
       Merhaba!
      2022’nin son bültenine nasıl başlamalı? 
Yılın son ayı, ayın son günü, 2022’nin son 
bülteni… Yok, bu olmadı, bu kadar hüzünlü 
başlangıcı hak etmedi Aralık. Değil mi ki 
“İstanbul Tüyap”ta yeniden buluşabildik, 
kucaklaştık, gülümsedik, güldük, hasret 
giderdik o halde biraz neşeli olmalı bu 
bülten. 
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Tüyap İstanbul Kitap Fuarı hazırlıkları 
için yaptığımız toplantıda derneğimizin 
standını nasıl düzenleyelim, kim çalışsın, 
üyelerimizin dikkatini çekecek neler ya-
pabiliriz, yapmalıyız diye kafa yorarken 
sevgili Birsen Ekim Özen şahane bir fikir 
atıverdi ortaya: “Niye gezici değil bizim 
standımız? Üyelerimizi davet etmek yeri-
ne biz gidelim onlara.” Hepimizin yüzün-
de güller açtı. Hep bir ağızdan, “Onaylıyo-
rum,” deyiverdik. Sonrasında da kalabalık 
içinde görünürlüğümüzü nasıl arttırsak 
diye düşünürken Nihan Temiz kocaman 
gülüşüyle söz istedi, “Şöyle sevimli şık, 
neşeli, dikkat çekici, oyuncaklı bir şapka 
olsa mesela.”. O anda binbir şimşek çaktı 
gözlerde, beyinlerde fırtınalar esti. Minik 
hediyeler, çam sakızı çoban armağanı an-
malıklar… Eee fotoğraf da çekelim o za-
man, video da olsun.” derken…  
 Ertesi hafta yoğun, bol koşturma-
lı, neşeli, eğlenceli, bol itirazlı, komik ha-
zırlık süreci başladı. Üyelerimizi ziyarete 
eli boş gitmeyelim istedik, bin türlü hedi-
ye fikri geldi geçti aklımızdan. Hepsinde 
gönlümüz kaldı. Yastıktan, minik çantala-
ra, su mataralarından, kahve kupalarına, 
defterlerden, doğal taşlara atladık zıpladık 
durduk gün boyu. Ama sonunda, “İşi ki-
tap olana kalem yakışır en çok. Yazarız, çi-
zeriz, imzalarız, bakıp derneğimizi anım-
sarız,” deyip kalemde karar kıldık. Ama 
yetmedi gözümüze, yalnız kaldı kalemler, 
diye üzülürken tesadüfler denizi çıkardı 
karşımıza, hem de çarşının ortasında dal-
ga dalga. “Denizleri de hatırlayalım, de-
nizlerden hikayeler aksın kalemlerimize 
istedik. Doğa acısı tatlısı, azalanı, çoğala-
nıyla ne çok şey anlatıyor bize. İşimiz, gör-
mesek de bilmekse, hissetmek, duymak ve 
anlatmaksa doğaya kulak verelim” istedik.  

 Kuruluşundan bu yana derneğimize hizmet etmiş, destek olmuş, yol göstermiş 
onur üyelerimiz sevgili Ayla Çınaroğlu, sevgili Gülten Dayıoğlu ve sevgili Fatih Erdo-
ğan’a biraz daha özel armağanlarımız oldu. O hediyeler için de kılı kırk yardık, ne dü-
şünsek yetmedi yetmeyecek teşekkürümüzü iletmeye. 

 YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN! 



sı hayatın sonsuz rastlantılarından biriydi. 
İnsan nereye nasıl bir iz bıraktığını bilmi-
yor, bilemiyor. Her yerde izimiz var.
 Fuardaki imza günlerini bildiren 
üyelerimiz için ziyaret takvimi oluştur-
mak, saatlerden, stantlara dek ayrıntıları 
ayarlamak gibi masa başı işleri kalmıştı 
geriye. Bir de hediyelerin içine koymak 
istediğimiz küçük notlar. Şiir mi olsa mi-
nik dizeler mi derken doğa fısıldayıverdi 
yine bize: “Ağaçların sesini unutmayalım 
diye, doğadan kopardıklarımızı, denizler-
den alıp denizlere verdiklerimizi, her solu-
ğun kıymetini… Her şeye rağmen umudu 
unutmayalım diye en çok. Dayanışmayı, 
birbirimizi kucaklamayı, aşkı, sözü, özü 
ve eylemi unutmayalım, yazalım, çizelim, 
anlatalım. Umuda tutunalım.”
 Fuar boyunca hediyelerimiz ve 
hayal şapkamız sevgili Demet Ekmekçi-
oğlu’ya emanetti. Gözü gibi baktı, bir dalı 
kopmadan, yaprağı incinmeden sakladı 
şapkamızı, hayalimizi. 
 Uzun bir aradan sonra bir kez 
daha “Fuardayız” demek güzeldi. 39. İs-
tanbul Tüyap Kitap Fuarı biraz da bu ne-
denle daha anlamlıydı hepimiz için. Bu 
sevinci birlikte çoğalttık. Heyecanımıza 
katıldınız, şapkamızla birbirinden güzel 
anılarımız oldu. Kim bilir ne hayaller ku-
ruldu, ne dilekler tutuldu? Dileriz hepsi 
gerçekleşir. Şapkamız sessiz sedasız fuarın 
40. yılını bekliyor. Onunla paylaşılan ha-
yalleri tek tek gözden geçiriyor, yineliyor. 
40. fuara dek kırk kez tekrar etsek dilek-
lerimizi, hayallerimizi, gerçekleşir mi ki? 
Sadece düşünmek yetmez, bir an önce 
harekete mi geçmeli? ÇGYD için 2023’ün 
hareketli geçeceği şimdiden belli. Biz fırsat 
buldukça düşünüyoruz, düşlüyoruz.
 Fuarda güzel anılarımız oldu, 
birkaç fotoğraf paylaştık derneğimizin 
Instagram hesabında. Uzun bir aradan 
sonra buluştuğumuz bu ilk fuarın izle-
ri silinmesin diye fuarla ilgili ufak tefek 

         Gün boyu alışveriş ederken bir yan-
dan da “Şapka da şapka,” diye dolandık 
durduk Kadıköy’den Eminönü’ne. Çok be-
ğendiklerimize bütçemiz el vermedi, büt-
çemize uygun olanları biz beğenmedik. 
Şöyle olsun, böyle olsun diye hayaller kur-
duk durduk. Sonunda bir şapka bulduk, 
sıradan bir cadı şapkası. Ama istediğimiz 
bu değildi, neşeli, hareketli, rengârenk, 
biraz yaramaz, oyunbaz ve yine doğayı 
çağrıştıran, doğadan ilham alan, doğayla 
özdeş bir şeydi hayalimizdeki. “Eh! Ondan 
kolay ne var? Madem bir şapka dolaşıyor 
hayalimizde, haydi taşıyalım onu gerçekli-
ğe” deyip akşam saatlerinde bir pastaneye 
attık kendimizi. Çiğdem Gündeş ve Nilay 
Yılmaz çay içmeden iş yapamaz. Bardak 
bardak çay söyledik onlara, çaylarımızı 
yudumlarken yayıldık bir masaya, etrafı-
mızdaki meraklı gözlere aldırmadan çan-
talarımızdaki malzemeyi yaydık etrafa. 
Çiçekler, kirazdan küpeler, sarmaşık gülle-
ri kondurduk şapkamıza. Yavaş yavaş elle 
tutulur oldu hayalimiz. Bilmem kaçıncı 
çayımız bitmeden hayalimizdeki şapkaya 
kavuşmuştuk bile. Aynı paragrafta çok sık 
“hayal” sözcüğünü kullandığımızı biliyo-
ruz. Hatta biraz da özellikle yaptık bunu. 
Öyle çok şey hayal ettik ki hazırlanırken. 
Öyle çok heyecanlandık ki… Hayalimi-
ze kavuştuğumuzda adı çoktan belliydi: 
“HAYAL ŞAPKASI”. Fuar hazırlığı için 
toplandığımızda hayal ettiklerimizi eli-
mizden geldiğince gerçekleştirebilmiştik. 
O halde bu şapka üyelerimizin de hayalle-
rini gerçekleştirir diye sevindik, ümitlen-
dik. (Bu arada böyle işler için çok kuvvetli 
bir yapıştırıcı kullanıldığında parmaklara 
dikkat edilmesi gerektiğini de öğrendik. 
Gerçekten kuvvetliymiş. Parmak izimiz 
bir süreliğine bizi terk etti.)
 İz demişken, geçen yıl Kovid 19 
sebebiyle kaybettiğimiz sevgili Aydın İleri 
geride ne çok iz bıraktı. Ona bir anı defteri 
alırken mağazada karşımıza çıkan görevli-
nin Aydın’ın mahalledeki komşusu çıkma-

sürprizlerimiz devam edecek. Fuar bitti, 
Aralık yarılandı derken acısı bitmeyecek 
kaza ve kayıp haberleri geldi peşi sıra. 19 
Aralık’ta Aydın Ilgaz’ın ani vefatı hepimizi 
çok üzdü. Bir kez daha sabır diliyoruz tüm 
sevenlerine. 
 27 Aralık’ta Çizgi Roman Gü-
nü’nü, Ümit Kireççi’nin derlediği bilgileri 
paylaşarak kutladık. Aynı akşam Instag-
ram hesabımızda Ümit Kireççi’nin sun-
duğu canlı yayının konuğu Yalvaç Ural’dı. 
Türkiye’deki dergicilik deneyimleri başta 
olmak üzere, Türkiye’de ve dünyada çizgi 
romanın dünü, bugünü ve her gününün 
konuşulduğu yayının kaydını derneğimi-
zin Instagram hesabında izleyebilirsiniz. 
Yalvaç Ural ve Ümit Kireççi’ye teşekkür 
ederiz. 

 2023’te tüm dileklerimiz gerçek-
leşsin, barış getirsin yeni yıl. Sağ salim 
gelsin, güle oynaya gitsin. Dileğimiz, ha-
yalimiz, umudumuz bu. Hayallerimiz ço-
ğalsın, umudumuz büyüsün. 

“Bütün iyi kitapların sonunda
bütün gündüzlerin, 
bütün gecelerin sonunda
meltemi senden esen
soluğu sende olan,
yeni bir başlangıç vardır.”
Edip Cansever 

Yeni yıl kartımızı çizen Sibel Demirtaş’a 
teşekkürlerimizi sunarız. 


