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  Yaşa dayalı ayrımcılık konusundaki 
görüşlerinizi gündelik yaşamdan örnekler 
vererek tartışınız. 
  Yaşlılarla ilgili ayrımcı söylemler sizce 

yaşlı insanların yaşamlarını ne yönde etki-
liyor? Olası psikolojik, toplumsal ve maddi 
etkileri tartışınız.
  Empati nasıl bir duygudur? Kimlerle 

empati kurarız ve adaletli olabilmek için 
empati duygusuna neden ihtiyaç duyarız?
  Kitapta öne çıkan temel noktalardan biri 

olan Alzheimer rahatsızlığı hakkında bilgi 
ve deneyimlerinizi paylaşınız. 

Yaşlanma, Dostluk ve Mücadele Üzerine Ödüllü Bir Hikâye

KIRIŞIKLIKLAR  // PACO ROCA

20 yıllık banka müdürlüğü görevinin ardından Emilio, Alzheimer olduğu 
gerekçesiyle çocukları tarafından bir bakımevine gönderilir. Emilio, bir yandan 
yeni hayatına alışmaya bir yandan da hastalığını kabullenmeye çalışmaktadır. 
Bakımevindeki Miguel ve arkadaşları, Alzheimer’ın ilk aşamalarında olan 
Emilio’ya, ümitsiz vakalar ya da “destek” katı olarak bilinen en üst kata 
götürülmemesi için yardım eder. Bu planları, gündelik yaşantılarına renk 
getirecektir, çünkü aralarından bazılarına göre hayatları artık sona yaklaşıyor 
olsa da onlar için her şey aslında yeni başlamaktadır. 

Ünlü İspanyol grafik roman sanatçısı Paco Roca’nın dünya çapında övgüyle 
karşılanan Kırışıklıklar adlı yapıtı, insan topluluklarının en çok marjinalleştirilen 
kesimlerinden birini oluşturan yaşlı nüfusa odaklanıyor. Sahici diyaloglar 
ve usta işi çizimlerle bütüncül bir anlatıya imza atan Paco Roca, okurun 
dikkatini yaşlılık, hayaller, dostluk, aile, çaresizlik gibi konulara çekerek empati 
duygusunun yaşamlarımızdaki önemini bir kez daha vurguluyor.

#alzheimer #dostluk #mücadele #dayanışma

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

Çeviri: Pınar Savaş   2012’de En İyi Animasyon 
Film ve En İyi Uyarlama 
dallarında Goya Ödülü 
alan kitap, zorluklarla 
mücadelede dayanışma ve 
mizahın gücünü gösteriyor. 

  Öğrencileri bireylerin 
yaşam döngüsü üzerine 
düşündürürken kendileri gibi 
olmayan bireylerle empati 
kurmaya teşvik eden samimi 
bir anlatı. D
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İnsanın Kendisiyle Mücadelesi
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