER, FELICITY JONES,

TOBY KEBBELL, LEWIS MacDOUGALL ve

–Canavar rolünde– LIAM NEESON’ın

rol aldığı filmin ilham kaynağı

  ve                                                                  DESTEĞİYLEAMonsterCallsFilm.com

PATRICK NESS

Ness öykü içinde öykü anlatırken, tıpkı 
canavarın Conor’a yaptığı gibi sağ gösterip sol 
vuruyor, zaman ve mekânın sınırlarını aşan 
gerçeküstü örtüşmelerle okuru şaşırtıyor.”

_Şiirsel Taş

İçimizdeki vahşi insanla 
yüzleşmek için çok özel 
bir kitap bu.”

_Miyase Sertbarut“ “

Hayatın 
Gerçeğini 
Ararken

Canavarın Çağrısı
A Monster Calls
Türkçeleştiren: Arif Cem Ünver
Basım Tarihi: Ekim 2016
Tür: Roman

Canavar, gece yarısından 
hemen sonra çıktı ortaya. 
Ancak, on üç yaşındaki 
Conor’ın beklediği canavar 
bu değil. O, annesi 
tedavilere başladığından 
bu yana neredeyse her 
gece gördüğü kâbustakini 
bekliyor. Oysa bu çok farklı, 
ona hikâyeler anlatıyor. Ve 
olabilecek en tehlikeli şeyi 
istiyor Conor’dan: Gerçeği.

Hayatla ve diğer her şeyle 
mücadelenin, cesaretin ve 
hakikatin, sivri uçlu romanı.

“Hikâyeler önemlidir. 
Eğer içlerinde gerçeği 
barındırıyorlarsa, her 
şeyden daha önemli 
olabilirler.”
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Eleştirmenler tarafından çok beğenilmiş ve çoksatanlar listesine 
girmiş “Kaos Yürüyüşü” üçlemesinin yazarı Patrick Ness, pek 
çok prestijli ödülün sahibidir. Genç yaşına rağmen edebiyat 
dünyasında kırılması güç rekorlar elde eden Ness, Carnegie 
Madalyası’nı üst üste iki kez kazanan iki yazardan biri olmaya 
hak kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Londra’da 
yaşayan yazar, yaratıcı yazarlık alanında ders vermektedir.

İnsan Denen Canavar
Monsters of Men
Türkçeleştiren: Kerem Işık 
Basım Tarihi: Ocak 2014
Tür: Roman / Distopya

Sorgu ve Yanıt
The Ask and Answer
Türkçeleştiren: Kerem Işık 
Basım Tarihi: Şubat 2011
Tür: Roman / Distopya

Umut Bıçağı
The Knife of Never Letting Go
Türkçeleştiren: Kerem Işık 
Basım Tarihi: Mart 2010
Tür: Roman / Distopya

Aklınızdan geçen tüm düşünceler başkaları 
tarafından duyulsa neler hissederdiniz? Hiçbir 
sırrın saklanamadığı bir yer gerçekten var mı?

Nüfusu sadece erkeklerden oluşan bir 
kasabayı etkisi altına alan “ses” virüsü 
yüzünden kimsenin huzuru kalmaz. Zihinlere 
sinsice sızan düşünceler, yaklaşmakta olan 
büyük bir savaşın habercisi sayılabilir mi?

Patrick Ness, “Kaos Yürüyüşü” üçlemesinde 
türcülük, sömürgecilik, ekolojik katliam, 

K A O S  Yü r ü y ü ş ü :  Carnegie Madalyalı bir başyapıt!
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soykırım, patriarkal düzenin hâkimiyeti 
gibi temalardan hareketle insan doğasını 
sorgulayan ve bu doğanın birbirine karşıt 
veçhelerini olanca çıplaklığıyla gözler önüne 
seren bir öykü anlatıyor.

Yakın bir gelecekte sinemaya da uyarlanacak 
olan Kaos Yürüyüşü üçlemesi, Carnegie 
Madalyası’nın yanı sıra; Guardian Edebiyat 
Ödülü, Costa Ödülü, Booktrust Gençlik Ödülü 
gibi birçok farklı ödülün sahibi.
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AMERİKALI 
YAZARLARDAN 
GÖZETİM TOPLUMU 
ÜZERİNE HİKÂYELER

GÖZETLEME
LİSTESİ

derleyen: bryan hurt

Hepimiz 
izleniyoruz!
İzlenmek bizi nasıl etkiliyor? Görünmeyen bir 
topluluk tarafından izlenirken, onaylanmak 
için davranışlarımız değişir mi? Bizi kimin 
izlediğiniz biliyor muyuz?

Gözetleme Listesi on dokuz farklı Amerikalı 
yazarın gözetlenme olgusu üzerine kaleme 
aldığı öykülerden oluşuyor. Genellikle bugün 
veya yakın gelecekte geçen, kimisi gotik 
bir üslubu kimisi gerçeküstücü bir anlatımı 
benimsemiş olan öyküler, çağımızın en büyük 
sorunlarından biri üzerinde duruyor: Mahrem 
olanın ihlali, toplum ahlakının ve devletlerin 
bireylerin yaşamları üzerindeki etkisi. Kurgu 
anlamında da farklı tatlar sunan derlemede 
sürekli izlenen karakterlerin sıradışı öyküleri 
nefes kesici.

Gözetleme Listesi
Watchlist
Türkçeleştiren: Peren Demirel
Tür: Hikâye
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“Günümüzün çağdaş, seçkin 
yazarlarından gözetleme toplumu 
üzerine cesur hikâyeler.” 

_Publishers Weekly

“İyi gözlemler içeren, 
zekice kurgulanmış, 

insanoğlunun karanlık 
tarafını ele alan öyküler.” 

_The San Francisco 
Chronicle
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DOROTHEE ELMIGER , İsviçre edebiyatının gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor. 
Yazarlığa adım atarken, İsviçre Edebiyat Enstitüsü’nde yaratıcı yazarlık dersleri aldı ve eğitimini bir 
süre Leipzig de sürdürdü. İlk romanı Cesurlara Davet, 2010’da Kelag Ödülü’ne ve ZDF’nin ilk roman 
ödülüne; 2011’de ise Rauriser Edebiyat Ödülü’ne aday gösterildi. 2014’te yayımlanan Uykuya Yatanlar 
ile de övgüleri toplamaya devam etti. Elmiger, Berlin’de siyasal bilimler eğitimine devam ediyor.

Yoğun, politik, mücadeleci: Gelir dağılımı, göçmenlik ve 
sınırlar üzerine bir roman.

Sınırlarını aşanlar, kaçakçılar, mülteciler, işçiler, akıl hastaları, 
dedektifler, sanatçılar, müzisyenler, aktörler, gazeteciler, para 
babaları, öğrenciler ve hayaletler… Avrupa’nın derinlerinde 
bir ormanda karşılaşıyor hepsi. Dorothee Elmiger’in romanı, 
günümüzün tartışmalı konularına ışık tutuyor. Ve bunu da, 
çağdaş Almanca edebiyatta daha önce görülmemiş, yepyeni 
bir biçimde yapıyor.

Yıllar önce çıkan bir yangın sonucu kapanan maden ocağı, 
aslında için için yanmaya devam ediyor. Margarete ve Fritzi 
ise giderek yok olan bir şehirden geriye kalan gençliğin son 
temsilcileri. Paylarına düşen şey, harabeye dönmüş, terk edilmiş 
bir bölge. Geçmişte olanlar bölük pörçük aktarılmış. Ama iki 
kız kardeş, bunu kabullenmeye hiç niyetli değil. Köklerinin izini 
sürmek üzere bir yolculuğa çıkıyorlar, çünkü geçmişini bilmeyen 
kişi bir gelecek ümit edemez.

Cesurlara Davet

Uykuya Yatanlar

“Dorothee Elmiger, tutkulu 
metinleriyle edebiyatta yeni 

bir çığır açıyor. Şiirsel, merak 
uyandıran bir edebiyat bu.”

_Welt am Sonntag

Cesurlara Davet
Einladung an die Waghalsigen
Türkçeleştiren: Olcay Mağden
Orijinal dil: Almanca
Tür: Roman

Uykuya Yatanlar - Schlafgänger
Almancadan Türkçeleştiren: Olcay Mağden
Orijinal dil: Almanca
Tür: Roman B
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DORIS
DORIS

LESSING

LESSINGKANOPUS ARŞİVLERİ

Doris Lessing’in her biri 
bağımsız okunabilecek beş serilik 
bilimkurgu serisi Argos’taki 
Kanopus Arşivleri’nde, uzayın 
uzak bir ucundaki bir gezegeni 
kolonileştiren insanların birçok 
hayati sorunla yüzleşmesi ele 
alınıyor. Okuru bir yandan 
o gezegenlerdeki insanların 
mücadeleleriyle yüzleştiren yazar, 
bir yandan da içinde bulunduğu 
dünyanın sayısız kurumuna 
karşı yoğun ve nitelikli bir 
eleştiri bombardımanına 
girişiyor. 

Nobel Ödülü sahibi İngiliz yazar Doris 
Lessing, 1919 yılında İran’da doğdu. Beş 
yaşında ailesiyle Zimbabve’ye taşındı ve 
1949’a kadar orada yaşadı. Afrika’da 
geçirdiği yıllar, edebiyatını ciddi şekilde 
etkiledi ve eserlerinde feminizm, kadın 
sorunları, özgürlük 
ve bağımsızlık gibi 
temaları işlemesine 
sebep oldu. 2007 
yılında, 88 yaşındayken 
Nobel Edebiyat 
Ödülü’ne layık görüldü 
ve bu ödülü kazanan 
en yaşlı kişi unvanını 
elde etti.  Lessing, 20. 
yüzyılın önde gelen 
kadın yazarlarından biri 
oldu.
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Şikasta, Lessing’in ünlü uzay kurmacasının ilk halkası. Kitap, Şikasta 
gezegenini ön plana alarak yazı öncesi dünya tarihine odaklanıyor, bunu 
yaparken de Eski Ahit’ten sufizme kadar birçok kaynaktan esinleniyor. 
Tarihi giderek ilerleterek, sonunda büyük yıkıma ve kıyamete kadar varıyor.

Ele aldığı konular ve artalanı nedeniyle okura ciddi ve girift bir metin sunan 
Lessing, giriştiği bu zorlu mücadelenin altından başarıyla kalkıyor ve ortaya 
gerek kendi külliyatının gerekse dünya edebiyatının önemli bir parçasını 
bırakıyor. 

Evlilikler, “Kanopus Arşivleri”nin ikinci parçası. Üçüncü, Dördüncü ve 
Beşinci Kuşaklar arasındaki evlilikleri konu edinen kitap, feminist 
bilimkurgunun en güzel örneklerinden birisi olmayı da başarıyor. Lessing, 
özellikle kadın erkek eşitliği konusunda ciddi anlamda kafa yorarak, 
güçlü bir kitap çıkarıyor okurunun huzuruna. Cenneti ve cehennemi de 
işin içine katarak, bir kez daha dünya ve mitoloji tarihine dair yetkin bir 
anlatı oluşturuyor. 

“Kanopus Arşivleri”nin üçüncü kitabında bu kez, insanlığın evrimine 
odaklanıyoruz. Şikasta’daki deneylerin, gezegenin evrimsel sürecini nasıl 
etkilediğini okurken, ortaya çıkan değişik soy ve türlerin başlarından 
geçen birbirinden garip olaylara tanıklık ediyoruz. Tabii Lessing, Şikasta’yı 
bir ayna olarak kullanmaktan vazgeçmiyor. Gezegenin tarihi, dünya 
tarihiyle eşdeğer ilerliyor ve karşımıza Atlantis’ten Maya uygarlığına, 
hatta Büyük Tufan’a kadar birçok efsane ve hakikat çıkıyor.

Evlilikler
The Marriages Between Zones Three, Four and Five 
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Sirius Deneyleri
The Sirian Experiments: The Report by Ambien II, of the Five
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Ş İ K A S T A

E V L İ L İ K L E R

S İ R İ U S  D E N E Y L E R İ

Şikasta
Colonised Planet 5: Shikasta
Türkçeleştiren: Niran Elçi

Basım Tarihi:
Mart 2017

Basım Tarihi: 
Haziran 2017

Basım Tarihi: 
Ekim 2017
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DIMITRIS SOTAKIS 1973’te Atina’da doğdu. İlk romanı Ev 1997’de yayımlandı. 
Yeşil Kapı (2002) ve On Bir Erotik Ölüm (2004), Gürültü (2005), Mısır Adam (2007) 
başlıklı çalışmaları olumlu eleştiriler aldı, başka dillere çevrildi, ödüller kazandı. 
Yazar, 2010’da Vincitore dell’ Athens Edebiyat Ödülü’nü, 2011’de de Avrupa Birliği 
Edebiyat Ödülü’nü aldı. 2009 yılında yayımlanan Soluğun Mucizesi ise Sotakis’i 
çağının önemli yazarlarından biri haline getirdi.

BİR SÜPERMARKETİN HİKÂYESİ BİR SÜPERMARKETİN 
HİKÂYESİ 

DIMITRIS SOTAKIS

Çağdaş bir Robinson Crusoe anlatısı

Bir Süpermarketin Hikâyesi, günümüz insanının kibrinden ve 
peşinde koştuğu arzulardan söz ederken, aynı zamanda derin 
yalnızlığını da ele alıyor.

Kırklı yaşlarındaki Rober, geçimini köşe yazarlığından sağlayan, 
en büyük eğlencesi mahallesinin barında bira içerek maç izlemek 
olan, kendi tabiriyle sıkıcı bir yaşam süren bir adamdır. Aslında ne 
mutsuz ne de mutludur ancak varlığına gerçek bir anlam katacak 
şeyin eksikliğini hissetmektedir. Rober gündelik yaşamında arayıp 
da bulamadığı heyecanı, başına gelen bir felaket sayesinde yakalar. 
Papua Yeni Gine’deki bir öğrenci ayaklanmasını rapor etmek üzere 
bindiği gemi okyanusun ortasında batar ve Rober hayatta kalan 
tek kazazede olarak kendisini ıssız bir adada bulur. Adadaki ilk 
anlarından itibaren Rober yaşamının ne kadar değersiz olduğunu 
fark eder. Eski yaşamındaki hiçbir şeyi özlememektedir. Artık büyük 
hayalini gerçekleştirme vakti gelmiştir: Bir süpermarket açmak!

Bir Süpermarketin Hikâyesi
İ İstoria enos Super Market
Orijinal dil: Yunanca
Türkçeleştiren: Yılmaz Okyay
Tür: Roman
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soluğun
mucizesi

Dimitris Sotakis
“Bu boğucu fakat aynı zamanda etkileyici 

yerde, büyük bir masanın ayağına 
takılmadan ya da tavana kadar istiflenmiş 
sandalyelerden birini kenara çekip yolu 

açmadan ilerlemek mümkün değildi. 
Deponun derinliklerine doğru ilerledikçe 

mobilyalar daha da çoğaldı; bu cansız 
nesnelerden oluşan sık ormanın içinden 

bir parça devrildi devrilecek gibi geliyordu. 
Akıl alır gibi değildi; ruhsuz cambazlar gibi 

bu devasa ambarın müthiş yükseklikteki 
tavanına dek yükselen mobilyaların 
oluşturduğu hilkat garibesi sürüsüne 

benzeyen yığının ortasında bir karınca gibi 
hissederek bakıyordum etrafıma.”

Yunan edebiyatının en önemli genç 
yazarlarından Dimitris Sotakis, 

tüketim kültürünün bireyin 
yaşamında yol açtığı ağır tahribatı 

iliklerimizde hissettirecek  
bir öykü anlatıyor…

SOLUĞUN MUCİZESİ
Bir yığının ortasında küçücük bir karınca gibi hissetmek...

Evinize mobilya teslimatı yapılmasına izin vermeniz karşılığında 
zengin olacağınız söylense ne cevap verirdiniz? Genç adam “Evet” 
dedi ve tüm yaşamı değişti...

Soluğun Mucizesi, Yunanistan’daki ekonomik krizin bireyler 
üzerinde yarattığı baskıyı, insanın doğuştan boyun eğmeye eğilimli 
yapısına dayandırarak ironik bir dille ele alıyor. Romanda yaratılan 
gerçekçi ve klostrofobik atmosfer ile sıkıştırılmışlık hissinin sebep 
olduğu gerilim, okuru karanlık ve vurucu bir deneyime sürüklüyor.

Soluğun Mucizesi - The Miracle of Breathing
Türkçeleştiren: Yılmaz Okyay •  Basım Tarihi: Nisan 2014 •  Tür: Roman
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“Yabancılar ve 
hayvanlar tarafından 
işgal edilmiş bir 
kasabayı ele alan 
alegorik bir hikâye.”

_Cristóvão Tezza

Brezilyalı yazar José J. Veiga’dan alegorik bir 
hikâye. Sürü psikolojisi, merak, işgal, metnin 
ele aldığı kavramlardan. Veiga, mülk kavramını 
sorgularken gizem ve merak dozunu da yüksek 
tutuyor. 

Manimera kendi halinde yaşayan insanların 
olduğu bir kasabadır. Hastalıkların en garibine 
tutulmuş bu küçük kasabaya bir gün nereden 
ve niye geldikleri belli olmayan yabancılar 
gelip yerleşir. Bu yeni olay kasabada çok 
büyük merak uyandırır. Yeni gelenler kasaba 
halkıyla kesinlikle iletişim kurmak istemezler. 
Bu sırada her geçen gün beklenmedik olaylar 
olmaya başlar. Portekizce edebiyatın önemli 
isimlerinden olan Veiga’nın metni Türkçede ilk 
kez okurlarla buluşuyor.Manimera’da Üç Dava

A Hora Dos Ruminantes
Portekizceden Türkçeleştiren: Alev Yıldırım
Tür: Novella
Basım tarihi: Eylül 2017

YABANCI OLMAK VE 
İNSAN DOĞASI ÜZERİNE 
BİR NOVELLA

1915 doğumlu Brezilyalı yazar José J. Veiga, 
hukuk okudu. BBC, The Globe ve Tribuna da 
Imprensa’da gibi çeşitli kurumlarda gazeteci 
olarak çalıştı. 44 yaşında Horses of Platiplanto 
ile edebiyat dünyasına girdi. Eserleri farklı 
dillere çevrilerek Amerika, İngiltere, İspanya 
gibi pek çok ülkede yayımlandı. Eserlerinde 
büyülü gerçekçiliğin izlerini taşıyan Veiga, 
Brezilya’nın değerli yazarlarından biridir. 

José J. Veiga

JOSÉ J.VEIGA
MANIMERA’DA
ÜÇ DAVA
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EDUARDO GALEANO
Montevideo, 1940
1973 yılı başlarından itibaren Arjantin ve 
Katalan kıyılarında sürgünde yaşamıştır. 
1985’te halen yaşamakta, yürümekte ve 
yazmakta olduğu Montevideo’ya dönmüştür. 
Onlarca dile çevrilmiş birçok kitabın yazarıdır. 
Edebi türler arasındaki sınırları aşmaya 
cesaret etmiştir. Eserlerinde hikâye, şiir ve 
belgesel metinler birbirine karışırken yüreğin 
ve sokağın sesleri, gerçek ve hatıraların 
harmanlanmasıyla yükselir. İki kez Küba Casa 
de las Américas ve Uruguay Kültür Bakanlığı 
ödüllerini almıştır. Washington Üniversitesi 
Amerika Kitap Ödülü’nü, İtalya Mare Nostrum 
ve Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour 
ödüllerini, İsveç Dagerman Ödülü’nü, Madrid 
Círculo de Bellas Artes altın madalyasını 
kazanmıştır. Mercosur ülkeleri Ayrıcalıklı 
Vatandaş Ödülü’ne, Danimarka Aloa 
Ödülü’ne, Lannan Vakfı Kültürel Özgürlük 
Ödülü’ne, Crodoba şehri Comunicación 
Solidaria Ödülü’ne ve Barselona Spor Kulübü 
Manuel Vázquez Montalbán Ödülü’ne layık 
görülmüştür.  

ISIDRO FERRER
Madrid, 1963
Tasarımcı, çizer ve sahne sanatları mezunu 
Ferrer, en tanınmış görsel sanatçılar arasında 
yer almaktadır.
Çizim alanında ürettiği eserlerinden bazıları: 
El vuelo de la razón (Aklın Uçuşu - İspanyol 
Kültür Bakanlığı En İyi Kitap Tasarımı Ödülü, 
1993);  En cosme i el monstre (Cosme ve bir 
canavar - Crítica Serra d’Or Ödülü, 2000);   
Yo me lo guiso, yo me lo como (Pablo 
Neruda’nun Sorular Kitabı - İspanya 
Profesyonel Tasarımcılar Derneği Ödülü, 
Cálamo En İyi Kitap Ödülü, 2006). Ferrer 
‘hoşuna giden şeyler’ hakkında şöyle der:
“Mavi renkler arasından mavi hoşuma gider. 
Köpeklerden at yelesine sahip olanlar.
Tahta bir kütlede gizli yüzler bulmayı, bir pul 
ya da bozuk parada beliren yüzler bulmayı 
severim. Yapraklardan kitap yapraklarını 
severim.
Duvarımda bir poster asılı, duvarlardan 
labirent duvarlarını sevmeme rağmen.”
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    H
elena’nın Rüyaları    ISID

RO
 FERRER

“Helena rüyasında bizi görmüş. Bir havaalanındaymışız ve 

tüm havaalanlarında olduğu gibi bir makineden geçmek için 

sırada bekliyormuşuz. Makineden yastıklarımızı geçirmemiz 

gerekiyormuş. Önceki gece kullanılan yastıklar cihazdan  

geçerken rüyalar okunuyormuş. Makine, kamu düzeni  

için tehlikeli rüyaları tespit ediyormuş.” 

Eduardo Galeano bu kitabında karısı Helena’nın rüyalarını 

kaleme aldı. Galeano’nun metinleri bu kitapta ilk kez büyük bir 

hikâyeye dönüştü. Dostlar, yabancılar, yolculuklar, sürgünler ve 

kucaklaşmalar bir serüven için bir araya geldi. Isidro Ferrer’in 

göz kamaştıran eserleriyle güzelliklerini yansıttığı rüyalar, her 

yaştan düş gören için. 

9 786055 060213

ISBN: 978-605-5060-21-3

www.delidolu.com.tr

Helena’nın Rüyaları
EDUARDO GALEANO

Resimleyen:

ISIDRO FERRER
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Helena’nın Rüyaları
Los sueños de Helena 
Türkçeleştiren: Altuğ Akın
Basım Tarihi: Ekim 2014
Tür: Hikâye

Latin Amerika edebiyatının ustası Eduardo 
Galeano’nun, karısı Helena’nın rüyalarını 
kaleme aldığı metinleri bu kitapta ilk kez 
büyük bir hikâyeye dönüştü.

Dostlar, yabancılar, yolculuklar, sürgünler ve 
kucaklaşmalar bu çok özel, resimli kitapta 
bir araya geldi. Isidro Ferrer’in eserleriyle 
renklenen rüyalar, her yaştan düş görenler için.

“Uzun yıllardır büyüklere leziz ‘masallar’ anlatan Eduardo 
Galeano, bu kez pek de yaşa başa bakmayan bir işe imza 
atıyor: Eşi Helena’nın rüyalarını kâğıda döküyor. Malum, 
rüyaların yaş haddi olmaz, Helena’nınkilerin de yok. Ve 
üzgünüm ama Galeano, Helena’nın Rüyaları’nda sadece 
iyi niyetli bir elçi. Çünkü Helena’nın gördüğü rüyalar o kadar 
masalsı ki anlatmak için yeni dil oyunlarına başvurmaya 
hiç gerek bırakmıyor. Dilin ustası Galeano da bu müthiş 
hayal dünyası önünde şapka çıkartıyor ve başlıyor her şeyi 
‘göründüğü’ gibi anlatmaya… Gerçi söz konusu anlatılar 
Galeano okurlarının aşina olduğu, yazarın daha önceki kitaplarında yer 
verdiği rüyalar. İçinde sadece bir tane yeni anlatı olsa da Helena’nın 
Galeano edebiyatında önemli bir yer tutan rüyalarını artık tek bir kitap 
altında bulacak olmak büyük şans!”

_Nida Dinçtürk, Arka Kapak

“Rüyalara eşlik eden kolajların sahibi İspanyol sanatçı Isidro Ferrer’in 
düş gücünün Helena’nınkinden aşağı kalır yanı yok. Grafik tasarım ve 
illüstrasyona yönelmeden önce drama eğitimi alan Ferrer’in tiyatroyla 
olan yakın ilişkisinin etkileri eserlerinde açıkça görülüyor. Gündelik 
hayatta kullanılan nesneler beklenmedik doku ve malzemelerle birleşince 
insan ve hayvan figürlerine dönüşüyorlar. Rüyalar, en baştan beri Ferrer’in 
gerçeküstü kolajlarıyla yan yana durmak istiyorlarmış gibi.”

_ Ezgi Kocahan, Radikal Kitap

Eduardo Galeano, 1973 

yılı başlarından itibaren 

Arjantin ve Katalan kıyılarında 

sürgünde yaşamıştır. 1985’te 

Montevideo’ya dönmüştür. 

Onlarca dile çevrilmiş 

birçok kitabın yazarıdır. 

Eserlerinde hikâye, şiir ve 

belgesel metinler birbirine 

karışırken yüreğin ve sokağın 

sesleri, gerçek ve hatıraların 

harmanlanmasıyla yükselir. 

Pek çok ödülün sahibi 

olan Galeano, 13 Nisan 

2015’te, doğup büyüdüğü 

Montevideo’da hayata 

gözlerini yummuştur.9 7 8 6 0 5 5 0 6 0 2 1 3
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Korku imparatorluğu  // Helena rüyasında bizi görmüş. Bir havaalanındaymışız ve 
tüm havaalanlarında olduğu gibi bir makineden geçmek için sırada bekliyormuşuz. 
Makineden yastıklarımızı geçirmemiz gerekiyormuş. Önceki gece kullanılan 
yastıklar cihazdan geçerken rüyalar okunuyormuş. Makine, kamu düzeni için 
tehlikeli rüyaları tespit ediyormuş.

T a s a r ı m c ı  // ISIDRO FERRER  

Sahne sanatları mezunu olan Isidro Ferrer, günümüzün en tanınmış 
görsel sanatçıları arasındadır. Pek çok ödülün sahibi olan sanatçının 
eserlerinden bazıları şunlardır: El vuelo de la razón (Aklın Uçuşu – İspanyol 
Kültür Bakanlığı En İyi Kitap Tasarımı Ödülü, 1993); En cosme i el monstre 
(Cosme ve Bir Canavar - Crítica Serra d’Or Ödülü, 2000); Yo me lo guiso, 
yo me lo como (Pablo Neruda’nın Sorular Kitabı – İspanya Profesyonel 
Tasarımcılar Derneği Ödülü, Cálamo En İyi Kitap Ödülü, 2006).
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CENNETİN 
ARKA BAHÇESİ
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Habib Bektaş

CENNETİN ARKA BAHÇESİ
Habib Bektaş

H
abib Bektaş

Deryanın dili bambaşkadır. Derya insana neler anlatır 
neler... Bu su sesleri vardır ya, hani kayalara vuran, 

birbiriyle çarpışan, ay ışığında şavkıyan, güneşte çiçek 
rengine dönen, karanlıkta derinleşen, canavarlara 

benzeyen, gözünü kısıp bakınca türlü türlü renklere 
bürünen, balıklara ev olan, kayıklara yatak, kayıkçılara 
ekmek, bebelere ninni derya... Bunun dilini çözdün mü, 

hayatta korkmayacaksın.

Kesişen yazgılar, vaatler, yitirilen düşler ve savrulan 
hayatlar… Habib Bektaş’ın ödüllü romanı Cennetin Arka 

Bahçesi, on beş yıl aradan sonra ilk defa roman güncesiyle 
birlikte yayımlanıyor. Roman, bir dönemi ve insanlarını 

anlatan bir tragedya gibi okurun soluğunu keserken  
adını romana kaptıran güncesi ise romanın yazılış  

hikâyesini dile getiriyor. 

Roman güncesiyle birlikte

Cennetin Arka Bahçesi, yerinden yurdundan 
kopmanın, insanca yaşamayı özlemenin romanı.

Sennur Sezer, Varlık

2000 Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü

3. baskı

GÂVUR İMAM’DAN  
ÇAKIR’IN ROMANINA
Cennetin Arka Bahçesi Roman GüncesiCennetin Arka Bahçesi Roman Güncesi
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GÂVUR İMAM’DAN  
ÇAKIR’IN ROMANINA

Habib Bektaş

Yoksa, yazmak, insan denilen canlının aczini ve de 
yüceliğini kavramak mı? 

Gâvur İmam’dan Çakır’ın Romanına, Habib Bektaş’ın  
1997-1999 yıllarında kaleme aldığı Cennetin Arka 
Bahçesi romanının güncesinden oluşuyor. Birlikte 

yazılan ve eş zamanlı basılmak için hazırlanan roman 
ve güncesi on beş yıl sonra ilk defa bir araya gelerek 

okuruyla buluşuyor. Romanın yazılış serüvenini 
gün gün kaleme alan Bektaş, roman karakterlerinin 

yaratım sürecinde bir yazar olarak kendiyle 
çatışmasını, bir yazarın sayıklamalarını dile getiriyor. 

Gâvur İmam’dan Çakır’ın Romanına dönemin Türkiye 
ve Almanya’sının kültürel hayatından da izler taşıyor. 

Bektaş’ın deyişiyle “Roman, büyücek bir kitap, 
yanında da roman güncesi. Paketlenmiş.  

Ana kız gibi, baba oğul gibi, sarmaş dolaş iki kitap,  
biri ötekinin tanığı.”

Habib Bektaş

BEN ÖYKÜLERE 
İNANIRIM

Habib Bektaş

“Her şey kokar mı, dede?” diyorum.
“Her şeyin bir kokusu vardır, kızanım,” diyor. “Toprağın 

bile! Her mevsim bir başka kokar toprak. Bahar aylarında 
bir çocuk kokusu yayılır topraktan. Narin, ama dirençli. Yaz 

aylarında karnı burnunda bir kadın sanki; ağır, bereketli. 
Sonbaharda hüzün kokar, kışın uyku. Şimdi, baharın son 

günlerinde, çocuk gülüşlerinin kokusunu duyarsın. Hele yaz 
ayları! Bir parça da koklayana bağlıdır, alınan koku.”

Ah bu dedem, her şeyi bilir!

Fethi Naci’nin Yüzyılın 100 Romanı adlı çalışmasında 
yer alan, Atıf Yılmaz’ın ise Eylül Fırtınası adıyla beyaz 
perdeye uyarladığı Gölge Kokusu, 1980 sonrası kültürel 

iklimi bir çocuğun gözünden ele alıyor. Bir yanda 
Almanya’ya kaçmak zorunda kalıp savrulan ve kendi 

yaralarını sağaltmaya çalışan bir anneyle baba, bir yanda 
dedesinin yanına bırakılan küçük bir çocuk…

H
abib Bektaş

Habib Bektaş

“Gölge Kokusu, sıradan bir ödül romanı değil; iyi bir yazarın, 
sabırlı ve titiz çalışmasıyla yazılmış, usta işi bir roman.” 

Fethi Naci, Yeni Yüzyıl

4. baskı

BEN
 Ö

Y
K

Ü
LER

E İN
A

N
IR

IM

BEN ÖYKÜLERE İNANIRIM

Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy ödüllü 
roman Cennetin Arka Bahçesi, on beş yıl 
aradan sonra ilk defa roman güncesiyle birlikte 
yayımlandı. Toplumun değişik kesimlerinden 
gelen ve yolu Cennet’te kesişen Öykü, Çakır 
ve umudu gâvura gitmekte arayan bir aile, 
kesişen yazgılar, vaatler, yitirilen düşler ve 
savrulan hayatlar… Roman, bir dönemi ve insanlarını anlatan bir 
tragedya gibi okurun soluğunu keserken adını romana kaptıran günce 
ise romanın yazılış hikâyesini ve bir yazarın sayıklamalarını dile getiriyor. 

Deryanın dili bambaşkadır. Derya insana 
neler anlatır neler... Onun dilini çözdün 
mü, hayatta korkmayacaksın.

ZAMANA DİRENEN ÖYKÜLER!
“Uzaklara gitsek,” dedi kadın,
“insanların bizi tanımadığı yerlere?”
“Neden?” dedi adam.
Umutlandı kadın:
“Her şeye yeniden başlayabiliriz, bizi tanımıyorlar ya!”
“Öyleyse burada da kalabiliriz,” dedi adam.

Usta yazar Habib Bektaş’tan kadın erkek ilişkilerini, yabancılaşma 
ve duyarsızlaşmayı ele alan bir öykü seçkisi: Ben Öykülere İnanırım. 
Yeniden gözden geçirilmiş bu baskıda bazı öyküler dışarıda kalırken 
yerine yenileri eklendi. Bektaş’ın anlık, okuruna tokat gibi çarpan 
minimal öyküleri, gündelik yaşamın içinde duyarsızlaşmaya ve 
inceliklerini yitirmeye başlayan insanı ele alıyor. 

HABİB BEKTAŞ // Türkiye ve Almanya’da şiir, öykü, roman ve tiyatro oyunu 
türünde birçok kitabı yayımlandı. İnkılap Roman Ödülü’ne değer görülen Gölge 
Kokusu adlı romanı Eylül Fırtınası adıyla Atıf Yılmaz tarafından sinemaya uyarlandı. 
Türk Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne değer görülen romanı Cennetin Arka 
Bahçesi Yunancaya çevrilerek Atina’da yayımlandı. Yazar, Erlangen ve Salihli’de 
yaşamaktadır.

Ben Öykülere İnanırım
Basım Tarihi: Kasım 2015
Tür: Öykü

SARMAŞ DOLAŞ İKİ KİTAP,
BİRİ ÖTEKİNİN TANIĞI

Cennetin Arka Bahçesi
Basım Tarihi: Kasım 2014
Tür: Roman

Gavur İmam’dan
Çakır’ın Romanına
Cennetin Arka Bahçesi
roman güncesi
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KAYBOLMASINLAR
DİYEKAYBOLMASINLAR DİYE

Habib Bektaş

Atıf Yılmaz’ın Eylül Fırtınası adıyla 
sinemaya uyarladığı Gölge Kokusu 

romanının yanı sıra Cennetin Arka 
Bahçesi ve Ben Öykülere İnanırım gibi 

yapıtlarıyla da tanıdığımız  
Habib Bektaş, bu kitabında kısa 

öykü türünün okuru “anlık çarpan” 
örneklerini sunuyor. Kaybolmasınlar 

Diye’nin ilk bölümünde yer alan 
öyküler, insan ilişkileri, varoluş ve 

yazma eylemi gibi konuları ele alırken 
ikinci bölüm, çocuk ve doğa imgelerinin 

ağır bastığı taşra öykülerinden 
oluşuyor. Bektaş, edebiyatın ve yazının 

evrenselliğini, kalıcılığını, dil, din, ırk 
tanımazlığını ve insanlığı birleştirici 
özelliklerini bir kez daha kanıtlıyor.
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Habib Bektaş

Başta Almanya olmak üzere 
Türkiye’de geniş bir okur 

kitlesi olan, yapıtlarıyla 
bugüne kadar Milliyet Roman 
Ödülü’nden Türk Dil Derneği 

Ömer Asım Aksoy Ödülü’ne 
kadar pek çok ödülün 

sahibi olan Habib Bektaş’ın 
Kaybolmasınlar Diye adlı 
kitabı, kısa öykü türünün 

çarpıcı örneklerini sunuyor. 
İçtenlikle anlatılan öykülerin 
merkezinde yine farklı insan 

manzaraları göze çarpıyor.

Neden yazıyordu 
düşündüklerini?
Yine çocuk yetişti imdadına:
“Kaybolmasınlar diye mi?”
Sevinçten ne diyeceğini 
bilemedi yazar, gülüverdi, 
sarıldı çocuğa kendi 
çocukluğuna sarılır gibi. 
“Evet evet,” dedi yazar, 
heyecanla, “düşündüklerim 
kaybolmasınlar diye 
yazıyorum.”
Gülmüştü çocuk: “Beni 
de yaz öyleyse. Yaz ki, 
kaybolmayayım! 
Ben babamı yazmamıştım, 
kayboldu!”

Kapak Görseli: ©iStock.com/Dimapf

DEDEMİN CENNETİDEDEMİN CENNETİ
Habib Bektaş

Habib Bektaş’ın ironiyi ve kara mizahın 
sessiz ama keskin dilini incelikle 
kullandığı öykü kitabı Dedemin 

Cenneti, usta çizer Semih Poroy’un 
desenleriyle renklenerek sesleniyor 

okuruna. Kitapta yer alan yedi öykünün 
ortak noktası elbette ki insan. Hızla 
değişen çağ ile onu oluşturan sosyal 

ve toplumsal dinamiklerden kendisine 
kâr sağlamaya çalışan insanın hikâyesi. 

Bu hızla değişen çağda kimi bayrağı 
koymuş yanına, kimi dini, kimi de 
parayı. Bektaş, sosyal ve toplumsal 
dinamikleri eleştiri nesnesi olarak 

ele alıp bugünün insanının trajik 
gerçeklerini, kara mizahın tebessüm 

ettiren sivri ve çarpıcı diliyle yansıtıyor.
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Habib Bektaş

Şiir, öykü, roman ve tiyatro 
oyunu gibi farklı türlerde 

edebiyata kazandırdığı 
eserlerle adından sıkça söz 

ettiren çok yönlü yazar Habib 
Bektaş’ın, ironiyi ve kara 

mizahın sessiz ama keskin 
dilini incelikle kullandığı 

öykü kitabı Dedemin Cenneti, 
birbirinden farklı olduğunu 

savunan ama özünde 
birbirinin aynı olmaktan 
başka çaresi bulunmayan 

insanlara ithaf edilmiş, hiciv 
yönü ağır basan bir insanlık 

komedyası… 
Yazarın sivri ve çarpıcı 

kaleminden süzülen yedi 
öykü, her biri birbirinden 

“ilginç” yedi ayrı dünyanın 
kapılarını aralıyor.

“Camgöz, neredesin?”

Sıçrıyor. Sonra yüzünü 
buruşturuyor. Konuşması 
ağlar gibi, yalancıktan, 
biliyorum:

“Öf be, öf… Onca emeğim 
boşa gitti. İşin yoksa yeni 
baştan!”

Bu bizim Recep! Camgöz 
derler. Camdan olan 
sol gözü çapak çapaktır, 
sulanır, akar; akıntıyı 
sildiği ceketinin sol yeni, 
sümüklü böcek yürümüş 
gibi pırıl pırıl parlar.

Kapak Görseli: Olesya Karakotsya/Shutterstock.com

Fethi Naci’nin Yüzyılın 100 Romanı adlı çalışmasında yer alan, Atıf Yılmaz’ın 
ise Eylül Fırtınası adıyla beyaz perdeye uyarladığı Gölge Kokusu, 1980 
sonrası kültürel iklimi bir çocuğun gözünden ele alıyor.

Bektaş romanında 12 Eylül’den günümüze uzanan yıllardaki, hem 
Türkiye’deki hem de Almanya’da yaşanan sıkıntıları, acıları dile getiriyor.

G Ö L G E  K O K U S U
Her mevsim bir başka kokar toprak!

İnsanlık Hâlleri

“Ben babamı yazmamıştım, kayboldu!”
K A Y B O L M A S I N L A R  D İ Y E

D E D E M İ N  C E N N E T İ

GÖLGE KOKUSUGÖLGE KOKUSU

Eylül Fırtınası filminin romanı

Habib Bektaş

“Her şey kokar mı, dede?” diyorum.
“Her şeyin bir kokusu vardır, kızanım,” diyor. “Toprağın 

bile! Her mevsim bir başka kokar toprak. Bahar aylarında 
bir çocuk kokusu yayılır topraktan. Narin, ama dirençli. Yaz 

aylarında karnı burnunda bir kadın sanki; ağır, bereketli. 
Sonbaharda hüzün kokar, kışın uyku. Şimdi, baharın son 

günlerinde, çocuk gülüşlerinin kokusunu duyarsın. Hele yaz 
ayları! Bir parça da koklayana bağlıdır, alınan koku.”

Ah bu dedem, her şeyi bilir!

Fethi Naci’nin Yüzyılın 100 Romanı adlı çalışmasında 
yer alan, Atıf Yılmaz’ın ise Eylül Fırtınası adıyla beyaz 
perdeye uyarladığı Gölge Kokusu, 1980 sonrası kültürel 

iklimi bir çocuğun gözünden ele alıyor. Bir yanda 
Almanya’ya kaçmak zorunda kalıp savrulan ve kendi 

yaralarını sağaltmaya çalışan bir anneyle baba, bir yanda 
dedesinin yanına bırakılan küçük bir çocuk…
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Habib Bektaş

1997 İnkılâp Kitabevi Roman Ödülü

“Gölge Kokusu, sıradan bir ödül romanı değil; iyi bir yazarın, 
sabırlı ve titiz çalışmasıyla yazılmış, usta işi bir roman.” 

Fethi Naci, Yeni Yüzyıl
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Gölge Kokusu
Basım Tarihi: Kasım 2014
Tür: Roman

Kaybolmasınlar Diye
Basım Tarihi: Aralık 2013
Tür: Roman

Dedemin Cenneti
Basım Tarihi: Mayıs 2013
Tür: Roman

Yazar, hızla değişen çağ ile onu oluşturan sosyal ve toplumsal dinamikleri 
kendi çıkarları doğrultusunda yeniden yorumlamaya çalışan insanların 
hayatlarına ayna tuttuğu bu kitabında; din, para, insan hakları, göçmenlik, 
cehalet gibi sosyolojik öğeleri birer eleştiri nesnesi şeklinde ele alarak 
günümüz insanının trajik gerçeklerini, kara mizahın tebessüm ettiren sivri 
diliyle yansıtıyor.

Bektaş’ın, edebiyatın ve yazının evrenselliğini, dil, din, ırk tanımazlığını 
ve insanlığı birleştirici özelliklerini vurguladığı kitabında yer alan öyküler, 
iki başlık altında toplanıyor: İlk bölümdeki öyküler, insan ilişkileri, varoluş 
ve yazma eylemi üzerine yoğunlaşırken, ikinci bölümde çocuk ve doğa 
imgelerinin ağır bastığı taşra öyküleri yer alıyor.

“Gölge Kokusu, sıradan bir ödül romanı değil; 
iyi bir yazarın, sabırlı ve titiz çalışmasıyla 
yazılmış, alabildiğine usta işi bir roman.”

_Fethi Naci, Yeni Yüzyıl

“Cennetin Arka Bahçesi politik bir roman değil; 
o sadece duyarlı, gerçekçi, iyi bir roman.” 

_Mustafa Demir, Yazın
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Marian Izaguirre

Bir zamanlar
   hayat bizimdi

Marian Izaguirre

Bir zamanlar
   hayat bizimdi

Gerçeklik kırılgandır. Hafızamız ise sahip 
olmadığımız hayatları bize geri verir.

Madrid sokaklarında küçük bir kitapçı dükkânı. 
İspanya İç Savaşı’nın yıkıcı etkileriyle savrulmuş, 
geçmişin gölgesinde yaşayan Lola ve Matías için 
bu kitapçı dükkânı, bir zamanlar hayatın onlara 
ait olduğunu gösteren ve yaşama bağlılıklarını 
koruyan en önemli araçtır. Geçmişin soldurduğu 
anılara tutunan Lola, kitapları kendi yaşam amacına 
dönüştürmüş olan Alice ile tanışır. Bu gizemli kadın 
gizlice dükkândaki raflara eski kitaplar bırakmaktadır. 
Birlikte kitap okumaya başlayan biri genç diğeri yaşlı 
bu iki kadın aracılığıyla yirminci yüzyılın başlarına 
ve İngiltere’ye doğru gideriz. Onlar Lepiska Saçlı Kız’ı 
okurken biz de kitabın birleştirdiği yaşamlara tanık 
oluruz. 

Bir Zamanlar Hayat Bizimdi, kitap kokusu, düşler ve 
hikâyeler içinde geçen masalsı bir anlatı.
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Bir Zamanlar Hayat Bizimdi
La vida cuando era nuestra
Türkçeleştiren: Seda Ersavcı
Basım Tarihi: Temmuz 2015
Tür: Roman

Madrid sokaklarında küçük bir kitapçı dükkânı. 
İspanya İç Savaşı’nın yıkıcı etkileriyle savrulmuş, 
geçmişin gölgesinde yaşayan Lola ve Matías için 
bu kitapçı dükkânı, bir zamanlar hayatın onlara 
ait olduğunu gösteren ve yaşama bağlılıklarını 
koruyan en önemli araçtır. 

Sésame Ödülü dahil olmak üzere pek çok başarıya imza 
atan Izaguirre, Bir Zamanlar Hayat Bizimdi’de hikâye içinde 
hikâye anlatıyor. Gerçekliğin kırılganlığına, savaşların 
yıkıcılığına karşı insana dair beslenen umuda, insanın 
yaşlansa da hâlâ sevgiye ihtiyaç duymasına, kısacası naif 
bir şekilde hayatın bizim olduğu zamanlara dem vuruyor. 
Bir Zamanlar Hayat Bizimdi, aynı zamanda kitaplara 
ve edebiyata da bir övgü niteliği taşıyor ve kaçılacak 
hikâyelerden içine sığınılacak hikâyelere götürüyor bizi.

Bilbao doğumlu MARIAN IZAGUIRRE  üniversitede Bilgi Bilim 
alanında eğitim aldı. Bir yandan yazarlıkla uğraşırken bir yandan 
gazetecilik yaptı ve reklam sektöründe çalıştı. İlk romanı La vida elíptica 
(Eliptik Hayat) Sésame Ödülü’nü aldı. Ardından El ópalo y la serpiente  
(Opal ve Yılan, 1996), El león dormido (Uyuyan Aslan, 2005) ve La parte 
de los ángeles (Meleklerin Bir Yönü, 2005) başta olmak üzere beş romanı 
daha yayımlandı. Eserleri El premio Andalucía ve Ateneo-ciudad de 
Valladolid gibi pek çok ödüle layık görüldü. 

“Bir Zamanlar Hayat Bizimdi, 
Izaguirre’nin kitap ve tarihsel gerçeklere 
olan tutkusunu kanıtlıyor. İşin güzeli 
bunu, okurunu bilgiye boğmadan, içten 
bir dille yapmayı başarıyor.”

_ literaryrambles.wordpress.com

KİTAP KOKUSU, 
DÜŞLER VE 
HİKÂYELER İÇİNDE 
GEÇEN MASALSI 
BİR ANLATI
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Aynı özden ve aynı kökten geliyoruz // İspanyol yazar Marian 
Izaguirre, Bir Zamanlar Hayat Bizimdi’de iki katmanlı bir öykü kurguluyor. İspanya İç 
Savaşı ve General Franco’nun rejiminin yıkıcı etkileriyle savrulan yaşamlar, I. Dünya 
Savaşı sonrasında İngiltere’ye ve Fransa’ya uzanan bir öyküyle sarmalanıyor. 

Romanda savaşın etkileriyle savrulmuş ve birbirine tutunmuş insanları görüyoruz. 
Hepsi de geçmişte hayatın onlara ait olduğu zamanları özlüyor. Kitabın ise çok önemli 
bir işlevi var kurguda; farklı yaşamları birbirine bağlayan ve sevgiyi gösteren yegâne 
araç. Alice ve Lola’nın birlikte okudukları Lepiska Saçlı Kız’ın hikâyesi ise bizi roman 
içinde başka bir romana götürür. Bu öyküde evlatlık verilen bir İngiliz dükünün kızı 
olan Rose Tomlin’in İngiltere’den Paris’e uzanan sanatla iç içe geçen yaşamını görüyo-
ruz. Bu sefer de I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerine, gölgede kalan yaşamlara tanıklık 
ediyoruz.

Bir Zamanlar Hayat Bizimdi, edebiyat, 
kitap ve sanat üzerine bir güzelleme. Ali-
ce’in kitapla kurduğu ilişkiyi gösteren şu 
alıntı da bunu kanıtlıyor: “Kitaba yaklaş-
ma şeklimin bir parçası bu da: Önce ona 
dokunmam, avcumun içiyle varlığını keş-
fetmem gerekiyor.  Kâğıdın, kumaşın ya 
da derinin sertliğini iyice duyumsayınca-

ya dek parmak uçlarımı üzerinde yavaş, çok yavaş bir şekilde gezdiriyorum. Birbirimizi 
daha iyi tanıyabilmemiz için dokunuyorum kitaba [….] Sayfalara dokunmanın verdiği 
o his, kâğıdın kuru sıcaklığı, yuvarlak ciltli kitaplar, yumuşak ciltli olanlar, rustikler, 
kumaş kaplı olanlar, damarlı kitaplar, etiketli ve etiketsiz kitaplar, o sayfaları yazan 
ellerin sıcaklığının uzun zaman önce bir hikâye bıraktığı yüz yıllık kitaplar...”

Bir Zamanlar Hayat Bizimdi, kitaplar ve edebiyat kadar plastik sanatlara da bir övgü 
niteliği taşıyor. Picasso’nun, Braque’ın, Leger’in eserleriyle dolu bir eve götürüyor bizi 
Izaguirre. Alice ve Lola, Lepiska Saçlı Kız’ı okurken biz de o dönem yaşayan bu sanatçı-
ların yapıtları içine dalıyoruz. İki kadının gönül birliği ederek okuduğu Lepiska Saçlı 
Kız’ın ismi de genel atmosfere uyacak şekilde Debussy’nin bir prelüdünden almış ismi-
ni. Izaguirre roman boyunca okurunu dünya edebiyatının ve sanatının koridorlarında 
gezdiriyor.

Izaguirre’nin kitabı aynı zamanda bellek, hatırlamak, gerçeklik gibi kavramlar çerçe-
vesinde kurgulanmış. Bellekle ilgili kitaptaki güzel alıntılardan biri şöyle: “Bazen in-
san bir şeyleri tekrar etme ihtiyacı duyuyor;  yaşadıklarını yaşadığını, hissettiklerini 
hissettiğini bilmek istiyor yoksa hepsinin sadece bir düş olduğu duygusuna kapılabi-

liyor. Gerçeklik, hele ki size sırtını döndüğünde, çok ama 
çok kırılgan bir şeydir. Hafızamız ise sahip olmadığımız 
hayatları bize geri verir.”

Izaguirre, hikâye içinde hikâye anlatıyor. Gerçekliğin kı-
rılganlığına, savaşların yıkıcılığına karşı insana dair 
beslenen umuda, insanın yaşlansa da hâlâ sevgiye ihtiyaç 
duymasına, kısacası naif bir şekilde hayatın bizim olduğu 
zamanlara dem vuruyor.

Ayşegül Utku Günaydın, Radikal

“Bir Zamanlar Hayat Bizimdi 
kitap ve okuma tutkusu, savaş, 
yurtsuzluk, hatırlamak, daha da 
önemlisi unutamamak adına 
yazılmış çarpıcı bir roman.” 

 _ Eray Ak,  Cumhuriyet

“GERÇEKLİK KIRILGANDIR. 
HAFIZAMIZ İSE SAHİP OLMADIĞIMIZ 
HAYATLARI BİZE GERİ VERİR.”
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Açlığın kıyısında bir çocuk, ışığı arayan kör 
bir genç kız, zulme bilenmiş hançerinin 
gölgesinde bir Alman piyadesi, bir huzurevinin 
alçakgönüllü hademesi, gökyüzünden 
düşerken aşktan harflere tutunan bir ABD 
askeri... Savaşın yıkımıyla harabeye dönen 
İngiltere’den Nazi işgali altındaki Fransa’ya, 
1940’ların New York’undan günümüz Los 
Angeles’ına uzanan bir hikâye.

Eserleri on dört dilde yayımlanan ödüllü yazar 
Simon Van Booy, insan ruhunun en çetin 
sınavlarından birini verdiği İkinci Dünya Savaşı 
yıllarına dair, gerçek olaylardan ve kişilerden 
esinlenen sarsıcı bir hikâye anlatıyor 
Yanılsamalar Atlası’nda.

SEVGİNİN VE 
MERHAMETİN GÜCÜ

“Hakikat, bize düşünceden daha 
yakın ve çoktandır bildiğimiz ne 
varsa, onun altında gömülü.” 

Yanılsamalar Atlası
The Illusion of Separateness
Türkçeleştiren: Şeyda İşler
Basım Tarihi: Nisan 2015
Tür: Roman

“Üslubu, kitabı göklere çıkarıyor.” 
 _ Publishers Weekly

Eserleri on dört dilde yayımlanan SI MON VA N BOOY ’un iki romanı 
(Everything Beautiful Began After; Yanılsamalar Atlası) ve iki kısa öykü 
derlemesi (The Secret Life of People in Love; Love Begins in Winter) vardır. Frank 
O’Connor Uluslararası Kısa Öykü Ödülü’nün sahibi olan yazar, aynı zamanda üç 
felsefe kitabının editörüdür; New York Times, Guardian, NPR ve BBC’de yazılar 
yazmıştır. “H.R. Hays Şiir Ödülü” sahibi yazar, Görsel Sanatlar Akademisi’nde ve 
Long Island Üniversitesi’nde dersler vermekte ve Brooklyn’de yaşamaktadır.

“Scott Fitzgerald ve Marguerite 
Duras’ın oğulları olsaydı bu, 
Simon Van Booy olurdu.”

_ Sisler Evi’nin yazarı
              Andre Dubus III

“Van Booy’un dili, sizi daha ilk 
sayfadan etkisi altına alıyor. 
Çok yetenekli bir yazar. Daha da 
önemlisi, söyleyecek bir şeyleri var.”

_ Portland Press Herald

38 // SIMON VAN BOOY



Ne isimlerin ne tarihlerin olduğu, kuraklığa mahkûm 
olmuş, şiddetle yönetilen bir ülke. Ahlâkın, son 
zerresine kadar buharlaşan su gibi sükût ettiği kapalı 
bir dünya. Kurtuluş umuduyla bozkırda savrulan biri. 
Daha küçücük bir çocuk... Ya sağduyunun en ilkel 
basamaklarına adım atma fırsatını bulacak ya da hep 
beslendiği şiddete sonsuza kadar teslim olacak.

Açıkta ile Madrid Kitapçılar Birliğince 2013 Yılın Kitabı 
Ödülü’ne değer görülen Jesús Carrasco; çocuk, çoban 
ve kâhya gibi arketipler vasıtasıyla muazzam bir 
lirizmle örülü keskin bir romana imza atıyor. Kelime 
kelime işlediği eserinde, merhametsiz doğanın 
varlığı tüm hikâyeyi birbirine bağlayıp kurguyla iç içe 
geçiyor; insanlık onuru, beklenmedik bir kuvvetle 
kıraç toprakların yarıklarında filizlenerek okuyucuyu 
büyülüyor.”

Kurtuluş

bozkırda!
umuduylaKusursuz yapıtların biçimine ve 

derinliğine sahip, ödüllü bir roman.

J ESÚS C A R R A SCO 1972’de Badajoz’da doğdu, 2005’te halen 
yaşamakta olduğu Sevilla’ya taşındı. 1996’dan itibaren edebiyat 
uğraşının yanı sıra reklam yazarı olarak çalıştı. Açıkta (Intemperie) 
uluslararası edebiyat sahnesinde yazara en çarpıcı ilk eserlerden 
biri olarak ün kazandırdı. Roman, henüz İspanya’da basılmadığı 
sıralarda dahi pek çok yabancı yayınevi tarafından beğeniyle 
karşılandı ve birçok ülkede yayımlandı. 

Açıkta - Intemperie
Türkçeleştiren: Saliha Nilüfer
Basım Tarihi: Kasım 2014
Tür: Roman

9 7 8 6 0 5 5 0 6 0 2 3 7

“Jesús Carrasco son yıllarda karşılaştığım en duygusal ve özgün 
seslerden biri. İnanılmaz ölçüde dokunaklı ve kuvvetli, kesinlikle 
büyüleyici bir roman… Sıradışı yazım gücüyle son derece 
yetenekli bir yazar.” 

_ Michal Shavit, Harvill Secker Yayınevi (İngiltere)

“Miguel Delibes’in zenginliği ve Cormac 
McCarthy’nin gücü... Bizi iyi edebiyatın dünyasına 
sokan sıradışı bir yapıt.” 

 _ Ricardo Senabre, El Cultural, El Mundo
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Antikacı - El Anticuario
Türkçeleştiren: Özlem Koşar
Basım Tarihi: Nisan 2015
Tür: Roman

GUSTAVO FAV ERÓN PAT R I AU Bowdoin College’ta Latin Amerika 
Çalışmaları programının direktörü ve Roman dilleri doçentidir. İki teorik 
kitap yazmış olan Patriau, Roberto Bolaño ve Peru Edebiyatı antolojilerinin 
editörlüğünü yapmıştır. Gazeteci, edebiyat eleştirmeni ve bir muhalif olarak 
makaleleri ve denemeleri pek çok ülkede yayımlanmıştır.

Ne kadar anormalsen
     o kadar benzersizsindir!

“Hepimiz hilkat 
garibeleriyiz,
öyle ya da böyle.”

Tozlu kütüphaneler, egzotik genelevler, 
deliliğin sınırlarında gezinen hastalıklı küçük 
bir kız kardeş ve kitap koleksiyonculuğu... 
Antikacı, yozlaşma ve şiddet yüzünden 
harap olmuş huzursuz bir Güney Amerika 
şehrinde geçen tutkuyla sarmalanmış bir 
cinnet öyküsünü anlatıyor. 

Ünlü bir dilbilimci olan Gustavo, nişanlısını 
öldürdüğü için psikiyatri kliniğinde yatan 
eski dostu Daniel’in gerçeği itiraf etmek 
üzere kendisini umulmadık bir anda 
aramasıyla geçmişin izini sürmeye başlar.

Perulu yazar Gustavo Faverón 
Patriau’nun gizemli ve efsanevi yaratısına 
derinlemesine dalınca, elinizden 
bırakamayacaksınız...

Gustavo Faverón Patriau’dan 

aldatmaca, saplantı ve gerçek 

arayışı üzerine sarsıcı bir metin.

“Borges’in büyülü gerçekçiliğini, 
Calvino’nun Görünmez Kentler’ini 
anımsatan yanları var; aynı 
zamanda çok daha gizemli, gotik, 
dehşetli bir şeyler de var.” 

_ Daniel  Alarcón, Geceleri Daireler
Çizerek Yürürüz’ün Yazarı
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Hakikate dair hikâye // Patriau, Antikacı’da kendi adını ver-
diği Gustavo isimli kahramanın yakın arkadaşı Daniel’le il-
gili gerçekleri öğrenme serüvenine odaklanıyor. Patriau bizi, 
bu maceranın içine çekerken her anlamda dağılmış bir Güney 

Amerika kentine 
götürüyor. Gusta-
vo’nun kitaplara 
meraklı, özellikle 
eski eserleri topla-
yan, hatta onlara 
şefkatle yaklaşan 
fakat nişanlısı Ju-
liana’yı “öldürüp” 
psikiyatri klini-
ğine kapatılan 
yakın arkadaşı 
Daniel’in, üç yıl 
sonra kendisini 
araması büyük 
bir koşuşturma-
nın ilk adımı. Ara-
dan geçen üç yılın 
ardından Gusta-
vo’nun kendince 
haklı endişeleri 
var: Eski günle-
rin labirentinde 
sıkışıp kalmak ve 
sıkıntılı kayıtlar-
la dolu defterlerin 

yeniden açılması. Annesinin yargıçlara yaptığı ödeme sayesin-
de hapishane yerine psikiyatri kliniğinde yatan Daniel’in yar-
dım istemesi ise Gustavo’nun endişelerini pekiştiren bir olay.

Gustavo’nun fark ettiği ve Daniel’in konuşmaları sırasında dillendirdi-

ği bulaşıcı delilik, onun psikiyatri kliniğindeki gözlemleriyle yarattığı 

bir kavram. Üstelik delilerin dışarıda bulunup dünyanın canına oku-

ması gerektiğini söylemesi, Gustavo’nun onda çok önceleri keşfettiği 

akıl almaz bilgeliğin yansıması sanki. Belki de bu, dâhilikle delilik 

arasındaki ince çizginin tam üstüne basması demek. Daniel’in üniver-

site yıllarında kitaplar, gerçeklikten tecrit edilmiş âlemlere veya pa-

ralel gerçekliğe adım atmasını sağlıyor. Bu hali, başta Gustavo olmak 

üzere diğer yakın arkadaşlarının dikkatini çekiyor. Aslında “hayal mi-

marisi” dediği şeye el atması belki de bu yüzden; o mimari, Daniel’in 

kız kardeşiyle beraber düşlediği evi oluşturmasını da sağlıyor. Patri-

au, Daniel’i Gustavo’nun dilinden anlatırken kitapları, genelevleri ve 

arkadaşının psikiyatri kliniğindeki sabuklamalarını, gerçeklikten bir 

kopuş ya da farklı bir gerçeklik algısı olarak ortaya koyuyor. Belki de 

cinayeti örten, geçmişteki dengesizlikleri gizleyen ve bugünden sıyrıl-

mayı kolaylaştıran bir gerçeklik şeklinde resmediyor. 

Daniel’in psikiyatri kliniğine torpille yatışından önce de hafif bir pa-

tolojik vaka olduğunu anlamamız uzun sürmüyor. Yani aslında “cina-

yet işlemesi”, tuhaf hikâyeler uydurması ve bozamayacağı bir düzen 

yaratması kimlerince garipsenmiyor. Fakat Gustavo’nun araştırması 

ve birçok insanla konuşması, şaşırtıcı gerçeklerle yüzleşmesine neden 

oluyor. 

Romanda tek Daniel ve Juliana kurgulanmış görünüyor ama ikisini 

anlatan başka başka karakterler, farklı bakış açılarıyla yorum yapı-

yor. Zorlayıcı olan da bu: Kime inanacaksınız? Kim doğru söylüyor? 

Patriau, aklımızı boncuk ederken birbirini izleyen hikâyelerle konuyu 

dallandırıp budaklandırıyor. Bu yüzden kendimizi Daniel’in yattığı 

psikiyatri kliniğinde hissetmemiz hiç garipsenmemeli. Ayrıca yazarın 

sayfalara döşediği mayınlar ve satır aralarına yerleştirdiği şifreler, te-

dirginliğimizi ve merakımızı da arttırıyor.

Ali Bulunmaz, Sabit Fikir, Haziran 2015
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Triffidlerin Günü 
The Day of the Triffids
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Haziran 2016
Tür: Bilimkurgu

“Triffidlerin Günü, ülkeler arası rekabetin, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki gözü 
dönmüşlüğün ve açgözlülüğün insanlığı 
sürüklediği uçurumu ortaya koyuyor.” 

_Devrim Yılmaz, Radikal Kitap

“Triffidlerin Günü, insanlığın 
kibrinin bir trajedisi.”

_Barry Langford

Triffidlerin Günü, uygarlık, insanoğlunun doğa 
karşısındaki kibirli tutumu, cinsiyet ve sınıf 
ayrımı, soğuk savaş gibi toplumsal sorunların 
etrafında gelişen bir roman. İnsanoğlunun 
hırsının ve açgözlülüğün bir sonucu olarak 
doğanın başkaldırışını ve triffidler adı verilen 
bir bitki türünün dünyayı ele geçirişini ele alıyor. 
BBC tarafından iki kez mini dizi olarak çekilen 
ve sinemaya da uyarlanan Triffidlerin Günü, 
sinematografik öğeler içeren zengin bir anlatı 
yapısına sahip.

JOH N W Y N DH A M // İlk romanlarını 30’lu yıllarda John Beynon mahlasıyla 
yayımladıktan sonra, 50’lerde Wyndham adıyla basılan romanları, İngiliz 
yazara büyük bir şöhret getirmiştir. Yapıtları arasında en bilinenleri, 1951 
tarihli Triffidlerin Günü ve 1955 tarihli Krizalitler’dir. Bir diğer kitabı ise iki kez 
Village Of The Damned adıyla sinemaya uyarlanan The Midwich Cuckoos’dur.

BİTKİLER 

KARŞI!
İNSANLARA 

Bilimkurgu türünün önde gelen yazarı
John Wyndham’dan bir başyapıt.

Mikro site:
triffidleringunu.delidolu.com.tr
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BİLİMKURGUNUN 
ALTIN ÇAĞINDAN KÜLT 
BİR ESER

Krizalitler 
The Chrysalids
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Tür: Bilimkurgu
Basım Tarihi: 2016

“Krizalitler, uygarlık üzerine 
bizi düşündüren bir kitap.”

_The Boston Globe

Bilimkurgunun altın çağı olarak kabul 
edilen dönemin önemli yazarlarından John 
Wyndham’ın Krizalitler adlı romanı, birkaç bin 
yıl sonrasının dünyasında geçen bir hikâye 
anlatıyor. Waknuk, yıllar önce yaşanan bir 
nükleer savaş sonrası hâlâ ayakta kalabilmiş 
bir toplumdur. Savaş çok uzun bir zaman önce 
yaşanmış olsa da radyasyonun etkileri toplum 
üzerinde hâlâ ciddi biçimde etkilidir. Halk ise bu 
dönemi çok az hatırlayabilmektedir.

Popüler kültürü de zamanında çok etkilemiş 
olan kitap, ünlü müzik grubu Jefferson 
Airplane’in “Crown of Creation” adlı parçalarının 
ismine ve şarkı sözlerine de ilham kaynağı 
olmuştur.

“Doğal biçim kutsaldır. 
Kurtuluşumuz saflıktadır.”

“Krizalitler ve Triffidlerin Günü, kıyamet-sonrası bir dünyada geçen distopik öykülere 
sahne olması bakımından ortak bir paydada buluşan, 1950’li yıllarda kaleme alınmış 
iki roman. Krizalitler’i günümüzün genç yetişkin distopya romanlarının öncülerinden 
biri olarak değerlendirmek mümkün. Muhafazakârlığın ve ırkçılığın karşısında dik bir 
duruşu var bu romanın. Triffidlerin Günü ise, bugünden bakıldığında, çağdaşlarına 
göre daha Amerikanvari bir final sunuyor bize. Bu iki kitaptan hareketle Wyndham’ın 
etkileyici bir çıkış fikri bulup, romana sadece bilimkurgu okurunu değil genel okuru 
içine alacak sürükleyici bir biçimde başladığını ve finaldeki ders niteliğindeki mesajlara 
kadar asıl odağına serüveni aldığını söyleyebiliriz. O nedenle, yazarın çağdaşlarına göre 
daha naif bir yaklaşımı olduğunu, kahramanı ve karakterlerini değil serüveni anlatmayı 
tercih ettiğini belirtebiliriz.”

_Yankı Enki, Sabit Fikir, Ağustos 2016

“
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DİSKDÜNYA

Terry Pratchett’ın 41 kitaplık 
“DiskDünya” serisi, hayal gücünün 

sınırlarını zorlayan kurgusunun 
yanı sıra kuantum fiziğinden 

sanayi devrimine, popüler kültür 
klişelerinden onlarca edebiyat 

ve sinema klasiklerine uzanan 
değişik kültür unsurlarına saygı 

duruşunda bulunarak gerçek 
dünyadaki pek çok konuyu 

hicvetmesini bilen bir edebiyat 
harikası.

“Yalnızca rüyalarımızda 
tamamen özgürüz. Diğer her 
an, bize maaş gerek.”
_Terry Pratchett

 “Bir Terry Pratchett kitabı, 
küçük bir mucizedir.”
_Neil Gaiman

“DiskDünya, tüm edebiyat 
tarihinin en mükemmel 
yaratımlarından biridir.” 
_Patrick Ness

1948, İngiltere doğumlu Sir Terry Pratchett, çağdaş fantezi ve 
mizah edebiyatın önde gelen isimlerinden biridir. Hayal gücü, 
Büyük A’Tuin’in zihni kadar geniş; kalemi ise Rincewind’in 
cesareti kadar bükülgendir. Yarattığı “DiskDünya” evrenine ait, 
çeşitli alt dizilere de dâhil 40’tan fazla kitap mevcuttur, ayrıca 
bunlar dışında yazdığı bilimkurgu eserleri de vardır. Kendisine 
dünya çapında şöhret getiren “DiskDünya” serisi film ve dizilere; 
tiyatro, radyo ve bilgisayar oyunlarına uyarlanmıştır. Eserleriyle 
sayısız ödül kazanan Pratchett,  2015 yılında ne yazık ki boyut 
değiştirerek hayranlarını ve yarattığı dünyayı öksüz bırakmıştır. 
Terry Pratchett, halen İngiltere’de “kitabı raflardan en çok 
çalınan yazarlar” listesinde başı çekiyor.

Terry
Pratchett
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Terry Pratchett
muhafızlar!
muhafızlar!

PiramitlerPiramitler

Terry P
ratchett

Terry Pratchett

“Zaman, başka her yerde akıp geçiyor olabilir ama burada değil. 
Burada kar gibi birikiyor. Piramitler bizi yavaşlatıyor sanki.

Burada yarın, tekrar ısıtılmış dün gibi.”

DiskDünya’nın muhtelif kadim krallıklarından en görkemlisi değil 
Djelibeybi; ama kesinlikle en eskisi. O kadar eski ki, üstündeki zaman toz 
kokuyor; tarih boyu inşa ettikleri piramitler, ülkenin ekonomisini altüst 

ediyor. Tanrıları canlanıp dünyaya inmekte haklılar belki de!

“Tanrıların sorunu, onlara yeterince insan inanırsa, var olmaya 
başlamalarıydı. Ve var olmaya başlayan şey, başta planlanan şey değildi.”

Krallığın genç ve hevessiz firavunu Teppic ise, kendisini Antik Mısır’dan 
Yunan uygarlığına, Truva Savaşı’ndan dahi matematikçi çöl develerine 
uzanan; engin ve akla hayale sığmayacak bir maceranın tam ortasında 

buluyor. Neyse ki suikastçılık zanaatı, işine bir hayli yarayacak.

DiskDünya’nın yedinci kitabı Piramitler, mizahının dozunu iyice 
yükselterek, satırları arasında kaybolma vaadi veriyor; tabii altınızda yaşlı 

bir deve ve çöl toprağı yoksa.

P
iram

itler

Piramitler

PİRAMİTLER
“DiskDünya”nın toprakları engindir; o 
kadar ki, yeterince dikkatli bakılırsa 
uzaklarda bir yerlerde kadim bir 
uygarlık da göze çarpabilir: Antik 
Djelibeybi Krallığı. Ve oraya dikkatlice 
bakarsak göreceğimiz şey de bellidir: 
Sayısız, irili ufaklı, bir dolu piramit!

Ancak sıradaki firavun Teppic, hiç 
de öyle firavun olma meraklısı 
değil. Onun tek amacı, Suikastçılar 
Loncasından başarıyla mezun olmak. 
Çöller, develer ve zaman yolculukları 
ekseninde, DiskDünya’nın uçlarında 
bir yerlerde, garip bir şeyler olacak.

MUHAFIZLAR! MUHAFIZLAR!
“DiskDünya”nın en büyük kentinin 
davetsiz misafirleri var: Soylarının çoktan 
tükenmiş olduğu zannedilen ejderhalar. 
Üstelik de asil ejderhalar. O yüzden de 
kralların peşinden gidiyorlar. Şehrin Gece 
Bekçileri ise her zamankinden daha 
tedirgin ve tetikle olmak zorunda. Yoksa, 
yani… kavrulacaklar.

Muhafızlar! Muhafızlar!, okurun önünde 
sıfır model karakterlerle keşfedilmemiş 
maceralar açıyor. Bir yandan yepyeni 
bir seriyi başlatırken, bir yandan da 
bunu, ancak Terry Pratchett’ın altından 
kalkabileceği bir dil cambazlığıyla, 
muhteşem bir şekilde anlatıyor.

Piramitler - 7
Pyramids
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Ekim 2016
Tür: Fantastik Roman

Muhafızlar! Muhafızlar! - 8
Guards! Guards!
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Aralık 2016
Tür: Fantastik Roman
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Tırpanlı Adam - 11
Reaper Man
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Temmuz 2017 
Tür: Fantastik Roman

Eric - 9
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Şubat 2017 
Tür: Fantastik Roman

Cadılar Dışarıda! - 12
Witches Abroad
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Eylül 2017
Tür: Fantastik Roman

Hareketli Resimler - 10
Moving Pictures
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Nisan 2017 
Tür: Fantastik Roman

Terry Pratchett’ın 41 kitaplık “DiskDünya” serisi dört yeni kitapla devam 
ediyor. Yakın geçmişte sonsuzluğun büyülü evrenine yolladığımız 
Pratchett’ın serisini, Delidolu olarak yayımlamaya devam ediyoruz.

Terry Pratchett Terry Pratchett
ERIC Hareketli Resimler

Terry Pratchett Terry Pratchett
Tırpanlı Adam Cadılar Dışarıda!
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Terry Pratchett
Gökyüzü Dolu 

Şapka

Terry Pratchett
Kış Ustası

Terry Pratchett
Geceye

Bürüneceğim

Terry PratchettTerry P
ratchett

Ç
o

banın Tac
ı

Terry Pratchett

“DiskDünya tüm edebiyat tarihinin
en mükemmel yaratımlarından biridir.”

                                        Patrick Ness

“Ayaklarının altındaki toprak titriyor, serbest kalmak için
tasmasını çekiştiren yaralı bir hayvan gibi silkeleniyordu.

Ve çoban tacı, önünde canlı bir varlık gibi parlıyordu.
Gece göğünde zikzaklar çizerek kayıp kuzusunu arayan yalnız ışığın tacı.

Avcıları kovalamak için orada olan çobanın tacı.
Bir çobanın tacı...”

Tebeşir’in derinliklerinde bir şeyler kımıldanıyor. Tiffany Sızı onu ta 
iliklerinde hissediyor. Eski bir düşman güç toplamakta. Elfler işgale 

hazırlanırken, Tiffany tüm cadıları yanına toplamak zorunda. 
Toprağı korumak için. Kendi toprağını...

Hesaplaşma vakti yaklaşıyor.

Terry Pratchett’ın okurlarına ve DiskDünya serisine dokunaklı 
vedası. Ölmeden önce yazdığı bu son romanında okuru bir daha 

hiç unutamayacağı kahkaha ve gözyaşı dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Çobanın TacıÇobanın Tacı

Küçük Özgür
adamlar

Terry P
ratchett

Kü
ç

ü
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Terry Pratchett

“Yapabilenler, yapamayanlar için 
yapmalıdır. Sesleri olmayanlar için, 

biri sesini yükseltmelidir.”

Tiffany Sızı, sadece dokuz yaşında ama DiskDünya’nın amansız 
kaderi onu cadılık yoluna itmeye başladı bile. Küçük kardeşinin 

kraliçe tarafından kaçırılması, Tiffany’yi hem öfkelendiriyor hem de 
yeteneklerini kazandırıp kötülükle mücadeleye başlamasını sağlıyor. 

Tabii ki Küçük Özgür Adamların da yardımıyla.

“Kral yok! Kralça yok! Bey yok! Efendi yok!
Bi daa kimse bizi aldatamıycak!”

Küçük Özgür Adamların telaffuzları pek iyi olmayabilir, ancak sahip 
oldukları cesaret koca bir sözlüğe bedel! Üstelik de hiçbir şeyden 

korkmazlar! Yani… avukatlar ve bürokrasi dışında.

DiskDünya’nın ‘Tiffany Sızı’ serisinin ilk kitabı 
Küçük Özgür Adamlar, Disk’in emek ve verimlilik 

dolu topraklarında geçen nostaljik, romantik ve 
elbette büyülü bir macera.

4.
 B

AS
KI

Küçük Özgür Adamlar - 30
The Wee Free Men
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Eylül 2016
Tür: Fantastik Roman

Gökyüzü Dolu Şapka - 32
A Hat Full of Sky
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Kasım 2016
Tür: Fantastik Roman

Kış Ustası - 35
Wintersmith
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Ocak 2017
Tür: Fantastik Roman

Tiffany Sızı Serisi // Tiffany Sızı, sadece dokuz yaşında, cadı olmak isteyen zeki bir 
kız. Ve sıradan çiftlik hayatı, küçük kardeşinin kötü kraliçe tarafından kaçırılmasıyla tamamen 
değişiyor. Tiffany’nin yapacağı şey ise belli: Kardeşini, alışılagelmedik şekilde dekore edilmiş 
korkunç Masal Diyarı’ndan geri getirmek. Ona bu yolda yardım eden “Küçük Özgür Adamlar” 
isimli iyi niyetli ecinniler ve Havamumu Nine gibi tecrübeli cadılar sayesinde, Tiffany Sızı’nın 
beş kitaplık macerası, hem DiskDünya’ya huzur getiriyor hem de Terry Pratchett’in 41 kitaplık 
efsanevi serisini sonlandırıyor.

Geceye Bürüneceğim - 38
I Shall Wear Midnight
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Mart 2017
Tür: Fantastik Roman

Çobanın Tacı - 41
The Shpeherd’s Crown
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Mart 2016
Tür: Fantastik Roman

Çobanın Tacı
Çobanın Tacı, efsane serinin ele avuca sığmaz karakter-
lerinden Tiffany Sızı’nın kahramanı olduğu beşinci roman 
ve aynı zamanda “DiskDünya”nın 41. ve son kitabı.

Serinin son halkasında hesaplaşma vakti yaklaşıyor. 
Tebeşir’in derinliklerinde bir şeyler kımıldanıyor. Güçlü 
sezgilere sahip baykuşlar ve tilkilerin yanı sıra, biri daha 
var yaklaşmakta olan tehlikeyi hissedebilen. Üstelik 
iliklerine kadar… Genç cadı Tiffany Sızı!

Elfler işgale hazırlanırken, Tiffany tüm cadıları yanına top-
lamak zorunda. Toprağı korumak için. Kendi toprağını...
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ÖLÜM ROMANLARI

SANAYİ DEVRİMİ ROMANLARI

BEKÇİ ROMANLARI

CADI ROMANLARI

SİHİRBAZLAR ve KAHRAMANLAR / RINCEWIND ROMANLARI

TIFFANY SIZI ROMANLARI

3
EŞİT HAKLAR
EŞİT AYİNLER

6
UCUBE

KOCAKARILAR

12
CADILAR
DIŞARIDA

14
HANIMLAR

BEYLER

18
MASKELİ

BALO

4
MORT

11
TIRPANLI ADAM

16
RUH

MÜZİĞİ

20
DOMUZBABA

26
ZAMAN HIRSIZI

10
HAREKETLİ
RESİMLER

25
GERÇEK

33
POSTANE

36
PARA

BASMAK

31
CANAVAR ALAYI

8
MUHAFIZLAR!
MUHAFIZLAR!

15
SİLAH 

KARDEŞLERİ

19
KİLDEN 

AYAKLAR

21
SAVAŞ 

NARALARI

24
BEŞİNCİ

FİL

1 
BÜYÜNÜN

RENGİ

2
FANTASTİK

IŞIK

5 
HASBÜYÜ

9 
ERİC

(FAUST)

17
İLGİNÇ

ZAMANLAR

38
GECEYE 

BÜRÜNE-
CEĞİM

41
ÇOBANIN

TACI

30
KÜÇÜK
ÖZGÜR

ADAMLAR

32
GÖKYÜZÜ DOLU 

ŞAPKA

35
KIŞ

USTASI
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GENÇ YETİŞKİN ROMANI

KADİM UYGARLIKLAR

DİSKDÜNYA 
OKUMA 

REHBERİ

28
MUHTEŞEM MAURİCE VE 

EĞİTİMLİ FARELERİ

23
CARPE

JUGULUM

7
PİRAMİTLER

13
KÜÇÜK 

TANRILAR

40
BUHAR

KALDIRMAK

DİSKDÜNYA
BİLİMİ
I-II-III

29
GECE 

BEKÇİLERİ

34
GÜM!

39
BURUNOTU

DiskDünya alt dizileri

Baskı sırasına göre 

kitaplar. Rakamlar 

aynı zamanda dizinin 

yazılış sırasını göster-

mektedir.

22
SON
KITA

27
SON

KAHRAMAN

37
GÖRÜNMEZ

AKADEMİSYENLER
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Terry PratchettTerry P
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Hasbü
yü

Terry Pratchett

Hasbüyü

“Bu kitabı rahatlıkla Terry Pratchett’ın başyapıtı olarak değerlendirebiliriz. 
Onun mizahı, adeta nesli tükenmekte olan bir tür.”

The Times

“Başka herkesi yendikten sonra, geriye savaşacak yalnızca tanrılar 
kalır,” dedi Coin. “Aranızda tanrıları gören var mı?”

Tereddütlü inkârlar yükseldi.
“Size onları göstereceğim.”

Bir sihirbazın “sekizinci oğlunun sekizinci oğlu” hasbüyücü olur. 
Kederle, ölümle sınırlanmamış bir sihirbaz… Coin gibi. Ve hasbüyü 

insanoğlu için değildir. Dünyanın sonu olur. 

“Fark etmez,” dedi Rincewind üzüntüyle. “Her şey yeniden başlayacak. 
Hissedebiliyorum. İçgüdülerim öyle söylüyor. Dünyaya çok fazla 

büyü akıyor. Korkunç bir savaş patlayacak. Aynı şey yine olacak. Bu 
sefer Disk buna dayanamayacak kadar yaşlı. Her şey aşındı, inceldi. 

Kıyamet, karanlık ve yıkım geliyor. Mahşer yakın.”

Hasbüyü
Terry PratchettTerry P

ratchett
U

c
u

be Ko
c

akarılar

“Müdahale etmeme meselesine ne oldu?” diye sordu Magrat.
“Bu gerçek bir müdahale değil,” dedi Ogg Ana huzursuzca.

“Bu yalnızca işlerin yolunda gitmesine yardımcı olmak. Bu müdahale 
etmeme meselesi normalde iyidir, karışmana gerek olmadığı zaman 

karışmamak kolaydır.”
 

Lancre’da krallık el değiştiriyor. Kral öldürülüyor, hakiki vâris ise 
kayıplarda. Ve DiskDünya’nın az bilinen kırsallarında, doğanın ruhu 

huzursuz. Büyüyü politikaya karıştırmak tehlikeli; bunun farkında olan 
Ucube Kocakarılar için zor bir seçim…

Peki ya Shakespeare, DiskDünya’da yaşasaydı?
 

“Disk bir tiyatrodan başka bir şey değildir,” diye yazdı, “tüm kadınlar ve 
erkekler de oyuncu.” Ara verme hatasında bulundu ve başka bir esin araya 
girerek düşüncelerini tamamen farklı bir yöne çekti. Yazdıklarına baktı ve 

ekledi: “Patlamış mısır satanlar dışında...”

Terry Pratchett’ın incelikli mizahı ve usta kalemiyle, DiskDünya’nın 
altıncı kitabı okurlarıyla buluşuyor; Ucube Kocakarılar, serüvende 

yepyeni bir perde açıyor.

ucube
KocakarılaR

ucube
KocakarılaR

Terry Pratchett

Terry P
ratchett

Eşit Haklar

Terry Pratchett

“Nerede diyor?” dedi Nine zaferle. 
“Kadınların sihirbaz olamayacağı nerede söyleniyor?”

Ölüm gelip onu almadan önce sihirbaz Davul Kütük’ün yaptığı 
son şey, esrarengiz güç asasını “sekizinci oğlun sekizinci oğlu”na 

aktarmaktı ama... “Küçük” bir hata yaptı: Bebeğin cinsiyetini kontrol 
etmeyi unuttu! Geleneklerine bağlı, kadın düşmanı adamlarla dolu 

büyü âleminin ve Görünmez Üniversite'nin dünyanın ilk kadın 
büyücüsü Eskarina'yla tanışması için, gerçekten dünyanın sonunun 

gelmesi gerecekti.

Terry Pratchett'ın milyonlarca okura ulaşan DiskDünya dizisi, 
Büyünün Rengi ve Fantastik Işık'ın ardından, 

Eşit Haklar ile devam ediyor.

Kahraman barbarlar, öte dünyadan canavarlar, 
güzel prensesler ve ateş üfleyen ejderhalar; hepsi 

burada ama hiçbiri bildiğiniz gibi değil. 
                                             Publishers Weekly

Eşit Haklar

Terry Pratchett

Büyünün
Rengi
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i
Terry P

ratchett

“Ah evet,” dedi Rincewind boş bir sesle. “Harika.” Ama 
düşündüğü şuydu: Heyecan gördüm; can sıkıntısı da gördüm. 

Ve can sıkıntısı daha iyiydi.

DiskDünya, devasa bir kaplumbağanın sırtında, düşünce ile 
gerçekliğin sınırlarında bir dünya. Varlığı tuhaf bir felaketle 

–DiskDünya’nın ilk turisti– tehdit edilmekte. 
Ve diskin huzuru, onun hayatta kalmasına bağlı.  

Bunu sağlamakla görevli kişiyse büyücülük okulundan  
atılmış sıradan bir sihirbaz: Rincewind.

 
Zihin gücüyle yaratılan ejderhalar, sakar bir sihirbaz, saf bir 

turistin fizik kurallarına meydan okuyan macerası...  
ve tabii evrenin KENARI...

 
Tanrıların, kahramanlarımızın hayatları üzerine zar attığı bu 

nefes kesen macerada can sıkıntısını özleyeceksiniz.

“Pratchett bir mizah dahisi”
                                        Daily Express

Terry Pratchett

Büyünün Rengi

Terry Pratchett

Mort

Terry P
ratchett

M
o

rt

Terry Pratchett

Mort
Ysabell gülmeye çalıştı. İşe yaramadı.

“Sen Ölüm değilsin,” dedi, “yalnızca onun işini yapıyorsun.”
ÖLÜM’ÜN İŞİNİ HER KİM YAPIYORSA O ÖLÜM’DÜR. (...) 

ADALET YOK, dedi Mort. YALNIZCA BİZ VARIZ.

Ölüm herkese gelir. Mort’a geldiğinde, bir iş teklif etti. 
“Bir torba dolusu çıngıraklı yılandan daha tehlikeli olan insanlardan 

biriydi” Mort, “Evrenin ardındaki mantığı keşfetmeye kararlıydı.” 
Ölmenin zorunlu olmadığı konusunda güvence verilince işi kabul 
etti. Ama daha kariyerinin başında Ölüm’ün çıraklığını yapmanın 

romantik özlemlerle uyuşmadığını öğrendi: İş işten geçmiş, aşk 
bacayı sarmıştı!

“Katıksız keyif silsilesi”
                                      Guardian

Büyünün Rengi - 1
The Colour of Magic
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2015
Tür: Fantastik Roman

Mort - 4
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2015
Tür: Fantastik Roman

Fantastik Işık - 2
The Light Fantastic
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2015
Tür: Fantastik Roman

Hasbüyü - 5
Sourcery
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2016
Tür: Fantastik Roman

Ucube Kocakarılar - 6
Wyrd Sisters
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2016
Tür: Fantastik Roman

Eşit Haklar - 3
Equal Rites
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: 2015
Tür: Fantastik Roman

DAHA ÖNCE DİSKDÜNYA’DAN ÇIKANLAR

Cadı kelimesi geçtiği zaman, “DiskDünya”daki 
en kudretli büyücüler, en yaman savaşçılar ve 
en korkusuz krallar bile, şöyle bir duraksar. 
Cadılarla oyun oynanmayacağını en saftirik 
Ankh-Morporklular bile iyi bilir. Ama Lancre 
Krallığı’nın kral katili dükü, bunu bilmiyordu. 
Ucube Kocakarılar, birbiriyle ilintisiz gibi görünen 

UCUBE KOCAKARILAR
pek çok kişiyi bir araya topluyor: Havamumu Nine 
geri dönüyor, Shakespeare’in “DiskDünya”daki 
yansıması gelip muhteşem oyunlar yazıyor; sahte 
krallar devrilip hakikileri başa geçiyor, cadılar da 
otoritelerini kullanarak politikaya büyü karıştırıyor! 
Ama tamamen iyi nedenlerle…
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Atmış yedi senelik bir ömre neler sığdırabi-

lirsiniz? Mesela Leonardo da Vinci, bu süreye 

sayısız icat ve muhteşem tablolar sığdırmış. 

George Washington, ileride bir hayli kuvvet-

lenecek koca bir ülke; Adam Smith ise yep-

yeni ekonomik ilkeler ve ahlaki kuramlar bı-

rakmayı başarmış.

Ünlü İngiliz yazar Terry Pratchett da bu kadar yaşadı ve o da, bu isimlerden aşa-

ğı kalır şeyler bırakmadı. Bunlar arasında, 41 ana kitap ve irili ufaklı birçok yan 

kitaptan oluşan koca bir “DiskDünya” serisi ve ayrıca, yazmış olduğu bilimkur-

gu, mizah ve deneme kitapları var. Özellikle “DiskDünya”, ona büyük bir şöhret 

ve devasa bir hayran kitlesi kazandırdı. 

Buna da oldukça hakkı vardı. Buckin-

ghamshire’da, yani deyim yerindeyse 

İngiltere’nin bağrında doğdu Pratchett; 

genç yaşlarından beri İngiliz mizahı ve 

yazınıyla iç içe büyüdü. Kendisine daha 

çocukken bir teleskop almıştı. İleride 

ne olacağı o zamandan belliydi yani. 

“Okunması gereken her şeyi” okuyor ve 

bunun adına “eğitim almak” diyordu; 

bir yandan da bilimkurgu toplantılarına 

katılıyordu. Fakat iş hayatına atıldığın-

da hayatına biraz ara vermek zorunda 

kaldı. Zaten ileride bir gün şu lafı söyle-

yecekti: “Yalnızca rüyalarımızda tama-

men özgürüz. Diğer her an, bize maaş 

gerek.”

Kaplumbağa kabuğunda
bir dünya

Pratchett denince, akla gelen ilk şey 

“DiskDünya”dır elbette; o dünya ki, 

uzay kaplumbağası Büyük A’Tuin’in ka-

buğundaki dört filin sırtındaki döner, 

gerçekten de bir disktir, güneşi ile ayı 

onun çevresinde döner. Uzayın başka 

hiçbir yerinde, güneş doğmak için bir 

kaplumbağanın kuyruğunu oynatması-

nı beklemez!

Yaratıcılık ve mizahla 
çeşnilenmiş bir edebiyat:

Terry Pratchett ve 
DiskDünya

Ümit Mutlu, Birgün

Orijinal ve absürttür Pratchett’ın dünyası. Ve bu dünya-

nın en önemli dinamiği hiç tartışmasız, büyüdür. İşler 

burada büyüsüz yolunda gitmez, gitmesi de de isten-

mez. Fakat büyü her ne kadar itici kuvvet olsa da, her 

şey demek değildir. Zaten Terry Pratchett’ı türdeşlerin-

den ayıran özellik de budur.

Pratchett’ın dünyası, fantastik olan neredeyse her şeyi 

içerir; cadılar, büyücüler, tanrılar, ejderhalar, masal 

kahramanları, sigortacılar ve tabii Ölüm’ün ta kendisi. 

Pek çok kurgusal ve hakiki bilim ögesi de dört bir yana 

serpilmiştir. Yani hayal gücü bakımından yoksunluk 

çekilecek yer değildir DiskDünya. Buna karşın, bu fan-

tastik şeylerin hiçbirisi, kendisi için var değildir. Bura-

da anlatılan her şey, gerçek dünyadaki bir şeylerin yan-

sımasıdır. Disk’in en büyük şehri olan Ankh-Morpork 

mesela, Viktorya Dönemi Londrası’dır aslında; kadim 

kıtada, İskoçlardan Antik Mısırlılara kadar herkes 

temsil edilir. İşlenen temalar da gayet sosyal içeriklidir: 

Kadın hakları, öteki olmak, çocukluk ve gençlikte yaşa-

nan sorunlar, dinin kötüye kullanımı ve daha niceleri.

DiskDünya’yı bu kadar popüler kılan ve okuyan herke-

sin kendinden bir şeyler bulmasını sağlayan şey bitmez 

tükenmez, örümcek ağı kadar ince ama sağlam bir mi-

zahtır. Aslında “ölüm” denilen sonu en güzel açıklayan, 

yine Pratchett’ın en nüktedan karakteri, Ölüm’dür:

“BUNU ÖLMEK OLARAK ALGILAMA,” der Ölüm, 

“AKŞAM TRAFİĞİNE TAKILMAMAK İÇİN İŞTEN 

ERKEN ÇIKIYORMUŞ GİBİ DÜŞÜN.”
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Jess, antropolog ve bekâr anne kimliklerinin yanı 
sıra hayatının büyük kısmını dışlayıcı, koşulsuz ve 
vazgeçilmez bir aşka adamasıyla toplum içinde 
sivrilen bir kadın. Ama esas ilgi çekici olan, som 
altın bebeği Anna.

Çağdaş İngiliz Edebiyatı’nın önde gelen 
yazarlarından Margaret Drabble, genç yaşında 
anne olan bir kadın ve asla büyümeyen çocuğuyla, 
dramatik dönüşümlerin yaşandığı bir döneme davet 
ediyor okuru. 

Drabble, hem kişisel hem de siyasi açıdan 
olağanüstü bir aile, dostluk ve komşuluk portresi 
çiziyor; som altın bebek, dünyasına aldığı herkesin 
yaşamına sevgiyle dokunuyor.

“DÜNYAYI YERİNDEN 
OYNATAN ORGAZMLARLA 
PERİŞAN DÜŞERKEN BELKİ 
HEPİMİZ ARINABİLİRİZ.”

Som Altın Bebek
The Pure Gold Baby
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Basım Tarihi: Temmuz 2015
Tür: Roman
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“Büyük bir yazardan, beklenmedik bir armağan. 
Akranlarından farklı olan bir çocuğa nasıl davranırsınız? 
Yanıtı Margaret Drabble, pek az kişinin sahip olduğu 
bir derinlikle veriyor. Şanslıyız ki Drabble olağanüstü bir 
nesir yeteneğiyle ömrünü bunu yapmaya adamış.” 

_ Alice Sebold

MARGARET DRABBLE  1939’da, Sheffield’ta doğdu ve 
Cambridge’teki Newnham Koleji’nde eğitim gördü. Drabble, 
aralarında A Summer Bird Cage (Yaz Kuşu Kafesi), The Millstone 
(Değirmentaşı), The Peppere Moth (Benekli Güve), The Red Queen 
(Kızıl Kraliçe) ve The Sea Lady (Deniz Hanımı) de olan on yedi ünlü 
romanın yazarıdır. Aynı zamanda biyografiler yazmış ve Oxford 
Companion to English Literature kitabının editörlüğünü yapmıştır. 
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Her ne yaşanırsa yaşansın, Piper Pa-25’in başına 
hiçbir şey gelmeyeceğine dair söz vermişti Kaptan 
Semih, küçük Anış’a yıllar önce. Hele ki, kır 
çiçeklerinin tozuyla, zehirle, aşkla, ölümle, ateşle 
kutsanmış bu cesur kuşun düşmesi asla kabul 
edilebilir bir şey değildi. Kaptan, sevgilisine söz 
vermişti bir kere ve bu sözden geri dönüşü yoktu...

Anış’ın çocukluğunu küçük mucizelerle sarıp 
sarmalayan Kaptan için belki tüm bunlar bir oyundu. 
Ama Anış için Kaptan’la yaşadığı her an, hayatın ta 
kendisiydi… Kalbinde hissettiği kıpırtı, ilk gençliğin 
getirdiği coşku ve heyecanla büyüyerek Anış’ın 
Kaptan’a olan duygularını tutku dolu bir aşka 
dönüştürmüştü. Bu öyle vazgeçilmez bir sevgiydi ki, 
genç kızın hayatını günden güne ele geçirmekteydi…

Şaşırtıcı sonuyla aşkı, hüznü ve arayışı kalbinizin tüm 
odalarında hissedeceğiniz Çocukluğumun Tanrısı 
Piper Pa-25, gerçekliğe ve ölüme karşı şiirsel bir 
meydan okuyuş…

M İ YA SE SERT BA RU T  Ankara, Sivas ve Antalya’da 
çeşitli okullarda öğrtmenlik yaptı. Yazmaya 1990 
yılında radyo oyunlarıyla başladı. Tuna’nın Büyülü 
Gemisi, Sisin Sakladıkları, Kapiland’ın Kobayları adlı 
dosyalarıyla Tudem Edebiyat Ödülleri’nde birincilik 
ödülü kazandı. Deneme, anlatı ve öyküleri, Hayalet 
Gemi, Bir Yeni Biçem, İnsan, Damar gibi farklı 
edebiyat dergilerinde yayımlandı.

“Bir röportajında ‘Romanları diri tutan şey içtenliktir 
bence. Abartısız olmak, inandırıcı olmak, okura aklından 
geçenleri söylüyormuş hissi verebilmek…’ diyor Miyase 
Sertbarut. O yalın anlatımı, sınırlarını kıran hayal gücü 
ile, bir yerli romanda sevdiğim her ne varsa başarmış.”

_Kitaplık Kedisi

Çocukluğumun Tanrısı 
Piper Pa-25
Basım Tarihi: Kasım 2013
Tür: Roman
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SARI ÇİÇEK TOZLARIYLA
               KUTSANMIŞ BİR AŞK…
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İstanköy’den Bodrum’a, Savaşın Gölgesinde… 
“Susmak bizim tahmin ettiğimizden de zor bir şey.” 

Düşlerin kurulduğu, aşkların yaşandığı Ege kıyılarında, İkinci 
Dünya Savaşı’nın acımasız izlerini sürüyoruz bu kez. Batan 
gemiler, parçalanan yaşamlar ve her şeye karşın varlığını 
sürdüren tutkular... Mehmet Atilla yakın tarihimizin bilinmeyen 
bir gerçekliğinin üzerine oturttuğu iki katmanlı kurmacayla 
hem geçmişe hem de günümüze yelken açıyor ve Yunanistan’ın 
İstanköy adasından Bodrum’un Akyarlar köyüne uzanan iki 
aşk hikâyesini etkileyici bir dil ve akıcı bir gerilim eşliğinde 
birleştirerek okurlarına sunuyor.

“İS KAN DİL... Bu üç sözcük, savaşın isli karanlığını, ihanetin 
kanlı öyküsünü, tutkulu bir aşkın dile yansımasını özetliyor. 
Olayların perde arkasında ise Halikarnas Balıkçısı’nın unutulmaz 
rehberliğiyle İkinci Dünya Savaşı’nın Bodrum kıyılarına vuran 
dalgalarını görüyorsunuz. Bir yapıtın iyi bir edebiyat ürünü olması 
için çok güçlü yazılması gerekir. Edebiyat iyiyle yetinmez çünkü. İşte 
“İS KAN DİL” bu bilinçle ve özenle yazılmış bir roman.” 
      Ayla Kutlu

Mehmet Atilla

M
e

h
m

e
t 

A
tilla

Mehmet Atilla

“Susmak bizim
tahmin ettiğimizden de 
zor bir şey.”

Düşlerin kurulduğu, aşkların yaşandığı 
Ege kıyılarında, İkinci Dünya Savaşı’nın 
acımasız izlerini sürüyoruz bu kez. 
Batan gemiler, parçalanan yaşamlar 
ve her şeye karşın varlığını sürdüren 
tutkular... Mehmet Atilla yakın tarihimizin 
bilinmeyen bir gerçekliğinin üzerine 
oturttuğu iki katmanlı kurmacayla hem 
geçmişe hem de günümüze yelken açıyor 
ve Yunanistan’ın İstanköy adasından 
Bodrum’un Akyarlar köyüne uzanan iki 
aşk hikâyesini etkileyici bir dil ve akıcı bir 
gerilim eşliğinde okurlarına sunuyor.

MEHMET ATİLLA  // Şiir, öykü, roman ve çocuk edebiyatı dallarında ürünler veren 
Atilla’nın hem çocuklar hem de yetişkinler için çok sayıda yayımlanmış kitabı bulunuyor. 
Eserleri pek çok ödüle layık görülen yazarın Parktaki Gergedanlar adlı kitabı Çocuk ve 
Gençlik Yayınları Derneği tarafından “2010 Yılın Kitabı” seçildi (2011). Mehmet Atilla, 
Bodrum’da ve İzmir’de dönüşümlü olarak yaşıyor.

“İS KAN DİL... Bu üç sözcük, savaşın isli karanlığını, 
ihanetin kanlı öyküsünü, tutkulu bir aşkın dile 
yansımasını özetliyor. Olayların perde arkasında ise 
Halikarnas Balıkçısı’nın unutulmaz rehberliğiyle 
İkinci Dünya Savaşı’nın Bodrum kıyılarına vuran 
dalgalarını görüyorsunuz. Bir yapıtın iyi bir edebiyat 
ürünü olması için çok güçlü yazılması gerekir. 
Edebiyat iyiyle yetinmez çünkü. İşte İS KAN DİL bu 
bilinçle ve özenle yazılmış bir roman.” 
    _Ayla Kutlu İS KAN DİL

Basım Tarihi: Ekim 2015
Tür: Roman

İSTANKÖY’DEN BODRUM’A, 
SAVAŞIN GÖLGESİNDE… 
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ISBN: 978-605-63326-5-4

9 786056 332654

Eşi Yadigar’la yaşadığı yıpratıcı ilişkiden 
kaçarak Bergama’daki ıssız dağlara sığınan 
Simo, münzevi bir yaşam sürmeye başlar. 
Simo, her şeyden ve herkesten uzakta, 
çıkarsız, saf bir hayatı tercih etmiştir. Oysa 
oğlu Murat, Bergama’yı büyük bir felakete 
sürükleyecek altın rüzgârının etkisine 
kapılmıştır çoktan. Bergama halkı geri 
dönüşü olmayan bir kutuplaşma ile karşı 
karşıyadır: Bir yanda Ovacık altın madenini 
destekleyenler, diğer yanda büyük bir 
mücadele gösterisi ile madene karşı çıkanlar. 
Simo için yeniden diriliş zamanıdır. 

Ferda İzbudak Akıncı’dan tarih, doğa ve 
insan üçgeninde yaşanan bir insanlık 
trajedisi… Bergama’nın kaderini değiştiren 
trajik bir gerçeği gündeme taşıyan Bergamalı 
Simo, üstün bir direniş örneği sergileyen 
Bergamalıların mücadeleci ruhunu, çarpıcı bir 
romanın kurgusu içerisinde anlatıyor. 

Bir diriliş destanı…

BERGAMALI SİMO
Basım Tarihi: Ekim 2014
Tür: Roman

1990 yılından bu yana öykü ve romanlar yazan F ER DA İ Z BU DA K A K I NCI ’nın 

öykü, söyleşi ve kitap eleştiri yazıları Adam Öykü, Damar, Pencere, Agora, Varlık 

gibi çeşitli dergilerde yayımlandı. Orhan Kemal, Samim Kocagöz, Ömer Seyfettin, 

Halkevleri Edebiyat, SES, Necati Cumalı öykü ödüllerinin yanı sıra 2003 Tudem 

Edebiyat Ödülleri’nde “Kuş Kulesi” adlı öyküsüyle ikincilik kazanmıştır. 
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“Bir romanı yücelten, onu iyi bir roman yapan en 
önemli özellik bence yazarın kendine özgü tarzı, dili 
ve anlattığı insanlık trajedisidir. Bergamalı Simo, 
usta bir öykücünün kaleminden çıkmış bir yapıt.”

_ Rıfat Mertoğlu, Milliyet

“Egeli bir yazardan, yine Ege’nin bağrından 
kopup gelen gerçek bir mücadele öyküsü.”

_ Zarife Biliz, İyi Kitap
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1941 yılının ilkbaharında on beşine basan Lina, sanat 
okulunda öğrenim görmeye, ilk erkek arkadaşıyla buluşmaya 
ve sıcak yaz günlerine hazırlıyordu kendini. Fakat bu naif 
heyecanlar yerini endişeye, korkuya, mutsuzluğa bırakacaktı. Bir 
akşam Sovyet gizli polisinin evlerine baskın düzenlemesi üzerine 
annesi ve kardeşiyle Sibirya’ya sürgün edilen ailesinden geriye 
tıpkı evlerinde bıraktıkları cam kırıkları gibi paramparça olmuş 
hayatlar kaldı.

Lina aşkla bağlı olduğu babasını gizli mesajlarla süslediği 
resimleriyle hapisteki mahkûmiyetinden kurtarabilir miydi? 
Güçlü sevgi bağları, tarihin tozlu sayfalarına gömülmeye yüz 
tutan hayatlarını sürdürmeye olan inançları ve umutları, Lina’nın 
ailesini yeniden bir araya getirmeye yeter miydi?   

Bir insan hayatının bedeli nedir, hiç merak ettiniz mi?
O sabah, kardeşim Jonas’ın hayatının bedeli bir cep saatiydi.
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Gri Gölgeler Arasında 
Between Shades of Gray
Türkçeleştiren: Nilay Kaya
Basım Tarihi: Ocak 2013
Tür: Roman

Litvanya tarihinin karanlık günlerinde insanların 
yaşam mücadelesini konu alan Gri Gölgeler 
Arasında, erdem ve sevginin buluştuğu gerçek 
bir trajedinin öyküsünü, çarpıcı bir üslup ve olay 
örgüsüyle okuyucuya aktarıyor. II. Dünya Savaşı 
yıllarında, Stalin Rusya’sında yaşanan soykırımı, 
Sibirya sürgünlerini ve savaşın bilinmeyen 
yüzünü gün ışığına çıkaran bu duygu yüklü 
romanı okurken, bir birey olarak toplumsal 
varlığınızı sorgulayacaksınız.

“Bir insan hayatının bedeli nedir, 
hiç merak ettiniz mi? O sabah, 
kardeşim Jonas’ın hayatı bir cep saati 
değerindeydi.”

“II. Dünya Savaşı’nda Baltık bölgesinde 
yaşayan bir halkın çektiği acı bu romanla 
tarihin aydınlık sayfalarına çıkıyor.”

_Yankı Enki, İyi Kitap

Ruta Sepetys
Sürgün Hayatlar

İnsanoğlu sonrası dünyada Battalların hâkim 
olduğu insanlarınsa evcil birer hayvan olarak 
beslendiği bir dünya hayal edin. 
Preston L. Allen, masal, destan ve roman gibi 
farklı türleri sentezleyen Battallar ve İnsanlar’da 
insan doğasının karanlık tarafını ele alıyor. 
Bu çok parçalı melez anlatı mit ve masalları 
altüst ederek insanlık hakkındaki gözlemlerini 
bir ilahi gibi, kusurlarımıza yazılmış bir aşk 
şarkısı gibi aktarıyor. Irkçılık, savaş, nefret 
söylemi, din ve medeniyetin doğası üzerinden 
bize hükümlerimizi ve modern dünyanın 
paradokslarını sorgulatıyor.

Savaş, ırkçılık, cinsiyet ve ekoloji 
üzerine çok parçalı melez bir anlatı.

Preston L. Allen
İNSAN DÜNYANIN EN MUHTEŞEM 
HAYVANI VE HERKESİN EVİNDE 
BİR TANE OLMALI!

BATTALLAR
ve

İNSANLAR

Preston L .  Allen

Preston L. Allen
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BATTALLAR ve İNSANLAR

Battalların hâkim olduğu insanlarınsa evcil birer hayvan olarak 
beslendiği bir dünya hayal edin. İnsanoğlu sonrası dünyada, 

bir battal ailesinin oğlu eve geliyor ve odasında kırmızı kurdele ile 
bağlanmış bir dişi insan buluyor. İnsanın boynuna geçirilmiş notta 
şöyle yazıyor: “Her çocuğun bir insanı olmalı. Sen iyi bir evlatsın 

oğlum. Sevgiler, baban.” 

Oğlanın ve onun evcil insanlarının hikâyesi bu: 
Aslında oğlana ait olmayan Kahverengi’nin... konuşamayan Kızıl 

Kol’un ve onun keskin bir zekâya sahip olan dişi yavrusu Kızıl 
Bukle’nin... Özellikle de, madenlerde çalışmaya zorlanan, 

kendini kanlı bir savaşın içinde bulan, yamyamlığın dehşetine tanık 
olan Kızıl Bukle’nin...

Margaret Atwood’u, Sihirli Fasulye masalını, Gulliver’in Gezileri’ni 
anımsatan Battallar ve İnsanlar savaş, ırkçılık, türcülük, cinsiyet ve 

ekoloji üzerine türlerin iç içe geçtiği destansı bir başyapıt.

"İnsan dUnyanın en muhteşem hayvanı ve 
herkesİn evİnde bİr tane olmalı."

Battallar ve İnsanlar
Every Boy Should Have a Man
Çeviren: Arif Cem Ünver
Basım Tarihi: Haziran 2014
Tür: Roman
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İşimle Başım Dertte

İşimle Başım Dertte

Toprak Işık

İşim
le Başım

 Dertte
Toprak Işık

Kimin değil ki? Doktorlar mühendis, mühendisler avukat, 
avukatlar eczacı olmak istiyor. Öyleyse üzerinde kafa yormaya 
değer bir sorun var ortada. 

İşimle Başım Dertte, okurun zihnini kaşıyan meselelere  
farklı açılardan bakan, sorgulayıcı ve mizah dolu bir kitap.

sıradana övgüsıradana övgü

sıradana övgü
Toprak Işık

Toprak IşıkToprak Işık

“Yazmanın en önemli eğitimi yine yazmaktır. Kalem kâğıda 
sürtündükçe bilenir. Hiçbir labirent, yazıya durmuş bir elin 
önündeki boş beyaz sayfa kadar karmaşık değildir. İlham 
Perisi kollarına girmedikçe o sokaklarda yürüme zahmetine 
katlanamayanlar, sanattan deney faresinin önüne konulan 
peynir kadar bile ödül beklememeliler.” 

Bugüne değin yayımladığı değişik türlerdeki kitaplarla 
edebiyatımızda kendine özgü bir yer edinen Toprak Işık,           
okur-yazar-yapıt üçgeninin içini dolduran denemeleriyle 
çıkıyor bu kez karşımıza. Kitaptaki metinlerin en belirgin 
özelliği, açıksözlülük ve yalınlık. Yazarın sorgulayan ve 
yanıtlar arayan tavrına insancıl bir yaklaşımın da eşlik 
etmesi yeni bakış açıları edinmemizi sağlıyor. 

Sıradana Övgü edebiyata farklı noktalardan yaklaşmayı 
önemseyenlerin hem düşünüp hem de umut tazeleyerek 
okuyacakları bir kitap.

                                                        Mehmet Atilla

1973 Elazığ doğumlu TOPRAK IŞIK , Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre New York’ta yaşadıktan sonra 
yazarlığa daha fazla zaman ayırabilmek için 2008 yılından itibaren İstanbul’a 
yerleşti. Işık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir dizi etkinlikte, 
ilköğretim öğrencileri ile buluşturulacak otuz dokuz yazardan biri olarak seçilmiştir. 
Ayrıca 2012 yılında, ülkenin çeşitli illerinde hayata geçirilen “Babamla okuyorum, 
kızımla gurur duyuyorum” projesine en fazla sayıda kitabı dâhil edilen yazardır.

S I R A D A N A  Ö V G Ü

İ Ş İ M L E  B A Ş I M  D E R T T E

Sıradana Övgü // Basım Tarihi: 2006 / Tür: Deneme

İşimle Başım Dertte
Basım Tarihi: 2013 / Tür: Deneme 9
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Toprak Işık edebiyatın, sanat, yazar ve okur ile olan ilişkisini 
mercek altına alıyor. Kitap, kırk bir deneme ve bir öyküden 
oluşuyor. Yazar, açık sözlülüğü ve yalınlığı ile belleklerdeki 
edebiyat ve edebiyatçı kavramlarına alternatif bakış açıları 
kazandırırken, okurlarını, edebiyat tadında düşünsel bir 
yolculuğa çıkarıyor. 

Sıradana Övgü, sanatsal özgürlüğe sonuna kadar sahip 
çıkmanın gerekliliği gibi pek çok konuda hem okurların hem 
yazar adaylarının ufuklarını genişletecek bir denemeler 
seçkisi sunuyor. 

Sıradan kavramı üzerinden 
düşünsel bir yolculuk

İşi olsun olmasın herkesin işiyle başı derde girebilir. Ama 
dertlerin en büyüğü kuşkusuz ki iş hayatına başlarken 
karşımıza çıkar: Meslek seçimi. Elinize şapkanızı  alıp 
şöyle bir düşünün: Acaba hangimiz doğru mesleği seçmiş 
olabiliriz? Sınav puanınız hangi bölüme yettiyse o bölümün 
mesleğini mi yapıyorsunuz, yoksa kalbinizde yatan, 
“hayallerinizin” mesleğini mi?

İşimle Başım Dertte, okurun zihnini kaşıyan meselelere 
farklı açılardan bakarken, bireyin kendisini neyin mutlu 
edebileceği konusunda düşünmesini sağlıyor...

Kral çıplak!
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ABD’li yazar ALLY CONDIE , Brigham Young 
Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan 
sonra İngilizce öğretmenliği yaptı. 
Uluslararası en çok satan kitaplar arasında 
yer alan ve birçok dile çevrilen üçlemenin ilk 
kitabı Eşleşme 2010 yılında yayımlandı. 

“Eşleşme” serisi, özgürlüğün hiç hissettirilmeden elimizden alındığı, gerçekte bize ait olmayan 
hayatlar yaşadığımız ve sanatın olmadığı distopik bir dünyayı ele alıyor. Dylan Thomas’tan Lord Alfred 
Tennyson’a dünya edebiyatının en görkemli şairlerine göndermelerle örülmüş, aile, aşk ve seçimler 
üzerine şekillenen üçleme İsyan ile son buluyor. Çevrildiği her dilde çok satanlar listesine girmeyi 
başaran Eşleşme, hayalin gerçekle, geçmişin gelecekle iç içe geçtiği fantastik bir dünyada yaşanan 
etkileyici bir aşk ve uyanış öyküsü.

Kimi seveceğinize, nerede çalışacağınıza, hatta ne zaman 
öleceğinize başkalarının karar verdiği bir dünya düşünün.

İsyan - Reached
Türkçeleştiren: Belgin S. Haktanır
Basım Tarihi: Şubat 2014
Tür: Roman / Distopya

Yol - Crossed
Türkçeleştiren: Emine Ayhan
Basım Tarihi: Kasım 2013
Tür: Roman / Distopya

Eşleşme - Matched
Türkçeleştiren: Emine Ayhan
Basım Tarihi: Mart 2013
Tür: Roman / Distopya

Toplumda, kimi seveceğine, nerede çalışacağına, ne 
zaman öleceğine görevliler karar verir.

Cassia, onların seçimlerine daima güvenmişti. Uzun bir hayata, 
harika bir işe, ideal bir eşe sahip olmak için neredeyse hiçbir 
bedel ödemek gerekmiyordu. Toplum, tüm bu seçimleri 
insanlar adına yapıyordu. Peki ya hayatlarımız gerçekten bize 
ait değilse? İşte Eşleşme, tam da bu soru üzerine odaklanıyor. 
O güne kadar yapay bir cam fanusun içinde yaşadığını fark 
eden Cassia, direnerek ve ancak kendi seçimleri ile  
özgürlüğün geleceğini fark ediyor. Eşleşme, bir uyanış  
romanı; bilinen yegâne hayat ile daha önce hiç kimsenin 
gitmeye cesaret edemediği bir yol arasında, yani 
mükemmeliyet ile tutku arasında.

ISBN: 978-605-86291-1-0

9 786058 629110
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“Merak uyandıran karakterleri ve 
sürükleyici anlatımı ile iyi kurgulanmış 
bir distopik roman.”

_ Publishers Weekly

“İstenmeyen bir ütopyada 
yaşanacak en muhteşem 
aşk öyküsü.”

_ Wall Street Journal

“Genç okurların zihnini 
kurcalayacak etkileyici bir 
anlatım.”

_ Los Angeles Times

PEKİ, YA HAYATLARIMIZ BİZE AİT DEĞİLSE?
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ISBN: 978-605-63326-9-2

9 786056 332692

Fantastik ve bilimkurgu edebiyatımızın güçlü seslerinden  
Aşkın Güngör, gizemli Gohor Evreni’ne çağırıyor okurları.  
Karanlığın panzehirini birlikte aramaya davet ediyor.

Gohor Evreni sınırları içindeki Cam Kent’te, Mavi Ankalar,  
Kızıl Baykuşlar, Melekler, düş odaları, hareketli fotoğraflar,  
robot bakıcılar ve nicesi var.  Orada dış dünyadan  
yalıtılmışlar nefes alıp veriyor. Kent çevresinde ilkel  
bir yaşantı sürmek zorunda bırakılan insanlar… 

Yoğid oğlu Gohor Askine’nin, yaşamın anlamına,  
gerçeğe ve mutlak olana doğru gerçekleştirdiği kaçış…  
Cam Kent, göründüğü kadar masum mu?  
Geçmişimizin ayak izlerini silebilir miyiz?  
Geleceğin ayak izleri nerede gizli? 

Gohor serisi:
Cam Kent  (1.Kitap)
Kurtlar Yolu  (2.Kitap)
Cin Saldırısı  (3.Kitap)

www.delidolu.com.tr

Fantastik ve Bilimkurgu edebiyatımızın güçlü seslerinden  
Aşkın Güngör etkileyici, derinlikli, iz bırakan  

bir yolculuk sunuyor okuruna. 

Gohor serisinin ikinci kitabı Kurtlar Yolu’nda  
Cam Kent Ramelya’dan arkadaşlarıyla birlikte kaçan  

Gohor Askine’nin heyecan dolu serüvenine davetliyiz. 

Hiçlik alemindeki zaman kulesine ulaşmak için sevgi mi 
gerekir yoksa politik davranmak mı? Zamanı kim yönetir? 

Sorular yanıtlandıkça arayışlar çoğalır bu evrende…

Gohor serisi:
Cam Kent  (1.Kitap)

Kurtlar Yolu  (2.Kitap)
Cin Saldırısı  (3.Kitap)

AŞKIN GÜNGÖR , 1990 yılından beri yayıncılık sektörünün, editörlükten yazı işleri müdürlüğüne 
dek, hemen her alanında görev aldı. Sevgiyi Arayan Kardan Adam adlı çalışmasıyla 2004 Tudem 
Edebiyat Ödülleri Masal Yarışması’nda 3.’lük ödülünü kazandı. İspanya’da, Tres Culturas’ın 
sponsorluğunda yayımlanan Hispacon 2007 adlı bilimkurgu ve fantastik öyküler antolojisinde 
“Çarkıfelek” (La rueda del destino) adlı öyküsüyle Türkiye’yi temsil eden tek yazar oldu. 

Fantastik ve bilimkurgu edebiyatımızın güçlü 
kalemlerinden Aşkın Güngör, iki kitaptan oluşan 
yeni serisi Gohor’la, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan 
gizemli bir dünyanın kapılarını aralıyor.

2400’lerdeyiz. Mavi Ankaların, kızıl baykuşların, hareketli 
fotoğrafların, düş odalarının, meleklerin ve daha nicelerinin var 
olduğu bir dünyadayız. Kendini tüm dış etkenlerden soyutlamış, 
fanusla örtülmüş camdan bir kent: Gohor.  

GELECEĞİN AYAK İZLERİNDE

 “Çağdaş edebiyatımızın kazançlarından olan 
Gohor serisi, biçim ve içerik olarak içinde 
yaşadığımız ‘uzam’ı da sorgulamaya açıyor.”

_Mavisel Yener, Cumhuriyet Kitap

“Kıyamet sonrası diye nitelendirilebilecek karanlık bir 
anlatı sunan Gohor, fantastik, bilimkurgu edebiyata 
Türkçeden yapılan katkının önemli örneklerinden.”

_İyikitap

Gohor - Cam Kent
Basım Tarihi: 2003
Tür: Roman / Fantastik

Gohor - Kurtlar Yolu
Basım Tarihi: 2003

Tür: Roman / Fantastik
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YAŞAMI VE EVRENİ

Einstein

YAŞAMI VE EVRENİ

Einstein E
in

st
ein

WALTER ISAACSON

WALTER
ISAACSON

Tüm dünyada çok satan ve birçok 
farklı dilde yayımlanan Benjamin Franklin 

ve Apple’ın kurucularından Steve Jobs 
biyografilerinin yazarından... 

 
Albert Einstein’ın zihni nasıl işliyordu?  

Onu dâhi yapan özellikleri nelerdi? Einstein’ın 
bilimsel düş gücünde, karakterinin isyankâr 

doğasının da bir payı var mıydı?

Albert Einstein’ın tüm eserleri ortaya 
çıktıktan sonra kaleme alınmış ilk  

kapsamlı biyografi.
 

Yaratıcılık ve özgürlük arasındaki bağ ile 
şekillenen efsanevi bir hayatın büyüleyici 

hikâyesine hayranlık duyacaksınız.

Albert Einstein’ın zihni nasıl işliyordu? 
Onu dâhi yapan özellikleri nelerdi? 
Einstein’ın bilimsel düş gücünde, 
karakterinin isyankâr doğasının da bir 
payı var mıydı?
20. yüzyılın en ünlü biliminsanlarından olan 
Albert Einstein’ın Walter Isaacson tarafından 
kaleme alınmış biyografisi, sadece Einstein’ın 
değil zamanın diğer ünlü biliminsanlarının 
hayatlarına da yakından bakma fırsatı sunuyor. 

Albert Einstein’ın bilinmeyen dünyasına ışık 
tutan bu benzersiz kitap, öncü fizikçinin insani 
yönlerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Büyük 
dâhinin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış 
fotoğrafları ile zenginleştirilen Einstein: Yaşamı 
ve Evreni, her kütüphanede bulunması gereken 
ilham verici bir kaynak.

WALTER ISAACSON
BİR DÂHİNİN 
BİLİNMEYEN YÖNLERİ 
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Einstein: Yaşamı ve Evreni 
Einstein: His Life and Universe
Türkçeleştiren: Tufan Göbekçin 
Basım Tarihi: Ocak 2010
Tür: Kurgu dışı / Biyografi

Barnabé Maluri, namı diğer Basit’in geleceği 
ve bugünü isminin aksine fazlasıyla karmaşık. 
Büyükler için fazla küçük, hayat için yeterince 
büyük biri o. Zekâ yaşı üç, gerçek yaşı ise yirmi 
iki. Neyse ki kardeşi Kléber ve çok sevdiği 
pelüş oyuncağı “Bay Şavşan” onu bir an için 
bile yalnız bırakmıyor. Kalbini genç Mathilda’ya 
kaptıran babası, Basit’i akıl hastanesine 
göndermeye kararlı. Kardeşi Kléber ise 
babasının aksine onu sahiplenmeye ve birlikte 
yaşayacakları bir ev bulmaya...

Sıradışı Basit, farklılıkların kabulünü yücelten, 
en az ismi ve hikâyesinin kahramanları kadar 
sıradışı bir roman.

Marie-Aude Murail
“BASİT” BİR KARMAŞANIN İÇİNDE…

Sıradışı Basit
Simple
Türkçeleştiren: Sibil Çekmen
Birinci Basım: Aralık 2013
Tür: Roman
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“Murail bize yine zorlu, ezber bozan bir okuma 
serüveni hazırlıyor. Bu sefer konumuz engellilik, 
yetişkinlik, sorumluluk, normallik, anormallik…”

_Aylin Ominç, İyikitap
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KUSURSUZ 
GÖRÜNMELİSİNİZ, 
ÇÜNKÜ HERKES ÖYLE

Güzelleşmek mi yoksa tehlikeyi göz alıp 
dışarıdaki dünyada doğal kalmak mı? 
Tally’nin dünyasında, 16 yaşına basan 
herkes bir dizi estetik operasyon geçirerek 
muhteşem bir güzelliğe kavuşuyor. Üstelik 
güzelleşmekle de kalmayıp, yüksek 
teknolojiyle donatılmış benzersiz bir 
eğlence hayatı ile ödüllendiriliyor. Oysa, 
yaşanan tüm bu olağandışılığın ardında 
yatan bazı huzursuz edici gerçekler var. 
Birbiri ardına güzelleşen yüzlerin bir o 
kadar sersemleyen beyinleri tüm gençleri 
düşünmeyen ve sorgulamayan birer 
köpükkafaya dönüştürmeye başladı bile…

Scott Westerfeld’in, popüler kültürden 
beslenerek kaleme aldığı bu distopik seri, 
güzellik ve otorite kavramına bakış açınızı 
değiştirecek çarpıcı bir öyküye açılıyor…

“Yaşanan büyük melodramlar, 
sinemaya özgü aksiyonlar, insan 
doğasına ait zorlayıcı ve düşündürücü 
sorular… Bu seri popüler kültürün 
başarılı bir örneği.” 

_New York Times

“Heyecan dolu bu seri, sizleri 
hayal kırıklığına uğratmayacak. 
Hayranlarının, serinin son kitabını 
nefeslerini tutarak beklemelerine 
değecek kadar olağanüstü.”

_ALA Booklist

“Son dönemlerde 
okuduğum, en özgün, 
en çarpıcı, okuyanı 
tokatlayan ve düşünmeye 
iten bir distopya.”

_Saklama Kabı

ÇİRKİNLER

ÇİRKİN
LER

Tally 16’sına girmek üzere ve bunun için sabırsızlanıyor. Ehliyet 
almak için değil, güzelleşmek için…
Tally’nin dünyasında 16. yaş gününüzle birlikte, çirkinliğinizden 
kurtulup muhteşem güzel olduğunuz bir estetik operasyon geçirir 
ve tek işinizin eğlenmek olduğu, yüksek teknolojiyle donatılmış bir 
cennete adım atarsınız. Ve Tally’nin sadece birkaç haftası kaldı…
Ama Tally’nin yeni arkadaşı Shay, güzel olmayı isteyip 
istemediğinden emin değildir. Tehlikeyi göze alıp dışarıdaki 
dünyada doğal kalmayı tercih ederek kaçar.
Shay’in kaçışıyla Tally, bu güzel dünyanın, hiç de güzel olmayan 
bir yönüyle tanışır. Otoriteler Tally’ye, düşünebileceği en 
kötü teklifi sunarlar: Ya arkadaşını bulup onun geri dönmesini 
sağlayacaktır ya da hiçbir zaman güzelleşemeyecektir. Yaptığı 
seçim Tally’nin dünyasını tamamen değiştirecektir. 

Sürükleyici serinin ilk kitabı…

Scott Westerfeld

S
cott W

esterfeld

Serideki tüm kitaplar

www.delidolu.com.tr

ISBN: 978-605-5060-08-4

9 786055 060084
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ÜZELLER

Görkemli. Göz alıcı. Tek kelimeyle mükemmel. 
Tek kelimeyle sahte.

TALLY SONUNDA GÜZELLEŞMİŞTİ.
Şimdi bakışları mükemmel, kıyafetleri göz kamaştırıcı, erkek 
arkadaşı nefes kesici ve kendisi son derece popülerdi. Ama bütün 
bu eğlencenin –sonu gelmeyen partiler, yüksek teknoloji rahatlığı 
ve tam bir özgürlük– altında, bir şeylerin yanlış olduğuna dair 
rahatsız edici bir his vardı. Önemli bir şeylerin...
Derken Tally’ye, geçmişinden bir mesaj gelir. Güzellerin 
hayatındaki yanlışı hatırlatan bir mesaj... Ve tüm eğlence bir anda 
bıçak gibi kesilir. 
Tally şimdi seçim yapmak zorunda: ya bildiklerini unutmak için 
savaşacak ya da hayatta kalmak için. Çünkü otoriteler, bu bilgiye 
sahip olan bir insanın yaşamasına göz yummayacaklar.

www.delidolu.com.tr

GÜZELLER
Scott Westerfeld

Serideki tüm kitaplar

www.tudem.com

Ö
ZELLER

Kan donduran güzellik
Öldüren güç
Nefes kesen hız

ÖZEL DURUMLAR
Tally onların bir söylentiden ibaret olduğunu düşünüyordu, ama
şimdi kendisi de onlardan biriydi. Bir Özel. Çirkinleri baskı altında
tutmak, güzelleri aptal kılmak için yaratılmış, süper güçlü bir 
dövüş makinesi.
Ama belki de güç ve dikkatle mükemmel bir şekilde donatılmış
olmak, sanıldığı kadar iyi değildir. Tally hâlâ başka bir şeyin 
anısını içinde taşımaktadır.
Ancak içindeki sesi susturmak onun için kolaydı; ta ki Yeni 
Duman’ın isyanlarını bastırma görevi sonsuza dek ona verilene 
kadar. Her şey bu son seçeneğe bağlıydı: Ya küçük, zayıf 
kalp atışlarını dinleyecek ya da programlandığı görevini yerine 
getirecek. Her iki durumda da Tally’nin dünyası artık hiçbir 
zaman eskisi gibi olmayacaktı.

ÖZELLERÖZELLER
Scott Westerfeld

S
cott W

esterfeld

ISBN 978-9944-69-394-3

9 789944 693943

www.tudem.com

EKSTRALAR

Scott Westerfeld

S
cott W

esterfeld

EKSTRALAR
İsyanın birkaç yıl sonrasında Tally Youngblood, Özellerin 
rejimini yıkmış ve kültürel değişim tüm dünyaya yayılmıştı. 
Tekno–kafalar yepyeni aygıtlarıyla gösteriş yapıp, haberciler 
dedikoduları yayarken, ameliyat–maymunları estetik 
ameliyatların bağımlısı haline gelmişti. Herkes ünlü olmanın 
peşindeydi.

15 yaşındaki Aya Fuse da bu düzenin içindeydi. Ama Aya’nın 
yüzü o kadar az rastlanan bir yüzdü ki, o tam anlamıyla bir hiç 
kimseydi. O bir ekstraydı. Bir yıldız olabilmesinin tek yolu sıra 
dışı bir hikâye bulmasıydı.

Ve sonra büyük bir sırra tesadüfen ortak oldu. Popülerliğin 
keskin doruklarına yaklaştığını biliyordu. Ama açıklamak üzere 
olduğu bilgi hem kendi kaderini hem de cesur yeni dünyayı 
değiştirecekti.

ISBN 978-9944-69-519-0

9 7 8 9 9 4 4 6 9 5 1 9 0

Serideki tüm kitaplar

Çirkinler - Uglies
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Birinci Basım: 2008
Tür: Roman / Distopya

Güzeller - Pretties
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Birinci Basım: 2009
Tür: Roman / Distopya

Özeller - Specials
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Birinci Basım: 2009
Tür: Roman / Distopya

Ekstralar - Extras
Türkçeleştiren: Niran Elçi
Birinci Basım: 2011
Tür: Roman / Distopya

1963 yılında doğan SCOTT WESTERFELD , 
yazarlığın yanı sıra, web tasarımcılığı ve bestecilik 
yapmaktadır. Gençler için yazdığı seri kitaplar, 
“Amerikan Kütüphaneler Birliği En İyi İlkgençlik 
Kitapları” kategorisine girmiştir.

9 7 8 6 0 5 5 0 6 0 0 8 4 9 7 8 6 0 5 8 6 2 9 1 0 3

9 7 8 9 9 4 4 6 9 3 9 4 3 9 7 8 9 9 4 4 6 9 5 1 9 0
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“iki kız kardeşin tuhaf hikâyesi”

Hayat bizi ayırdı. 
Önceleri bir tercih gibiydi, yarı zamanlı işleri anımsatıyordu. Deli 

dolu ve bir o kadar sıradışı ablam Patty, yeni bir hayat kurmak 
için evden ayrılmıştı. Ama annemle babamın vedalaşmaya 

fırsat bırakmayan ani gidişiyle işler değişti. Hiçbir şey eskisi gibi 
olmayacak, bunu biliyorum. Ama bu daha kötü olacağı anlamına 

gelmiyor, bunu siz de biliyorsunuz.

“Hayat devam ediyor” klişesini bir kenara bırakırsak,  
ben Mado Yazinsky; henüz on beş yaşındayım ve ailemizin 

dağılan parçalarını bir araya getirmek bana düşüyor. Özgür ruhlu 
Patty, karnındaki babasız büyümeyi garantilemiş  

bebeği ve ben yeni bir hayat kurmalıyız. 

Hepimiz aynı hayatın içinde benzer kader döngüsünde savrulup 
dururken kendi kendime sormadan edemiyorum: 

İnsan her yerde yalnız mıdır? 
Bizi vazgeçmekten ne alıkoyar?

Hayat umudumuzu mu, isyanımızı mı sınar?

Sevgi her şeyin üstesinden 
gelebilir mi? Birbirinden çok 
farklı iki kız kardeş, tek bir hayatı 
paylaşmak zorunda!

“Birbirine taban tabana zıt iki kız kardeşin, yaşamın 
kötü sürprizleri karşısında birbirine bağlanmasının, 
gerçekten kardeş olmayı başarmasının öyküsü bu.” 

_Sevin Okyay, İyikitap

Paris’in banliyölerinden unutulmuş bir kır evine 
uzanan tuhaf yaşam yolculuğunda hayata 
tutunmaya çalışan iki yalnız ruhun cesaretle 
ve sevgiyle imtihanı… Peki ama sevgi her şeyin 
üstesinden gelebilir mi? Eserleri pek çok dile 
çevrilen, 2009 yılında Andersen Ödülü’nü 
almaya hak kazanan Anne-Laure Bondoux’dan 
ezberbozan bir kendini arayış öyküsü…

Anne-Laure Bondoux
EZBERBOZAN BİR KENDİNİ 
ARAYIŞ ÖYKÜSÜ

Aynı Hayatın İçinde
La vie çömme elle vient
Türkçeleştiren: Sibil Çekmen
Basım Tarihi: Mayıs 2014
Tür: Roman
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Candor
PAM

 BACHORZ

Farklı 
olmak 
çaba 

gerektirir

ISBN: 978-605-63326-8-5

9 786056 332685

Bir yer hayal edin...
Buradan çıkış yok. Hissetmek, karar almak, söz sahibi olmak imkânsız.  

Candor’da seçim şansı yok.

Özgürlük yalnızca Oscar’a ait bir kavramken Nia tüm dengeleri altüst edecek.

Oscar, Nia ile Candor arasında bir tercih yapmalı; aşk ile güven, bilinmezlik ile 
sıradanlık arasında...

Ödenecek ağır bedeller olsa da... farklı olmak çaba gerektirir.

“Soluk soluğa okunacak bu gerçekçi kurgunun şaşırtıcı sonuna hazır olun.” 
Publishers Weekly

“Psikolojik gerilimi yüksek, heyecanlı bir hikâye.” 
The Times of London    

“Pam Bachorz’ın yarattığı karakterler dâhice.” 
Reading Rocks

Ödenecek bedeller ağır olsa da…
farklı olmak çaba gerektirir.

Düzgün ve seviyeli insanların değişmez bir uyum 
içerisinde yaşadıkları, insan hayatını olumsuz 
yönde etkileyen hiçbir olgunun bulunmadığı 
örnek bir yaşam alanı... Temizliğin, sağlığın, 
huzurun ve uyumluluğun garantisini sunan ideal 
(!) bir toplum... Candor’a hoş geldiniz.

Her şeyin kendine has bir mükemmellik 
içerisinde işlediği sistematik bu yerleşim yerinde 
yaşamaya gönüllü olacak en sorunlu bireyler bile 
örnek birer vatandaş, kardeş, anne, baba veya 
çocuğa hızla dönüşebilir. Fakat tüm güzelliklerine 
rağmen Candor, üzeri cam bir fanusla kapatılmış 
şeffaf bir hapishane gibi. Candor’da hissetmek, 
karar almak, söz sahibi olmak imkânsız; burada 
hiç kimsenin kendi “gerçekliğini” yaşama 
iradesi yok ve belki de en kötüsü, kimse bu 
tektipleştirilmişliğinin farkında bile değil.

Pam Bachorz
KUSURSUZLUKTA SIKIŞMAK 

Candor
Türkçeleştiren: Muzaffer Mankır 
Basım Tarihi: Ocak 2013
Tür: Roman / Distopya
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Yıl 2142. Herkesi genç tutmayı başaran, ölümle bile savaşarak insan-
oğluna binlerce yıldır hayalini kurduğu sonsuz yaşamı bağışlayan Uzun 
Ömürlülük, kaynağı tam olarak keşfedilemeyen ölümcül bir virüsün 

Sonsuz yaşam miti, Gılgamış Destanı’ndan bu yana insan-
oğlunun başına bela getirmekten başka hiçbir işe yaramamıştır. 
Peki, ya bu mit bir gün gerçeğe dönüşürse? 

Gemma Malley
KARANLIK BİR YALNIZLIK SENFONİSİ…

Gemma Malley

Benim adım Anna.
Benim adım Anna ve burada 

olmamalıydım. Var olmamalıydım. Ama 
varım. Burada olmam benim hatam 
değil. Doğmayı ben istemedim. Ama 

bunun, içinde bulunduğum duruma hiçbir 
yararı yok. Neyse ki beni erkenden 

yakaladılar; böylesi daha iyi... En azından        
Bayan Pincent öyle söylüyor.   

Serideki tüm kitaplar

Geçmişlerinden kaçıp iyi bir gelecek bulmak için çabalayan 
Anna ve Peter’ın macera ve gerilim dolu hikâyesi.
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“Bu işte tek başına olacaksın ve buna hazır 
olup olmadığından emin olmam gerekiyor. 

Bunun sadece bir iş olmadığını unutma 
Peter. Bu bir savaş! Doğa ve bilim, iyi ve 

kötü arasında bir savaş bu. Ve büyükbaban 
seni kendi tarafına çekmek için elinden 

geleni yapacak.”

Gemma Malley

Serideki tüm kitaplar

Anna ve Peter’ın Bildirge ile başlayan 
macera ve gerilim dolu hikâyesi devam ediyor.

Dİ    ENİŞ

Bildirge - The Declaration
Türkçeleştiren: Tufan Göbekçin 
Basım Tarihi: 2008
Tür: Roman / Distopya

Direniş - The Resistance
Türkçeleştiren: Demet Evrenoğlu 
Basım Tarihi: 2009
Tür: Roman / Distopya

Miras - The Legacy
Türkçeleştiren: Zarife Biliz
Basım Tarihi: Kasım 2012
Tür: Roman / Distopya
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Beni takip ettiğine neredeyse eminim.   
Arkamı dönüp ona yeniden bakıyorum.

Hayır, kesinlikle tanışmıyoruz. Ama o da onlardan  
biri. Donuk ve acı yüklü bakışlarından anlıyorum  

bunu. Gözlerini benden ayırmıyor…

Yazarın Delidolu’dan çıkan diğer kitapları:

“Nefes kesici, merak uyandıran, 
peşinizi bırakmayacak bir roman.”

The Bookseller
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Sonsuza dek yaşamak… tehdidi altındadır. Geçmişlerinden 
kaçarak iyi bir gelecek kurma 
umuduyla birbirlerine tutunan Anna 
ve Peter’ın macera ve gerilim dolu 
yaşam mücadelesine “gerçekçi” 
bir ayna tutan üçleme, Bildirge ve 
Direniş’in ardından üçüncü kitabı 
Miras’la noktalanıyor. 

Annesinin intiharı, babasının radikal ve aşırı milliyetçi politik tavrının yanı 
sıra sevgisizlikle de mücadele eden romanın başkahramanı Will’i sıradışı 
bir gelecek beklemektedir. Bilinmezlik, gizem, mücadele ve zaman zaman 
deliliğe kadar uzanan bu zorlu yolda “gerçeklik” kavramından sıyrılan Will, 
yavaş yavaş hayatının kontrolünü kaybeder.

Çarpıcı bir okuma deneyimi sunan Geri Gelenler, okurlarını, tamamlaması 
güç bir düşünsel yapbozla karşı karşıya bırakıyor.

Geri Gelenler - The Returners
Türkçeleştiren: S. Sanem Erdem
Basım Tarihi: 2012
Tür: Roman / Distopya

“Margaret Artwood’un Damızlık Kızın Öyküsü’ndeki 
kadar güçlü bir önseziye sahip bu sürükleyici roman, 
dünyaya bakışınızı değiştirecek ender kitaplardan biri.”

_ Publishing News 
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ISBN: 978-605-86291-6-5

9 786058 629165

Daniel & Dina Nayeri
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Bir Başka Faust, 
Goethe’nin ölümsüz eseri “Faust”un ilhamıyla, şeytanla bahse 

 giren insanoğlu mücadelesine farklı bir pencereden bakmaktadır.

İnsanoğlunun tüm zaaflarını, hırslarını, 

sırlarını ve sınırlarını ezbere bilen biriyle 

pazarlığa oturmadan önce göze alman gereken 

tek bir gerçeklik var: 

Ruhunu tümüyle ONA satmaya hazır mısın? 

FAUST
Bir Başka

FAUST
Bir Başka

Daniel ve Dina Nayeri kardeşlerden Goethe’nin 
ölümsüz eseri Faust’tan esinlenerek kaleme 
alınmış bir kitap: Bir Başka Faust. İnsanların 
ruhunu mesken tutan yüzyıllık bir dilemma, 
yepyeni bir anlatım biçimi ile günümüz 
dünyasına taşınarak, ürpertici bir okuma 
deneyimi sunuyor. Bir Başka Faust, şeytanla 
bahse giren insanoğlunun zaaflarını, hırslarını, 
sırlarını ve sınırlarını gözler önüne seriyor. 

Klasik bir edebiyat eserinden 
çağdaş bir uyarlama…

“Ocean’s Eleven ve Casino Royale gibi ünlü 
hırsızlık hikâyelerinden daha heyecanlı bir kurguya 
sahip olan Hırsızlar Sosyetesi’nin, monoton 
hayatlarımıza fazlasıyla renk getireceği kesin.”

_Tuğba Eriş, İyikitap

Ailesinin sürdürdüğü yasadışı işlerden fena halde 
sıkılan Katarina Bishop, çareyi, prestijli bir yatılı 
okulda yeni bir hayat kurmakta bulur. Ama Kat’in 
bu firari macerası fazla uzun sürmeyecektir. 
Milyarder arkadaşı Hale, ne yapıp edip yetenekli 
hırsızımızın okuldan atılmasını sağlar. Amacı, 
Katarina’yı yalnızca aileye geri kazandırmak 
kadar masum değildir. 

Dünya çapında büyük bir okur kitlesine sahip 
Gallagher Akademisi serisinin çok satan yazarı 
Ally Carter’dan nefes nefese okunacak, eğlenceli 
ve heyecan dolu bir roman.

DANIEL & DINA NAYERI ALLY CARTER

RUHUNU TÜMÜYLE ONA 
SATMAYA HAZIR MISIN?

HIRSIZLIK BİR MESLEK 
SAYILABİLİR Mİ?

“Nayeri kardeşler Bir Başka Faust 
ile özellikle genç okurlara zevkle 
okunacak bir roman sunmuşlar.”

_Yankı Enki, İyikitap
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Bir Başka Faust
Another Faust
Türkçeleştiren: Kenan Şahin
Birinci Basım: Nisan 2013
Tür: Roman
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Hırsızlar Sosyetesi
Heist Society
Türkçeleştiren: Tuna Alemdar
Basım Tarihi: 2013
Tür: Roman
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