
Merhaba!

Ders kitaplarının arasına sakladığımız çizgi 
romanları okuyarak büyüdük çoğumuz. 
Konu komşudan bile gizli gizli değiş tokuş 
ederdik okuduklarımızı. Belki de yetişkinleri 
atlatmanın heyecanındaydı çizgi romanın 
büyüsü. Belki de süper kahramanların 
sıradışılığı… Herkes için farklıydı bu tutkunun 
nedeni. Ortak olansa “ilk okumaların” 
çizgi romanla başladığıydı. Cin Ali’nin 
de çizgi roman olduğunu düşünürsek… 
Ağustos Bültenimizde çizgi romanlara selam 
göndermek, kimlere, nasıl ilhamlar vermiş, 
neler katmış anımsayalım dedik. 
Merhaba çizgi roman! 
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HAYATIMIZ ÇIZGI ROMAN...

2022-2023 sezonunda “Hayatımız Çizgi 
Roman” söyleşilerimiz ÇGYD ile ÇROP 
(Çizgi Roman Okurları Platformu) iş bir-
liğiyle gerçekleşti. 
 
Araştırmacı-Yazar Ümit Kireççi’nin ev 
sahipliğinde yapılan Hayatımız Çizgi Ro-
man söyleşilerinde, konuklarımızla oku-
ma alışkanlığı edinilmesi sürecinde çizgi 
romanın önemini konuştuk. Söyleşilere, 
yaratıcı tasarımlarıyla Esra İlter Demirbi-
lek ve Tasarımcı-Karikatürist Mustafa Ak-
yol’un desteği eşlik etti. 
 
2006 yılında kurulan ve çizgi roman sa-
natı adına etkinlikler yapmayı hedefle-
yen ÇROP, blog üzerinden yıllarca haber 
paylaşarak, yazı-araştırma-inceleme ve 
çizim yarışmalarıyla çizgi roman adına 
düşünen, üreten, çabalayan pek çok genci 
sanat dünyasına kazandırdı. Son yıllarda 
yazarlarını, içerik üreticilerini ve okurları-
nı sosyal medyaya kaptıran ÇROP yine de 
elinden geldiğince sanat dünyasına katkı 
sağlamayı sürdürüyor.   
 
Instagram üzerinden canlı gerçekleşen 
Hayatımız Çizgi Roman söyleşilerine, 

 ÇİZGİ ROMANA DAİR HER ŞEY

çoğu çizgi roman dünyasının dışından 
pek çok editör, çevirmen, yazar, yayıncı, 
oyuncu, akademisyen, yönetmen ve çizer 
katıldı.

SÖYLEŞİLERDEN KISA KISA…

Prof. Dr. Nilüfer Tuncer “Yasalarda çizgi 
roman alımını engelleyen bir hüküm ol-
mamasına rağmen çocukların çizgi roman 
okuması yasaklanıyordu. Bir kütüphaneci 
olarak kişisel deneyimlerim ve gözlemle-
rimden yola çıkarak bir yanlışlık olduğu-
nu fark ettim. Bundan dolayı da doktora 
tezimde konuyu araştırarak ‘Çizgi Roman 
ve Çocuk’ adlı çalışmamı tamamladım.”
 
Mine Soysal “Çocuğun 12-13 yaşına gele-
ne kadar bütün klasikleri okumuş olması 
gerektiğine inanan ve onları okumaktan 
soğutan ebeveynler, eğitimciler ve kütüp-
haneciler gördüm. Oysa ben çizgi roma-
nın gücüne inanıyorum. Katıldığım her 
etkinlikte çocuklarla gençlere ne okuduk-
larını sorduğumda ortak paydanın %80 

oranında çizgi roman olduğunu gördüm. 
Bunu duyan öğretmenlerin yüzü kararın-
ca da onlara ‘Aman, gölge etmeyin’ demi-
şimdir.”
 
Ersin Karabulut “Ortaokul yıllarımda 
Leman ve Lemanyak dergilerinden et-
kilendim ama galiba en çok çizer olmak 
istedim. O dergiyi çıkaranların sandalye-
lerinde oturup masalarında çizmeyi hayal 
ettim. Oldu.”

Ahmet Kocaoğlu “Çizgi romanı çok sevdi-
ğimden kimsenin hayal etmediği kalitede 
çizgi roman basmak istedim. Sağ olsunlar 
yakın çevrem ‘Yapamazsın’ dedi. Bilirsin 
inatçıyımdır. Yapamazsın denmesi de beni 
kamçılar. Dil bilmem, matbaa bilmem, ya-
yıncılığı bilmem. Yazı yazdık, yanıt olum-
lu geldi ve ben başladım çizgi roman ya-
yıncılığımızın çıtasını yükselten baskılar 
yapmaya.”
 
Metin Celal “Bizim evde okuyan yoktu 
ama ben nasıl olduysa okumaya merak      



sardım. Oturduğumuz yerin yakınlarında 
sinemalar vardı. Orada çizgi roman takas-
ları yapılır oyunlarla çizgi roman kazanı-
lırdı. Ben değiş tokuş etmez hepsini birik-
tirirdim.”
 
Ayşegül Utku Gürsoy “Babam çizgi roma-
na karşıydı. Annemse geceleri yorganın 
altında gizli gizli el fenerliyle çizgi roman 
okuyanlardandı. İlk ondan duydum isim-
leri.”

Nazlı Eda Noyan “Çizgi romanla babam 
sayesinde tanıştım. Babam savaş dergileri 
(çizgi romanları) alırdı. Ben onlarla başla-
yarak Zagor, Mandrake okudum. Mand-
rake favorimdi. Bakkalımıza gidip onları 
almak en büyük zevkimdi.”

 
Hicabi Demirci “Ebeveynlerim çizgi ro-
manı yasaklamıştı. Ben çizgi romana ulaş-
mak ve ebeveynlerimi atlatmak zorunda 
kaldım okumak için. O zamanlar çocukla-
rın arasındaki ilişki daha fazlaydı. Birbiri-
mize çizgi roman alıp verirdik.”

Dr. Fatih Erdoğan “Miki, renkli Miki 
Çarşamba günleri çıkardı. Babam, işten 
geldiğinde trenden iner tepeye tırmanır-
dı. Evimiz tepedeydi. Babam tırmanırdı. 
Önce başını görür ilgilenmezdim. Sonra 
omuzları. İlgimi çekmezdi. Sonra elleri, 
evet, o elleri… Dergiyi görürdüm. Her 
çarşambayı iple çekerdim. Bugün ‘Biz çok 
kitap okurduk’ diyerek günümüz çocukla-
rını küçümseyen yetişkinler var. Ben bunu 
haksızca buluyorum. O zamanlar o dergi, 
okumak için elimdeki tek olanaktı.”

Dr. Nilay Yılmaz “Çizgi filmin de etkisiyle 
Heidi okumaya merak sarmıştım. Pazar-
tesi günleri çıkardı. Her pazartesi bakkal 
daha açılmadan koşup sıraya girerdim al-
mak, okumak için. Sonrasında da çocuk 
dergileri sayesinde okuma alışkanlığım 
beslendi.”

Doç. Dr. Genç Osman İlhan “2019 yılında 
açtık çizgi roman dersini. Alanlar da du-
yanlar da hala şaşırıyor çizgi romanın ders 
olmasına. Okuma yazmayı sevdirme, keli-
me dağarcığını geliştirme, kitabı sevdirme, 
hayal gücünü geliştirme yanları vardı çiz-
gi romanın. Dünyada bunun örneklerini 
görünce karar aldık, tüm önyargıları kırıp 
yola çıktık.”

 
Hayatımız Çizgi Roman söyleşileri saye-
sinde çizgi roman okuru olup da çizgi ro-
man dışında işlerle meşgul olan okurlar 
üzerinden bir sanat dalının olumlu kat-
kısını, sanatsever olmak ve okuma alış-
kanlığı kazanmadaki etkilerini aktarmaya 
çabaladığımız son derece güzel ve özel bir 
arşiv oluşturuldu.   
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Söyleşileri merak edenler youtu-
be’daki “Hayatımız Çizgi Roman” 
kanalını ziyaret edebilirler.

______________________________________________

Hayatımız Çizgi Roman söy-
leşileri sayesinde çizgi roman 
okuru olup da çizgi roman 
dışında işlerle meşgul olan 
okurlar üzerinden bir sanat 
dalının olumlu katkısını, sa-
natsever olmak ve okuma 
alışkanlığı kazanmadaki et-
kilerini aktarmaya çabaladı-
ğımız son derece güzel ve özel 
bir arşiv oluşturuldu.  ______________________________________________
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ÇGYD BAŞKANI DR.NİLAY YILMAZ , 
04  TEMMUZ 2022’DE TRT İSTANBUL 
RADYOSUNA KONUK OLDU. 

ÇGYD Başkanı Dr. Nilay Yılmaz, 04. Tem-
muz 2022’de TRT İstanbul Radyosu’na ko-
nuk oldu.

ÇGYD Başkanı Nilay Yılmaz, 04. Temmuz 
2022’de, TRT İstanbul Radyosu, “Güne-
bakan” programına konuk olan Nilay Yıl-
maz, “Çocuk ve kitaba” ilişkin sıcacık bir 
sohbet gerçekleştirdi. Derneğimizin kısa 
tarihçesini, yapısını, bugüne dek yapılan 
çalışmaları, hedefleri anlattı. Programın 
bağlantısını eklemeyi çok isterdik ama te-
lif hakları gereği paylaşamıyoruz. 


