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ÖZ 
 

Bu araştırmada amaç, Türkiye’de çeviri çizgi romanları bilimsel bir temelde 

incelemektir. Araştırmada çeviri çizgi romanlar süreç başlığı altında incelenirken süreç kavramı, 

hem tarihsel süreç hem de çeviri süreci anlamında kullanılmıştır. Çalışmada, çeviri çizgi 

romanlar ve çevrilme süreçleri çeviribilimsel kuram ve yaklaşımlar bağlamında ele alınmıştır. 

Çizgi roman çevirilerine yönelik tarihsel süreç 1928-2005 yıllarını kapsayan bir kronoloji ile 

değerlendirilmiş, ayrıca çeviri öncesi ve çeviri süreci kararlarının ortaya konulmasında veri 

kaynağı/bütünce olarak 1970 sonrası çeviri ve yayıncılık yapan çevirmen ve yayınevi yetkilileri 

ile söyleşiler gibi metin dışı kaynaklar kullanılmıştır. 

 Araştırmanın veri kaynaklarının değerlendirilmesinde, Türkiye’de çizgi roman 

çevirisinin ve yayıncılığının sosyal ve ekonomik koşullardan farklı dönemlerde farklı biçimlerde 

etkilendiği, çeviri çizgi romanların çevresel konumdan merkezi konuma doğru gelişerek erek 

çoğul dizgede bir yer edindiği, çeviri çizgi roman yayıncılığında niteliksel yönden kaynak metne 

yakın bir düzeye ulaşıldığı saptanmıştır. Araştırmanın diğer bulguları ise çeviri öncesi ve çeviri 

süreci kararlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesine yöneliktir. 

 

ABSTRACT 
 

The present study aims to analyse the translation of comics in Turkey on a scholarly 

basis. While inquiring into the translation processes of the translated comics, the concept of 

process has been used in the sense of both the historical process and the translation process. 

Translations of comics and the translation processes have been explored in light of the translation 

theories and approaches. In this context, a chronological analysis of the translated comics 

between the years of 1928-2005 has been conducted and as the database/corpus for the 

identification of preliminary and operational norms in the translation of comics in Turkey after 

1970s, extra-textual sources such as interviews with translators and publishers have been used. 

The findings of the study have shown that translation and publication of the comics in 

Turkey have been influenced by social and economic conditions in different ways in different 

periods, the translated comics have developed from a peripheral position to a central one and, 

thus, attained a place in the target polysystem, and there has been achieved a level closer to the 

source text in the publishing of the translated comics in terms of quality. The other findings of 

the study have been directed towards the identification of the factors that affected the preliminary 

and operational norms. 
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ÖNSÖZ 
 
Kitap, yaşamımın olmazsa olmazıdır ve bunda çizgi romanların büyük katkısı 

olduğuna inanırım. Çeviri çizgi romanları çocukluğumdan beri okurum. Küçük çaplı 

da olsa, bir koleksiyonum olduğu da söylenebilir. Bu çalışma ise, bana çeviri çizgi 

romanların daha önce bilmediğim bambaşka yönlerini görmemi sağladı. Çeviri çizgi 

romanlara duyduğum ilgiden dolayı bu çalışmada heyecanlı bir yolculuk yaptım. 

Üstelik bu yolculukta yalnız da değildim. Yürekten teşekkür borçlu olduğum güzel 

insanlarla birlikteydim. 

 

Bu bağlamda öncelikle özenli ve destekleyici yaklaşımıyla bu çalışmada 

benim için gerçek bir yol gösterici olan, bilgi ve deneyimleriyle her sorunumla 

ilgilenen, en sıkışık zamanlarda bile nezaketi ve yapıcı tutumuyla beni etkileyen 

danışmanım Doçent Dr. Alev BULUT’a yürekten teşekkür ederim. 

 

Bu çalışma beni emeklerinin önünde saygıyla eğildiğim büyük ustalarla da 

buluşturdu. Çizgi roman çevirmenliği konusunda bir ekol olan Ay BARKA’ya, beni 

yüreklendiren içtenlikli yaklaşımı, bana zaman ayırarak paylaştığı bilgi ve görüşleri 

ve yolumu aydınlatan deneyimleri için yürekten teşekkür ederim.  

 

Kendisinin de benim gibi bir çizgi roman tutkunu olması nedeniyle 

heyecanımı anlayarak güçlendiren, yoğun işleri arasında bana zaman ayıran ve kısa 

süre içerisinde bir ortak payda yakaladığımız Zeynep AKKUŞ’a değerli görüş ve 

katkılarından dolayı teşekkür borçluyum. 

 
Lal Kitâp’a da teşekkür borçluyum. Ayşe Karsel ZALİMOĞLU bana zaman ayırdı, 

içtenlikli ve sıcak bir ilgi ile sorumlarımı yanıtladı ve deneyimlerini aktardı. 

ZALİMOĞLU’na da katkılarından ötürü yürekten teşekkür ederim. 

 

Birinci yaş günümde ilk resimli kitabımı armağan ederek bir anlamda beni 

çizgi romanlara götüren kapılardan birini açmış olan Prof. Dr. Nilüfer TAPAN’a, 

tıpkı çizgi roman kahramanları gibi her an yardıma hazır olarak bana gerçek bir 
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ağabeylik yapan Araş. Gör. Dr. Fatih ULUÇ’a bu süreçteki ilgi ve desteklerinden 

dolayı çok teşekkür ederim. 

 

Bana her seyahatinden koleksiyonumun en nadide parçalarını taşıyan, sadece 

resimlerine bakabildiğim dönemlerde bıkmadan bana metinleri tekrar tekrar okuyan 

sevgili annem Havva Tülin ve küçükken beni ‘Teks Masalları’ anlatarak uyutan, 

çizgi roman sevgisini daha o yaşlardan bana aşılayan sevgili Babam Mehmet Salih 

POLAT’a, her zaman yanımda olan, yaşamımın iyi, güzel ve doğru olması için 

yılmadan uğraşan bu güzel insanlara yürekten teşekkür ederim. Ayrıca adeta bir çizgi 

roman kahramanının sahip olduğu dürüstlük ve adalet duygusuyla bana daima örnek 

olan sevgili dedem Hasan Cemil POLAT’a ve hepsi ayrı ayrı birer çizgi roman 

karakteri kadar renkli olan tüm aileme bana verdikleri destek için çok teşekkür 

ederim.  

 

Ve Sevgili Gülçin’e, Örümcek Adam’ın Mary Jane’ine, gösterdiği sabır, 

anlayış ve sevgi için yürekten teşekkür ederim.  

 

Bu çalışma beni bir çok çizgi roman dostuyla da tanıştırdı. Hepsine 

dostlukları için içtenlikle teşekkür ederim.  

 

Ayrıca, Çeviri Bilim Dalı’nın bana emekleri geçen öğretim elemanlarına ve 

en zor zamanlarımda dostlukla yanımda yer alan sınıf arkadaşlarıma da çok teşekkür 

ederim. 

 

Çocukluk arkadaşlarım, benim için birer özgürlük ve adalet savaşçıları olan, 

hayata bakışımı biçimlendiren, Zagor, Çiko, Martin, Java, Örümcek, Gözüpek, Red 

Kit, Düldül, Rin Tin Tin, Asterix, Obelix, Ideefix, Teks, Kit Karson, Fantom, 

Batman, Alaska, Gamlı Baykuş, Mister Blöf, Gümüş Kayakçı, Çelik Blek, Mister 

No,  Krueger, Doktor Sallaso, Konyakçı (unuttuklarım beni bağışlasınlar) ve 

diğerlerine de bu bağlamda teşekkür etmezsem doğru olmaz. Hepsine teşekkürler… 
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Neil Armstrong Ay’a ilk adım attığında ‘Benim için küçük, insanlık için 

büyük bir adım’ demişti. Benim içinse burada tersi geçerli: Bu çalışma, Türkiye’de 

çeviri çizgi romanlar konusunda küçük bir adım, çeviri çizgi romanlara duyduğum 

sevgi ve ilgi açısından benim için ise büyük bir adım… 
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GİRİŞ 
 

İçinde bulunduğumuz zaman diliminin en önemli göstergelerinden biri de, 

iletişim araçlarının hızla değişmesi ile insanlararası ve kültürlerarası bilgi 

alışverişinin yaşamın tüm alanlarını etkileyen bir yoğunluk kazanmış olmasıdır. 

Temelde bir bilgi aktarımı olan çeviri uğraşını değişik bilgi alanlarından uzmanlık 

dallarını da ilgilendiren bir etkinliğe dönüştüren bu durum, çeviri çalışmalarının 

bilimsel bir kimlik kazanmasını ve özerk bir bilim dalı olarak hızla gelişmesini de 

kaçınılmaz kılmıştır (Göktürk, 2004: 20).   

 

Değişik kültürler arasında kurulan bir köprü olarak çeviri eylemi, metin içi ve 

metin dışı düzlemlerde farklı boyutları olan karmaşık bir eylemdir. Çeviri eyleminin 

değişik boyutlarını ve sorunlarını veriler ve bulgulara dayanarak irdeleyen 

çeviribilimin inceleme alanlarından biri de özel alan çeviri ürünleridir (Yazıcı, 2004: 

111). Bu çalışmayı yönlendiren temel amaç da, bir özel alan ürünü olarak çizgi 

roman çevirilerini bilimsel bir bakış açısıyla inceleyerek bugüne değin bilimsel 

çalışmalara sınırlı bir biçimde konu olmuş bir alana belirli yönleriyle ışık tutmaya 

çalışmaktır. Diğer bir anlatımla, araştırmayı yönlendiren amaç ve gerekçe Türkiye’de 

batı dilleri ve kültürlerinden Türkçe’ye yapılan çizgi roman çeviri süreçlerine 

çeviribilimsel bir bakış getirebilmektir. Araştırmanın gerekçesini de oluşturan bu 

olgudan yola çıkarak, araştırma kapsamında şöyle bir yol izlenecektir: 

 

Metin ve resimden oluşan çizgi romanlar bir kurgu ekseninde geliştirilen 

kurmaca bir metin türüdür ve ana bileşenleri metin ve resimdir. Araştırmanın birinci 

bölümünde metin türü olarak çizgi roman ele alınacak ve bu konuya ilişkin bilgiler 

ana çizgileri ile aktarılacaktır. Bu bağlamda bir yazın metin türü olarak çizgi 

romanların genelde kültür, özelde popüler kültür kapsamındaki işlevleri de ele 

alınacaktır. 

 

Araştırmanın ikinci bölümünde ise, incelemenin kuramsal dayanağını 

oluşturan çerçeve çizilecektir. Çeviribilime yeni bakış açıları getiren kuramlar 

arasında Itamar Even-Zohar’ın çoğul dizge kuramı ve Gideon Toury’nin betimleyici 
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çalışmaları/normları önemli bir yer tutar. Even-Zohar’ın çoğul dizge kuramına göre 

çeviri yazını öncelikle erek dizge/erek kültür/erek yazın içerisinde işlevi olan bir 

üründür ve erek çoğul dizge içerisinde çevresel ve merkezi olmak üzere devingen 

katmanlaşma ilkesi doğrultusunda değişik konumlarda bulunabilir. Çeviri metin erek 

kültür içinde erek odaklı çeviri kararları sonucu çok yakın ve yerel bir konum 

alabileceği gibi kaynak odaklı çeviri kararları sonucu yabancı ve uzak olarak da 

algılanabilir. Toury’e göre de, çeviri metinleri kaynak dizgenin değil de, erek 

dizgenin bir ürünüdür ve bu nedenle incelemelerin/betimleyici çalışmaların odak 

noktasını erek metinler oluşturmalıdır. Toury’nin betimleyici çalışmalarında önemli 

olan, çeviri normlarının ortaya konmasıdır (Yazıcı, 2005). Bu noktada da çeviri 

öncesi süreç ve çeviri sürecini etkileyen normları/kararları betimlemek gerekir. 

Çalışmanın kuramsal temelini oluşturan bu görüşler doğrultusunda amaçlanan da, 

Türkiye’de çizgi roman çevirilerinin çeviri öncesi ve çeviri sürecinde etkili ve 

belirleyici olan olguları/normları saydamlaştırabilmektir. Çünkü çeviri süreci baştan 

sona bir karar süreci ve normlara dayalı kararların toplamıdır.  

 

Araştırmanın ana bölümünü oluşturan üçüncü bölümü yönlendiren çıkış 

noktası da, bu nedenle, benimsenen kuramsal düzlemde temel alınan görüşler 

doğrultusunda Türkiye’de çeviri çizgi romanları erek dizgenin ürünleri olarak ele 

alarak çeviri öncesi ve çeviri süreci normlarını/kararlarını ortaya koyabilmektir. Bu 

bağlamda çeviri çizgi romanlar erek yazın çoğul dizgesinin bir türü olarak ele 

alınacaktır. Toury’ye göre normların betimlenmesinde iki tür kaynak kullanılabilir: 

Çeviri metinlerin kendileri ve metin dışı kaynaklar (Gürçağlar, 2005: 20). Türkiye’de 

çeviri çizgi romanların kaynak metinlerine ulaşma güçlüğü, her kaynak dile egemen 

olamama gibi nedenlerle bu araştırmada çeviri normlarının betimlenmesinde metin 

dışı kaynaklar veri kaynağı olarak kullanılacaktır. Aynı gerekçeyle ürün odaklı bir 

yaklaşım yerine süreç odaklı bir yaklaşım benimsenecektir. Süreç odaklı inceleme ise 

çeviri süreci öncesi ve çeviri süreci kararları olmak üzere iki ana eksende 

gerçekleştirilecektir. Bu bölümün metin dışı önemli bir kaynağı oluşturacağımız 

kronolojidir. Çevirmen ve yayınevi görüşleri de metin dışı kaynaklarda önemli bir 

yer tutar, bu nedenle bu çalışmada çeviri süreci değerlendirmesinde veri alanı olarak 

seçilen 1970 sonrası dönemde çizgi roman çevirisi konusunda uzmanlaşmış kişiler 
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arasında yer alan Ay Barka ve Zeynep Akkuş ile söyleşi yapılarak çeviri kararları ile 

ilgili görüşlerinden yararlanılacaktır.  

 

Metin dışı kaynak olarak oluşturmayı amaçladığımız ve 1928–2005 dönemini 

kapsayacak kronolojinin verileri, Türkiye’de hangi dönemlerde hangi çizgi 

romanların çevrildiğine, tarihsel dönemlerin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik 

koşullarının çizgi roman çevirilerine nasıl yansıdığına, diğer bir anlatımla çizgi 

roman çeviri politikalarına ışık tutacaktır. Gerek kronoloji gerekse kronolojinin 1970 

sonrası bir dönemini bütünce alan çevirmen ve yayınevi söyleşileri ile öncelikle şu 

sorulara yanıt aranacaktır: 

 
• Türkiye’de çizgi roman çevirilerinde hangi dönemlerde yoğunlaşmalar 

vardır? 

• Yayınevleri yayınlayacakları çizgi romana nasıl karar vermektedirler? 

• Yayınevlerinin çeviri sürecindeki etkinliği ve çeviri politikaları nedir?  

• Yayınevi ile çevirmen arasında işleyen sürecin gelişimi nasıl olmuştur 

(sözleşme ve iletişim)? 

• Çevirmeni genelde çizgi roman çevirmeye (ya da belirli bir çizgi romanı 

çevirmeye) yönelten kararlar nelerdir? 

• Çeviri süreci öncesi çevirmen tarafından ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır? 

• Çevirmene çeviri sürecinde ve öncesinde olası destek birimlerinin (editör, 

redaktör vs…) varlığı ve varsa işleyişi nasıldır? 

• Çevirmenin kişisel çeviri stratejisi ve politikası nedir? 

• Çeviri sürecinde karşılaşılan aktarım zorlukları (kültürel, dilsel) karar 

aşamasında nasıl aşılmaktadır? 

 

Metin dışı kaynakların yukarıda yer alan çerçevede genel bir bakış açısıyla 

değerlendirilmesinde, kaynak odaklılık ve erek odaklılık gibi ölçütler bakış açımızı 

yönlendirecektir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, araştırmanın bulguları ve 

bulguların değerlendirilmesi araştırmanın kapsamı ile sınırlı olacaktır.  
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1. METİN TÜRÜ OLARAK ÇİZGİ ROMAN 

1.1 Kültürel ve Toplumsal İşlevleriyle Çizgi Roman 
 

Çeviri çalışmalarında metin türünün belirleyici özelliklerinin saptanması, 

Bulut’un (1993: 90) deyişiyle “kimlik-kartı”nın çıkarılması çeviri sürecinin önemli 

bir aşamasıdır. Bu araştırmada ürün odaklı bir yaklaşım izlenmediğinden çizgi roman 

metin türünü belirleyen biçimsel/söylemsel özellikler üzerinde durulmayacak, 

araştırmanın konusunu doğrudan ilgilendiren yönleri kısaca aktarılacaktır. 

 

1.1.1 Çizgi Romanın Tanımı 
 

Çizgi romanların tanımlanmasında uzlaşmamın sağlandığı bir tanımdan söz 

edebilmek güçtür. Çizgi romana bakışın değişmesi ve çizgi roman tekniklerinin 

sürekli gelişmesinin doğal bir sonucu olarak çizgi roman tanımları da sürekli bir 

değişim gösterir. Çizgi roman tanımları ile ilgili olarak bu noktayı özellikle öne 

çıkartan Mccloud (1994: 23) da, çizgi romanı tanımlama çabasının açık yapılı bir 

süreç olduğunu, her yeni kuşağın yeni tanımlar üreteceğini aşağıda yer aldığı gibi 

resim ve metin kullanarak şöyle anlatır:  

 

 
                                                                        Resim 1: Çizgi Romanın Tanımı   (A.e.) 
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Ancak değişik bakış açılarına ve değişik tanımların varlığına karşın ortak 

noktaların dolayısıyla uzlaşmaların olduğu tanımlar da vardır. Genel bir bakış 

açısıyla ele aldığımızda, öncelikle çizgi romanın metin ve resim olmak üzere iki ana 

bileşenden oluştuğunu söyleyebiliriz. Eisner’e (2005: 8) göre çizgi roman resim ve 

metnin bir tür montajından oluşur ve okurun da bu nedenle hem sözel hem de görsel 

alımlama yetisine sahip olması gerekir. Görüldüğü gibi, metin ve resim çizgi 

romanın birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmaz iki temel öğesidir. Bu iki 

öğenin oluşturduğu bütünde kimi durumlarda metin daha ağırlıklı konumda, kimi 

durumda da resim daha ağırlıklı konumda olabilir. Son çözümlemede çizgi roman, 

metin ve resim gibi birbirinden tümüyle farklı iki öğenin bir kurgu eksenindeki 

bileşiminden oluşan bir anlatım sanatıdır (Horn, 2004, çev. Gürdağcık). Çizgi 

romanların belli bir eksende kurgulanması, çizgi romanların kurmaca niteliklerine, 

dolayısıyla yazın dizgesi içinde yer alan bir yazın türü olarak görülmesine de işaret 

eder.1   

 

Çizgi romanın yazınsal ve görsel iki metinden oluştuğunu düşünürsek, metin 

türü açısından bütün alıcı odaklı metinler gibi okur üzerinde bir etki bırakması 

gerekmekte ve alıcı odaklılık ile tanımlanmaktadır. Bu melez metin türü, görselliğin 

ön plana çıktığı çizgi roman formatında yazıyı görüntüyü açıklayan ikincil bir işleve 

indirgemektedir. Sürekli bir film formatında olmayan görüntü kareler halinde kendini 

açıklayabilmek için yazıdan destek almaktadır. Görsellikten etkilenen bu yazılı metin 

türüne bütün yazınsal metinler gibi anlatımsal ve yaratıcı nitelemeleri ile 

yaklaşılabilir (Bulut, 2002: 18-19). 

 

Öte yandan resim ve metin bileşiminden çizgi roman olarak söz edebilmek 

için ürünün basılı olması da gerekir. Basılı olma özelliği, çizgi romanı modern çağda 

oluşmuş yeni bir sanat türü olarak ele alan Cantek’e (2002: 21) göre de, çizgi 
                                                 
1 Bir yazın türü olarak çizgi romanlar, çocuğa ve yazına yönelik yaklaşımların değişmesine koşut bir 
gelişim çizgisi yansıtır. Çizgi romanların bir yazın türü olarak yazın dizgesi içerisinde ele alınması bu 
araştırmanın kapsamıyla doğrudan ilgili görülmediğinden bu bağlamda bu yönlerine 
değinilmeyecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için:  
Bkz. Selahattin Dilidüzgün, Çağdaş Çocuk Yazını, Yazın Eğitimine Atılan İlk Adım, İstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, 1996; İkinci baskı, İstanbul, Morpa Yayıncılık,2003. 
Bkz. Necdet Neydim, Çocuk ve Edebiyat, Çocukluğun Kısa Tarihi Edebiyatta Çocuk Figürleri, 
İstanbul, Melisa Matbaası, 1998. 



 6

romanın öncelikle vurgulanması gereken belirleyici özelliklerinden biridir. Cantek 

(A.e., s. 22) çizgi bantlar ve çizgi romanların ortak yönlerini şöyle sıralar: 

 

• Birbirini izleyen resimlerle anlatılan bir öykü 

• Karakterlerin bir maceradan diğerine süregelen özellikleri 

• Konuşma veya metnin resim içinde yer alması 

• Resim ile metnin bir bütün oluştururken resmin ağır basması 

• Düzenli aralıklarla yayımlanması  

 

Yukarıda sıralanan özelliklerde metin-resim bileşiminde vurgu özellikle resim 

üzerindedir. Gerçekten de, her ne kadar özellikle ülkemizdeki ilk çizgi roman 

örneklerinde metne ağırlık verilmiş, hatta kimi yabancı örneklerin aktarımında çizgi 

romana kaynak metinde bulunmayan uzun açıklama metinleri eklenmiş olsa da, çizgi 

roman kurgusunun temel taşı resimdir. Resim çizgi roman ile sinemayı birbirine 

yakınlaştıran bir boyuttur ve bu iki sanatın karşılıklı etkileşimlerini de büyük ölçüde 

yoğunlaştırır:  

 

“Renk kullanımı, olayın sahne sahne bölünmesi, bakış açısı değiştirerek 
kurguyu güçlendirme, uzun alan kadrajı, yavaş yavaş yaklaşan görüntü veya iç 
derinlik üzerindeki ışık oyunları gibi anlatım teknikleri çizgi roman ile sinema 
arasındaki alışverişin verimli birkaç sonucudur.”(A.e., s. 24) 

 

Tüm bu tanımlar konunun çevresini ana çizgileriyle aktarsa da, kanımca çizgi 

romanın en önemli özelliği ve onu tekil kılan önemli bir diğer gücü daha vardır: 

Özgün bir evren yaratabilme gücü konusunda Ceran’ın (2004: 28) görüşleri ise 

şöyledir: 

 

“Çizgi roman kimilerinin iddia ettiği gibi sinemanın kâğıt üzerindeki 
karşılığı değildir. Çizgi roman sinemadan çok daha önce oluşmaya başlamış, 
gelişim aşamasında sinemanın tekniklerinden yararlanmış, ancak kendine 
onunkinden çok daha farklı bir yol çizmiş bir sanat dalıdır. Çizgi roman, 7. 
sanat sinemadan sonra (bazılarının savunduğu gibi 9. sanat değil) 8. sanat 
olarak kabul görmüştür. Çünkü kendine has anlatım tarzlarına sahip bağımsız 
bir evren ‘yaratma’ imkanına sahiptir.”  
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Burada çizgi roman – sinema ilişkisini irdelemek, çizgi romanın ayırt edici 

özelliklerini belirlemek için yararlı bir yol olabilir. Her ne kadar her iki sanatın 

anlatım teknikleri arasında yakınlıklar gözükse de, aralarında göz ardı edilemeyecek 

temel bir fark da vardır. Çizgi romanın sinemadan ayrılan özellikleri çizgi romanı 

tanıma açısından da önemlidir. Sinema’da öyküler, durağan görüntüleri/kareleri arka 

arkaya ve çok hızlı oynatma tekniği kullanılarak bir tür akıcılık ve hareketlilik 

illüzyonu ekseninde anlatılır, ancak çizgi romanda kareler sabit ve hareketsizdirler. 

Öyküyü hareketlendirme, ona bir akıcılık kazandırma tamamen okuyucunun 

alımlama koşullarına bağlıdır. Bir anlamda çizgi romanda anlatılan öyküye zaman 

olgusunu katan okuyucudur, dolayısıyla öykünün akışı okuyucuun zihninde oluşur 

(Kutlu, 2005a).  

Bilindiği gibi, zaman görece bir kavramdır, gözlemci ve koşullara göre farklı 

farklı algılanabilir. Bu açıdan baktığımızda çizgi roman sanatında da kareyi 

belirleyen panellerin okuyucuya bir tür gözlem noktasını işaret ettiği, dolayısıyla 

zamanı belirlediği söylenebilir. Eisner’e (A.g.e., s.28)  göre panellerin bu rolleri bir 

müzik parçasındaki metronomun rolüne benzetilebilir. Eisner, bunu şöyle aktarır: 

 

 

                                                                     Resim 2: Çizgi Romanda Zaman     (A.e.) 
 

Çizgi romanın tanımı bağlamında yararlandığımız sinema–çizgi roman ilişkisi 

dikkate değer bir gelişim çizgisi izleyerek günümüzde oldukça farklı bir konuma 

gelmiştir. Bu iki sanatın salt birbirlerinin anlatım tekniklerini kullandıklarını 

belirtmek, aralarındaki bağı ve ilişkiyi tanımlamak için artık oldukça yetersiz kalıyor 

ve teknoloji değişmelerin etkilerini göz önüne almamızı gerektiriyor: 
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 “Matrix gibi bir film, bu alandaki değişmenin iki estetik düzlemdeki, 
hem çizgi roman hem de film düzlemindeki değişmelerini yansıtmaktadır. 
Çizgi roman kendi çizgi dünyasını mekanın içinde düzenler, film, ise 
kendininkini zamanın içinde. Ama hem çizgi roman hem de film, bir tür iç 
itkiyle bu sınırlılıklarını aşmaya çalışırlar sanki. Sinemada dörde bölünmüş 
perde (‘Timecode’ ; 2000, yön. Mike Figgis) görüntüleri, mekân içinde sunma 
girişimi olarak anlaşılabilirse, Martix, zamanın soyut ve zorlayıcı olma 
özelliğini de elinden almıştır.” (Atayman, 2004: 192) 

 

Çizgi romanın, kurmaca özelliğinden kaynaklanan yukarıda değindiğimiz 

yeni bir evren yaratma gücü, çizgi romanın iletisinde okuyucunun rolü ile doğrudan 

ilgili olan bir yöndür. Belirttiğimiz gibi, çizgi romanın temel özellikleri arasında 

bulunan düzenli aralıklarla yayımlanması ve kahramanların bir maceradan diğerine 

aktarılması, çizgi romana, kurgu ve/ya da konuya karakter boyutunu da ekler. Çizgi 

romanlardaki karakterler her yeni macerayla gelişerek okuyucu için bildik ve tanıdık 

bir karakter haline gelirler. Böylece karakterin her yeni macerası okuyucunun daha 

önceden oluşturduğu evrene ve zaman dilimine yerleştirilerek algılanır. Bu evren her 

çizgi roman ve her okuyucu için tekil ve özeldir. Aynı çizgi roman farklı 

okuyucuların algılamalarında farklı evrenler yaratabilir. Kuşkusuz bu yazın türlerinin 

temel bir özelliğidir ve bir yazın türü olarak çizgi romanlar için de geçerlidir. Özetle, 

çizgi roman iletisi ve işlevi, yaratıcının ve okuyucunun hayal güçleri arasında 

kurulan tekil, özgün ve karmaşık bir bileşimde oluşur. Kanımca, çizgi romanın temel 

büyüsü de bu bileşimden kaynaklanır. 

 

Bu noktada çizgi romanın gelişim döngüsü içerisinde oluşmuş iki temel 

biçemin arasında bir ayrım yapmak yararlı olacaktır (Cantek, a.g.e., s.27):  

 

• Kahraman çizgi romanı 

• Yaratıcı çizgi romanı  

 

Kahraman çizgi romanı grubuna giren örnekler, herhangi bir anlatıyı çizgi 

roman teknikleri ile iletmek üzerine kuruludur. Anlatılar genelde aksiyon kurgusuyla 

yansıtılmakta ve araya kurguyu desteklemek amacıyla mizah öğeleri de 

serpiştirilmektedir. Burada kısmen de olsa öyküyü anlatan kişi okuyucu için 

önemsizdir, ağırlık anlatı üzerindedir. Kahramanlar, sıradan insanlar, iyiler ve kötüler 
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arasındaki ilişki son derece belirgindir ve altı çizilidir. Bu özellik okuyucunun 

sunulanlarla özdeşleştirmesini kolaylaştırır.  

 

Yaratıcı çizgi romanı grubuna giren örnekler ise, daha çok 1960’larla birlikte 

çizgi romanın artık iyiden iyiye bir sanat kimliği kazandığı dönemlerde kendilerini 

göstermeye başlamışlardır. Belli bir yaratıcı tarafından oluşturulan yaratıcı çizgi 

romanlarda karakterler ve öyküler ağırlıkla gerçek yaşamdan alınır. Karakterler, 

kahraman çizgi romanların tersine insana özgü her türlü davranışı sergilerler.  Vurgu 

da karakterler üzerinde yoğunlaşmakta ve çeşitli yabancılaştırma efektleri ile 

okuyucunun kendini karakter ve öykülerle özdeşleştirmesi engellenmeye 

çalışılmaktadır (A.e.). Son dönemde ise bu iki biçem arasındaki farklar giderek 

kaybolmakta ve biçemler birbirlerine yaklaşmaktadır. Özellikle kahraman çizgi 

romanlarında yer alan ‘kusursuz kahraman’ imajı önemli değişimler geçirmiştir. Bu 

değişimin ilk örneklerinde biri de Örümcek Adam’dır. 1963’de Stan Lee ve Jack 

Kirby tarafından yaratılan Örümcek Adam, sorunları olan bir kahraman tipi olarak 

sunulmuştu. Süper güçlerini kullanarak savaştığı kötülerin yanında, ev kirası, geçim 

derdi, okul, karşı cinsle ilişkiler gibi sorunlarla boğuşuyor, hedef okuyucu kitlesinin 

yaşadığı sorunları bizzat kendisi de yaşıyordu. 90’lı yıllar ise, çizgi roman 

kahramanlarının artık sorunlu olmaktan çıkıp, sorunun kaynağı konumuna geldikleri 

bir dönemdir. Kahramanlar, insani yönleri ve dürtüleri ön plana çıktıkça, 

bulundukları dünyayı sorgulamaya ve kafalarında oluşan ‘burada yolunda gitmeyen 

bir şeyler var’ duygusuyla boğuşmaya başlarlar. Dolayısıyla 90’lı yıllarda klasik 

anlamdaki çizgi roman kahramanlarının da ölüm yolculukları başlamış olur 

(Atayman, a.g.e., s.187). 

 

Görüldüğü gibi,  biçemler arasında süregelen farklara karşın aralarında 

belirgin bir yakınlaşma da söz konusudur artık. Ancak değişmeyen ve varlığını 

sürdüren boyut ise yaratıcı ile okur arasındaki büyülü ilişkidir. Diğer bir anlatımla, 

büyülü bileşimin formülü biçemlerdeki değişimlere karşın değişmemektedir.  
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1.1.2 Kültürel Boyutuyla Çizgi Roman 
 

Çizgi romanları kültür bağlamında ele alındığında çizgi romanların öncelikle 

popüler kültürün bir ürünü olduğunu belirtmek gerekir.2  Popüler kültür, her şeyden 

önce gündelik yaşama özgü bir kültürüdür. İletişim devriminden önce popüler 

kültürün hedef kitlesi, endüstri devrimi sonrası köyden kente göç eden ve üretim 

döngüsünün yükünü çeken yeni toplumsal sınıf olarak belirlenebilir. Televizyon ile 

başlayan ve internet ile akıl almaz bir hızda ilerleyen iletişim devrimi ile birlikte artık 

yer kürenin herhangi bir yerleşiminde bulunan herhangi bir toplumsal sınıfın 

bireyleri de genel/küresel bir popüler kültür ve onun ürünlerinin yoğun 

bombardımanı altına girmiştir.  

 

“Bütün popüler kültür örüntüleri, reel yaşamı yarattığı aldatımcı 
(manipülatif) fantezi dünyasında aynı ile tekrarlayarak, reel yaşamın 
sürdürülmesini kolaylaştırır. Bu da izleyici (veya tüketici) için reel yaşamın 
yerine başka türlü bir yaşam olabileceğini düşünmenin yollarını tıkar, var 
olanı benimsemenin acısını ve kırıklığını hafifletir” (Cantek, a.g.e., s.18). 

 

Bu saptama ışığında baktığımızda, popüler kültür ile yönetici sınıfın 

arasındaki ilişkiyi de açıkça görebiliriz. Günümüz toplumunun bireyi, bir yandan 

iletişim devriminin gücüne güç kattığı medya, öte yandan küresel kapitalist sistemin 

dayattığı ekonomik kaygılar nedeniyle yoğun bir baskı altındadır. Bu durum 

bireyleri, nesne doğaları gereği ucuz, kolay tüketilebilir olma, kolay erişilebilir olma 

gibi özelliklere sahip popüler kültür örüntüleri ve ürünleri karşında zayıf, hatta bir 

anlamda da bu ürünlere muhtaç kılmaktadır. Sonuçta bu ürünlerin sağladıkları geçici 

rahatlama bireye, var olan yaşam ve gerçek dünyanın koşullarını değiştirmeye 

çalışmaktan çok daha kolay bir seçenek olarak gözükmektedir. İnsanların gerçekler 

karşısında çaresiz kaldıkları dönemler kaçışların arandığı ikonlara sığınıldığı 

dönemlerdir. Bu nedenle yaşam koşullarının ağırlaşması Cantek’in (A.e., s.19) 

deyimiyle ikonların yaratılmasını da elverişli kılar.   

                                                 
2 Dolle-Weinkauff da çizgi romanları popüler bir yazın türü olarak ele alır. Ayrıntılı bilgi için bkz. :  
Dolle-Weinkauff, Bernd: Comics, Geschichte einer populären Literaturform in Deutschland Seit 1945, 
Weinheim und Basel, Beltz Verlag, 1990. 
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“İnsanların varolan düzen içindeki statülerini değiştiremediği dönemler, 
ikonoloji yaratımına ziyadesiyle elverişlidir. İkon insanın yaşantısından, 
kişiliğinden ve zevklerinden yola çıkarak dışarıdaki gerçeğe uyum sağladığı 
(veya uyum sağlıyorum diyerek kendine başka türlü yer bulduğu) bir araçtır.”  
 

Popüler kültürün koşullandırma/yönlendirme araçları olarak ikonlardan söz 

ederken, ikonların göstergesel boyutunun da altını çizmek gerekir hiç kuşkusuz. 

Atayman’a (A.g.e., s.53-54) göre,  popüler kültür, durmadan yeni tanrıların, yarı tanrı 

daimonia’ların, cinlerin, melek ve şeytanların üretildiği bir Olimpos dağı fabrikası 

gibi bir şey olarak da görülebilir ve bizler de bu fabrikanın yarattığı göstergeler 

kaosu içinde yaşamak zorunda kalırız.  

 

“Üzerimize yağan tanrılar, şeytanlar, iyiliksever melekler, kurtarıcılar, 
gündelik hayatımızın göstergeler kaosu içinde bizimle oynayıp duruyorlar. 
Göstergeler hayatımızı kurtarıyor, yıkıyor, yapıyor, ruhumuzu kurtarıyor, 
iyileştiriyor, erotik dünyamızı kendince kurup temsil ediyor. Ne var ki bunlar 
arasında da bir ayrım yapmak gerek. Birçoğu ıvır zıvır bunların; zamanı 
kötüye kullanıp ciddi şeyler düşünmemizi önlüyor, aklımızı ekonomik politik, 
toplumsal sorunlara takmamıza meydan vermiyorlar”  (A.e., s.53-54). 

 

Popüler kültür ürünleri ile iktidarın ya da sistemin ilişkisi her zaman yalın ve 

açık değildir kuşkusuz. Popüler kültür ürünlerinin toplumun her katmanı tarafından 

kolay erişilebilir olması hem iktidar için hem de muhalefet için çekici bir yöndür. 

Açıkçası,  popüler kültür ürünlerinden iktidar da yararlanabilir, iktidara karşı 

görüşler de yararlanabilir. Bu durum ürünlerin türleri arasında olabileceği gibi, 

herhangi bir ürünün kendi tarihsel gelişim çizgisi içinde de ortaya çıkabilir. Bu 

nedenle, kanımca, çizgi romanları popüler kültürün içinde değerlendirirken tümüyle 

iktidar ya da tümüyle muhalefet odaklı çıkarımlarda bulunmak doğruyu yansıtmayan 

bir genelleme olur. Bu tür bir değerlendirme, her çizgi roman için kendi 

tarihselliğinde ayrı ayrı yapılmalıdır. Çizgi romanlar için bu bağlamda yapılabilecek 

en sağlıklı genelleme, çizgi romanların hedef kitleye, özellikle gençlere ulaşmada 

hızlı ve etkili bir araç olduklarıdır. Bu olguya dayanarak çizgi romanların iktidar ya 

da muhalefet ilişkisi için şöyle diyebiliriz: Özellikle iletişim devrimi öncesi dönemde 

hedef kitleye hızlı ve etkili bir biçimde ulaşabilme aracı olarak çizgi romanlar, 
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değişik dönemlerde değişik amaçlar için hedef kitleyi etkileyebilmek için 

kullanılmıştır.   

 

Bu noktada önemli bir örnek olarak 2. Dünya Savaşı ve sonrası dönemdeki 

Amerikan çizgi romanları verilebilir. Marvel firması bu dönemde iktidarın parasal 

desteğini arkasına alarak Captain America (Yüzbaşı Amerika) adlı bir süper 

kahraman yaratmıştır. Bu kahramanın maceralarında kötü karakterler olarak 

çoğunlukla Japonlar ve Almanlar kullanılmıştır. Dönemin hemen hemen tüm Marvel 

çizgi romanlarında görülen bir uygulamadır bu. Aşağıda bu yönelimi somut bir 

biçimde aktaran iki çizgi roman kapağı ve Marvel’in konuya yaklaşımını belgeleyen 

yine Marvel tarafından 1947’de yayınlanan The Secrets Behind the Comics adlı 

yayından bir bölüm görmekteyiz.   
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                         Resim 3: Propaganda Aracı Olarak Çizgi Roman  (Daniels,1991: 27) 
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Resim 4: Captain America Hitleri’i Yumruklarken   (A.e., s.38) 
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      Resim 5: Human Torch, Kremlin Semalarında Bir Alman Uçağına Saldırıyor…                       
(A.e., s.30)  
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2. Dünya Savaşı sonrasında Yüzbaşı Amerika bir biçimde ortadan kaldırılmış                       

ve 1980’lere kadar Marvel yayınlarında yer almamıştır. Benzer bir durum DC 

Comics’in ünlü karakteri Batman – Yarasa Adam için de geçerlidir. 1940’larda 

Batman de bazı maceralarında Japon rakipleriyle mücadele etmiştir (Atayman, a.g.e., 

s.187). 1950’lerde Fredric Wertham adlı New York’lu bir psikiyatr’ın çizgi 

romanlara karşı başlattığı hareket, dönemin savaş sonrası koşullarının da etkisiyle 

toplumda kısa zamanda etkisini göstermiştir. Wertham’ın çizgi romanlara karşı 

suçlamaları 1954’te Senato alt komitesine kadar ulaşmıştır. Kısa süre içerisinde 

toplumun ve iktidarın çizgi romanlara bakışı değişmiş, toplum çizgi romanları 

gençlik için bir tehlike olarak görmeye başlamıştır (Daniels, a.g.e., s.73-74). 

Görüldüğü gibi, çizgi romanların politik konumları farkı tarihsel dönemlerde farklı 

yaklaşımlar ortaya koyabilmektedirler. Ülkemizde de GIRGIR bu bağlamda 

verilebilecek iyi bir örnektir. Oğuz Aral öncesi ve sonrası diye kabaca ikiye 

ayırabileceğimiz dönemlerde dergi iktidar ile ilişkisi bakımından çok farklı çizgilerde 

bir yayın anlayışı göstermiştir.  

 

Sonuçta çizgi romanlar doğaları gereği kolay tüketilebilir, göndermeleri basit 

olan ve popüler kültürün hedef kitlesi için rahatlıkla erişilebilir oldukları için tarihsel 

dönem içersinde güçlü propaganda araçları olarak kullanılmışlardır. Ancak bu 

durum, çizgi romanın tamamen iktidarın bir aracı olarak görülmesine de yol 

açmamalıdır. Çizgi romanlar muhalif bir sesin de aracı olabilirler. Her ne kadar bir 

propaganda aracı olsalar da, çizgi romanı etkileri tüketicinin/okuyucunun 

alımlamasıyla/katılımıyla sınırlıdır. Çizgi romanın iletisi, okuyucunun beyninde 

tamamlanır, dolayısıyla okuyucunun da bu karşılıklı iletişime etkin olarak katılması 

gereklidir. Çizgi roman aracılığı ile sunulanlar, okuyucunun sınırlı hayal gücü ile 

yeniden kurgulanır. Sinema ve televizyon gibi kitle iletişim araçları karşısında ise 

okuyucu / izleyici, eninde sonunda çizgi romanlara kıyasla daha edilgen konumdadır. 

Bu nedenle de, sinema ve televizyon gibi araçların izleyiciyi yönlendirme etkileri 

çok daha güçlü olabilir. Bu durumda da, çizgi romanı bu araçların yanında daha 

‘masum’ kaldığı söylenebilir.  
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Son dönemde çizgi romanların sinemaya yaptıkları çıkartma,  çizgi 

romanların kaynaklık ettiği bir yönelim olarak görülebilir. Ancak bu yönelim çizgi 

roman yayıncılığı üzerinde olumlu bir etki de yaratamamıştır. Tanıdık/bildik çizgi 

roman kahramanları pazar ekonomisinin bir aracı olarak kullanılmaya başlanmış ve 

yoğun reklamlarla desteklenerek kazanç sağlayacak birer göstergeye dönüşmüşlerdir. 

Sözgelimi X – Men, Spider – Man, Hulk, Daredevil, Batman gibi filmler çizgi roman 

kahramanlarının ve maceralarının yol açtığı bu savı kanıtlar nitelikte bir gelişmedir. 

Sistem, çizgi roman ikonlarını en güçlü koşullandırma ve propaganda araçlarında 

kullanmaya başlamış, bir anlamda bir talep kayması yaratarak potansiyel çizgi roman 

okuyucularının ilgilerini çizgi romanlardan yeni tüketim araçlarına çekmeye 

yönelmiştir. Arka arkaya çevrilen çizgi roman uyarlamaları ile birlikte piyasaya 

çıkarılan yan ürünler (oyuncak, bilgisayar oyunu… vs) bu amacın göstergeleridir. 

Örneğin Türkiye’de günümüzde herhangi bir Örümcek Adam çizgi romanı 

yayınlanmamakta, ama oyuncakları, boyama dergileri, çıkartmaları, bilgisayar 

oyunları gibi diğer ürünler referans olarak çizgi romanın aslını değil, sinema filmini 

alarak yoğun biçimde tüketime sunulmaktadır. 

 

Daha önce değindiğimiz gibi, sanayi toplumlarında bireyi günlük uğraşlara 

gömülmüş bir kuklaya çevirebilmek için çeşitli ikonlar ve göstergeler sistem 

tarafından üretilmektedir. Çizgi roman da, kaçınılmaz olarak bu çabanın bir parçası 

olmuştur. Ancak bu çabaya katılım, bireyin kendisi ile ilgili bir sorundur, çünkü 

okuyucu kendi bakış açısına göre çizgi romanların kendisine ilettiği bilgi ve 

aktarımları kabul etme ve müdahale edebilme olanağına sahiptir. Çizgi romanın 

iletisi, televizyonun tersine, okuyucu olarak tüketicinin kendi hayal gücünün de 

devreye girdiği bir süreçle aktarıldığı için algılama bireyin kendisine kalır. Bu açıdan 

bakıldığında bireyle bir popüler kültür ürünü olarak çizgi roman arasındaki ilişki 

yalnızca bir tüketim ilişkisi olmak zorunda da değildir. Birey, okuduğu çizgi roman 

ve algılama koşulları ışığındaki seçimlerine göre bu ilişkiye uygun gördüğü yönü 

verebilir. 
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Yukarıda açıklamaya çalıştığımız farklı konumlarına karşın, çizgi romanlar 

da tüm diğer popüler kültür ürünleri gibi arz–talep dengelerine bağımlıdır. 

Üreticisinin piyasa koşulları içerisinde varlığını sürdürebilmesi için ürettiklerinin 

öncelikle satın alınmaları gerekmektedir. Temelde bu tip kaygıların sanatsal üretim 

için bir etmen olmaması gerektiği düşünülür. Ancak bu idealist yaklaşım hemen 

hemen hiçbir çağdaş sanat dalı için gerçekçi bir yaklaşım da değildir. Sanatsal 

kaygıların egemen olduğu üretimlerde de ortaya çıkan ürünler geniş kitleye hitap 

edebilme etkisini yitirmektedir. Kanımca, Çizgi roman için olmazsa olmaz bir özellik 

olarak geniş hitap edebilme özelliğinin kaybı çizgi romanın ruhuna da aykırı bir 

durumdur. Başlangıçta yüksek sanat ürünü olan, daha sonra iletişim aracı, ardından 

da popüler sanat olarak gelişen çizgi roman, günümüzde ülkelere göre değişkenlik 

göstererek gelişimini sürdürmektedir (Cantek, a.g.e., s.29). Bu noktada Türkiye’de 

çizgi roman çevirisini yansıtabilmek için bir değerlendirme ve kıyaslama temeli 

kurabilmek amacıyla çizgi romanın dünyada gelişim tarihçesini ana çizgileriyle 

özetleyerek vermek yararlı olacaktır.    

1.2 Dünya’da Çizgi Romanın Kısa Tarihçesi 
 

Yukarıdaki bölümlerde kısaca değindiğimiz gibi çizgi romanın en önemli 

belirleyici özelliklerinde biri de basılı bir medya olmasıdır, dolayısı ile çizgi romanın 

köklerini matbaa sonrası dönemde aramak gerekmektedir. Metni desteklemek için 

resimlerin kullanıldığı ilk örnekleri 17. yüzyılda William Hogart’ın The Rake 

Progress (1735) ve Marriage a la Mode (1734) adlı çalışmalarında bulabiliriz. Bu 

eserler karikatür sanatının da kökeni olmuşlardır. Hogarth’ı sonraki dönemlerde 

Thomas Rowlandson, James Gillray ve Töpffer gibi sanatçılar geliştirerek devam 

ettirmişlerdir (Cantek, a.g.e, s. 32).  Bu bağlamda çizgi roman sanatının Avrupa’dan 

çıktığı söylenebilir, ancak ona bildiğimiz biçimini vererek bir endüstri kolu olmasını 

Amerika sağlamıştır.  

 

Sonuçta bir iletiyi bir seri resim ile gönderme fikri oldukça eskidir ancak 

bildiğimiz anlamdaki çizgi romanın oluşumunda 19.yy’ın sonlarında ortaya çıkan iki 

farklı türün katkısı vardır: gazetelerdeki çizgi bantlar ve pulp (ucuz) romanlar 
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(Daniels, a.g.e., s.15).  Bu karışımda pulp türü çizgi romanın içerik kısmını 

oluştururken, çizgi bantlar da bir anlamda biçemi oluşturuyordu. 1896’da ilk çizgi 

bant olarak kabul edilen Richard F.Outcault’ın Yellow Kid’i New York Journal’da 

yayınlandı. Aynı yıllarda Frank Munsey adlı yayıncı The Argosy adlı dergisini 

basılabilecek en ucuz kağıda basarak pulp tarzının kurucusu oldu. 1912’de Edgar 

Rice Burroughs’ın Munsey’in yayınevinden çıkan Under the Moons of Mars adlı 

bilimkurgu öyküsü ve Tarzan of The Apes adlı bilindik öyküsü bu tarzın da 

standartlarını çiziyordu (A.e.). 

 

 
      Resim 6: 16 Şubat 1896 tarihinde Yayınlanan İlk Yellow Kid Çizimi  (A.e.) 

 

Başlangıçtan birinci dünya savaşına kadar olan bu ilk dönemde çizgi 

romanlar genelde çizim teknikleri bakımından çizgi bantların ve karikatürlerin 

etkisindeydi.  Yine de Windsor Mc Cay’in Little Nemo in Slumberland adlı çalışması 

gibi kopmalar da yavaş yavaş da olsa çizgi roman sanatının temellerini 

oluşturuyordu.  Savaş sonrasında çizgi romanın iyice gelişmesiyle ve okuyucular 

tarafından benimsenmesiyle birlikte yayıncılar kaçınılmaz olarak çizgi romanları 

üzerine eğildiler ve kurulan ajanslar ile çizgi roman sadece Amerika’ya değil tüm 

dünyaya yayılmaya başladı (A.e., s.36).  
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1929’da Amerika’da yaşanan ekonomik buhran da bu tarz için belirgin bir 

talep oluşturuyordu. Okuyucuyu yormayacak, gönderileri basit olan ve okuyucunun 

kendini kolayca özdeşleştirebileceği, reel hayata ve güçlüklerine katlanmayı 

kolaylaştıracak serüven öyküleri çok tutuluyordu ve halk bu öykülerde güçlü ve 

kendi dünyasının kontrol altına alabilecek karakterlerin öykülerini okumak istiyordu. 

1929’da Hal Foster’ın Tarzan’ı, Dick Calkins’in de Philip Nowlan’ın bilim kurgu 

karakteri Buck Rogers’ın öykülerini resimlendirmesi ile bugünkü bu tarza örnek 

olarak gösterilebilir.  1930’lara gelindiğinde ise bu serüven arayışı Popeye (Temel 

Reis) ve Mickey Mouse (Miki Fare) gibi kahramanlara kadar yayılmıştı (A.e., s.42).  

 

Bu yıllarda Amerika’da çizgi roman artık dergileşmeye de başladı.  İlk dergi 

1933’te çıkan Procter and Gamble firmasının promosyon olarak hazırlamış olduğu 

Funnies on Parade adlı dergisiydi (A.e., s.43). Bu dönemde çizgi roman dergileri 

genelde çizgi bantların bir araya getirilmesinden oluşuyordu. Bu nedenle bu dergilere 

“comic book” ya da zaman zaman “funny book” da deniyordu (Kutlu, 2005b).  Jerry 

Siegel ve Joe Shuster 1938’de pulp ve çizgi bantların öğelerini birleştirerek 

Superman’i ve dolayısıyla süper kahraman kavramını yarattılar. Superman daha 

sonra gelecek tüm süper kahramanlar için de bir tür referans noktası olmuştur. Bu 

anlamda “Super” kahraman kavramı bile onun etkisini anlatmaya yetmektedir 

(Daniels, a.g.e., s.22).  Superman’in kısa zamanda elde ettiği yoğun ilginin kaynağı 

1929 krizinin toplumdaki etkilerinde aranabilir. Basit dürüst insanları koruyan, 

haksızlıklara karşı savaşan, adaleti sağlayıcı kusursuz kahraman  imajı dönemin 

Amerikan toplumun arayışlarına tam anlamıyla örtüşüyordu (Cantek, a.g.e., s.43). 

 

Superman’e karşı yoğun ilgiye beraber piyasaya birçok başka süper kahraman 

daha ortaya çıktı. Marvel Comics’in The Human Torch, The Sub– Mariner ve 

Detective Comics’in Batman’i dönemin en başarılı örnekleridir. Bu kahramanlar 

yayın hayatlarına genelde toplama dergilerde başlayıp zaman içerisinde kendi 

dergilerine kavuşmuşlardır.   
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Resim 7: 1939 tarihli İlk Marvel Çizgi Roman Dergisinin Kapağı  (A.e., s. 26) 

 

2. Dünya Savaşı sonrasına kadar süren bu dönem Amerikan çizgi romanının 

bir endüstri halini aldığı altın çağı olarak da adlandırılabilir. İkinci dünya savaşına 

gelinirken Amerika hala dünya çizgi roman endüstrisinin lideri konumundadır. 

Ancak ikinci dünya savaşı sonrasında ibre Avrupa’ya doğru dönmeye başlar. Savaş 

sırasında çizgi romanlar Amerika tarafından yoğun olarak propaganda aracı olarak 

kullanılmış ve bu da Amerikan çizgi romanın iç pazara yönelmesine yol açmıştır. Bu 

durum Avrupa’nı zorunlu olarak kendi kaynaklarına dönmesini beraberinde 

getirmiştir, böylece Avrupa çizgi roman endüstrisinde hareketlenmeler başlamıştır. 

Savaş sonrası da bu ivme devam etmiştir. Süper Kahraman’lara dayanan Amerikan 

çizgi romanı zor bir dönemden geçmekteydi. Savaşı yaşayan ve savaştan dönen 

insanlar için çizgi roman kahramanları fazlasıyla soyut ve saçma gözükmekteydi 

(A.e, s.83). Diğer taraftan atom bombası ile 100.000 kişiyi öldürmüş olmak 

Amerikan toplumunda belirgin bir huzursuzluk yaratmıştı. Soğuk savaşın da etkisiyle 

Rusların (Komünistlerin) de Amerika’ya bir atom bombası atmasından 

korkuluyordu.  Şüphe ve korku toplumu etkisi altına almıştı  (Daniels, a.g.e., s.68). 

Tüm bunlara ek olarak 1954’de Fredric Wertham adlı New York’lu bir psikiyatrist 

‘Seduction of Innocent - The influence of comic books on today’s youth’ isimli bir 

kitapla çizgi romanlara karşı savaş açtı. Wertham, çizgi romanların çocuklar ve 
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gençler üzerinde son derece negatif etkisi olduğunu savunuyordu. Toplumdaki bu 

korku paranoyasının da etkisiyle suçlamalarını Amerikan Senatosunun alt 

komitelerine kadar götürebildi (A.e., s.71-72). 

 

  
                                                                     Resim 8: Wertham ve Kitabı    (A.e., s. 71) 
 

Bu dönemde Amerika’da çizgi romanlar ve çizgi romancılar üzerindeki 

toplum baskısı giderek artar. Ünlü çizer Romita (t.y., Akt: Daniels, 1991, s.74) o 

günlerden şöyle söz ediyor: 
 

“Çizgi roman işinde çalıştığımı saklardım. Çizgi roman sanatçısı olduğumuzu 
söylemek yerine ticari illüstrasyonlar yaptığımızı söylerdik. Anca 1960’larda 
insanlara çizgi roman endüstrisinde yer almaktan ne kadar duyduğumu 
söyleyebildim” (A.e.). 

 

Amerikan çizgi romancılığı bu baskıdan kurtulma yolunu “Comics Code 

Authority” adlı bir kurul kurarak, çizgi romanlara belirli kısıtlamalar getirmekte 

bulmaya çalıştı. Çizgi roman yayıncılığı ve dağıtımının kurallarını belirleyen bu kurul 

baskıları bir nebze de olsa azalttı. Ancak bu kurallarla doğal olarak çizer ve yazarların 

yaratıcı yönleri de kısıtlanmış oldu. 1960’lara kadar süren bu dönem Amerikan çizgi 

romanı açısından bir kriz dönemidir (Cantek, a.g.e, s.87). 

 

Amerika’daki tüm bu gelişmeler Avrupa çizgi romanın gelişmesini ve 

hareketlenmesini sağladı. Özellikle günümüzde önemli birer ekol olan Fransa -  

Belçika ve İtalya’da bu etkiler görülmektedir. 1947’de Morris’in yarattığı ülkemizde 
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Red Kit ismiyle tanınan Lucky Luke (Çoruk, 2004: 208), 1948’de İtalyan Bonelli 

Şirketi’nin bir ürünü olan ve ülkemizde de Teks adıyla yaygınlaşan Tex Willer 

(Akkuş, 2004a: 147), İtalyan EsseGesse Şirketi’nin Teksas – Tommiks olarak 

tanıdığımız kahramanları 1955 tarihli Il Grande Blek ve 1951 tarihli Il Capitan Miki 

(Akkuş, 2004b: 174) bu dönemin önemli ürünleridir. Avrupa çizgi romanındaki 

gelişim Amerikan çizgi romanın aksine süper kahramanlara pek prim vermemiş, 

daha gerçekçi karakterlere yönelmiştir. Mizah dozu iyi ayarlanmış güçlü senaryoları 

sayesinde özellikle ülkemizde kendilerine çok daha geniş bir okuyucu kitlesi 

bulabilmişlerdir. 

 

Bu dönemden sonra çizgi roman gelişimini Fransız – Belçika ve İtalya 

eksenindeki Avrupa ekolü ile Amerikan ekolü çevresinde sürdürmüştür. 1960’lar ile 

beraber Amerikan çizgi romanı gene dünya çizgi romanında lider konuma geçmeye 

başlar. Özellikle Marvel eksenli bu yapılanma birçok yeni süper kahramanın 

doğduğu bir dönemidir. Amerikan çizgi romancıları süper kahraman figürlerine biraz 

daha insani yanlar katarak bir tür Rönesans hareketi yaratmaya çalışırlar. 1963 tarihli 

Spider-Man (Örümcek Adam), 1961 tarihli The Fantastic Four (Fantastik Dörtlü) ve 

1962 The Incredible Hulk (Yeşil Dev) bu dönemin dikkat çekici örnekleridir 

(Daniels, a.g.e., s.81).  

 

Bu dönemle birlikte çizgi roman kendini tüm dünyada endüstrileşmiş bir 

sanat türü olarak kabul ettirmeye başlar. 1980’lerde ise grafik roman türündeki bazı 

gelişmelerden sonra 90’lara gelindiğinde özellikle Amerikan çizgi romanlarında yeni 

arayışlar göze çarpar (Artan, 2004). 1990’ların başında soğuk savaşın sona ermesiyle 

Amerikan çizgi romanları yavaş yavaş estetik ve ticari bir eğlencelik haline gelir ve 

Tim Burton imzalı 1989 tarihli Batman filmiyle beraber sinema eksenine doğru 

kaymaya başlar. 1990’lardan günümüze kadar olan dönemde Amerikan çizgi romanı 

ağrılıklı olarak Spider-Man, Daredevil, Superman, Batman gibi bilindik klasikleşmiş 

yayınların yanında farklı ve yeni denemelerin de kendilerine yer bulabildikleri, 

sinema ile sıkı bir etkileşim içerisinde olan çok büyük bir endüstri görünümündedir. 

Avrupa çizgi romanı da özellikle İtalyan ve Frankofon çizgi romanı ekseninde 
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kendine kemikleşmiş bir stil ve okuyucu kitlesi yaratarak gelişimini sürdürerek sanat 

payesine ulaşmış ve tutarlı çizgisini devam ettirebilmiştir (Kutlu, 2005c).   

 

1.3 Çizgi Roman üzerine Çalışmalar 
 

Kökenleri 18.yy’a kadar giden çizgi romana bilimsel alanda duyulan ilgi 

belirli nedenlerden ötürü sınırlı kalmıştır.3 Ancak toplumsal yapının özellikle                        

20.yy’ın ikinci yarısında küresel anlamda değişmeye başlaması, özellikle 60’lı 

yıllarda eğitim anlayışında değişimlerin yaşanması, genelde yazına özelde çocuk ve 

gençlik yazınına farklı yaklaşan kuramsal görüşlerin gelişmesi gibi nedenlerle çizgi 

romana da bakışın değiştiğini görmekteyiz. Okur odaklılık temelinde gelişen yazın 

kuramlarının da kuşkusuz buna katkısı olmuştur. Öte yandan postmodernist dönemde 

kutsal ve dokunulmaz sayılan kavramların da tartışmaya açılması gibi açılımlara 

koşut olarak polisiye ve bilim kurgu gibi düşük değerde görülen sanat ürünleri de 

modernistlerin sürgününden kurtulmuş ve aklanmıştır. Çizgi romanların da özellikle 

60’lı yıllarda yoğunlaşan popülerliği böyle açıklanabilir (Bezci, 2005).  

 

Ne var ki,  sinema, fotoğraf gibi geçmişi çizgi roman kadar gerilere 

dayanmayan alanlarda dikkate değer çalışmaların yapılmasına karşın çizgi romanlar 

üzerine yapılan çalışmalar bu alanlarla kıyaslanabilecek biçimde gelişmemiştir. Son 

dönemde çizgi roman üzerine gerçekleştirilen çalışmaları şu üst başlıklarda 

toplayabiliriz (A.e.): 

                                                 
3 Bu alanda bir çalışma örneği olarak Bkz. Elif Varol, “Uzakdoğu Kültüründe 'Japonya Örneğinde' 
Çizgi Roman Sanatının Gelişimi ve Bir Çizgi Roman Denemesi”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003 (yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 
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• Tezler 

• Akademik Yayınlar 

• Üniversite Kulüpleri 

• Konferans ve etkinlikler 

• Üniversitelerde okutulan dersler 

 

Çizgi roman endüstrisinin en büyük olduğu ülke günümüzde de Amerika’dır. 

Buna bağlı olarak da yukarıda belirtilen alanlara özgü çalışmalar da Amerika’da 

genellikle görülmektedir. Ülkemizde ise bu alanlara özgü çalışmalara yeni yeni 

oluşmaktadır ki, bu incelemenin çıkış noktasını oluşturan gerekçe de bu noktaya 

dayanarak açıklanabilir. Bu alanda ülkemizde en ümit verici gelişme 13-14-15 Mayıs 

2006 tarihlerinde İstanbul’da üçüncüsü düzenlenen Bilgi Üniversitesi Çizgili Günler 

Şenliği’dir. Ancak ne yazık ki henüz çizgi roman anlamında düzenli ve sürekli 

bilimsel bir yayın oluşamamıştır. Bu bağlamda Cantek’in (2004: 477-490) 

Türkiye’de çizgi roman üzerine yapılan çalışmaları yansıtan derlemesi de, anılması 

gereken önemli bir kaynaktır. 
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2. ÇİZGİ ROMAN ÇEVİRİSİ 
 
2.1 Çizgi Roman Çevirisine Kuramsal Bakış 
 

2.1.1 Erek Odaklı Çeviri Kuramları 
 

Binlerce yıllık bir geçmişe dayanan çeviri eyleminin bilimsel dayanaklarla 

kurumsallaştırılması çok yönlü ve değişik dönemeçleri olan bir süreçtir. Bu, bir 

anlamada da çeviri etkinliğinin diğer bilim dalları içinde kendi kimliğini oluşturarak 

özerklik kazanmasıdır.  Çeviri uğraşının çeviribilimsel bağlamda değer kazanması, 

kuramsal yaklaşımları ve kuram için veriler oluşturan betimleyici çalışmaları 

gerektirir. Kuşkusuz bu iki alanın yanı sıra çeviri sürecini bütünleyen bir diğer 

önemli alan da kuramsal ve betimleyici çalışmaların somutlaştığı uygulama alanıdır 

(Eruz, 2003: 18). Burada üzerinde durulması gereken çeviri uğraşının bilimselleştiği 

süreçte önemli olan uygulamaların belirli kuramlara dayandırılması ya da 

uygulamada gözlemlenen olgulara ve gereksinimlere göre kuramların üretilmesidir. 

Bir başka deyişle çeviri kuramları uygulamaları yönlendirir, uygulamalar da 

kuramların gelişmesinin temel kaynağını oluşturur.   

 

Çeviri bağlamında üretilen kuramlar çeviri uygulamalarına ve dolayısıyla 

çeviri eğitimine yeni bakış açıları kazandırır. Çeviribilim kavramının 20.yüzyılda 

kendine özgü yapısını oluşturduğu görüşünden yola çıkarak, bu süreçte değişik 

evrelerden söz etmek olanaklıdır. Bu noktada çeviribilimsel gelişim çizgisinde bir 

paradigma değişimine yol açan ve bu nedenle de bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilen kuramları ana çizgileriyle açıklamak yerinde olacaktır.  

  

Çeviriye ilişkin yaklaşımlarda paradigma değişimine yol açan kuramlar 

kapsamında öncelikle erek odaklı çeviri kuramların anmak gerekir. Fleischmann-

Schmitt’e (2000: 57) göre paradigma değişiminde bilimlerarasılık önemli bir 

etkendir. Burada önemli olan bilimlerarasılık kavramını, değişik bilimlerin yan yana 

bulunmaları olarak değil de birbirlerini etkileyerek ve zenginleşerek gelişme olarak 

ele almaktır. Nitekim “erek odaklı kuramları geliştiren çeviribilimciler kaynak 
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metnin çözümlenmesi ve erek metnin oluşturulması süreçlerinde gerçi dilbilim, 

metindilbilim ve iletişimbilimin getirdiği gelişmelerden yararlanmışlar, ancak son 

aşamada kuramlarını eylem kuramı zeminine yerleştirmişlerdir” (Eruz, 2000: 23). 

Özellikle çevirinin iletişim bağlamında ele alınması verici olarak üreten ile alıcı 

olarak okuyucu ya da alımlayanların önemini öne çıkartır. Bu da toplumsal ve 

kültürel koşulların göz önünde tutulması demektir. Bu yaklaşım temelinde çevirmen 

de artık iki farklı kültür arasında bir aracı niteliğindedir (Eruz, a.g.e., s.18). 

 

Erek odaklı çeviri kuramlarının 60’lı yılların sonlarında gelişmeye başlaması 

kuşkusuz bir rastlantı değildir. 60’lı yılların sonları tüm dünyada değişim 

rüzgarlarının estiği bir zaman dilimidir, genel eğitim anlayışını da biçimlendiren bu 

dönemde öğrenci odaklılık ve yazın eğitimi gibi alanlarda da okur odaklılık gibi 

ilkeler ağırlık kazanmaya başlamıştır. İşte erek odaklı çeviri kuramları da bu ilkelerin 

egemen olduğu çeviri kuramlarıdır. Erek odaklı çeviri kuramları bağlamında 

özellikle anılması gereken kuramlar, Vermeer’in Skopos Kuramı, 

Holz/Maentaeri’nin eylem kuramı ve Toury’nin betimleyici çalışmalarıdır. Çeviri 

süreci çevirinin amacı, çevirinin içinde oluştuğu koşullar ve çevirinin yapılmasını 

öneren, yani süreci başlatan etkenden bağımsız düşünülemez.  Bu nedenle Skopos 

Kuramına göre erek metnin işlevi çevirmen kararlarında önemli bir etkendir 

(Akbulut, 1995: 14-15). Bengi’ye (1995: 17)  göre de erek metin, çeviriye ilişkin 

eylem sonucunda oluşan metindir. 

 

Skopos Kuramı’na1  göre çeviri, erek kitleye göre oluşturulur ve bu nedenle 

erek kitlenin kültürü ve dili çeviri eylemini oluşturan başlıca öğelerdir. 

Holz/Maentaeri‘nin eylem kuramına göre ise, çeviride kaynak metni kimin 

oluşturduğu, metnin alıcısının kim olacağı ve erek metnin nerede, ne zaman, hangi 

amaçla kullanılacağı gibi sorular önemlidir ve çevirmenin başlıca işi olan metni 

çözümleme, değerlendirme ve yaratma eylemini öznel deneyimlerinin ışığında 

gerçekleştirmesidir. Çevirmene düşen görev, bir orkestra şefi gibi öznelliğini nesnel 

bir çerçeveye yerleştiren bilinçli bir yaklaşım içinde olması gerektiğidir. 

 
                                                 
1 Burada sözü edilen kuramlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Sakine Eruz, 2000: 22-34 
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Toury’nin betimleyici yaklaşımında ise erek dizgeden yola çıkarak kaynak 

metne doğru giden bir yol söz konusudur ve bu yolda her adım bir sonraki adımı 

düşünerek atılmalıdır. Çeviri süreci ve çeviri ürününü anlayabilmek için çevirinin 

niçin yapıldığı belirlenmelidir ve bu noktada çeviri etkinliğini yönlendiren erek 

kültür erek dil ve erek metin geleneğidir. 

 
Yukarıda kabaca değindiğimiz erek odaklı çeviri kuramlarında ortak özellik, 

çeviri uğraşında kaynak metinle yetinmeyip erek kitlenin dilsel ve kültürel 

özelliklerini de bu uğraşın temel bir boyutu olarak görülmesidir. Çevirmen için 

yazarın dile döktüğü metin kadar, çeviri metnini alımlayacak bir erek okur ve onun 

beklentileri de önemlidir (Akbulut, a.g.e., s.15). 

 

 Bu bağlamda dikkate değer bir nokta da Skopos Kuramı’nın daha çok 

kullanmalık ve uzmanlık metinlerinin çevrilmesinde benimsenmesine karşılık 

Toury’nin betimleyici çalışmalarının yazın metinlerinin çevirisinde de ilgi görmüş 

olmasıdır. Çok anlamlılık özelliğini bu tip taşıyan yazın metinlerinin çevrilmesi, her 

okurun kendi dünyası içinde yeniden kurulmaya olanak tanıyan metin türünü 

oluştururlar.  

 

2.1.2 Kültür ve Çeviri – Çoğul Dizge 
 

Çeviri kuramını ilk kez devingen bir sistem içerisinde ele alan Even-Zohar’ın 

Çoğul Dizge kuramı, önemini çeviri yazınını ulusal yazın içerisinde göstermesinden 

ve bu yazın içerisindeki işlevini vurgulamasından alır (Yazıcı, 2005: 126).  Even 

Zohar’a göre bir metin tek başına var olamaz, bir dizgeler bütününün merkez ve 

çevresinde bulunan diğer metinlerin oluşturduğun bir ilişkiler yumağı içinde yer alır 

(Gürçağlar, 2005: 17). Bahsedilen bu çoğul dizgenin oluşumu ve iç dinamikleri 

kendiliğinden doğal bir gelişim sonucu olabileceği gibi, bizzat içerisinde bulunduğu 

toplumun belirgin kurumları tarafından da kontrollü olarak oluşturulabilir. 

Cumhuriyet dönemi kültür politikaları böyle bir durumu iyi bir örnek olarak 

sunulabilir (Yazıcı, a.g.e., s.126 - 127). 
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Bu modelde bir kültürel fenomenin ait olduğu dizge içerisindeki işlevini 

belirleyebilmek için önce onun dizge içerisindeki konumunu belirlemek gerekir. 

Burada çeviri edebiyatının ulusal edebiyata göre aldığı pozisyon da bize ilgili çoğul 

dizge hakkında açıklayıcı bilgiler verecektir. Çeviri edebiyatının çevresel konumda 

yer aldığı tutucu modellerde çeviri edebiyatının çoğul dizgedeki etkileri pek 

hissedilmez, ancak çeviri edebiyatının merkeze yakın bir konumda yer alması, 

merkez edebiyatın, çeviri edebiyatından yoğun olarak etkilendiğini gösterir. Bu tip 

bir ilişkide ulusal edebiyata çeviri yoluyla sık sık yeni türler girebilir (Zohar,1976, 

çev. Paker, 2004). 

 

Diğer yandan çoğul dizge içerisindeki çeviri devingenlik ya da durağanlık 

durumlarını göre birincil ya da ikincil durumda olabilirler. (Yazıcı, a.g.e., s.127). 

Eğer çevirilerin konumu birincil ise ve erek dizgede kaynak dizgedekine karşılık bir 

edebiyat modeli yer almıyorsa yeterlilik, çevirinin konumu ikincil ise kabul 

edilebilirlikten söz edilebilir. Bu bağlamda çeviri yazınının erek dizgede aldığı yer, 

yerelleştirme (erek kültüre yakınlaştırma) ya da yabancı bırakma (kaynak kültüre 

yakın bırakma) kararlarının sonucuyla oluşur. Erek kültür içinde eritilerek onun bir 

parçası haline gelen örneklerde ise kültürel uyarlamadan söz edilebilir. 

 

2.1.3 Betimleyici Çalışmalar ve Normlar 
 

Even-Zohar’ın kuramı, eşdeğerlilik kavramına tarihsel ve bağlamsal bir içerik 

kazandırmıştır. Even-Zohar’ın modelinden yola çıkan Toury eşdeğerlilik kavramını 

bu doğrultuda genişletmiş ve çeviriyi erek dizgenin bir parçası olarak kabul ederek, 

çeviri incelemesine erek dizgeden yola çıkarak başlamıştır. Bu yaklaşım eşdeğerliği 

iki metin arasında kaçınılmaz olarak var olan bir ilişki durumuna getirir. Dolayısı ile 

temel sorun eşdeğerliliğin varlığı değil, derecesi ve içeriğidir. (Gürçağlar, 2005: 19). 

 

Kuramda ilk aşamada erek ve kaynak metin arasındaki ilişki yani sorun 

(kaynak metin) ve çözüm (erek metin) çiftleri belirlenmelidir. Bu çiftler 

belirlendikten sonra sıra eşdeğerliliğin derecesini ve kapsamını belirlemeye gelir. 

(Bengi, 1995: 14).  
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Toury’e göre ise bu eşdeğerliğin derecesini belirleyecek olan temel kıstaslar 

ise normlardır. Normların çeviri ile ilişkisine odaklanan Toury kuramında üç tip 

normdan bahseder (Yazıcı, a.g.e., s.134): 

 

• Önsel Normlar 
 

o Önsel normlar, çevirinin erek ya da kaynak odaklı yapılacağına dair 

verilen çevirmen kararlarını kapsar. 

 
• Süreç öncesi Çeviri Normları 
 

o Süreç öncesi çeviri normları, çeviri politikaları ile ilgilidir. Hangi 

zaman diliminde hangi dillerden çevirilerin yapılacağına ilişkin 

kararlar bu aşama ile ilgili normlardır. 

 

• Çeviri Süreci Normları 
 

o Çeviri süreci normları, Çeviri sürecinde kaynak ve erek metin 

arasındaki tüm ilişkileri belirleyen ve süreç içerisindeki tüm çevirmen 

kararlarını kapsar.  

 
o Matriks normlar, yani kaynak metnin erek kültüre göre biçimsel 

özelliklerinin değiştirilmesi (dipnotlar, açıklamalar… vs) ve metiniçi 

normlar (çevirmenin mikro düzeydeki dilsel ve dilbilgisel kararları) da 

çeviri süreci normları içerisinde yer alır. 

 
 

Bu normların incelenmesinde ise iki tür kaynaktan söz edilebilir (Gürçağlar, 

a.g.e., s.19): 

 

• Metin  içi kaynaklar:  Çevirilerin kendileri 

• Metin dışı kaynaklar: Çeviri eleştirileri, yayıncı görüşleri, çevirmen 

görüşleri… vs 
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 Sonuçta çevirinin kaynak dizge normlarına göre yapılmasında eşdeğerlilik 

derecesi, yeterlilik kutbuna yaklaşırken, erek dizge normlarına göre yapılmasında ise 

kabul edilebilirlik kutbuna doğru yaklaşmaktadır. Toury’nin kuramını genel bir 

çerçeve ile ürün odaklı ama süreci de göz ardı etmeyen, kaynağa yer vermekle 

beraber erek odaklı olan, uygulama alanında ise kuralcılığa kadar varabilecek bir 

betimleyiciliği temsil eden, genel bir çeviri kuramına doğru bir arayış olarak 

özetleyebiliriz (Bengi, a.g.e., s.15-16). 
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3. TÜRKİYE’DE ÇİZGİ ROMAN ÇEVİRİLERİNE BAKIŞ 
 

Bu araştırma kapsamında betimleyici bir bakış açısıyla çizgi roman çeviri 

süreçlerini ele alırken, izlenecek yol Even-Zohar ve Toury’nin kuramsal 

görüşlerinden yola çıkarak oluşturulmuştur. İncelememizi yönlendiren yaklaşımın 

temel dayanakları ise, kaynak odaklılık ve erek odaklılıktır. Bu çalışma kapsamında 

süreç kavramı, Türkiye’de çeviri çizgi romanların tarihsel gelişim süreci, çeviri 

öncesi ve çeviri sürecini kapsayacak biçimde geniş anlamıyla kullanılacaktır.  

 
• Türkiye’de çeviri çizgi romanları tarihsel gelişim çizgisi ile aktarabilmek 

amacıyla 1928-2005 yıllarını kapsayan bir kronoloji oluşturulacak ve 

tarihsel gelişim sürecine yönelik değerlendirmeler kronoloji temelinde 

yapılacaktır. Dolayısıyla tarihsel gelişim sürecine yönelik bakışın veri 

kaynağı sunulacak kronolojidir. 

 
• Çeviri süreci öncesine yönelik değerlendirmeler ise yayınevi yetkilileri ile 

yapılacak söyleşi temelinde gelişecektir. Dolayısıyla çeviri süreci 

öncesine yönelik bakışın öncelikli veri kaynağı yayınevi söyleşisi olacak, 

ancak çevirmen söyleşilerinde de destekleyici veri kaynağı olarak 

kullanılacaktır. 

 
• Çeviri sürecine yönelik değerlendirmeler ise çevirmenler ile yapılacak 

söyleşiler temelinde gelişecektir. Dolayısıyla çeviri sürecine yönelik 

bakışın ağırlıklı veri kaynağını çevirmen söyleşileri oluşturacak, ancak 

yayınevi söyleşilerinden de destekleyici veri kaynağı olarak 

yararlanılacaktır. 

 
Yukarıda yer alan inceleme çerçevesi doğrultusunda bu çalışma kapsamında, 

çizgi roman çevirilerinin tarihsel gelişimini yansıtan bir kronolojinin oluşturulması 

ve bu tarihsel süreçte 1970 sonrasını ele alan bir değerlendirme için yayınevi ve 

çevirmenlerle görüşme yapılmasına karar verilmiştir. Görüşme için belirlenen 

çevirmenler ve yayınevi Türkiye’de çizgi roman çevirisinde 1970 sonrası dönemde 

etkili olan isimlere örnek oluşturmaktadır. 
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Yukarıda sıralanan veri kaynakları doğrultusunda Türkiye’de çizgi roman 

çevirilerini süreç odaklı bir bakışla incelerken izlenecek yol şöyle görselleştirilebilir: 
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3.1 Türkiye’de Çizgi Roman Çevirilerine Kronolojik Bakış 
 

Araştırmamızın kuramsal temelini oluşturan yaklaşımlara göre süreçsel bakış 

betimleyici bakış açısının önemli bir ayağını oluşturur, bu bağlamda, bir toplumda 

hangi yapıtların hangi zaman dilimlerinde çevrildiğini ortaya koymak ve genel 

anlamda çizgi roman çeviri politikalarını belirlemek gerekir. Aşağıdaki kronoloji 

Türkiye’de çizgi roman çevirilerinin aşamalarıyla ilgili bir değerlendirme 

yapabilmek için oluşturulmuştur. Türkiye’de çizgi roman çevirilerine genel bir bakışı 

içeren bu kronolojide değişik kaynaklardan yararlanılarak ulaşabildiğimiz belli başlı 

çeviriler yer almaktadır.1 

 

Daha önce çizgi romanın tanımını yaparken değindiğimiz gibi çizgi romanlar 

en temel anlamları ile birer popüler kültür örüntüsüdürler. Dolayısı ile Türkiye 

örneğinde çeviri çizgi romanlar üzerine yapmaya çalıştığımız bu kronoloji çalışması 

kaçınılmaz olarak Türkiye’nin toplumsal tarihi ve kültürü ile bağlantılı olmak 

zorundadır. Böyle bir kültürel arka plan bilgisi olmadan hazırlanan kronoloji 

temelden yoksun havada kalacaktır. Bu nedenle yapılan kronoloji çalışması 

dönemlere ayrılacak ve çeviri çizgi romanlar dönemin kültüründeki yerleriyle 

değerlendirilmeye çalışılacaktır. Ülkemizin siyasal gelişimini belli dönemeçleri 

temel alarak betimlemek olanaklıdır. Kuşkusuz bu noktada araştırmacının konulara 

yaklaşımı ve siyasal kimliği de önemlidir. Söz gelimi Ahmad (1999: 44-265) 

Osmanlı sonrası Türkiye Tarihini şu başlıklar altında inceler:  

 
 
• Yeni Türkiye: Siyasal Yaşam – Toplum ve Ekonomi (1923 – 1945) 

 
• Çok Parti Bilmecesi (1945 – 1960) 

 
• Askeri Müdahale, Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İdeolojik Siyasetler 

(1960 – 1971) 
 
                                                 
1 Yukarıda sözü edilen kronoloji değişik kaynaklar ve değişik çeviri çizgi roman serileri taranarak 
hazırlanmıştır. Türkiye’de genel olarak çizgi romanın gelişim çizgisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için: 
Bkz. Levent Cantek, “Türkiye’de Çizgi Romanın Zaman Dizimi (1929-2001)”, Türkiye’de Çizgi 
Roman, yay. haz.: Levent Cantek, 2. Baskı, İstanbul, İletişim, 2002, s.327-344. 
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• Askeri Müdahale, Sosyal Demokrasi ve Siyasal Terör (1971 – 1978) 
 

• Askeri Müdahale, Siyasal ve Ekonomik Yeniden Yapılanma (1980 – 1991) 
 

• Türkiye’nin Bugünü ve Yarını 
 

Kongar (2006: 175) ise Türkiye Cumhuriyeti tarihinin şu üç ana bölümde 

incelenmesi gerektiğini savunur: 

 
• Birinci dönem: Kuruluş (1923 – 1945) 
 
• İkinci dönem:   Soğuk Savaş (1945 – 1991) 

 
• Üçüncü dönem: Soğuk Savaş sonrası ya da Küreselleşme dönemi 

 

Her iki araştırmacının da çizgi roman odaklı bir bakışı söz konusu değildir hiç 

kuşkusuz. Çizgi roman odaklı bir yaklaşımla Türkiye’de çizgi romanın geçmişini 

tarihsel bölümlemelerle inceleyen Cantek (2002: 31-241) ise şöyle bir yol izler: 

  
• Otuzlu Yıllar: Çizgi romanın Türkiye’ye Girişi 
 
• Kırklı Yıllar:  Kopya dönemi 

 
• Ellili Yıllar:  Patlamanın Arifesinde 

 
• Altmışlar 

 
• Yetmişler:  Zıtların Keskinliği 

 
• Tükenişin Onbeş Yılı (1980 – 1995) 

 
• Qua Vadis? 

 

Birbirinden ayrı gibi gözüken bu üç farklı yaklaşımın, görüldüğü gibi, ortak 

yanları da vardır. Türkiye Cumhuriyeti tarihini belirgin biçimde etkileyen ulusal ve 

uluslararası farklı bakış açılarına dayanarak oluşturulsa da, genel anlamda tarihsel 

bakış açısında örtüşmelere yol açan olgulardır. Bu çalışma kapsamında çeviri çizgi 

romanlara yönelik bir kronoloji oluştururken yukarıda yer alan bölümlemeler 

temelinde ulusal ve uluslararası sosyo–ekonomik gelişmeleri de göz önünde tutan 

şöyle bir yol izlenecektir:  
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• 1929 – 1949 :  Başlangıçtan 2. Dünya Savaşı Sonrasına 
 

• 1949 – 1960 :  2. Dünya Savaşı Sonrasından 27 Mayıs’a  
 

• 1960 – 1980 :  27 Mayıs – 12 Eylül Dönemi 
 

• 1980 – 1996 :  12 Eylül ve Sonrası  
 

• 1996 -  : Son Dönem 
 
 
 

3.1.1  1929 – 1949 Başlangıçtan 2. Dünya Savaşı Sonrasına 
 
 
1929  
 
Çeşitli Gazetelerde ve Çocuk Sesi Dergisi’nde Walt Disney kahramanlarına ait çizgi 
bantlar ve romanlar yayınlanır. 

 
1934 
 
Alex Raymond’un Flash Gordon adlı kahramanının maceraları Baytekin adıyla 
Çocuk Sesi Dergisi’nde yayınlanmaya başlar. 

 
1935 
 
Alex Raymond’un Jungle Jim adlı kahramanının maceraları Avcı Baytekin adıyla 
Afacan Dergisi’nde yayınlanmaya başlar. 

 
1936 
 
Clarence Gray’in Brick Bradford adlı kahramanının maceraları Brik Birad adıyla 
Afacan Dergisinde yayınlanmaya başlar. 
 
Alex Raymond’un Jungle Jim adlı Tarzan benzeri kahramanının maceraları 
Baytekin’in Kardeşi Bayçetin adıyla Afacan Dergisi’nde yayınlanmaya başlar. 
 
Alex Raymond’un X-9 adlı dedektif kahramanının maceraları Baytekin adıyla Afacan 
Dergisi’nde yayınlanmaya başlar. 
 
Lee Falk’ın Mandrake the Magician adlı kahramanının maceraları Şimşek Adam 
adıyla kısa süreli olarak Ateş dergisinde yayınlanmaya başlar. 
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Walt Disney’in Mickey Mouse adlı karakterinin çeşitli maceraları Miki Fare adıyla 
albüm formatında yayınlanır. 
 
1939 
 
Zoro ve Lorel Hardi gibi sessiz sinema kahramanlarına ait çizgi romanlar Çocuk Sesi 
– Afacan Dergisi’nde yayınlanır. 
 
Lee Falk’ın Phantom adlı kahramanın maceraları Dev Adam adıyla Çocuk Sesi – 
Afacan Dergisi’nde yayınlanır. 
 
1940 
 
Phantom, bu kez Kızılmaske adıyla 1001 Roman Dergisi’nde yayınlanır. 
 
1941 
 
Herge’nin Tintin adlı kahramanın maceraları Tintin adı altında Doğan Kardeş 
Dergisi’nde yayınlanır.  
 
1947 
 
Caniff’in Japonlara karşı savaşan Amerikan Generali Steve Canyon adlı kahramanın 
maceraları General Kenyon adıyla yayınlanır ancak bu yayın oldukça kısa ömürlü 
olur. 
 
1948 
 
Amerikan Marvel Şirketi’nin Captain Marvel adlı kahramanının maceraları Kaptan 
Marvel adıyla Çocuk Sesi Dergisi’nde yayınlanır. 
 
1949 
 
Kızıl Tehlike adıyla Anti – Komunist propaganda yapan bir Amerikan çizgi romanı 
yayınlanır. 
 

Çizgi romanların popülerleşerek yaygınlaşması Cantek’e (2004: 16) göre 

Amerikanlaşma ile bağlantılıdır. Amerikan kökenli çizgi romanların, değişik ülkelere 

çeviri yoluyla aktarılmasında bir yerelleştirme çabası da görülür. Cantek’e göre 30’lu 

yıllarda Türkiye’de Amerikan çizgi romanlarını yerelleştirme, ehlileştirme anlamında 

müdahaleler yapılmıştır. Özellikle, öykülerde geçen isimlerde bu yerlileştirme 

çabasını somut bir biçimde görmekteyiz.  
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Türkiye’de, 30’lu yıllar, laik ve demokratik bir Cumhuriyetin kuruluş 

yıllarıdır. Türkiye için, bir aydınlanma döneminin, yerleştirilmeye çalışıldığı 

yıllardır. Bu döneme ilişkin Kongar (2006: 174) şöyle bir değerlendirme 

yapmaktadır: 

 

“Batı’da feodal toplum yapısı endüstriyel toplum yapısına dönüştükten 
sonra laik ve demokratik düzen kurulmuş, Türkiye’de ise önce laik ve 
demokratik Cumhuriyet kurularak bu dönüşüm,  yani feodal toplumdan 
endüstriyel topluma geçiş gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. … Bu anlamda 
Türkiye, Batı’da yaşanmış olan laikleşme ve demokratikleşme süreçlerini 
tersine çevirip bu süreçleri üreten temel belirleyicileri, yani Aydınlanma, 
Endüstrileşme ve Kentleşme ise, sermaye ve işçi sınıflarını, laik ve 
demokratik Cumhuriyet’i ilan ederek üretmeye çalışmaktadır.”  

 

Görüldüğü gibi çizgi romanların, kökleştiği Amerika’da altın dönemini 

yaşadığı yıllar,  Türkiye için Genç Cumhuriyet’in kurulma çabalarının yoğunlaştığı 

yıllardır. Bu dönemde yukarıda belirtildiği gibi, çizgi romanlara yapılan müdahaleler, 

rejimi koruma düşüncesinden kaynaklanır. Çizgi roman öncelikle, nasıl 

adlandırılacağı belli olmayan bir türdür. Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının, 

“comics” yerine “çizgi roman” adlandırmasını yapması, roman gibi herkes tarafından 

kabul gören ve saygınlığı olan bir edebiyat türünü kullanma eğilimini gösterir 

(Cantek, a.g.e., s.16). Türkiye’de, adlara yönelik bir yerelleştirmeyi şu örnekle 

somutlaştırabiliriz: Alex Raymond’un ünlü kahramanı Flash Gordon Türkçe’ye 

Baytekin adıyla aktarılmış ve bu isimle popüler olmuştur. 

 

Bu dönemde çoğunlukla özgün metine ekler yapılarak anlatılar da kaydırılmış 

ve manipüle edilmiştir. 1936 tarihli Brick Bradford (Türkçeye aktarımıyla Birik 

Birad) ise her ne kadar orijinalinde yer almayan bir giriş metni ile yayınlanmış olsa 

da bu metin sadece kahramanın ismin nereden geldiğini açıklamakta, anlatıda bir 

anlam kaydırması hedefi gütmemektedir (Cantek, a.g.e., s.61). Bu döneme ilişkin bir 

diğer ilginç nokta ise hemen hemen tüm kahramanların Baytekin, Bayçetin ya da Avcı 

Baytekin adıyla aktarılması, dolayısı ile erek kitle tarafından çok sevilen Baytekin 

karakterinin popülaritesinden diğer kahramanlar için de yararlanmaya çalışılmasıdır. 
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Genç kuşakları yetiştirirken Cumhuriyet düşüncesine uygun değerleri 

aktarabilmek kaygısı, Türkiye’ye çizgi romanın giriş yıllarında tartışmalara da neden 

olmuştur. Yerelleştirme kaygılarını yönlendiren temel eğilimi bu noktada görmek 

olanaklıdır. Kimi yazarlara göre, çizgi romanlar yabancı kaynaklı oldukları için, 

rejimin bekasına karşı tehlike arzetmektedir (Cantek, a.g.e., s.18). Bu nedenle 

Türkiye’de 1930 ve 1940’larda yayınlanan hemen hemen tüm çeviri çizgi 

romanlarda bu etkileri görürüz. Serüven ağırlıklı bu çizgi romanlar yoğun bir 

yerelleştirme ile yayınlanırlar. Kahramanların isimlerinden, öykünün geçtiği yer 

isimlerine kadar hemen her şey Türkçeleştirilerek aktarılır. Kötü adamların isimleri 

ise onların bizden biri olmadığını iyice vurgulamak adına aynen bırakılır (Cantek, 

2002: 58). 

 

 Çizgi romanların, Türkiye’de popülerlik kazanmasında hiç kuşkusuz, 

sinemanın da büyük katkıları olmuştur. Türkçe’ye Baytekin, Bayçetin ya da Avcı 

Baytekin olarak aktarılan çizgi roman kahramanının yaygınlaşmasında sinemanın da 

katkıları olmuştur. Türkiye’de Baytekin olarak bilinen ve Türkiye’de çizgi 

romancılık alanında önemli bir dönemeci oluşturan Flash Gordon filmlerinin 

yapılması ve bu filmlerin Türkiye’de gösterime girmesi Baytekin çizgi romanlarına 

olan ilgiyi daha da arttırmıştır. 30’lu yıllarda tüm çocukların hayranlığını kazanan 

Alex Raymond’un Baytekin’i (Flash Gordon) Cantek’e (2005: 35)  göre bugün photo 

– realistic çizginin başyapıtı sayılmaktadır. Sinemanın katkılarıyla Türkiye’deki çizgi 

roman kavramını biçimlendiren ilk olgu Baytekin’e gösterilen ilgidir. Baytekin’e 

gösterilen ilgiden ötürü üslup olarak ona benzeyen Bayçetin ve Avcı Baytekin adlı 

serüven çizgi romanlarından oluşan dergiler yayınlanmıştır (A.e.). Burada şunu da 

belirtmek gerekir ki, çizgi romanların yayılmasına sinemanın katkısı Türkiye’ye 

özgü bir yönelim de değildir. Bugün bile tüm dünyada çizgi roman kahramanlarının 

salt gençleri ve çocukları değil, toplumun her yaştan kesimini etkilemesi sinemanın 

sunduğu görsel olanaklarla gerçekleşebilmektedir. 
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Resim 9: 1936 tarihli bir Flash Gordon Filminin Afişi 

 (www.imdb.com) 
 

Yukarıda sunulan kronolojide 1928 – 1949 yılları arasında bir dizi yabancı 

kaynaklı çizgi romanın Türkçe’ye aktarıldığını görmekteyiz. Kronolojide yer alan 

belli başlı çizgi romanlarda da belli ölçülerde yerelleştirmelerin yapıldığını 

görmekteyiz. Kızılmaske (Phantom) ve Mandrake (Mandrake the Magician) gibi 

kopukluklara rağmen uzun süre yayınlanacak olan çizgi romanlar da bu dönemde 

Türkiye’ye girmiştir. Aynı şey, 1928 – 1949 dönemi, çizgi roman çevirilerinin 

kronolojide yer alan diğerleri için söylenemez. Kuşkusuz bunun da belli nedenleri 

vardır. 

 

1940’lara gelindiğinde ise Amerikan çizgi romanı bir duraklama dönemine 

girer. En azından dış pazardan çok biraz daha kendi ülkesinin sorunlarına eğilir. 

Burada 2. Dünya Savaşı’nın etkileri de büyüktür. 1941’de Marvel tarafından 

piyasaya çıkarılan Captain America karakteri 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan 

propagandası için yaratılmıştır (Ancak bu kahramanın Türkiye’ye girişi 1980’leri 

bulur). Amerikan çizgi romanının savaş sırasında yaşadığı bu duraklama ve üzerine 

savaş sonrası sansürün de getirmiş olduğu etkiler, Avrupa çizgi romanının 

gelişmesini sağlamıştır. 1950’ler ile birlikte özellikle İtalya ve Belçika’da gene 
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Western sinemasının etkisiyle kaliteli örnekler üretilmeye başlanır. 1940’ların 

sonlarına doğru tek tük Amerikan propaganda çizgi romanları ülkemizde yayınlanır, 

ancak bunlar kısa ömürlü olur.  

 

1940’lar ise genelde Türkiye’deki çeviri çizgi romanlar için oldukça kısır bir 

dönem olmuştur. 2. Dünya Savaşı dönemi Türkiye için de ekonomik anlamda 

oldukça zorlu bir dönemdi. Bu şartlarda yayıncılar için yabancı ajanslara telif 

ödemek oldukça masraflı olmaya başlar. Yayıncılar, telif ödemek yerine kopya 

yöntemine başvurmaya başlarlar, ancak bu teknik de yeterli stok olmadığı için kısa 

süreli bir çözüm olur (Cantek, 2002: 69). Çizgi romanların savaş yıllarında 

karşılaştıkları önemli bir sorun da ithalat yasaklamalarıdır. Bu dönemde gazete ve 

dergiler, sayfa sayılarını azaltarak çıkmak zorunda kalmıştır (Cantek, 2004: 19). 

Sonuç olarak bu dönemde Türkiye’deki çizgi roman görüntüsünü Türk çizerlerin 

yabancı çizerlerden yaptıkları kopyalar ve serüven kurgusundaki milliyetçi öyküler 

oluşturur (Cantek, a.g.e., s.77). Bu oluşumlar daha sonraları ortaya çıkacak Tarihi 

Çizgi Romanlar için zemin oluşturmuştur.  

 

Döneme genel bir bakışla yaklaşırsak Türkçeye aktarımların ağırlıklı olarak 

erek dizge odaklı ve kabul edilebilirlik ekseninde yapıldığını görürüz. Çizgi roman 

olgusunun Türk toplumunda bir karşılığı olmadığı için aktarımlar kaçınılmaz olarak 

yoğun yerelleştirmeler içermektedir. Bu yerelleştirmelerin arkasında aynı zamanda 

kültürel bir propagandanın varlığından da söz edilebilir. Dönemin ders kitaplarında 

da yer alan Türk Tarih Tezi (tüm medeniyetlerini kökenini Orta Asya Türklerine 

bağlayan bir teori) ve buna bağlı devlet politikaları çizgi romanlarda da kendini 

hissettirir. Brick Bradford (Türkçeye aktarımıyla Birik Birad) gibi kahramanlar, 

zaman zaman bu teoriyi destekleyici yaklaşımlarla Türkçeye aktarılmışlardır 

(Cantek, 2002: 48). Sonuç olarak, bir metin türü ve kültürel bir olgu olarak çizgi 

roman, Türkiye’ye bu dönemde girmiştir. Bu nedenle Even-Zohar’ın çoğul dizge 

kuramına göre değerlendirdiğimizde çeviri çizgi romanların Türkiye’de edebiyat 

çoğul dizgesinde çevresel bir konumda yer aldığını söyleyebiliriz. 
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Resim 10: 1936 tarihli Afacan Dergisi’nin 9.Sayısı’ndakiBirik Birad’ın öyüküsü     

(Cantek, 2002:29) 
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3.1.2  1949 – 1960 2. Dünya Savaşı Sonrasından 27 
Mayıs’a  
 
 
1950 
 
Alex Raymond’un Rip Kirby adlı kahramanının maceraları Dedektif Nik adıyla 
Hürriyet Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
 
Tintin, bu kez Tenten adıyla Armağan ve Doğan Kardeş Dergileri’nde yayınlanır. 
 
1951 
 
Pekos Bill Dergisi önce İtalyan yayıncılar tarafından Türkiye’de ilk defa bir 
kahramana ait maceraları yayınlayan çizgi roman dergisi olarak yayınlanır, dergi 
birinci sayıdan sonra Kıral Yayıncılık tarafından yayınlanmaya devam eder. 
 
All Capp’in Lib Abner adlı kahramanının maceraları Hoş Memo adıyla Vatan 
Gazetesi’nin çizgi roman ilavesinde yayınlanmaya başlar. Yan kahraman Fearless 
Fosdick de Doğrucu Davut olarak Türkçe’ye aktarılır. İlk defa bir gazetenin çizgi 
roman ilavesi yayınlaması nedeniyle Türkiye’de çizgi roman tarihi için de önemli bir 
dönemeçtir bu. 
 
1952 
 
Mandrake the Magician, bu kez Mandrake adıyla haftalık albüm formatında 
yayınlanmaya başlar. Bu albümlerde zaman zaman Kızılmaske maceralarına da 
rastlanmaktadır. 

 
Pekos Bill taklidi olan Pekoş Bill’in Harikülade Maceraları adlı bir dergi yayınlanır. 
 
1953 
 
Stephen Dowling’in Garth adlı kahramanının maceraları Baykara adıyla Ulus 
Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
 
Pekos Bill Dergisi, uğradığı sansür nedeniyle Koca Teks adıyla yayın hayatını 
sürdürmeye başlar. 
 
Kıral Yayıncılık tarafından Oklahoma adıyla bir kadın Western kahramanının 
maceraları kısa süreli olarak yayınlanır. 
 
1955 
 
Alman Nick Knatterton adlı kahramanın maceraları Zehir Hafiye adıyla Milliyet 
Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
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Mandrake ve Kızılmaske Tan Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
 
Bill Kid adlı bir Western çizgi roman dergisi yayınlanmaya başlar. İtalyan EsseGesse 
şirketinin kahramanı Capitan Miki (Tommiks) Türkiye’de ilk kez bu dergide dolgu 
malzemesi olarak kullanılarak yayınlanmaya başlar. 
 
Capitan Miki, okuyuculardan gelen istekler doğrultusunda bu kez ayrı bir dergi 
formatında ve ünlü Amerikalı sessiz sinema karakteri Tom Mix’in adından 
esinlenerek Tommiks adıyla Ceylan Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Striker ve Kressy ‘in Lone Ranger adlı kahramanlarının maceraları Maskeli Süvari 
adıyla Tan Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başladı. 
 
Siegel ve Schuster’in Superman adlı kahramanının maceraları gene Superman adıyla 
Yeni Sabah Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
 
1956 
 
EsseGesse’nin Il Grande Blek (Çelik Blek) adlı kahramanının maceraları Teksas 
adıyla Ceylan Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar.  
 
Nowlan ve Colkins’in Buck Rogers adlı kahramanının maceraları Yıldırım Kaptan 
adıyla Yeni Asır Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar.  

 
Charles M. Schulz’un Snoopy adlı karakterinin maceraları Vatan Gazetesi’nde çizgi 
bant olarak yayınlanmaya başlar 
 
Elzie Segar’ın Popeye adlı kahramanının maceraları, Temel Reis adıyla Havadis 
Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar.  
 
1957 
 
Chester Gould’un Dick Tracy adlı kahramanının maceraları Doğrucu Davut adıyla 
Milliyet Gazetesi’nde çizgi bant olarak yayınlanmaya başlar. 
 
1958 
 
Superman, bu kez Uçan Adam – Süpermen adıyla Ceylan Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. Bu dergide Kane ve Finger’in kahramanları Batman’in 
maceraları, Yarasa Adam Batmen adıyla zaman zaman yer alır. 
 
Tenten, ayrı bir dergi olarak Armağan Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
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1959 
 
Kansas Kid ve Kit Taylor gibi çeşitli kısa ömürlü Western çizgi romanları yayınlanır. 
 
Ünlü Frankafon kahramanlar Tintin, Lucky Luke ve Spirou,  Tenten, Red Kit ve Sipru 
adlarıyla ayrı dergiler olarak Bilgi Yayınları tarafından yayınlanmaya başlarlar.  
 
EsseGesse’nin Kinowa adlı kahramanının maceraları Kinova adıyla Ceylan Yayınları 
tarafından yayınlanmaya başlar.  
 
 

1949 – 1960 döneminde Türkiye’deki çeviri çizgi romanlarına bakıldığında 

ağırlığın Detektif Nik (Rip Kirby), Hoş Memo (Lib Abner), Zehir Hafiye (Nat 

Knatterton) gibi çizgi bantlarda olduğu ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, 

yerelleştirme ve orijinal adlara Türkçe karşılıklar oluşturma çabası bu dönemin çizgi 

bantlarında da vardır. Özellikle Hoş Memo bu çabaya çok iyi bir örnektir. Lib 

Abner’in adı Hoş Memo olurken, yaşadığı yerin adı Köpekköy, yan karakterlerden 

Fearless Fossdick’in adı ise Doğrucu Davut, sevgilisinin adı ise Gülpembe olmuştur 

(Cantek, 2002: 111).  

 

1950’lerde Türkiye’de tek parti döneminin sona ermesi ile birlikte muhalefet 

olgusu ve dolayısı ile gazetecilik gelişmeye başlar. Çizgi romanlar da çocuk 

dergilerinin yanı sıra ağırlıklı olarak gazetelerde kendilerine yer bulmaya başlarlar. 

Ancak muhalefet bağlamında çizgi romanlar henüz, iktidarı karşısına alacak kadar 

etkin değildir. Etkin bir rol üstlenebilmeleri için çizgi romanların bağımsız bir kimlik 

kazanmaları ve çocuk dergilerinin dışında özellikle de toplumun her kesimine 

ulaşabilen gazetelerde yer almaları gerekir (A.e., s.99). Bu yıllarda gazetelerin 

Batı’yı taklit ederek vermeye başladıkları ilaveler Türkiye’de çizgi bant ithalini 

tetiklemiştir. Dedektif Nik, Zehir Hafiye, Hoş Memo gibi kahramanlar bu dönem için 

verilebilecek örneklerdir. Bu örnekler daha sonra Abdülcanbaz gibi çizgi 

romancılığımızın en önemli mihenk taşları için yol açıcı olacaklardır. 

 

1950’lerin bir diğer önemi de, Türkiye’nin İtalyan çizgi romanları ile tanışmış 

olmasıdır. 1951 yılında Pekos Bill ile başlayan bu dalga daha sonra Ceylan Yayınları 

tarafından yayınlanan Tommiks ve Teksas gibi yayınlar ile devam etmiştir. Özellikle 
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Pekos Bill ilk kez bir kahramana ait dergi formatında renkli olarak yayınlanmasıyla 

Türkiye’deki çeviri çizgi romanlar için önemli bir dönemeç olmuş, kendinden 

sonraki örneklerin yolunu açmıştır. Cantek’e (2005: 35) göre, Tommiks ve Teksas’ın 

yayınlanması, Türkiye’de çizgi roman kavramını biçimlendiren önemli bir olgudur. 

Tommiks ve Teksas isimlerinin Türkçe’ye aktarılmasında sinemadan yararlanılmış, 

Capitan Miki eski sessiz sinema oyuncusu Tom Mix’in isimden esinlenerek Tommiks, 

Il Grande Blek ise western sinemasının mitosu Teksas’a atfen Teksas ismi 

kullanılmıştır.  

 
Bu dönemde iktidarının basına uyguladığı baskı ve sansürden çizgi romanlar 

da nasiplerini almışlardır. Dönemin hükümeti basına kağıt sınırlaması getirmiştir, 

devletten kağıt tahsisi almanın ise en kolay ve ekonomik yolu çocuk dergisi 

çıkarmaktır. Bu dönemde yayın hayatına başlayan Armağan dergisi bu yaklaşım için 

iyi bir örnektir (Cantek, a.g.e., s.106). Pekos Bill gibi ilgiyle okunan bir çizgi roman 

bile bu dönemde bir süre sansüre takılarak Koca Teks adıyla çıkmış daha sonra tekrar 

Pekos Bill ismine dönmüştür (A.e., s.103). 

 

Bu bilgiler ışığında 1949 – 1960 dönemi çeviri çizgi romanları açısından şu 

noktayı vurgulayabiliriz: Bugün bile halen okunan Tommiks, Teksas, Zagor gibi 

İtalyan çizgi romanlarının Türkiye’ye girişi bu dönemde gerçekleşmiştir ve 1949 – 

1960 döneminin de önemi bu noktadadır.  Diğer taraftan çeviri çizgi romanlarının 

kendilerine gazetelerde ve gazete ilavelerinde yer bulmaya başlamaları, çizgi 

romanın bir metin türü olarak erek dizgede kabul görmeye başlaması da bu dönemde 

gerçekleşmiştir. Diğer bir deyişle Türkiye’de çizgi roman çevirileri 1949 – 1960 

döneminde çevresel konumdan merkezi konuma doğru hareket etmeye başlamıştır. 

Bu hareketlenme 1960’larda birlikte tarihi çizgi romanların patlaması ile doruğa 

çıkacaktır. 
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Resim 11: 1950’lerde Ceylan Yayınları’ından çıkan Teksas ve Tommiks  kapakları 

 

3.1.3  1960 – 1980     27 Mayıs’tan 12 Eylül’e 
 
 
1960 
   
İtalyan Bonelli Şirketi’nin kahramanı Tex Willer, Kinova Dergisi’nde dolgu 
malzemesi olarak yayınlanmaya başlar. Daha sonra Tex’in çok tutması üzerinde dergi 
aynı yıl içerisinde Teks – Kinova adıyla yayın hayatına devam etmeye başlar. 
 
1961 
 
Tex Willer, bu kez Teks adıyla ayrı dergi olarak Ceylan Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1962 
 
Bonelli kahramanı Zagor, aynı adla Ceylan Yayınları tarafından yayınlanmaya 
başlar. 
 
Yeni Pekos Bill, Çelik Blek Teksas, Kahraman Ranger, Küçük Avcı Rodi gibi çok 
tutan Tommiks, Teksas ve Pekos Bill dergilerinin sayısız taklidi çıkarılır. 
 
Red Kit, bu kez Karaca Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Miki adlı bir Walt Disney çizgi romanı Pulhan Yayınları tarafından yayınlanmaya 
başlar. 
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1964 
 
Red Kit bu kez Yurdagül Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
1965 
 
Sempe ve Goscinny’nin ünlü kahramanları Asterix, Aster adıyla yayınlanmaya başlar 
 
Tarzan taklidi Zembla’nın maceraları, aynı adla Resimli 3 Roman Dergisi’nde 
yayınlanmaya başlar  
 
1966 
 
Renkli Miki adlı bir Walt Disney çizgi romanı Arkın Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1967 
 
Batman, bu kez Betmen adıyla kendi bağımsız dergisinde Ceylan Yayınları 
tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Asterix, bu kez Bücür adıyla yayınlanmaya başlar. 
 
1968 
 
Kızılmaske, ilk kez kendi bağımsız dergisinde yayınlanmaya başlar. 
 
1969 
 
EsseGesse kahramanı Tom Braks aynı adla Tay Yayınları tarafından yayınlanmaya 
başlar. 
 
EsseGesse’nin Il Commandante Mark adlı kahramanının maceraları Kaptan Swing 
adıyla Ceylan Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar.  
 
J.C Forrest ‘in kahramanı Barbella, aynı adla Türkiye’deki ilk erotik çizgi roman 
olarak Yeni İstanbul Gazetesi’nde yayınlanır. 
 
1970 
 
Zagor, bu kez Tay Yayınları tarafından daha ciddi ve özenli bir yayıncılık anlayışı ile 
yayınlanmaya başlar. 
 
Tex Willer, Ceylan Yayınları’nın yanı sıra Zuhal Yayınları tarafından da Super Teks 
adıyla yayınlanmaya başlar. 
 



 49

1973 
 
Red Kit, Milliyet Çocuk Dergisi’nde yayınlanmaya başlar. 
 
Kızılmaske, Tay Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Asterix, Asteriks adıyla Kervan Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
1974 
 
Mandrake, Tay Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Tay Yayınları tarafından yayınlanan Kızılmaske dergisinde dolgu malzemesi olarak 
zaman zaman Superman’in maceraları kullanılır. 
 
1975 
 
Bonelli kahramanı Mister No, Tay Yayınları tarafından aynı adla yayınlanmaya 
başlar. 
1978 
 
Asterix, gene Kervan Yayınları tarafından orijinaline daha yakın bir yayıncılık 
anlayışı ile tekrardan yayınlanmaya başlar. 
 
Tex Willer, bu kez İnter Neşriyat tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
1979 
 
Superman, ayrı dergi formatında Tekofset tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
 

1960 – 1980 dönemine çeviri çizgi romanlar açısından baktığımızda İtalyan 

çizgi romanlarının öne çıktığını görmekteyiz. Öncelikle 60’lı yıllarda Ceylan 

Yayınları ekseninde, 1970’li yıllarda ise Tay Yayınları ekseninde gelişen bir 

dönemdir bu. Bir önceki dönemin Tommiks Teksas, Zagor gibi İtalyan çizgi 

romanlarına bu dönemde, Tom Braks, Mister No, Teks, Kaptan Swing gibi yenileri de 

eklenir. Kronolojide de görüldüğü gibi, Mister No orijinal adını korumuş, Il Capitano 

Mark ise Kaptan Swing olurken Tex Willer Teks, Super Teks gibi isimlerle Türkçeye 

aktarılmıştır. Burada dikkat çekici bir nokta 2. Dünya Savaşı sonrası doğumlu tüm bu 

kahramanların ya Amerikalı olmaları ya da maceralarının Amerika’da geçmesidir. 

Bu durumun temel nedenlerini Zagor’un senaristlerinden Muratti (2000, Akt. Akkuş, 

2004: 149) savaş sonrası tüm dünyaya yayılan Amerikan propagandası, o dönemde 
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İtalya’nın içersinde bulunduğu yıkım nedeniyle bir çizgi roman kahramanın 

maceraları için uygun bir ülke olmaması gibi nedenlere bağlıyor. Savaş sonrasının bu 

ekonomik ve psikolojik tahribatları sonrası İtalya’dan ‘rüyalar ülkesi’ Amerika’ya 

yapılan yoğun göçün iki ülke arasında yarattığı bağ da bir başka neden olarak 

görülebilir (Kalafat, 2004: 135-136). Türkiye açısından bu döneme ilişkin 

vurgulanması gereken bir önemli nokta ise özellikle 1960’lı yıllarda yoğun bir 

biçimde yasal olmayan kopyaların üretilmiş olmasıdır (Cantek, 2004: 33). 1970’lerde 

aynı durum söz konusu değildir artık. 

 

Çeviri çizgi romanları açısından 1950’li yıllarda başlayan, 1960’lı ve 1970’li 

yıllarda da süren İtalyan çizgi romanları çeviri çizgi romanları alanında Türkiye’de 

yayınların önemli bir kısmını oluştururlar. Ceylan Yayınları bu dalganın 

Türkiye’deki öncüsüdür. Ancak yayın kalitesi ve özeni gibi konular Tay Yayınları ile 

beraber düzeyli bir standarda ulaşmıştır. Teksas ve Tommiks’in başarısının üzerine 

değişik isimlerle sayısız telifsiz kopyanın farklı yayınevleri tarafından piyasaya 

sürülmesi dönemin yayıncılık anlayışındaki amatörlüğün bir göstergesi olarak 

görülebilir: 
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Resim 12: Kopya çizgi romanlar  

(Cantek,2002:165) 

  

1960 – 1980 döneminde Türkiye’deki İtalyan çizgi romanlarının yoğunluk 

kazanması, değişik nedenlere bağlanabilir. Bu bağlamda Cantek, (A.g.e., s.27 – 29) 

şu noktaları öne çıkartmaktadır: 

 

• Hollywood’un Western filmlerinin etkisi ile İtalya’da yapılan yoğun Western 

çizgi roman üretimi, dolayısı ile aynı etki altındaki Türkiye’de bu arza 

karşılık oluşan talep. 

 

• İtalyan çizgi romanların sağlam senaryoları ve dozu iyi ayarlanmış mizahları. 
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• Yoğun üretimleri ve ucuz maliyetleri nedeniyle yayıncılar tarafından tercih 

edilmeleri 

 

Gerçekten de İtalyan çizgi romanları Türk okuruna daha yakın gelmektedir. 

Kanımca bunun bir nedeni de Akdeniz kültüründen kaynaklı kültürel yakınlık 

olabilir. Diğer taraftan, İtalyan çizgi romanlarındaki kahramanlar Amerikan çizgi 

romanlarının aksine daha insani figürlerdir. Superman, Örümcek Adam gibi 

Amerikan çizgi roman kahramanları süper kahraman sınıfına girerken, İtalyan çizgi 

roman kahramanları süper güçlere sahip olmayan kahramanlardır. Hata yaparlar, 

yanlış davranırlar kısaca gerçekçidirler. Örneğin Mister No, sarhoş olur, dayak yer, 

parasız kalır, ancak en olumsuz koşullarda savunduğu ilkelerinde ödün vermez. 

Mister No’nun bu özellikleri Türk okuruna uygun düşen, okurun kendini daha 

özdeşleştirebileceği hayal kahramanlarıdır. Bir Avuç Dolar İçin, İyi Kötü Çirkin gibi 

spagetti western adlandırması ile kimilerince küçümsenen İtalyan westernlerinin 

Türkiye’de ilgiye izlenmesi de bu nedenlere bağlanabilir. Ancak adı geçen 

westernlerin Sergio Leone gibi bir yönetmenin ürünü olması, tüm dünyada 

yarattıkları ilginin nedeni olduğunu da burada söylemek gerekir.  

  
1960 – 1980 döneminde Bilgi yayınları tarafından yayınlanan Frankofon 

(Fransız dilinde ve kültüründe hazırlanmış) çizgi romanları da Türkiye’de etkilerini 

hissettirmeye başlamışlardır. Ancak etkilerinin İtalyan çizgi romanları kadar büyük 

olduğu da söylenemez. İtalyan çizgi romanlarının çok sayfalı olarak ve yoğun 

üretilmeleri de bu farkın önemli bir etmenidir. ”Frankofonların yılda bir ya da iki kez 

çıkan 46 sayfalık albüm geleneği İtalyanların ayda 96 sayfa çıkan dergi tempolarına 

direnememiştir” (Cantek, 2005: 36). 

 

1970’lerde Tay yayınları Ceylan Yayınlarının geleneğini devam ettirerek 

İtalyan çizgi romanları ağırlıklı bir portföy ile yayın hayatına başlar. Zagor’un başını 

çektiği dergilerinde Tay Yayınları çizgi roman yayıncılığını bir kademe daha ileri 

götürür. Tay Yayınları, diğer yayınevlerinin aksine kadrosunda daimi bir çevirmen, 

kaligraf ve kapak ressamı bulundurmuş, kopya çizgilere ve uydurma çevirilere yer 

vermemiş, özenli sunumuyla Türk okuyucusuna seslenmiştir. Sonuçta oldukça 
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önemli bir ticari başarı da yakalamıştır (Cantek, 2004: 40). O dönemde Tay 

Yayınlarının ulaştığı tirajlar çeviri çizgi romanlar açısından bir tür zirve noktasını 

oluşturmuştur. Ancak tüm bu özene ve ticari başarılara rağmen çevirmen bilgisi 

halen çizgi romanlarda yer almamaktadır. Örneğin Tay Yayınları’nın baş çevirmeni 

olan Ay Barka’nın çevirmen olarak adı Tay Yayınları’nın çıkarmış olduğu çizgi 

romanlarda hiç belirtilmemiştir (Bkz. Ay Barka ile, EK 1) Türkiye’de İtalyan 

kaynaklı çizgi roman çevirisinin öncüsü Ay Barka’nın çevirmen olarak emeğinin 

kabul görmesi ve adının çevirdiği yapıtta belirtilmesi Aksoy ve AD Yayıncılık ile 

başlamışsa da, bu görevi gerektiği biçimde yerine getiren Lâl Kitap olmuştur. 

Nitekim, Zagor 31’de (2004) Ay Barka’ya iç kapakta hak ettiği biçimde Lâl Kitap 

tarafından teşekkür de edilmiştir. Ay Barka’ya duyduğumuz saygının bir gereği 

olarak, bunu burada göstermek de doğru olacaktır. 
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Resim 13: Lâl Kitap Yeni Zagor,  İç Kapak (sayı 31,2004) 
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Resim 14: Tay’dan Mister No, Kızılmaske ve Zagor’un Kapakları: 

        (www.resimliroman.net) 
 

  1960 – 1980 döneminin çizgi romanları açısından en önemli gelişmelerinden 

biri de, çeviri Tay Yayınlarının ağırlıklı olarak çizgi roman çevirisi yapan bir yayın 

evi olarak yayın hayatına başlamış olmasıdır. Tay Yayınları ile birlikte birçok çeviri 

çizgi romanı kendini erek dizgede kabul ettirmeye başlamıştır. Çeviri çizgi 

romanlarının çoğul dizgede çevresel konumdan merkezi konuma yaptığı yolculuk 

hızlanarak bu dönemde dikkate değer bir yoğunluk kazanmıştır. Burada da sinemanın 

katkılarını anmak gerekir. Türkiye’de de özellikle Zagor ve Kızılmaske gibi 

kahramanların Türkiye’de sinema filmlerinin çekilmesi, çizgi roman çevirilerinin 

merkez konumunu destekleyecek bir olgu olarak görülebilir. Sonuç olarak, 1960 – 

1980 dönemine ilişkin değerlendirmede şu yönü vurgulamak gerekir: Bu dönemde 

çizgi roman çevirileri düzleminde atılan temeller,  Türkiye’de çeviri çizgi roman 

yayıncılığının bugüne ulaşmasında yadsınamaz bir payı vardır. Bu dönemde 

Türkiye’de popüler olan Zagor, Mister No gibi yayınlar, bugün de yayınlanmayı 

sürdürmektedir. Günümüz çeviri çizgi roman okur kitlesinin önemli bir bölümünü de 

çizgi roman ile bu dönemde tanışmış olan okurlar oluşturmaktadır (Bkz. Lâl Kitap – 

Ayşe Karsel Zalimoğlu ile söyleşi Ek4). 
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3.1.4  1980 – 1996     12 Eylül ve Sonrası 
 
 
1980 
 
Tenten, Alfa Yayınları tarafından orijinale daha yakın bir yayıncılık anlayışı ile 
yayınlanmaya başlar.  
 
Superman,  ayrı dergi formatında B Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Marvel kahramanı Conan, Alfa Yayınları tarafında yayınlanmaya başlar. 
 
1981 
 
Bonelli kahramanı Ken Parker ilk olarak Pistelero Dergisi’nde dolgu malzemesi 
olarak yayınlanmaya başlar 
 
1982 
 
Ken Parker, bu kez Alaska adıyla ayrı dergi formatında Tay Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1983 
 
Marvel kahramanı Spider Man, Örümcek Adam adıyla Bilka Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1984 
 
Bonelli kahramanı Martin Mystere, Atlantis adıyla Tay Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
Red Kit, bu kez Milliyet Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
1985 
 
Marvel kahramanı ROM’un maceraları aynı adla Alfa Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1987  
 
Marvel kahramanları Captain America ve Hulk ayrı dergiler formatından Kaptan 
America ve Yeşil Dev adlarıyla Alfa Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
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1988 
 
Marvel kahramanları Fantastic Four, Fantastik Dörtlü adıyla Alfa Yayınları 
tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
1989 
 
Asterix, Bulvar Gazetesi’nin ilavesi olarak verilmeye başlar. 
 
Jim Davis’in ünlü kedi karakteri Garfield, Cumhuriyet Gazetesi’nde çizgi bant olarak 
yayınlanmaya başlar. 
 
1991 
 
Tex Willer, hem Alfa Yayınları tarafından yayınlanır hem de Milliyet Çocuk 
Dergisi’nin ilavesi olarak verilmeye başlar. 
 
Marvel kahramanı The Punisher, İnfazcı Punisher adıyla Alfa Yayınları tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
1994 
 
Red Kit, Milliyet Gazetesi’nin ilavesi olarak verilmeye başlar.  
 
Tenten, Yapı Kredi Yayınları tarafında yayınlanmaya başlar. 
 
Asterix, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Bonelli kahramanı Dylan Dog, Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde yayınlanmaya başlar. 
 

 
 
1980’lere gelindiğinde İtalyan çeviri çizgi romanlarının gerisinde kalan 

Amerikan çeviri çizgi romanlarının yeniden Türkiye piyasasında bir atılım içinde 

olduklarını görürüz. Özellikle Bilka Yayınları ve Örümcek Adam ile başlayan bu 

atılım, 80’lerin sonunda Alfa Yayınlarının Marvel Şirketi’nin Fantastik Dörtlü, 

Kaptan Amerika gibi diğer çizgi romanların çevirilerini yayınlamaya başlamasıyla 

devam eder. Ancak bu yayınlar, renkli olan orijinal formatlarının niteliğini 

yansıtmayan ürünlerdir. Bu yayınlarda da çevirmene ilişkin bilgiye yer verilmemiştir. 

Özellikle Örümcek Adam, Bilka Yayınları tarafından uzun süre önce kopyalama daha 

sonra fotokopi yöntemleri ile son derece özensiz bir biçimde yayınlanmıştır (Çengel, 

2004: 255).  
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Resim 15: Alfa Yayıncılıktan Çıkan İlk Fantastik Dörtlü Sayısının Kapağı 

(www.resimliroman.net) 

 

 

 
Resim 16: Tay Yayınları Atlantis, Kapak ve iç Kapak (t.y. , sayı 56) 
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Resim 17: Bilka Yayınları Superman, Kapak ve İç Kapak (1992, sayı 62) 

 

 

 
Resim 18: Bilka Yayınları Örümcek Adam Kapak ve İç Kapak (t.y., sayı 183) 

 

1980–1996 döneminde değişen ekonomik ve toplumsal ortam çizgi roman 

çevirilerini de büyük ölçüde etkilemiştir. Özal dönemi diye anılan bu dönemde 

özellikle ekonomik yapılanmanın değişmesi toplumsal bağlamda da değişmelere yol 

açmıştır. Ahmad’ın (1999:240) değerlendirmesi ile gelir dağılımı modeli çoğu 
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yoksulluğa itilen orta ve alt sınıflar pahasına, zenginler lehine değişmeye başlamıştır. 

Enflasyonun gittikçe artmasının doğal bir sonucu olarak maliyetler ve buna bağlı 

olarak satış fiyatları da yükselmeye başlamıştır. Ekonomik güçlük içerisindeki 

okuyucular için çizgi roman giderek lüks bir ihtiyaç olmuştur. 1980-1996 döneminin 

siyasal kısıtlamalarına ekonomik kısıtlamaların eklenmesinden çizgi romanlar da 

payını alır. Dönemin siyasal ve ekonomik özellikleri GIRGIR, Limon (daha sonra 

Leman) gibi toplumsal eleştiriyi mizah yoluyla dile getiren dergilere ilgi 

duyulmasına yol açar. Bu nedenle bu dönem çeviri çizgi romanlarının mizah 

dergilerinin gölgesinde kaldığı bir dönem olarak değerlendirilebilir.  Ayrıca bu 

dönemde televizyon kanallarının çoğalması, video ve bilgisayar gibi çok daha ucuz 

alternatiflerin doğması genelde kitap okumaya özelde çizgi romanlara ilgiyi olumsuz 

etkilemiştir hiç kuşkusuz. 

 

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nin dağılması gibi 

olgular yeni bir dünya düzeni yaratmıştır. Tek kutuplu yenidünya düzeninde 

insanların beklentileri farklılaşmış, değer yargıları da değişmeye başlamıştır. 

Sovyetler Birliği’nin dağılması, soğuk savaşın sona ermesi, küreselleşme diye anılan 

bir dönemi başlatmıştır (Bkz. Kongar, 2001). Kongar’ın (A.e., s.27) da vurguladığı 

gibi, küreselleşmenin kültür boyutunda tek düze bir tüketim kültürünün egemenliği 

söz konusudur artık. Çizgi romanın hedef kitlesinin de yükselen değerler olarak 

tanımlanan farklı beklentileri ve yönelimleri oluşmaya başladığı düşünülebilir bu 

bağlamda, çünkü kısa yoldan köşeyi dönme peşinde olan insanlar için çizgi romanlar 

artık fazlasıyla saf ve çocuksu kalmaktadır. Çizgi roman kahramanlarının 

savundukları ilkeler ve değerler, her şeyin parasal bir içerik kazandığı dönemin 

insanları için çekiciliğini yitirmeye başlamıştır artık, devir işini bilenlerin devridir. 

Bu durumun çeviri çizgi romanları açısından en önemli göstergesi, yukarıda sunulan 

kronoloji de açık bir biçimde görüldüğü gibi, Martin Mystere, Örümcek Adam ve 

Ken Parker dışında kalıcı nitelikli yeni çizgi romanların piyasaya girmemiş 

olmasıdır. 

 

Sonuç olarak 1980 – 1996 dönemi Türkiye’de çizgi roman çevirilerinin 

fakirleşmeye başladığı ve eski görkemini yitirdiği bir dönemdir. Bu dönem çizgi 
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roman çevirilerini duraklama, hatta gerileme dönemi olarak adlandırmak da abartı 

sayılamaz.  

 

3.1.5  1996 –              Son Dönem 
 
 
1996 
 
Martin Mystere, Zagor, Dylan Dog, Nathan Never gibi Bonelli kahramanları 
orijinallerine yakın bir yayıncılık anlayışı ve aynı adlarla AD Yayıncılık tarafından 
yayınlanmaya başlarlar. 
 
Örümcek Adam ilk kez renkli ve orijinaline yakın bir formatta 1 Numara Yayıncılık 
tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Marvel kahramanları X – Men ilk kez renkli ve orijinaline yakın bir formatta 1 
Numara Yayıncılık tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Amerikan DC Comics şirketinin Batman ve Superman de 1 Numara Yayıncılık 
tarafından gene renkli olarak yayınlanmaya başlarlar. 
 
1998 
 
Örümcek Adam, 1 Numara Yayıncılık’ın bıraktığı yerden 1 Numara Yayıncılık’ın 
devamı olan ArkaBahçe Yayıncılık tarafından yayın hayatına devam eder. 

 
1999 
 
EsseGesse kahramanları Teksas, Tommiks ve Kaptan Swing, orijinallerine yakın bir 
formatta Aksoy Yayıncılık tarafından yayınlanmaya başlarlar. 
 
Mister No ve Martin Mystere gibi Bonelli kahramanları Aksoy Yayıncılık tarafından 
gene orijinaline yakın bir yayıncılık anlayışı ve aynı adlarla yayınlanmaya başlar. 
 
Enki Bilal’in Av Partisi adlı eseri albüm formatında Yapı Kredi Yayınları tarafından 
yayınlanır. 
 
Batman, Superman ve X – Men Arkabahçe Yayıncılık tarafından yayınlanmaya 
başlanır. 
 
Witchblade ve Spawn gibi Amerikan Image Comics şirketinin popüler çizgi 
romanları Türkiye’de ilk kez Arkabahçe Yayıncılık tarafından orijinal formatlarına 
yakın bir şekilde renkli olarak yayınlanmaya başlanır. 
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Conan ve Kral Conan adı altında iki seri Alfa Yayınları tarafından yayınlanmaya 
başlar. 
 
2000 
 
Ken Parker bu kez Ken Parker adıyla İthaki Yayınları tarafından büyük albüm 
formatında yayınlanır. 
 
Red Kit, İnkilap Yayınları tarafından yayınlanmaya başlar. 
  
Kılıçların Savaşçısı Conan adıyla bir Conan serisi bu kez Aksoy Yayıncılık 
tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
2001 
 
Zagor, Aksoy Yayıncılık tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
Marvel kahramanı Daredevil’in tek macerası Korkusuz adıyla Arkabahçe Yayıncılık 
tarafından renkli olarak albüm formatında yayınlanır. 
 
Marvel kahramanı Wolverine’in ilk dönem maceraları aynı adla Arkabahçe 
Yayıncılık tarafından albüm formatında yayınlanır. 
 
Bonelli kahramanı Nathan Never’ın maceraları Oğlak Yayınları tarafından albüm 
formatında yayınlanır. 
 
2002 
 
Zagor ve Martin Mystere ikişer farklı seri halinde (Yeni Zagor– Zagor Özel Seri, 
Yeni Martin Mystere – Martin Mystere Özel Seri) Lâl Kitap tarafından orijinallerine 
çok yakın yayıncılık anlayışı ile yayınlanmaya başlanır.   
 
Mister No, Nathan Never, Magico Vento (Büyülü Rüzgar) gibi Bonelli kahramanları 
da Lâl Kitap tarafından orijinallerine çok yakın yayıncılık anlayışı ile yayınlanmaya 
başlanır.   

 
Dampyr, Teks, Zagor, Martin Mystere ve Mister No gibi Bonelli kahramanlarının 
maceraları Oğlak Yayınları tarafından albüm formatında yayınlanır. 
 
Marvel’in yeni okurlara erişebilmek için kahramanların hikayelerini günümüze 
uyarlayarak yeniden yayınladığı Ultimate serileri, Örümcek Adam ve X – Men için 
Arkabahçe Yayıncılık tarafından yayınlanmaya başlar. 
 
2003 
 
Zagor’un Gökkuşağı Köprüsü adlı sayısı Türkiye’de ilk defa renkli olarak Lâl Kitap 
tarafından yayınlanır. 
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2004 
 
Teksas, Tommiks ve Kaptan Swing, Renkli Teksas, Renkli Tommiks ve Kaptan Swing 
adı altında HozComics tarafından ilk kez renkli olarak yayınlanmaya başlar. 
 
HozComics tarafından “Hikayesi - Bebeklikten Kaptanlığa Swing” başlığı ile özel 
bir Kaptan Swing sayısı yayınlanır. 
 
Batman, üç albümlük kısa bir seri olarak Arkabahçe Yayıncılık tarafından orijinaline 
çok yakın bir yayın anlayışıyla renkli olarak yayınlanır 
 
Martin Mystere’in Işık Yansıması adlı sayısı Türkiye’de ilk defa renkli olarak Lâl 
Kitap tarafından yayınlanır. 
 
Conan ilk defa çok yakın bir yayın anlayışıyla renkli olarak Lâl Kitap tarafından 
yayınlanmaya başlar. 
 
2005 
 
Teksas ve Tommiks, Yeni Teksas ve Yeni Tommiks adıyla Demirbaş Yayıncılık 
tarafından yayınlanır. 

 
Zagor’un Tay Yayınları tarafından çıkan ilk sayıları Lâl Kitap tarafından Klasik 
Maceralar Dizisi adıyla üçer sayılık ciltler halinde orijinal kapakları ile birlikte 
yayınlanmaya başlar. 

 

1996 yılının bu çalışma kapsamında son dönemin başlangıç yılı olarak 

görülmesinin nedeni, bu yılda çeviri çizgi roman yayıncılığında bir dönemeç 

oluşturan gelişmelerin gerçekleşmiş olmasıdır. 1996’da 1 Numara Yayıncılık 

Örümcek Adam, X – Men, Batman ve Superman gibi Marvel ve DC Comics 

Kahramanlarını Türkiye’de ilk kez orijinal formatlarında renkli olarak yayınlayarak 

çeviri çizgi roman yayıncılığına yeni bir ivme getirir. Bu ivmenin belirgin 

özelliklerinden biri, çeviri çizgi romanların duraklama dönemi olarak gördüğümüz 

bir önceki dönemde yayınlanmasına ara verilen Zagor ve Martin Mystere gibi çizgi 

romanların yeniden yayınlanmaya başlamasıdır. 1996 yılında AD Yayıncılık Zagor 

ve Martin Mystere gibi Bonelli Şirketi’nin kahramanlarını Tay Yayınlarına kıyasla 

daha özenli bir yayıncılık anlayışı ile yeniden yayınlar. AD Yayıncılık da 1 Numara 

Yayıncılık da çevirmen bilgilerine iç kapaklarda yer vererek ve orijinal formattaki 

yayın anlayışları ile Türkiye’deki çeviri çizgi roman yayıncılığında önemli birer 
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kilometre taşı oluştururlar. Aşağıda yer alan örneklerde adı geçen yayın evlerinin bu 

çabalarını görmek olanaklıdır.  

 

Resim 19: 1 Numara Yayıncılık Örümcek Adam, Kapak ve İç Kapak (1996, sayı 1) 

 
 

Resim 20: Arkabahçe Yayıncılık Örümcek Adam, Kapak ve İç Kapak (2004, sayı 20) 
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Resim 21: Alfa Yayınları, Kral Conan, Kapak ve İç Kapak (2000, sayı 31) 

 

Resim 22: Lâl Kitap,Conan, Kapak ve İç Kapak (2004, sayı 2) 

 



 66

 

 

Resim 23: Arkabahçe Yayıncılık, Superman, Kapak ve İç Kapak (1999, sayı 1) 
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Resim 24: Aksoy Yayıncılık, Martin Mystere, Kapak ve İç Kapak (t.y., sayı 1) 

 

Resim 25: Lâl Kitap, Yeni Martin Mystere, Kapak ve İç Kapak (2004, sayı 33) 
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 Resim 26: Aksoy Yayıncılık, Kaptan Swing, Kapak ve İç Kapak (t.y., sayı 12)  

 

Resim 27: Hoz Comics, Kaptan Swing, Kapak ve İç Kapak (2004, özel sayı) 
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Resim 28: Aksyoy Yayıncılık, Teksas, Kapak ve İç Kapak (t.y. , sayı 2) 

 

)

Resim 29: Hoz Comics, Teksas, Kapak ve İç Kapak (2004 , sayı 1) 
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1996 yılıyla başlayan yeni dönemin bir diğer önemli özelliği de çeviri çizgi 

romanlara yenilerinin eklenmesidir. 1998 yılında 1 Numara Yayıncılık’ın devamı 

olan Arkabahçe Yayıncılık Spawn, Wolverine, Daredevil gibi daha önce Türkiye’de 

yayınlanmamış çeşitli Amerikan çizgi romanlarını orijinallerine yakın bir çizgide 

yayınlamaya başlar. Kronolojide yer alan Daredevil ve Wolverine aslında Bilka 

Yayınları tarafında 80’li yıllarda yayınlanan Örümcek Adam’ın maceralarında zaman 

zaman yan karakter olarak yer alan kahramanlardır. 1996 yılı ile başlayan dönemde 

Örümcek Adam maceralarının yan karakterleri Daredevil ve Wolverine kendilerine 

ait dergi formatında Türkiye’de ilk defa yayınlanırlar. 

 

2000’lerde ise büyük yayınevleri çizgi roman yayıncılığına girerler. Oğlak 

Yayıncılık ve İthaki Yayıncılık gibi yayınevleri Zagor, Dylan Dog, Ken Parker, Tex 

Willer gibi çeşitli Bonelli Şirketi’nin kahramanlarının özel albümlerini yayınlar. Bu 

bir anlamda artık Türkiye’de çizgi roman için edebiyat düzleminde de bir talep 

oluşmaya başladığının göstergesi olarak algılanabilir. Yapı Kredi Yayıncılık 

tarafından yayınlanan Enki Bilal albümleri de bu görüşü destekler niteliktedir.  

 

2000’lerin başından günümüze Türkiye’deki çeviri çizgi roman yayıncılığının 

kabaca üç kulvarda yürüdüğünü söyleyebiliriz: 

 

• Bonelli kahramanları ağırlıklı portföyüyle Lâl Kitap 

• DC Comics ve Marvel ağırlıklı Arkabahçe Yayıncılık 

• Albüm formatlı çalışmalarla Oğlak, İthaki ve Yapı Kredi gibi büyük 

yayınevleri 

 

Okuyucu kitlesinin yenidünya düzeni ve küreselleşmenin etkileri ile değişen 

profilini düşündüğümüzde, bu dönemde gerçekleştirilen tüm özenli çalışmalara 

karşın çeviri çizgi romanların 1970’lerin satış düzeyine ulaştığını ileri süremeyiz. 

Ancak bu dönemin yayıncılık anlayışına dayanarak şu çıkarımlarda bulunabiliriz: 

1996’dan günümüze kadar uzanan zaman dilimi içinde daha önceki dönemlere 

kıyasla özenli bir yayıncılık anlayışı yerleşmeye başlamıştır. Bu da, yavaş yavaş da 
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olsa metin türü olarak çizgi romanlara edebiyat çoğul dizgesinde küçük ama 

kemikleşmiş bir yer kazandırdığını göstermektedir. Bu bağlamda çeviri çizgi 

romanların Türkiye’de çizgi roman kültürünün gelişmesine katkı sağladığını da 

düşünebiliriz. Günümüzde yayınlanan Gerekli Şeyler, Şafak Günlükleri gibi dergiler 

bu savın kanıtları olarak gösterilebilir. 

 

  
Resim 30: Büyük Mavi Yayıncılık, Gerekli Şeyler, Kapak (2006, sayı1), Spot 

Yayıncılık,  Şafak Günlükleri, Kapak, (t.y. , sayı 4) 

 
 

Sonuç olarak bugün bulunduğumuz noktadan çeviri çizgi romanlarına tarihsel 

gelişim çizgisi temelinde baktığımızda, Türkiye’de çeviri çizgi romanlarının çizgi 

roman kahramanlarının yaşadıkları maceralar kadar zorlu ve karmaşık serüvenler 

yaşadıklarını görüyoruz. Bunu Zagor örneğinde şöyle somutlaştırabilir:  

 
Zagor, 1962’de ilk kez Ceylan Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Ne var ki, 

bu dönemin Zagor yayınlarının niteliği istenilen düzeyde değildir. 
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Resim 31: 1950’lerde Ceylan Yayınları’ından çıkan bir Zagor’un kapağı 

  
Zagor serisinin 1970’de Ay Barka çevirisiyle Tay Yayınlarını tarafından 

yayınlanmasıyla belirli bir niteliğe ulaştığı söylenebilir:  

 

 

 
Resim 32: Tay Yayınları, Zagor, Kapak ve İç Kapak (t.y., sayı 25) 

 
 

Ancak bu dönemin Zagor serisinde de kim tarafından çevrildiğine dair 

bilgilere yer verilmemiştir. Ayrıca orijinal serisinin kapakları Zagor’un aynı 
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zamanda yaratıcılarından olan Ferri tarafından çizilirken Tay Yayınları seriyi kendi 

kapak çizimleri ile yayınlamıştır (Ay Barka ile söyleşi: EK1).  

 

1996’da AD ve daha sonra Aksoy Yayıncılık’ın yayınladığı serilerde 

çevirmen kimliğinin yer alması, orijinal kapak kullanımı gibi yayın kalitesinde 

belirgin iyileştirmeler göze çarpmaktadır. 2000’li yıllarda Oğlak Yayıncılık Efsanevi 

Maceralar Dizisi adıyla 5 adet albüm yayınlar ve böylece İtalya’da yayınlanan Zagor 

Speciale ve Maxi Zagor serilerinin Türkiye’deki eksikliğini gidermeye çalışır. Lâl 

Kitap da Yeni Zagor ve Zagor Özel Seri adıyla iki farklı seri yayınlamaya başlar. 

Klasik seriye ek olarak bir de Özel Seri’nin yayınlanmasının altındaki niyet daha 

önce İtalya’da basılmış ama Türkiye’de yayınlanmamış maceraları da Türk 

okuyucusuna tanıtabilmektir.2 Lâl Kitap ve Oğlak Yayıncılık’ın yayınlarında 

çevirmen bilgisi, yayınlanan sayının orijinal serideki karşılık geldiği sayıya ait 

bilgiler gibi nitelikli bir yayıncılık anlayışının göstergeleri göze çarpmaktadır. 

 

Resim 33:Lâl Kitap, Zagor Özel Seri, Kapak ve İç Kapak (2002, sayı 1) 

 

                                                 
2 Bkz. Zagor Özel Seri Sayı 1, 2002, Lâl Kitap, İç kapak 
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Resim 34: Oğlak Yayıncılık, Zagor, Kapak ve İç Kapak (2005, sayı 5) 

 

2003 yılı Zagor için önemli bir yıldır. Bonelli Yayıncılık, orijinal seride her 

100. sayıyı renkli yayınlamak gibi bir gelenek geliştirmiştir. Yeni Zagor serisinin 12. 

sayısı Türkiye’de Zagor, genel anlamda çizgi roman yayıncılığı açısından önemli bir 

gelişim aşamasıdır. Bonelli Yayıncılık’ın 400. sayısının Türkiye’deki karşılığı olan 

Yeni Zagor serisinin 12. sayısı (2003) da renkli olarak yayınlanır. Bu Zagor’un 

Türkiye’de ilk kez renkli olarak basıldığı bir dönemeç noktasıdır. 
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Resim 35: Lâl Kitap, Zagor, Kapak ve İç Kapak (2003, sayı 12) 

  
 Özetleyecek olursak, 1962’de Ceylan Yayınları’nın Zagor’undan 2003’de 

Lâl Kitap’ın renkli Zagor baskısına kadar uzanan 41 yıllık bir süreçle Zagor, 

orijinaline yakın bir yayın niteliğine kavuşabilmiştir. Bu gelişim çizgisinde üzerinde 

durulması gereken önemli nokta da, kimi niteliksel eksikliklerine karşın sürecin 

neredeyse elli yıla yaklaşan ve bu nedenle de azımsanmayacak bir zaman dilimini 

kapsamasıdır. 

 

Sonuç olarak çeviri çizgi romanlarının tarihsel gelişim sürecini gösterebilmek 

için oluşturduğumuz kronoloji şu bulguları ortaya koymaktadır: 
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Türkiye’de çeviri çizgi romanlarda orijinal yayın niteliğine diğer anlatımla 

kaynak metne doğru belirgin bir gelişme söz konusudur. Bu gelişmeler, erek dizge 

kadar kaynak dizge normlarının da aktarım sürecinde önem kazanmaya başladığının 

ve çeviri çizgi romanlarının hepsinin olmasa bile belirli bir kısmının çoğul dizge 

içerisinde artık merkezi bir konumda kendilerine yer bulduklarını göstermektedir.  

 

Öte yandan, Türkiye’de çeviri çizgi romanların tarihsel gelişim çizgisi, çizgi 

roman çevirilerinin Türkiye’nin sosyal, siyasal ve ekonomik gelişiminden 

etkilendiğini de ortaya koymaktadır. Ülkenin siyasal ve ekonomik gelişmelerine 

koşut bir biçimde çizgi roman yayıncılığında kimi zaman daralmalar, kimi 

dönemlerde genişlemeler yaşanmıştır. Bu çalışma kapsamında oluşturduğumuz 

kronoloji, Türkiye’de çeviri çizgi romanlarının uzun bir geleneğe dayandığını açık 

bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu gelenek, çeviri çizgi romanların çevresel 

konumdan merkezi konuma doğru bir yönelim içinde olduğunu açık bir biçimde 

göstermektedir. Bu bulguya dayanarak çeviri çizgi roman yayıncılığının Türkiye’de 

kurumlaştığını söylemek olanaklıdır. Bu bağlamda çizgi roman çevirmenlerinin açık 

bir kimlik kazanmış olması da, alana özgü çevirmenliğin Türkiye’de yerleştiğini 

somutlaştırmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bundan sonraki bölümünde Türkiye’de 

çizgi roman çeviri süreçlerini aydınlatabilmek için çevirmen ve yayınevi 

söyleşilerine yer verilecektir.  

 

Bu noktada Türkiye’de çeviri çizgi romanlarının yayıncılık düzleminde 

kurumlaştığını gösterebilmek için Türkiye’de çeviri çizgi roman yayıncılığı yapan 

belli başlı yayıncı kuruluşlarını belirtmek yerinde olacaktır: 

 
 

• Ceylan Yayınları 
 

o Türkiye’yi 1950’lerde EsseGesse ve Bonelli gibi İtalyan firmaların 
yayınları ile tanıştıran ve çeviri çizgi romanın Türkiye’de 
yaygınlaşmasında bir anlamda başlangıç noktası olarak kabul 
edilebilecek yayınevi. 

 
• Tay Yayınları 
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o Ceylan Yayınları’ndan aldığı mirası geliştirerek devam ettiren 

özellikle çeviriye verdiği önem ile dikkat çeken, 1970’lerden 
1980’lerin ortasına kadar Türkiye’de çeviri çizgi roman konusunda 
öncü yayınevi. 

 
• Alfa Yayınları 
 

o Özellikle 1980’lerde Conan ile tanınan ve Kaptan Amerika, Fantastik 
Dörtlü gibi Marvel kahramanlarını Türkiye’de tanıtan yayınevi. 

 
• Bilka Yayınları 

 
o 1980’lerin başından 1990’lara kadar yayınladığı sayılar ile dünyanın 

en popüler çizgi roman kahramanlarından Örümcek Adam’ı 
Türkiye’ye tanıtan yayınevi. 

 
• AD Yayıncılık 

 
o 1990’ların ortasında itibaren Türkiye’de Zagor ve Martin Mystere 

gibi kahramanların tekrar yayınlayarak yeni bir hareketi başlatan ve 
özenli formatıyla dikkat çeken yayınevi 

 
• Aksoy Yayıncılık 
 

o AD Yayıncılık’ın devamı 
 

• 1 Numara Yayıncılık 
 

o 1990’ların ikinci yarısında başta Örümcek Adam olmak üzere çeşitli 
Amerikan kahramanları Türkiye’de ilk kez renkli ve orijinal 
formatında yayınlayan yayınevi 

 
• Arka Bahçe Yayıncılık 

 
o 1990’ların sonu ile 1 Numara Yayıncılık’ın devamı olarak yayın 

hayatına başlayan, geniş bir portföy ile Amerikan çizgi romanı 
ağırlıklı çalışan, kendi adında bir çizgi roman dergisi ve Karabasan 
adlı bir Türk çizgi romanına da ön ayak olan ve yayınlayan yayınevi. 

 
• Lâl Kitap 

 
o 2002’de yayın hayatına başlayan ve Bonelli ağırlıklı portföyü ve 

özenli yayın anlayışı ile dikkat çeken, Türkiye’nin en önemli çizgi 

roman yayıncılarından olan yayınevi. 
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Çalışmamızın odak noktası çeviri olduğu için, Türkiye’de çizgi roman 

alanında çalışan çevirmenler de doğal olarak kronolojinin bir parçası olmak 

durumundadır, bir başka deyişle kronoloji, çevirmen bilgisi olmadan bir anlamda 

eksik kalacaktır. Bu nedenle burada çevirmen bilgisi olarak taranılan kaynaklardan 

toparlanabilen çevirmen bilgilerinden bir çizgi roman çevirmeni listesine yer 

verilecektir. Bu liste Türkiye’de bu alanda çalışmış tüm çevirmenleri kapsamamakla 

birlikte genel bir çerçeve çizmek anlamında yararlı olacaktır. 

 
Türkiye’de çizgi roman alanında çalışan çevirmenlerin listesi: 
 

• Alp Kaya  
 

o 1 Numara Yayıncılık’dan çıkan Örümcek Adam’ın ilk sayısında 
çalışan çevirmen 

 
• Ay Barka 
 

o Türkiye’de çizgi roman alanında çalışmış en önemli çevirmen. 
Özellikle Zagor ve Mister No gibi Bonelli kahramanlarının jargonunu 
yaratan kişi olarak tanınmaktadır. 

 
• Cihan Akerson 
 

o Aksoy Yayıncılık’dan çıkan Kaptan Swing çevirileri üzerine çalışmış 
çevirmen. 

 
• Elif Gökteke 
 

o Enki Bilal çevirileri üzerine çalışmış çevirmen. 
 

• Eray Canberk 
 

o İnkilap Yayınları’ndan çıkan Red Kit çevirileri üzerine çalışmış 
çevirmen. 

 
• Fatih Okta 
 

o Hoz Comics’den çıkan Kaptan Swing çevirileri üzerine çalışmış 
çevirmen. 



 79

 
• Hasan Çolakoğlu 
 

o Arkabahçe Yayıncılık’dan Örümcek Adam çevirileri üzerine çalışmış 
çevirmen. 

 
• İnci Aslıer 

 
o Özelikle Martin Mystere çevirileri ile tanınan, Türkiye’deki en önemli 

çizgi roman çevirmenlerinden. 
 

• Koray Özbudak 
 

o Arkabahçe Yayıncılık’dan çok geniş bir yelpazede çeviriler yapmış 
çevirmen. 

 
• Sercan Şergüm 
 

o 1 Numara Yayıncılık’dan çıkan Örümcek Adamın ilk sayısında Alp 
Kaya ile birlikte çalışan çevirmen 

 
• Olcay Kunal 
 

o Remzi Kitapevi’nden çıkan Asterix çevirileri üzerine çalışmış 
çevirmen. 

 
• Tunç Oskay 
 

o Demirbaş Yayıncılık’dan çıkan Yeni Teksas ve Yeni Tommiks 
çevirileri üzerine çalışan çevirmen. 

 
• Zeynep Akkuş 
 

o Özelikle Oğlak Yayınlarından çıkan Zagor, Teks gibi özel albüm 
çevirileri üzerine çalışmaları ile tanınan ve Türkiye’de çizgi romana 
araştırma alanında da çok önemli katkıları olan çevirmen 
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• Zeynep Kumruluoğlu 
 

o Oğlak Yayıncılık’dan çıkan Martin Mystere özel albümleri üzerine 
çalışmış çevirmen.  

 
 

3.2 Türkiye’de Çizgi Roman Çeviri Sürecine Bakış 
 

 

Bu bölümün temel amacı, Türkiye’de çizgi roman çeviri sürecine süreç öncesi 

ve çeviri süreci kararları ekseninde bakmaktır. Bu bakış için 1970 sonrasını temel 

alarak sınırlı ölçüde de olsa bir değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Özel olarak 

1970 sonrasının seçilme nedeni, giriş bölümünde de belirtildiği gibi görüşme için 

ulaşılabilen yayınevi yetkilisi ve çevirmenlerin bu dönemin öncü ve etkili isimleri 

arasında yer almalıdır. Süreç kavramı bu bölümde doğrudan çeviri uğraşını odak 

noktası yapan bir yaklaşımla kullanılmıştır. Dolayısıyla burada Türkiye’de çizgi 

roman çevirileri ile ilgili olarak belirlediğimiz veri dönemi ve çalışma yolu 

doğrultusunda ilk aşamada süreç öncesi kararlar ele alınacak, bir sonraki aşamada da 

çeviri sürecine bakılacaktır. Türkiye’de çizgi roman çeviri sürecine bakışın temel 

dayanakları çevirmen ve yayınevi yetkilileri ile yapılan söyleşilerdir. Bu nedenle 

sürece bakışın araştırmanın diğer bir boyutunu oluşturan kronolojiden farklı olarak 

insan odaklı olduğu ve bu alandaki insan gücünün etki ve katkılarını ortaya koymaya 

yönelik olduğu söylenebilir. Burada özellikle vurgulanması gereken bir nokta da 

Türkiye’de çizgi roman çeviri sürecine yönelik değerlendirmelerin belirtilen bu 

kaynaklarla sınırlı olduğudur. 

 

3.2.1 Süreç Öncesi Kararlara Bakış 

 

3.2.1.1 Veri Alanının Tanıtılması 
 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’de 1970 sonrası çizgi roman çevirisinde 

süreç öncesi kararları etkileyen etmenlerin ortaya konulmasına çalışılacaktır. Bu 
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bağlamda yayınevi yönelimlerini bir örnekte gösterebilmek için metin dışı kaynak 

olarak Lâl Kitap genel yayın yönetmeni Ayşe Karsel Zalimoğlu ile yapılan söyleşi 

kullanılacaktır. Dolayısıyla süreç öncesi kararlara yönelik değerlendirmelerimizin 

temel veri kaynağı bu söyleşidir. Bu temel veri kaynağının yanı sıra çevirmen 

söyleşilerinden de destekleyici veri kaynakları olarak yararlanılacaktır. 

 

Yayınevi örneği olarak Lâl Kitap’ın belirlenmesinde, bu yayınevinin çeviri 

çizgi roman yayıncılığında seçkin bir konuma sahip olması etkili olmuştur. Yayınevi 

yetkilisi ile yapılan görüşmede bakışımızı yönlendiren ana sorular şunlardır: 

 

• Yayınevleri yayınlayacakları çizgi romana nasıl karar vermektedirler? 

• Yayınevlerinin çeviri sürecindeki etkinliği ve çeviri politikaları nedir?  

• Yayınevi ile çevirmen arasında işleyen sürecin gelişimi nasıl olmuştur? 

 

 

3.2.1.2 Sorular – Değerlendirme 
 

Yukarıda sıralanan sorular, değerlendirmeyi de belirleyen çerçevedir. Bu 

nedenle burada süreç öncesine yönelik değerlendirmeler de bu sorular eşliğinde 

gerçekleştirilecektir. 

  

• Yayınevleri yayınlayacakları çizgi romana nasıl karar vermektedirler? 

 

Yayınlanacak çizgi romanlara dair yayınevi kararlarının dayanakları yapılan 

söyleşilerden derlediğimiz aşağıdaki bilgilerlerle belirlenebilir: 

 
Öncelikle Lâl Kitap genel yayın yönetmeni Ayşe Karsel Zalimoğlu ile 

yaptığımız söyleşiden çizgi roman yayıncılığının Türkiye için halen daha riski bir 

yatırım alanı olduğunu öğreniyoruz.  Zalimoğlu’na göre tirajlar her ne kadar 

1970’lerin düzeylerinde olmasa da, 1980 sonrası dönemden daha iyi durumdadır. Ay 

Barka söyleşisinden öğrendiğimiz göre de 1970’lerde Zagor 50.000-60.000 

dolaylarında tirajlara ulaşmaktadır. Aslında bu da, Tay Yayınları’nın Bonelli 
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firmasının çizgi romanlarına yönelmesinin önemli nedenlerinden biri olarak 

görülebilir. Zagor’un satış başarısı yayıncıyı yayınlarına Mister No, Martin Mystere 

gibi önemli Bonelli çizgi romanlarına yöneltmiştir. Yine Barka’dan öğrendiğimize 

göre Tay Yayınları’nın yöneticisi Sezen Yalçıner yurtdışındaki fuarların sıkı bir 

takipçisidir.  Sık sık çizgi roman fuarlarına katılıp beğendiği örnekleri Türkiye’ye 

getirmektedir. Zagor da böyle bir yurtdışı seyahatinde Yalçıner’in ilgisini çekmiştir. 

Barka’dan öğrendiğimize göre Yalçıner aslında Zagor ve Teks’in yayın haklarını 

birlikte satın almış, daha sonra Teks’in yayın haklarını Çetin Karakoç’a vermiştir.  

Tay Yayınları’nın bu yaklaşımına kıyasla Lâl Kitap’ın yaklaşımı biraz farklıdır.  

Zalimoğlu’nun da belirttiği gibi her şeyden önce Lâl Kitap 2002’de yayın hayatına 

başladığında önünde zaten daha önce Türkiye’ye girmiş ve başarılı olmuş, uzun 

soluklu geçmişe sahip Zagor, Martin Mystere ve Mister No gibi örnekler vardır. Lâl 

Kitap da ilk olarak bu kahramanların üzerine eğilmiştir. Ayrıca günümüzde Internet 

sayesinde sürekli Bonelli gibi şirketlerle ilişki içinde olan Lâl Kitap, ilgisini çeken 

örnekleri Türkiye’ye getirmeye çalışmaktadır. Yayınevinin tercihlerindeki temel 

ölçütlerden biri de, okuyucu kitlesi ve yayınevi portföyünü geniş tutma çabasıdır. 

Örneğin Nathan Never Türkiye’deki bilim kurgu çizgi romanı eksikliği düşünülerek 

yayına sunulmuştur. Lâl Kitap ayrıca çizgi romana çok sıcak bakmadığı düşünülen 

genç okuyucu kitlesine de ulaşabileceğini düşünmekte ve bu yönde bir yayın 

anlayışıyla hareket etmektedir. Lâl Kitap’da hangi çizgi romanın yayınlanacağına 

dair kararlar, kendileri de birer çizgi roman okuru olan Ayşe Karsel ve Bahadır 

Zalimoğlu tarafından alınmaktadır. Dolayısıyla Tay Yayınları ve Lâl Kitap’da 

yayınevi sahibi odaklı bir karar mekanizmasından söz edilebilir.  Tay Yayınları daha 

çok ticari kaygılarla hareket ederken, Lâl Kitap’da yayınevi yetkililerinin birer çizgi 

roman okuru olmalarının da etkisiyle zaman zaman kişisel beğenilerinin de çizgi 

roman yayın kararı konusunda etkili olduğundan söz edilebilir.  Zalimoğlu’na göre 

zaman zaman editörlerden yeni çizgi roman yayınlama önerileri gelse de, 

çevirmenlerden bu tür öneriler pek gelmemektedir. Yine de, yeni bir çizgi romanın 

yayına karar vermeden önce Lâl Kitap öncelikle deneyimli çevirmenleriyle birlikte 

yayın üzerinde bir süre çalışmaktadır. Nitekim Magico Vento (Büyülü Rüzgar)’ın 

yayınından önce çevirmen İnci Aslıer ile yapılan ön çalışma Zalimoğlu’nun bu 

konuda verdiği bir örnektir. Çevirmenin doğrudan yayın kararında etkin olduğu 
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uygulamalar da vardır. Çevirmenin yayın kararında etkin olduğu duruma örnek 

olarak da, Zeynep Akkuş’un önerisiyle Teks’in arkasından- Teks’le benzer formatta 

olmasının da etkisiyle- Oğlak Yayıncılığın çıkarttığı Martin Myster’e, Dylan Dog ve 

Nathan Never albümleri gösterilebilir. Görüldüğü gibi,  Zalimoğlu çevirmenlerden 

yeni çizgi roman yayınlarına yönelik önerilerin sıklıkla gelmediğini belirtirken,  

Zeynep Akkuş gibi çalıştığı yayınevini yeni çizgi romanların yayınlanması 

konusunda yönlendiren çevirmenler de bulunmaktadır. 

 

Bu noktada kuşkusuz, çevirmenin çizgi roman çevirilerine öznel yaklaşımı da 

önemli bir rol oynamaktadır. Akkuş, kendisinin de belirttiği gibi, çizgi roman 

yayıncılığının zor günler yaşadığı ve Türkiye’de çizgi romanın çok az yayınlandığı 

dönemlerde, sırf çizgi roman okuyabilmek için İtalyanca öğrenmeye başlayacak 

kadar büyük bir çizgi roman hayranıdır. Doğal olarak Akkuş’un önerilerinin 

arkasında nitelikli bir çizgi roman okuyucusu olmanın düzeyli ve ikna edici kişisel 

beğenileri yatmaktadır.  

 

• Yayınevlerinin çeviri sürecindeki etkinliği ve çeviri politikaları nedir?  

 

Yayınevi politikaları ve yayınevlerinin çeviri sürecine dair yapılan 

söyleşilerden derlediğimiz bilgiler şu şekilde özetlenebilir: 

 

Zalimoğlu öncelikle Türkiye’de yayıncılığın, özellikle de çizgi roman 

yayıncılığının çok büyük bir sektör olmadığını belirtmektedir. Sektör içerisinde 

uzmanlık alanları ve uzmanlık sahibi kişiler açık bir biçimde bellidir.  Özellikle 

Barka ve Aslıer gibi çevirmenler uzun süredir çizgi roman çevirisi alanında çalışan 

ve sektörde tanınan önemli isimlerdir. Zalimoğlu, Martin Msystere’in bir anlamda 

Aslıer’in eline doğduğunu, Barka’nın ise Zagor ve Mister No gibi kahramanların 

kullandıkları jargonların yaratıcısı olduğunu belirtmektedir.  Zalimoğlu söyleşisinde 

çizgi roman çevirisi konusunda alanda uzmanlıklarını kanıtlamış çevirmenlerin 

olduğunu bu örneklerde görmekteyiz: İki usta çevirmenin uzun süredir Türkiye’de 

yayınlanan Zagor, Mister No, Martin Mystere gibi çizgi romanlardaki çeviri üslupları 

ve yarattıkları jargonlar okuyucular tarafından da son derece benimsenmiştir. Öyle 
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ki, Zalimoğlu ve Akkuş söyleşilerinden öğrendiğimize göre,  2000’li yıllarda 

Zagor’un Oğlak Yayınları’ndan çıkan Efsanevi Maceralar serisini çeviren Zeynep 

Akkuş’un, İtalyanca aslında bulunan ancak serinin 70’lerde Tay Yayıncılık 

tarafından yayınlanmaya başlamasından bu yana çevirisini yapan Ay Barka’nın daha 

önce kullanmadığı ‘Darkwood’un tam tamları adına’ deyişini kullanması, okuyucular 

tarafından tepkiyle karşılanmış, hatta kimi okuyucular işi yayınevine şikayet 

telefonları açmaya kadar götürmüşlerdir. Çeviriyi çizgi roman yayıncılığın kalbi 

olarak gören Lâl Kitap da Martin Mystere ve Zagor serilerini yayınlamaya karar 

verirken doğal olarak Barka ve Aslıer ile çalışmayı yeğlemiştir. Zalimoğlu bu 

tercihin arkasındaki neden olarak, çevirmenlerin alanlarında tüm sektör tarafından 

benimsenmiş olan uzmanlık düzeylerini, bu konudaki deneyimlerini ve okuyucu 

tarafından tanınan/sevilen üsluplarını göstermektedir. Gerçekten de, çeviri ve 

çevirmenler Lâl Kitap’ın yayıncılık anlayışında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. 

Yukarıda andığımız Lâl Kitap’ın halen birlikte çalıştığı Barka ve Aslıer gibi usta 

çevirmenler dışında yeni çevirmenlerde aradığı en önemli nitelikler, Türkçe bilgisi ve 

çeviride tutarlılık olarak belirtilebilir. Özellikle Türkçe’de yetkinlik, Lâl Kitap’ın 

çeviri ve yayın politikası açısından çok önemlidir. Sözgelimi Conan’ın Lâl Kitap 

tarafından ilk yayınlandığı dönemlerde istenilen düzeyde Türkçeye egemen bir 

çevirmenin bulunamaması nedeniyle bir dönem Conan çevirileri bizzat Zalimoğlu 

tarafından yapılmıştır. Zalimoğlu’nun anlattıklarına dayanarak, Lâl Kitap’ın genel 

çeviri politikası, uzun süredir yayınlanan serilerde uzman çevirmenler tarafından 

yaratılan ve okuyucu tarafından benimsenmiş üsluba bağlı kalmak, yeni yayınların 

çevirilerinde ise mümkün olduğunca kaynak metindeki üsluba bağlı kalmak olarak 

özetlenebilir. Bu bağlamda özel isimler de Türkçe’de bilinen genel olarak kabul 

görmüş bir karşılıkları yoksa bir uyarlama yapmadan aynen aktarılmaktadır. 

Sözgelimi, Zagor’un arkadaşı Çiko’nun meşhur şarkılarının çevirilerinde de gene 

kaynak odaklı bir yaklaşımı görmekteyiz: Şarkılarının çevirilerinde İtalyanca olan 

şarkı sözleri Türkçe’ye çevrilir, İngilizce olanlar ise aynen bırakılmakta, dipnotlar ise 

ancak kayna metinde de varsa kullanılmaktadır. Tay Yayınları ise Barka’ya göre 

ağırlıklı olarak erek odaklı bir yayıncılık anlayışı izlemektedir. Firma sahibi Sezen 

Yalçıner metnin tamamen ve her yönüyle Türkçe’ye aktarılmasını istemektedir. Bu 

durum zaman zaman da zorlama çevirilere neden olmuştur: Örneğin Mister No’nun 
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keyifli olduğu zamanlarda söylediği ‘Hayat ne kadar güzel her şey boş, haydi durma 

sevdiğine koş’ şarkısı aslen ünlü ‘When the Saint goes marching In’ ‘dir. Barka, bu 

şarkı Türkiye’de iyi bilindiği için aynen bırakmak istemiş, ancak yayıncının isteği 

üzerine Türkçeye çevirmek zorunda kalmıştır. Sonuçta Barka’nın becerisiyle 

Türkçe’ye ‘Hayat ne kadar güzel her şey boş, haydi durma sevdiğine koş’ olarak 

aktarılan ‘When the Saint goes marching In’ şarkısı Türkiye’de Mister No ile o kadar 

özdeşleşmiş ve okuyucular tarafından o kadar beğenilmiştir ki, günümüzde de aynen 

kullanılagelmektedir. Barka’ya göre Tay Yayınları sahibi Yalçıner’in yayınlanacak 

çizgi romanın ismi üzerinden de müdahaleleri olmaktadır. Sözgelimi Martin 

Mystere’in ismini beğenmeyen Yalçıner çalışanlardan bu çizgi roman için isim 

önersinde bulunmalarını ister. Sonuçta Bonelli firmasının broşürlerinin gördüğü 

Atlantis ismini öneren Barka’nın önerisi kabul olur ve çizgi roman Tay Yayınları’nda 

bu isim altında çıkar. Barka bu tarz isim değiştirmelere bir diğer örnek olarak da Ken 

Parker’dan bahsediyor. Parker ismi Tay Yayınları’nı bu çizgi romanı yayına 

hazırladığı dönemde aynı zamanda bir kalem markasının da ismi olduğu için yayıncı 

tarafından beğenilmemiş ve dizi Alaska ismiyle yayınlanmıştır. 

 

Barka Tay Yayınları’nın çeviri sürecine müdahalesine farklı örnekler de 

vermektedir: Tay Yayınları ‘domuz’ sözcüğünün çevirilerde kesinlikle yer 

almamasını ve yabancı karakterlerin ‘Allah’ yerine mutlaka ‘Tanrı’ sözcüğünü 

kullanmalarını istemektedir. Bu bağlamda Berent (2003:4) de, benzer bir örnek 

olarak 70’lerdeki ilk çevirilerde Zagor’un Basklı arkadaşı Rochas’ın  (muhtemelen o 

dönem politik koşulları nedeniyle) Basklı değil de İskoç olarak aktarılmasını gösterir. 

Demek ki, kimi durumlarda yayınevinin tutumu, dünya görüşü ve çeviri politikası, 

çeviri süreci öncesinde çevirmenlerde bir ön koşullanma yaratabilmektedir.  Bu tür 

yayınevi müdahalelerin arkasında tutucu, geleneksek kaygılar kadar erek okur kitlesi 

üzerinde yabancı ya da olumsuz bir etki bırakmama niyeti de olduğu düşünülebilir. 

Kuşkusuz bu noktada kesin değerlendirmeler yapabilmek için geniş kapsamlı 

araştırmaların yapılması gerekir. Yayınevleri tarafından yapılan müdahalelerle 

Zeynep Akkuş da zaman zaman karşılaşmıştır. Örneğin, Dylan Dog’un eski amirinin 

Dylan Dog’a hitaben yer yer kullandığı ‘Old Boy’ kalıbı Akkuş tarafından aynen 

kullanılmak istenmiş, ancak yayıncı, ‘Türk okuru fazla bilmez’ gerekçesiyle buna 
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karşı çıkmış ve ‘Old Boy’ ‘evlat’ olarak çevrilerek erek metinde yer almıştır. Bu 

örnek dışında çizgi roman çevirilerinde kullanılan dilin, Oğlak Yayıncılık’ın diğer 

yayınlardaki dille uyuşması gerektiğini düşünen yayınevi yetkililerinin bu eksende de 

çevirilere müdahalelerde bulundukları da olmuştur. 

  

Dönemsel bir karşılaştırma açısından 70 ve 80’lerde Tay Yayınları ve 

günümüzde Lâl Kitap ile çalışan Barka’ya başvurursak iki yayınevi ve yayıncılık 

anlayışı arasındaki temel ayrımın orijinal formata, bir başka deyişle kaynak metne, 

yakınlıktaki farkta olduğunu görürüz. Barka’dan özetleyerek aktaracak olursak: Tay 

Yayınları, kaynak metne kapak ve iç sayfa düzeni, baskı niteliği gibi yönlerden bağlı 

kalınmayan, kapak tasarımı ve çizimlerinin tamamen değiştirildiği ve kaynak metnin 

her yönüyle Türkçeye mutlaka çevrildiği, hiçbir ifadenin aynen bırakılmadığı bir 

yayıncılık anlayışı izlerken, Lâl Kitap kaynak metne bağlı bir yayın anlayışı 

içindedir. Çevirmen bilgisi Tay Yayınları’nda hiçbir sayıda yer almamıştır oysa Lâl 

Kitap çevirmen bilgisine yer vermekte, ayrıca kaynak metne yayınevi bilgisi, orijinal 

serideki ismi ve sayı bilgisini verecek kadara sadık kalmaktadır. Zalimoğlu’na göre 

Lâl Kitap’ın yayınları İtalya’da yayınlanan orijinallerinden de daha gösterişlidir. 

Orijinallerdeki kapaklar verniklenmiş kartondandır. Lâl Kitap da, Yeni Zagor’un ilk 

sayısı olan Adalar Klanı’nı bu şekilde basmış, ancak Lâl Kitap’dan önce Zagor’u 

Türkiye’de yayınlayan Doğan Egmont Yayıncılık döneminde parlak ofset kapağa 

alışmış okuyucu durumu garipseyince, Zagor’un ikinci sayısı olan Kaptan Geceyarısı 

ile birlikte yeniden parlak ofset baskıya dönmek zorunda kalmıştır. Zagor serisi Lâl 

Kitap tararından halen bu biçimde yayınlanmaktadır.   

 

Tay Yayınları döneminden Lâl Kitap’a kadar yer alan süreçte kaynak metne 

bu dönüşün arkasında Zalimoğlu’na göre değişen okuyucu kitlesinin beklentileri 

önemli bir yer tutmaktadır. Önceleri orijinal formatın nasıl olduğu okuyucu kitlesi 

tarafından bilinmemektedir ve özellikle genç okuyucu kitlesi yayının niteliğini 

sorgulamadan basılanı kabul etmektedir. Günümüzde ise, Türkiye’de çizgi roman 

okuyucularının önemli bir bölümünü koleksiyoncular ve çizgi romanlar ile 60’larda - 

70’lerde tanışıp sevdiği kahramanlar ile adeta birlikte büyüyen orta yaş grubu 

denebilecek bir profil oluşturmaktadır. Zalimoğlu’na göre artık bu kitlenin 
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beklentileri ancak özenli bir yayın anlayışı ile karşılanabilir. Artık belirli bir 

ekonomik gücü de olan bu okuyucular, bazen bir sayıdan birini okumak, diğerini de 

arşivlemek üzere iki, hatta üç adet satın alabilmektedirler. Ayrıca günümüzün 

iletişim koşulları sayesinde, İtalya’da yayınlanan orijinal formatın niteliği okurlar 

tarafından bilinmektedir, yani Zalimoğlu’nun ironik deyişiyle okuyucuyu kandırmak 

artık o kadar da kolay değildir. 

 

• Yayınevi ile çevirmen arasında işleyen sürecin gelişimi nasıl 

olmuştur(sözleşme ve iletişim)? 

 

Yayınevi ve çevirmen arasında işleyen sürecin özelliklerine dair yapılan 

söyleşilerden şu bilgiler derlenmiştir: 

 

Barka’nın Tay Tayınları ile tanışması üçüncü kişiler üzerinden 

gerçekleşmiştir. Bir arkadaşı aracılığıyla başka bir ajansa başvuran Barka’nın ismini 

ajans sahibi o dönem İtalyanca bilen çevirmen arayan Tay Yayınları’na iletince, Tay 

Yayınları Barka ile görüşmek ister. Barka’nın Tay Yayınları ile anlaşması iki aşamalı 

olarak gerçekleşmiştir. Kendisine önce altı ay kadar bir deneme süresi boyunca 

Pekos Bill çevirileri yaptırılmış ve Barka’nın bu deneme sürecindeki başarısının 

ardından, Barka yayınevi tarafından kadrolu çalışan olarak işe alınmıştır. Barka, kısa 

süre içinde Tay Yayınları bünyesinde, çizgi romanların orijinallerinin yayınevine 

ulaşmasından baskıya gidişine kadar geçen tüm aşamalarda başrolü oynar duruma 

gelmiştir. Matbaaya gidecek filmleri elle düzeltmekten, yayınevine yeni çevirmen 

bulmaya kadar hemen her konudan Barka sorumlu olmuştur Tay Yayınları’nda. 

Ayrıca yapılan tüm çeviriler kendisi tarafından okunmakta ve kontrol edilmektedir. 

Tirajların en üst düzeye ulaştığı ve sürekli yeni çizgi romanların yayınlandığı bu 

dönemde Barka, çizgi romanların yayınevine ulaştıkları zamandan matbaaya 

gittikleri zamana kadar geçen tüm yayın ve çeviri sürecinin kaydını da tutmuştur. 

Çeşitli çizgi romanların tahmini olarak 3500 – 4000 farklı sayısını kapsayan bu 

kayıtların bilgisayarın olmadığı bir dönemde yapıldığı düşünülürse, bu uğraşın ne 

denli güç bir çaba gerektirdiği ve değeri de ortaya çıkar.  
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Özelde Tay Yayınlarına, genelde de Türkiye’de çizgi romanın gelişimine 

sayısız katkıda bulunan Barka bu dönemde yaptığı başarılı çevirileri, yarattığı 

jargonu ve akıcı Türkçesiyle Zagor ve Mister No gibi uzun soluklu çizgi romanların 

Türk okuru tarafından sevilmesini sağlamıştır. Doğal olarak Lâl Kitap da çizgi roman 

yayıncılığına atılırken alandaki deneyim ve uzmanlığını göz önüne alarak Barka ve 

Aslıer ile çalışma yolunu seçmiştir. Söyleşilerden öğrendiğimize göre, günümüzde 

Lâl Kitap ile sadece çevirmen kimliği ile çalışan Barka’ya kaynak metinler fotokopi 

olarak yayınevi tarafından ulaştırılmakta, eskiden kalan bir alışkanlık ile Barka, 

bunların hemen kaydını yapmakta ve çevirilerini de disket üzerinden elektronik 

formatta yayınevine ulaştırmaktadır.  

 

  Akkuş’un Oğlak Yayınları ve dolayısıyla çizgi roman çevirmenliğiyle 

tanışması ise tamamen kendi çabası ile gerçekleşmiştir. Ötenden beri bir çizgi roman 

okuru olan ve değişik alanlarda çevirmenlik yapan Akkuş,  Oğlak Yayınları’nın bir 

Teks albümü yapacağını duyunca bu çalışmaya bir katkıda bulunmak istediğini 

yayınevine iletmiştir. Çizgi roman bilgisi ile yayınevini etkileyen Akkuş’a 

çıkarılması düşünülen Teks albümünün son okuması önerilmiş,  Akkuş daha sonra da 

çeviri sürecindeki başarılı yönlendirmeleriyle öne çıktığından çeviri görevini de 

bizzat üzerine almıştır. Akkuş da, Barka gibi kısa süre içinde çevirmen kimliğinin 

yanı sıra yayınevi bünyesinde yayın danışmanlığı gibi ek sorumluluklar da 

üstlenmeye başlamıştır. Burada Akkuş’un belirttiği bir pişmanlığı yayınevi ile 

yapmış olduğu anlaşmanın yazılı değil sözlü olmasıdır. Karşılıklı güvene ve el 

sıkışmaya dayalı bu tür anlaşmalar zaman zaman Akkuş için zarar verici de olmuştur. 

Akkuş’un yayınevi ile iletişimi ise şöyle gerçekleşmektedir: Kaynak metinler 

Akkuş’a, e-posta olarak Internet üzerinden ya da fotokopi olarak kurye üzerinden 

ulaştırılmaktadır. Kendisi de aynı kanalları kullanarak çevirilerini yayınevine 

ulaştırmaktadır. 

 

Üniversite sonrası çeviriye başlayan bir diğer çevirmen Koray Özbudak da 

Akkuş ve Barka gibi yayınevinde çalışmaya çevirmenlik görevi ile başlamış,  daha 

sonra da editörlük görevini de üstlenmiştir.  Görüldüğü gibi, yayınevi ile çevirmen 

arasında işleyen sözleşme ve iletişim sürecinde farklı yollar izlemiş olsalar da, her üç 
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çevirmen arasında ortak noktalar da bulunmaktadır: Çevirmenlerin çalıştıkları 

yayınevlerinde aldıkları sorumluluklar ve üstlendikleri görevler, Zalimoğlu’nun 

söyleşisinde ‘Bizce çeviri bu işin kalbidir’ derken vurguladığı savı destekleyen 

önemli olgulardır. Sonuç olarak, söyleşiler, Türkiye’de yayınevi ile çevirmen 

arasında işleyen sözleşme ve iletişim sürecinde etkili olan şu yönü ortaya 

koymaktadır: Türkiye’de bu alanda yapısal bir kurumsallaşmadan söz edebilmek 

güçtür. Yayınevi çevirmen arasındaki sözleşme süreci çevirmen beceri ve çabasına 

odaklı bir işleyiş sergilemektedir. 

 

3.2.2 Sürece Bakış 

3.2.2.1 Veri Alanının Tanıtılması 
 

Sürece bakışın temel veri kaynakları, araştırmanın çalışma yolunu aktarırken 

de gösterdiğimiz gibi çevirmen söyleşileridir. Çevirmenlerin kararlarını etkileyen 

etmenleri ortaya koyabilmek için bu alanın önde gelen isimleri olarak Ay Barka ve 

Zeynep Akkuş ile söyleşiler yapılmıştır. Ay Barka ile yüz yüze görüşülmüş, Zeynep 

Akkuş ile e-posta aracılığıyla iletişim kurularak görüşleri alınmıştır. Ayrıca Koray 

Özbudak’ın Internet üzerinden ulaşılan bir söyleşisinden de destekleyici kaynak 

olarak yararlanılmıştır. Sürece bakarken bu temel kaynakların yanı sıra Ayşe Karsel 

Zalimoğlu’nun görüşlerine de başvurulmuştur. Dolayısıyla sürece yönelik 

değerlendirmelerimizin temel veri kaynağı çevirmen söyleşileri, destekleyici veri 

kaynağı da yayınevi yetkilisi ile yapılan söyleşidir.  

 
Çevirmenlerle yapılan söyleşilerde öncelikle şu ana sorulara yanıt aranmıştır: 

 

• Çevirmeni genelde çizgi roman çevirmeye (ya da belirli bir çizgi romanı 

çevirmeye) iten kararlar nelerdir? 

• Çeviri süreci öncesi çevirmen tarafından ne gibi hazırlıklar 

yapılmaktadır? 

• Çevirmene çeviri sürecinde ve öncesinde olası destek birimlerinin (editör, 

redaktör vs…)varlığı ve varsa işleyişi nasıldır? 

• Çevirmenin kişisel çeviri stratejisi ve politikası nedir? 



 90

• Çeviri sürecinde karşılaşılan aktarım zorlukları(kültürel, dilsel) karar 

aşamasında nasıl aşılmaktadır? 

 

3.2.2.2 Sorular – Değerlendirme  
 

Yukarıda sıralanan sorular, değerlendirmeyi de belirleyen çerçevedir. Bu 

nedenle burada sürece bakışa yönelik değerlendirmeler de bu sorular eşliğinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

• Çevirmeni genelde çizgi roman çevirmeye (ya da belirli bir çizgi romanı 

çevirmeye) iten kararlar nelerdir? 

 

Yapılan söyleşilere dayanarak çevirmenleri çizgi roman çevirisine 

yönlendiren nedenlere dair derlediğimiz bilgiler şu şekilde özetlenebilir: 

 

Barka İstanbul Üniversitesi Yunan ve Latin Filolojisi Bölümü’nü bitirdikten 

sonra önünde iki kariyer yolu görür: Akademik Kariyer ya da Öğretmenlik. Orta 

öğrenimini İtalyan Lisesi’nde yapan Barka, öğrenciliği boyunca İtalyanca – Latince 

arası çeviriler yapmıştır. Barka’ya göre Latince yaşamayan başka bir deyişle 

konuşulmayan ve az sözcük ile çok şeyin anlatıldığı bir dildir. Dolayısıyla bu 

Latince’den ya da Latince’ye yapılan çeviriler bu nedenle bir tür matematiksel 

formül çözümlemesini andırır. Bu da, Barka’nın çeviri konusuna ilgi duymasına yol 

açar. Çeviriye duyduğu bu ilginin etkisiyle çevirmenlik yapmaya karar verir. Sonuç 

olarak Barka, temelde çizgi romanlara özel bir ilgi duymamasına rağmen, 1970’den 

bu yana çizgi roman çevirisi alanında çalışmaktadır. Görüldüğü gibi, Türkiye’de 

çizgi roman çevirisinde bir ekol olan Barka’nın eğitimi doğrudan bu alanla ilgili 

değildir. Öğrenim gördüğü alanda akademik kariyeri ya da öğretmenliği düşünmeyen 

Barka için çevirmenlik elinde bulunan tek seçenek olmuştur. Kendisinin de belirttiği 

gibi, çevirmenliğe adım atarken hedefi çizgi roman çevirmenliği değildir. İtalyanca 

bilgisi, o dönemde İtalyan çizgi romanı ağırlıklı yayın yapan Tay Yayınları’nda 

kendisine bu yolu açmıştır. 
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Amerikan Dili ve Edebiyatı mezunu olan Zeynep Akkuş ise, çevirmenliğe 

1991 yılında Milliyet Gazetesi’nin bir promosyonu olarak yayınlanan Resimli Dünya 

Klasikleri’nin çevirileriyle adım atmıştır. O dönemde bir yandan öğretmenlik yapan 

Akkuş, bu ilk adımla çevirmenliğin ve basın sektörünün kendisine öğretmenlikten 

daha yakın olduğunu fark edince, öğretmenliğinin yanı sıra çevirmenliğe de yönelme 

kararı alır. Öteden beri bir çizgi roman okuru olan Akkuş’un, çeşitli alanda yaptığı 

çevirilerin ardından 1994 yılında Ex-press dergisinide en sevdiği kahraman olan Teks 

üzerine bir yazısı yayınlanır. Akkuş daha sonra aynı dergide çizgi roman üzerine 

çalışan diğer arkadaşlarıyla birlikte Darkwood Sakinleri adlı çizgi roman dergisini 

çıkarmaya başlayarak çizgi roman sektörünün de içine girmiş olur. 1999 yılında ise 

Oğlak Yayıncılık’ın Teks’i yayınlayacağını duyunca, yayınevine başvurarak çizgi 

roman çevirmenliğine başlar. İlk çizgi roman çevirisinin Teks olması Akkuş için 

ayrıca mutluluk verici bir durumdur, çünkü Teks, Akkuş’un her zaman en sevdiği 

çizgi roman kahramanı olmuştur. Yayınevi çevirmen ilişkisini ortaya koymaya 

çalıştığımız bölümde de değindiğimiz gibi, Oğlak Yayıncılık Teks’den sonra 

Akkuş’un önerileriyle Martin Mystere, Nathan Never, Dylan Dog gibi albümler de 

yayınlar. 

 

 2002 yılında çevirmenliğe başlayan Özbudak’ın ise çizgi roman 

çevirmenliğiyle tanışması kendi deyimiyle ‘bir çizgi roman delisi’ olması dolayısıyla 

Arkabahçe Yayıncılık ile önceden var olan tanışıklığı sayesinde olur. O dönemde 

yayınlanacak dergiler için yeni çevirmenler arayan Arkabahçe Yayıncılık Özbudak 

için tam da istediği türde bir iş fırsatı olmuştur. Başlangıçta çevirmenliğin yanı sıra 

başka işlerle de uğraşan Özbudak için çevirmenlik ve editörlük asıl işi konumuna 

gelmiştir.  

 

 Akkuş ve Özbudak çevirmenliğe başladıktan sonra önlerine çıkan fırsatları 

değerlendirerek hayranı oldukları çizgi romanları çevirmeye başlamışlardır, yani 

çizgi roman dışında da çevirileri olmuştur. Ay Barka ise bu iki çevirmenin aksine 

çevirmenliğe çizgi roman çevirileri ile başlamış ve yaklaşık 35 senedir bu alanın 

dışına çıkmamıştır. Çizgi romanların resim destekli anlatımları düz metin çevirisinde 
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sıkılacağını düşünen Barka için daha cazip olmuştur. Bir anlamda Barka’nın bu 

yaklaşımı kendisinin çizgi roman çevirisi alanındaki uzmanlığının bir nedeni olarak 

görülebilir. Özbudak ve Akkuş aksine çizgi romanlara, çevirmenliğine başlamadan 

evvel çocukken yaptığı okumalara dışında özel bir merak duymayan Barka’nın, yine 

diğer iki çevirmenin aksine çizgi roman çevirmenliği alanında kalarak bu alanda 

uzmanlaşması bir bakıma ironik bir olgudur. Burada altı çizilmesi gereken bir diğer 

nokta da Barka’nın çizgi roman çevirisine başladığı dönemde çizgi roman 

çevirmenliği diye bir kavramın henüz oluşmamış olmasıdır,  Barka bu anlamda bir 

öncü olarak algılanabilir.  

 

• Çeviri süreci öncesi çevirmen tarafından ne gibi hazırlıklar 

yapılmaktadır? 

 

Araştırma kapsamında çevirmenler ile yapılan söyleşilerden, söyleşi yapılan 

çevirmenlerin çeviri sürecine öncesi hazırlıklarına dair aşağıdaki bilgiler 

derlenmiştir: 

 
Özbudak’a göre çizgi roman çevirisinin en zor yanlarından biri tutarlılığı 

sağlamaktır. Çoğu uzun yayın geçmişlerine sahip olan çizgi romanlarda anlatılan 

öyküde içerisinde sıklıkla önceki sayılara referans verilmektedir. Bu nedenle 

Özbudak’a göre çizgi roman çevirisinde çevrilen çizgi romanın ve karakterlerin 

geçmişine ait bilgilere sahip olmak çok önemlidir. Bir anlamda bir çizgi romanın eski 

sayıları çizgi roman çevirisinde önemli koşut metinler olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

Akkuş da benzer bir noktaya değinerek Türkiye’de uzun süredir yayınlanan Teks, 

Zagor, Martin Mystere, Teksas, Tommiks, Kaptan Swing gibi çizgi romanların artık 

kendilerine özgü bir dilinin oluştuğunun altını çizer. Akkuş’a göre çizgi romanların 

dilene hakim olmayan ve bir karakterin herhangi bir durumda nasıl tepki vereceğini 

kestiremeyen çevirmenler çeviri sürecinde oldukça zorlanacaklarıdır. Türkiye’deki 

yayın kronolojisi İtalya’yı geriden takip ettiği için, Akkuş çevireceği çizgi romanları 

genellikle daha önce İtalyanca aslından okumuş ve dolayısıyla konuya hakim 

olmasının çok yararını görmüştür. Diğer taraftan İtalyancayı sınırlı bir süre takip 
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ettiği İtalyanca kursundan, sırf çizgi roman okuyabilmek için öğrenmiş olduğundan, 

İtalyanca – Türkçe sözlükler de Akkuş’un sık sık başvurduğu önemli kaynaklardır. 

  

Barka da sözlük ve ansiklopedi kullanımının çizgi roman çevirisindeki 

önemine değinmektedir. Barka, İtalyanca’nın Türkçe gibi deyim ve argo kullanımı 

geniş bir dil olduğunu belirterek, çeviri sürecinde deyimler sözlüğü, argo sözlüğü 

gibi birçok değişik sözlükten yaralandığını söylemektedir. Bonelli çizgi romanlarında 

öyküler çoğunlukla yoğun arka plan bilgileri içermektedir. Bu nedenle Barka, kaynak 

metni çözümleyebilmek ve tam anlamıyla özümseyebilmek için ansiklopedilere de 

başvurmaktadır. Akkuş tarafında da “bir çizgi romandan çok ansiklopedik bilgiler 

silsilesi” olarak tanımlanan Martin Mystere gerçekten de yoğun ansiklopedik arka 

plan bilgileri ve uzun balonlarıyla bu anlamda Barka ve Akkuş’un çevirisinde en 

zorlandıkları çizgi roman olarak öne çıkmaktadır. 

 

• Çevirmene çeviri sürecinde ve öncesinde olası destek birimlerinin (editör, 

redaktör vs…)varlığı ve varsa işleyişi nasıldır?  

 

Çeviri sürecinde çevirmene destek olan birimlere dair yapılan söyleşilerden 

derlenen bilgiler şöyle özetlenebilir: 

 

Çevirmen-yayınevi ilişkisini çözümleyeme çalıştığımız bölümde değindiğimiz 

gibi her bu çalışma kapsamında söyleşi yapılan üç çevirmen de yayınevlerinde 

çevirmen olarak başladıkları görevlerine sonra kısa süre içerisinde editörlük,  yayın 

danışmanlığı gibi ek sorumluluklar eklemişlerdir. Ancak tüm bu ek sorumlulukların 

getirmiş olduğu yoğun iş yüküne rağmen çoğu zaman çeviri gibi zor bir süreçte 

genelde yalnız bırakılmaktadırlar. Örneğin Barka, genç ve tecrübesiz bir çevirmen 

olarak Tay Yayınları’nda çalışmaya başladığında, yayınevi bünyesinde kendisine 

yardımcı olacak bir editör ya da redaktör bulunmadığını, zaman içerisinde işin 

kendisini eğittiğini belirtmektedir. Barka’nın bildirdiğine göre Tay Yayınları sahibi 

Sezen Yalçıner, çevirilere titiz yaklaşımı ve Türkçeye verdiği önem nedeniyle 

yapılan çevirileri mutlaka okumakta ve zaman zaman yönlendirmelerde bulunmakta, 
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ayrıca yayınevi bünyesinde kaligraf olarak çalışan Ferdi Sayışman’da çeviri 

sürecinde geniş genel kültür bilgisi ile Barka’ya yardımcı olmaya çalışmaktadır.  

 

Akkuş da Oğlak Yayınları bünyesinde çeviri sürecinde kendisine herhangi öze 

bir destek biriminin bulunmadığını belirtir. Oğlak Yayınları’nın tek çevirmeni ve 

yayın danışmanı olarak görev yapan Akkuş’un çevirileri, yayınevi sahibi Raşit Çavaş 

tarafından, çeviride kullanılan dilin Oğlak Yayınları’nın diğer yayınlarında kullanılan 

dile uyumu açısından kontrol edilmektedir. Zalimoğlu’na göre Tay Yayınları ve 

Oğlak Yayıncılık örneklerinde olduğu gibi, yapılan çevirileri kendisi ve eşi Bahadır 

Zalimoğlu mutlaka redaksiyondan geçirmektedirler.  

 

Sonuç olarak Türkiye’de çizgi roman yayıncılığında yayınevleri tarafından 

özel olarak çeviri sürecinde ve çevirmene destek amaçlı görevlendirilen birimlerin 

varlığından söz edilememektedir. Bu görevleri daha çok bizzat yayınevi sahipleri 

üstlenmektedir.  

 

• Çevirmenin kişisel çeviri stratejisi ve politikası nedir? 

 

Araştırma kapsamında söyleşi yapılan çevirmenlerin kişisel strateji 

politikalarını ana hatlarıyla şöyle özetlemişlerdir: 

 

Özbudak genel anlamıyla çeviriyi, ‘orijinal metni koruyarak çevrilen dile ve 

kültüre uyarlamaya çalışmak’ olarak nitelemektedir. Özbudak’a göre çizgi 

romanlarda diyalog ve argo kullanımı diğer metin türlerine göre daha yoğun olduğu 

için çizgi roman çevirmenlerinin konuşma diline yatkın olmaları çok önemlidir.  

Özbudak’ın çizgi roman çevirisinde üzerinde durduğu bir diğer önemli nokta da 

tutarlılıktır.  Özbudak’a göre nitelikli ve tutarlı bir çeviri için göre çizgi roman 

çevirisiyle uğraşan çevirmenlerin, çevirdikleri çizgi romanların ve öykülerdeki 

karakterlerin geçmişlerine hakim olması gerekmektedir. Özbudak serbest çeviriye ise 

ancak birebir bir aktarımın mümkün olmadığı zamanlarda öykünün ve karakterlerin 

izin verdiği ölçüde başvurduğunu belirtirken, kaynak metinden tam olarak 

uzaklaşmanın çevirmen için uygulanabilir bir yöntem olmadığının altını çiziyor. 



 95

 

Akkuş ise çeviri stratejisini ‘çeviri kokmayan ama bununla birlikte Türkler’in 

kendilerine has deyişlerine yer vermeyen bir tarz belirlemek’ olarak özetliyor. 

Akkuş’a göre ‘ulan’, ‘Hanyayı Konyayı anladı’ gibi ifadeler yabancı karakterlerin 

ağzında eğreti duracağı için çevirmen, bu gibi aşırı Türkçe ve/veya yerel ifadeleri 

kullanmaktan kaçınmalıdır. Akkuş aynı zamanda kaynak metne de sadık kalmaya ve 

çeviriye kendi yorumunu katmamaya gayret göstermektedir. Erek okuyucu kitlesinin 

de çizgi roman çevirisinde izlenecek yolu belirlemede önemli bir ölçüt olduğunu 

belirten Akkuş, çevirilerini ortalama kültürel birikime sahip okuyucuları dikkate 

alarak yapmaktadır. Akkuş’un çizgi roman çevirisinde üzerinde durduğu bir diğer 

nokta da karakterlerin kullandığı dildir. Akkuş’a göre çevirmen, karakterlerin 

kullanacakları ifadeleri seçerken, eğitim durumları, eğilimleri, meslekleri gibi 

ölçütleri mutlaka göz önünde bulundurmalıdır.  Aynı görüşü paylaşan Barka’ya göre, 

sözgelimi bir haydut karakteri  ‘örneğin’ yerine ‘mesela’ kullanmalıdır. Barka’nın 

çeviri stratejisi ana hatlarıyla kaynak metinde yer alan her şeyi aktaran, tekrardan 

kaçınan, hareketli, okuyucu zorlamayan ve bol deyimli bir çeviri çizgisi yakalamak 

olarak özetlenebilir. Barka’ya göre İtalyanca ve Türkçe’nin yapısal anlamda olmasa 

da kullanımdaki benzerliklerini bu noktada çevirmenin işini kolaylaştırmaktadır. 

Barka’nın çeviri anlayışında önem verdiği bir diğer nokta da argo kullanımıdır. Çizgi 

romanları çocukların da okuduğunu dikkate alan Barka zaman zaman sürecin 

çeviride kaynak metindeki bazı ifadeleri yumuşatarak aktarma yoluna gitmektedir.  

 

• Çeviri sürecinde karşılaşılan aktarım zorlukları(kültürel, dilsel) karar 

aşamasında nasıl aşılmaktadır? 

 

Araştırma kapsamında söyleşi yapılan çevirmenler çeviri sürecinde 

yaşadıkları aktarım zorluklarını şöyle belirtmişlerdir: 

 
Özbudak bu tip aktarım zorluklarından bahsederken özellikle kelime 

oyunlarının geçtiği metinleri çevirmekten zevk aldığını belirtiyor. Örümcek Adam’ın 

düşmanları ile karşılaşırken dövüş esnasında yaptığı kelime oyunlu seri espriler çizgi 

roman okuyucuları arasında çok meşhurdur.  Özbudak, Örümcek Adam gibi bol 
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kelime oyunlu, bir başka deyişle dilsel aktarım zorluğu içeren ya da İnfazcı gibi 

argonun çok ağır bastığı metinlerin çevirilerini birer sınav gibi algılamaktadır. Bu 

zorlukları aşarken kaçınılmaz olarak serbest çeviriye kaçan uygulamalara başvuran 

Özbudak, yer yer çizgi romanın resim ve metinden oluşan melez anlatım dilinin 

getirdiği avantajlardan da yararlanmaktadır. Resmin çizgi roman iletisindeki 

tamamlayıcı rolü Özbudak’a göre çevirmene bir nebze de olsa anlatım serbestliği 

sağlamakta ve çevirmenin işini kolaylaştırmaktadır.  Özbudak’ın çeviri sürecinde 

yaşadığı bir diğer sorun olarak erek metinin uzunluğunun kaynak metinden fazla 

olduğu durumları belirtiyor. Metinin balonlar içinde verildiği çizgi romanlarda erek 

metinin balonlara sığmaması durumunda başvurulan çözüm yolları ise Özbudak 

tarafından,  balonların boyutunu büyütmek, metinden bazı sözcükleri atmak ya da 

yazı karakterini küçültmek olarak sıralanmaktadır. 

 

Akkuş ise çeviri sürecinde yaşadığı aktarım güçlüklerini  ‘dile yeni girmiş, 

Türkçe’de karşılığı olmayan ya da sizin bilebileceğiniz ama okurun bilemeyeceği 

kullanımlar’ olarak özetliyor ve bir Dylan Dog çevirisinde yaşadığı böyle bir güçlüğü 

şu ifadelerle anlatıyor: ‘Dylan Dog çizgi romanında Groucho adlı bir yan karakter 

vardır ve bu karakter ülkemizde Üç Ahbapçavuşlar adıyla bilinen Marx kardeşlerin 

(Groucho, Harpo, Chico… biri daha vardı, unuttum) birinden esinlenilerek 

yaratılmıştır. Ülkemizde eğer sinemaya, klasik komedi filmlerine aşina biri o 

karakteri Groucho Marx olarak değil, ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’un 

yorumuyla ‘Arşak Palabıyıkyan’ adıyla bilir. O yüzden biz de Groucho yerine Arşak 

adını kullanalım dedik. Çoğu kişi benimseyemedi. Hatta Rodeo Yayıncılık DD 

serisine başladığında Groucho isminde karar kıldı.’  Akkuş, yaşadığı bir diğer 

aktarım güçlüğü örneği olarak da şiir ve şarkı sözü çevirilerini gösteriyor. Şiir ve 

şarkı sözlerinin moto mot biçimde aktarılmasının işlevsiz bir erek metin ortaya 

çıkaracağını savunan Akkuş da, Özbudak gibi bu tür aktarım güçlüklerini aşabilmek 

için kaynak metni serbest bir çeviri anlayışla aktarma yoluna gittiğini belirtiyor. 

 

Barka da benzer zorlukları Zagor’un yakın arkadaşı Çiko şarkılarının 

çevirilerinde yaşamaktadır. Çiko’nun şarkıları çoğu zaman öykünün bağlamında 

işlevsel bir role de sahipti ve zaman zaman öykünün içinde bu şarkılara referans da 
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verilmektedir. Barka bu nedenle şarkıların çevirisinde belli bir oranda serbest 

olduğunu, sonuçta şarkının mesajını mutlaka bir şekilde aktarmak zorunda kaldığını 

belirtmektedir. Akkuş ve Barka şair ya da şarkı sözü yazarı olmadıklarından dem 

vurup bu tarz metinlerin aktarımında özellikle zorlandıklarından bahsetmektedirler. 

Barka yaşadığı aktarım güçlüklerine bir diğer örnek olarak bazı askeri birimlerin ait 

oldukları dönemdeki karşılıklarını bulabilmekten bahsetmektedir. Barka’dan 

öğrendiğimize göre özel isimlerin İtalyanca’da ayrı birer karşılığı vardır. Sözgelimi 

İtalyanca’da Carlo’un dilimizde yerleşik kullanımı Şarl’dır. Bu tarz aktarım 

güçlükleri Barka tarafından ansiklopedi kullanımı ile aşılmaya çalışılmaktadır. Bu 

örnekler dışında Barka, kaynak metinde yer alan dini bir terimin kaynak kültürdeki 

statüsünü tam olarak bilemediği durumlarda da zaman zaman zorlanabildiğini 

belirtmiştir. Barka’nın çeviri sürecinde kaynaklandığı bir diğer zorluk ise Tay 

Yayınları’nda çalıştığı dönemde yayınların orijinal seriyi takip eden bir anlayışla 

yayınlamamasından kaynaklanmaktadır. Barka burada yaşadığı bu tarz sorunları Ken 

Parker örneğinde şöyle somutlaştırıyor: ‘Sezen Bey yayınlamadan eldeki yapılmış 

çevirileri inceledi ve yayına en beğendiği maceradan başladı. Ama bu hikayenin 

başlangıcı değildi. Sezen Bey’in böyle bir taktiği vardı, ilk sayıdan okuyucu 

yakalamak isterdi. Ken Parker’da anlatılar birbirleriyle çok bağlantılı olduğu için 

çevirmen için oldukça zor bir durum oluyordu.’ 

  

Genel olarak çizgi roman çevirmenlerinin yaşadıkları aktarım zorluklarını 

çizgi romanın resim destekli anlatımının avantajını da kullanarak serbest çeviri 

anlayışı ile aşma yoluna gittikleri söylenebilir. Terimsel güçlüklerin aşılamasında ise 

sözlük ve ansiklopedilerin çevirmenlerin başvurdukları öncelikli çözüm kaynakları 

arasında yer aldıkları da belirtilebilir. 

  

3.3 Genel Değerlendirme 
 

Türkiye’de çeviri çizgi romanların gelişim çizgisine baktığımızda ilk dikkat 

çekici nokta, çeviri çizgi romanların ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olduklarıdır. 

1920’lerin sonunda Türkiye’ye giren çizgi roman çeşitli dönemlerde dalgalanmalar 
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gösterseler de günümüzde artık Türkiye’de de bir çizgi roman sektörünün 

oluştuğundan bahsedilebilir. Bu gelişim çizgisini Zohar’ın çoğul dizge kuramı 

bağlamında değerlendirirsek, çizgi romanlar Türkiye’ye girdikleri ilk yıllarda 

edebiyat çoğul dizgesinde çevresel bir konumda yer almaktadırlar. Ulusal yazınımıza 

çeviri yoluyla girmiş bir tür olan çizgi romanlar yıllar içerisinde çevresel bir 

konumdan daha merkezi bir konuma gelmişler ve bir metin türü olarak kendilerini 

kabul ettirerek bu metin türünde yerli örneklerinde üretilmesine yer açmışlardır. 

Kuşkusuz çizgi romanların Türkiye’de geçirdikleri tüm bu süreç ülkemizin toplumsal 

tarihi ile de yakından ilgilidir.  

 

Dünya’da çizgi romanların tarihini incelediğimizde çizgi roman olarak 

tanımlayabileceğimiz ilk örneklerin 18. yy’da Avrupa’da ortaya çıktığını görüyoruz. 

Ancak çizgi romanın bugünkü biçemine kavuştuğu ve bir endüstri haline geldiği yer 

Amerika’dır. Çizgi romanlar tüm dünyaya Amerika’dan yayılmışlardır. Genç 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yılları olan 1930’lar Amerikan çizgi romanının altın 

çağıdır. Cumhuriyetin kuruluş çabalarının yoğunlaştığı bu yıllarda Türkiye’ye giren 

çizgi romanlar üzerinde o dönemde karakter isimlerinden yer isimlerine kadar yoğun 

yerelleştirme ve ehlileştirmeler yapılmakta, kaynak metinde yer almayan ek metinler 

vasıtasıyla özgün anlatıların anlamları değiştirilerek aktarılmaktadır. Çizgi roman 

olgusunun Türk toplumunda bir karşılığı olmadığı ve çizgi roman Türkiye için yeni 

bir metin türü olduğu için bu yerelleştirmeler bir anlamda kaçınılmazdır. Söz edilen 

yerelleştirmelerin arkasında aynı zamanda kültürel bir propagandanın ve dönemin 

kültür politikalarının etkilerinin varlığından da söz edilebilir. Sonuç olarak 

Türkiye’nin çizgi romanlarla tanıştığı bu ilk dönemde çizgi romanlar edebiyat çoğul 

dizgesinde henüz çevresel bir konuma sahiptirler.   

 

1950’ler ile birlikte Türkiye’de çizgi romanlar gazetelerde çizgi bant olarak 

boy göstermeye başlamışlardır. Ayrıca bu dönemde gazeteler çizgi roman ilaveleri de 

vermeye başlamışlardır. 50’lerin başında 2. Dünya Savaşı sonrası Western öğelerini 

kullanarak büyük gelişme gösteren İtalyan çizgi romanıyla tanışan Türkiye’de bu 

çizgi romanlar çok tutmuş, çizgi roman toplum içinde yaygınlaşmıştır. Tüm bu 
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bilgilerin ışığında bu dönemde çizgi romanların bulundukları çevresel konumdan 

daha merkezi bir konuma doğru hareket etmeye başladıkları söylenebilir. 

 

1960’larda ise İtalyan çizgi romanları Ceylan Yayıncılık ekseninde 

Türkiye’deki etkilerini sürdürmüşlerdir. Aynı zamanda Türkiye’de tarihi çizgi roman 

türünde yerli örneklerinde de ortaya çıktığı bir dönemdir bu. Çeviri yoluyla ulusal 

yazına giren çizgi romanlar yazınımızda bir metin türü oluşmasını sağlamışlardır. 

70’ler ise Türkiye’de çizgi romanların altın yılları olarak algılanabilir. Ceylan 

Yayınları’dan bayrağı devralan Tay Yayınları’nın sürüklediği çeviri çizgi roman 

yayıncılığı bu yıllarda Türkiye’de yüksek tirajlar sayesinde karlı bir sektör halini 

almaya başlamıştır. Bu dönemde çevrilen Zagor Kara Bela ve Kızılmaskenin 

İntikamı gibi yerli filmler çizgi romanların erek kültürde içselleşmeye başladığının 

bir göstergesi olarak algılanabilir. Yakalanan ticari başarıya rağmen bu dönemde 

henüz yayıncılık anlayışı istenilen nitelikte değildir. Genç okuyucu kitlesi ürünün 

niteliğini sorgulamamaktadır. Yayıncılar da maliyetleri düşük tutmak amacıyla 

önceki döneme kıyasla daha nitelikli olsalar da orijinal ürünlerin seviyesinin çok 

gerisinde ürünler sunmaktadır okuyuculara. Bir başka deyişle çizgi roman yayıncılığı 

henüz Türkiye’de kurumsallaşamamıştır. Bu dönemde yayınevleri henüz kurumsal 

birer şirket yapılanması gösterememekte,  yayınlanacak olan çizgi romanlara ve 

yayınevlerinin politikalarına yayınevi sahiplerinin kişisel tercihleri yön vermektedir. 

Çizgi romanlara dair özel bir ilgileri bulunmayan yayınevi sahiplerinin bu 

tercihlerinin arkasında ticari kaygılar yatmaktadır. Bu dönemde çeviri sürecinde ve 

çevirmen karaları üzerinde de yayınevi sahiplerinin etkileri görülmektedir. Yapılan 

yayınevi ve çevirmen söyleşileri ışığında bu dönemdeki çevirilerin erek odaklı bir 

yaklaşımla gerçekleştirildiği söylenebilir. Söyleşilerinde edindiğimiz bilgilere göre 

bu dönemde yayınevlerinin erek metinde bulunan her ifadenin mutlaka Türkçe’ye 

aktarılmasına yönelik istekleri zaman zaman zorlama çevirilere de neden olmuştur. 

Ancak Türkçe’ye son derece hakim, yetenekli çevirmenlerin elinden çıkan bu 

çeviriler çizgi romanlara ait bugün de kullanılan bir jargon oluşmasını sağlamıştır.  

Temelleri 1970’lerde yapılan çevirilere dayanan bu jargonlar okuyucular tarafından 

son derece benimsenmiştir ve günümüzde de çizgi roman alanında çalışan 

çevirmenler bu jargonun dışına çıktılarında okuyucular tarafından tepki 
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görmektedirler. Çizgi roman çevirisi bağlamında burada altı çizilmesi gereken bir 

diğer nokta bu dönemde öncü çevirmenlerin ortaya çıktığıdır. Türkiye bu anlamda 

çizgi roman çevirmenliği kavramı ile de tanışmaya başlamıştır.   

 

1980’lerin ortası ile birlikte yerel düzlemde Özal döneminin getirdiği sosyo-

ekomomik sorunlar, küresel düzlemde ise soğuk savaşın sonrasının etkileri ile çizgi 

romanların tirajları düşmeye başlayınca kurumsallaşamamış çeviri çizgi roman 

yayıncıları birer birer piyasadan çekilmeye başlamışlardır. 90’ların ortasına kadar 

devam eden bu dönem bir anlamda Türkiye’de çeviri çizgi romanların duraklama 

dönemi olarak algılanabilir. 

 

1990’ların ortasından itibaren ise Türkiye’de çeviri çizgi roman sektörü 

yeniden hareketlenmeye başlar. Tirajlar 1970’lerdeki seviyesinde değildir ama bir 

öncekli dönem kadar düşük de değildir. 1970 ve 80’lerde Türkiye’ye giren Zagor, 

Martin Mystere, Örümcek Adam gibi çizgi romanlar Aksoy Yayıncılık, ArkaBahçe 

Yayıncılık ve Lâl Kitap gibi yayınevlerince yeniden yayınlanmaya başlarlar. Yapı 

Kredi Yayınları ve Oğlak Yayıncılık gibi büyük yayınevleri de pahalı albüm 

formatında yayınlar ile çizgi roman sektörüne girerler.  

 

2000’yılların başıyla birlikte çeviri çizgi romanlar Türkiye’de artık niteliksel 

olarak orijinal formatlarına çok yakın bir seviyede yayınlanmaya başlarlar. 

Yayıncılık anlayışındaki bu değişimin en önemli nedeni çizgi roman okuyucusunun 

profilindeki değişimdir. 70’lerin çocuk ve genç okuyucularının yerini 1970’lerde 

çizgi romanlar ile tanışmış orta yaş civarı bir okuyucu kitlesi almıştır bu yıllarda. 

Çoğu okumak dışında koleksiyon amacıyla da çizgi roman satın alan bu kitlenin 

çizgi roman yayınlarından niteliksel anlamda beklentileri de doğal olarak artmıştır. 

Ayrıca günlük hayatımız giren Internet sayesinde okuyucular yayınların orijinal 

formatları konusunda da bilgi sahibidirler. Yayınevleri de kaçınılmaz olarak çizgi 

roman okuyucularını ve bir anlamda hedef kitlelerinin temelini oluşturan bu 

okuyucuların beklentilerine karşılık verebilmek için yayınladıkları çizgi romanlarda 

niteliksel anlamda orijinal formatlarının seviyesini yakalamaya çalışırlar. Ülkemizde 

uzun süre siyah beyaz olarak yayınlanan birçok çizgi romanın ilk renkli yayınları da 
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bu dönemde gerçekleşmiştir. Okuyucu profilindeki bu değişimin yayınevlerinin 

çeviri politikaları ve yayınlanacak çizgi romanlara yönelik kararları üzeriden de 

etkileri olmuştur. Bu dönemde yayınevleri okuyucu kitlesini de dikkate alarak 

tercihlerini ağırlıklı olarak daha önce Türkiye’de yayınlanmış ve kemikleşmiş bir 

okuyucu kitlesine sahip yayınlardan yana kullanırlar. Bu yayınların çevirilerinde de 

ilgili çizgi romanın jargonunu yaratan, uzman çevirmenlerle çalışmayı hedeflerler. 

Yeni yayınlarda ise yayınevi çeviri politikaları kaynak odaklı ve kaynak metindeki 

üslubu koruma yönündedir. Bu dönemde çizgi roman çevirmenleri yeni yayınların 

karar sürecinde de eskiye nazaran daha çok rol almaya başlarlar. Yayınevleri artık 

uzmanlıklarını kanıtlamış olan çevirmenleri çeviri sürecinde serbest bırakmakta, 

çevirmenlerin kararlarına ve çizgi roman konusundaki birikimlerine saygı duymaya 

başlamaktadırlar. Nitelikli yayıncılık anlayışının bir parçası olarak çevirmen bilgileri 

de bu dönemde çizgi roman yayınlarında yer almaya başlar. Bir anlamda Türkiye 

çizgi roman sektörünün dengelerinin artık oturduğu, yayınevlerinin kurumsallaşmaya 

başladığı, sektör içindeki uzmanlık alanlarının ve uzmanlık sahibi kişilerin 

netleştiğinden söz edilebilir bu. Bir diğer dikkat çekici nokta da bu dönemde çizgi 

roman çevirmenlerinin öncü çevirmenlerin aksine çizgi romana özel ilgi duyan 

kişiler olmalarıdır. Bu durumun bir nedeni olarak son dönem çevirmenlerinin 

önlerinde model olarak çizgi roman çevirisi alanında başarılı olmuş öncü 

çevirmenlerin bulunması belirtilebilir. Burada vurgulanması gereken bir diğer nokta 

da söyleşi yapılan tüm çevirmenlerin yayınevlerindeki çalışma hayatlarına çevirmen 

olarak başlayıp, kısa sürede bu görevlerine yayın danışmanlığı, editörlük gibi ek 

sorumluluklar eklemeleri ve bir anlamda yayınevi bünyesinde önemi sorumluluklar 

üstlenmeleridir. Bu durum çevirmenlerin çeviri çizgi roman yayıncılığındaki önemini 

altını çizen net bir gösterge olarak algılanabilir. 

 

Sonuç olarak günümüzde çizgi romanların ulusal edebiyat çoğul dizgesinde 

artık merkezi bir konumda yer aldıkları ve kaynak dizge odaklı bir anlayış ile 

yayınlandıkları belirtilebilir. Bu durum çevirmen stratejilerinde de kendini 

göstermektedir. Araştırma kapsamında çevirmenler ile yapılan söyleşiler ışığında 

çizgi roman çevirmenlerinin genel çeviri stratejilerinin ana hatları şu şekilde 

özetleyebiliriz: Kaynak metinden kopmayan ve kaynak metindeki üslubu yansıtan, 
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dolayısıyla kaynak odaklı, hareketli, okuyucuyu zorlamayan, tutarlı, çizgi roman 

jargonunun dışına çıkmayan bir çeviri anlayışı. Çizgi roman alanında çalışan 

çevirmenlerin aktarım güçlüklerini aşmak için başvurdukları yollar da ortak noktalar 

bulmak mümkündür. Yaşadıkları aktarım güçlüklerini erek metindeki kelime 

oyunlarının aktarımı, erek kültürde yer almayan olguların aktarımı, erek kültüre 

henüz yeni girmiş kalıpların aktarımı, dinsel ve askeri terimlerin aktarımı olarak 

özetleyen çevirmenler, bu tarz aktarım güçlüklerinde çizgi romanda resmin de 

destekleyici rolünden de faydalanarak belli oranda serbest çeviriye 

başvurmaktadırlar. Terimsel aktarım güçlüklerinde ise sözlükler, ansiklopediler ve 

diğer çizgi romanlar çevirmenlerin başvurdukları koşut metinler olarak öne 

çıkmaktadır. 
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SONUÇ 
 

 

‘Süreç Odaklı Bakışla Türkiye’de Çizgi Roman Çevirileri’ adlı çalışmanın 

amacı Türkiye’de çeviri çizgi romanları metin dışı kaynaklar aracılığıyla süreçsel bir 

bakışla irdelemektir. Bu bağlamda süreç kavramı hem çeviri çizgi romanlarına 

1928’den bu yana tarihsel gelişim çizgisini, hem de çeviri süreci öncesi ve çeviri 

sürecini kapsayacak biçimde geniş bir anlamda kullanılmıştır. Bu doğrultuda 

çalışmanın sınırlarını da belirleyen ve üç bölümden oluşan bir çerçeve tasarlanmıştır. 

İlk iki bölüm, çalışmanın kuramsal yönünü, üçüncü bölüm ise çalışmanın 

uygulamaya dönük yanını oluşturmaktadır.  

 

 Çalışmanın birinci bölümünde genel bir bakış açısıyla çizgi romanlar ele 

alınmış, bu bağlamda çizgi romanın tanımı ve tarihçesine de ana çizgileriyle de 

değinilmiştir. Bu bölümde ayrıca çizgi romanların popüler kültürün bir ürünü olarak 

etki ve işlevleri de tartışılmaya çalışılmıştır.  

 

 Çalışmanın ikinci bölümünün ana konusu ise çeviribilimsel kuramlardır. Bu 

bağlamda çeviribilimsel kuramlar araştırmanın kapsamının gerektirdiği ölçüde ele 

alınmış ve özellikle erek odaklı çeviri kuramları, çoğul dizge kuramı, betimleyici 

çalışmalar ve normlar, erek ve kaynak odaklılık üzerinde durulmuştur.  

 

Çalışmanın uygulama boyutunu oluşturan üçüncü bölümünde ise, üç aşamalı 

bir inceleme yolu izlenmiştir: Türkiye’de çeviri çizgi romanların gelişim çizgisini 

aktarabilmek için birinci aşama olarak bir kronoloji oluşturulmuş ve bu kronoloji 

temelinde değerlendirmeler yapılmıştır. Uygulamanın diğer aşamalarında ise, 

özellikle 1970’lerden sonra çeviri çizgi romanlara ilişkin çeviri süreci öncesi ve 

çeviri sürecine araştırmanın öngörülen sınırları ölçüsünde bir ışık tutabilmek için 

metin dışı kaynaklar olarak yayınevi ve çevirmenlerle söyleşiler yapılmış ve 

değerlendirmeler de bu temel veri kaynağına dayanarak yapılmıştır.  
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Türkiye’de çeviri çizgi romanlara tarihsel gelişim çizgisi, çeviri süreci öncesi 

ve çeviri süreci ekseninde sürdürülen bakışı özetleyerek aktaracak olursak şu 

noktalar öne çıkar: 

 

 Çizgi Romanlar Resim ve Metin olmak üzere iki bileşenden oluşan bir metin 

türüdür. Resimlerin arka arkaya gelmesi ile kurgulanan çizgi romanların 

tanımları açık uçludur, diğer bir deyişler her dönem çizgi romanlara ilişkin 

kendi tanımlamasını üretir. Popüler kültürün bir ürünü olarak çizgi romanlar, 

kolay ulaşılabilir ve tüketilebilir olmaları nedeniyle belli dönemlerde belli 

yönelimler doğrultusunda hedef kitleyi yönlendirme araçları olarak da 

kullanılmışlardır. Ancak çizgi romanların sunduğu öyküleri somutlaştıran 

okuyucunun kendisidir, diğer bir anlatımla okuyucu, okuma sürecinde 

öyküye hayal gücü ile katıldığından etkin bir konumda yer almaktadır. 

Dolayısıyla çizgi romanların sinema uyarlamalarının kitleleri yönlendirme 

gücü çizgi romanlara kıyasla sinema izleyicisinin edilgen konumu nedeniyle 

çizgi romanlara göre daha fazladır. 

 

 Türkiye’de çeviri çizgi romanların tarihsel gelişim çizgisi, uzun bir geçmişe 

dayanan bir geleneği yansıtır. Bu gelenek içinde kimi dönemler çeviri çizgi 

romanların yükseliş dönemleri, kimi dönemler de çeviri çizgi romanların 

durakladığı hatta gerilediği dönemlerdir. Söz gelimi, bu çalışma kapsamında 

oluşturulan kronoloji de somutlaştığı gibi 1970’lerde Türkiye’de çeviri çizgi 

romanların altın dönemidir. Buna karşın 1980’lerin ortasında 90’ların 

ortasında kadar süren dönem Türkiye’de çeviri çizgi romanların duraklama 

dönemi olarak görülebilir.  

 

 Çizgi roman ulusal yazınımıza çeviri yoluyla girmiş bir metin türüdür. 

Önceleri edebiyat çoğul dizgesinde çevresel bir konumda yer alan çizgi 

romanlar zaman içerisinde kendilerine daha merkezi bir konum edinmişlerdir. 

Dolayısıyla Türkiye’de çizgi roman çevirisine erek ve kültür odaklılık 

bağlamında ve çoğul dizge içerisindeki konumları değerlendirildiğinde 

dönemlere göre farklı yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. Başlangıçtaki erek 
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odaklı yaklaşımlar süreç içerisinde yerlerini kaynak odaklı yaklaşımlara 

bırakmışlardır. 

 

 Türkiye’nin çizgi romanlar ile tanıştığı 1930’larda çeviri çizgi romanlar 

üzerinde karakter isimlerinden yer isimlerine kadar yoğun yerelleştirme ve 

ehlileştirmeler yapılmakta, kaynak metinde yer almayan ek metinler 

vasıtasıyla özgün anlatıların anlamları değiştirilerek aktarılmaktadır. Bu 

yerelleştirmelerin nedenleri çizgi romanların bu dönemde henüz Türkiye’de 

karşılığı olmayan yeni bir metin türü olarak Türkiye’ye girmeleri ve dönemin 

kültür politikalarının etkileri olarak sıralanabilir. Bu dönemde çizgi romanlar 

edebiyat çoğul dizgesinde çevresel bir konumda yer almaktadırlar.  

 

 1970’ler çeviri çizgi romanların Türkiye’deki altın çağıdır. Günümüzde de 

yayınlanan birçok çeviri çizgi roman bu dönemde Türkiye’ye girmiştir. 

Çeviri çizgi romanların satış rakamlarının yüksekliğine rağmen, Türkiye’de 

çeviri çizgi roman yayıncılığı bu dönemde henüz kurumsallaşamamış, çeviri 

çizgi romanlar da niteliksel anlamda orijinallerinin çok gerisinde kalmışlardır. 

1980’lerin ortası ile birlikte yerel düzlemde Özal döneminin getirdiği sosyo-

ekomomik sorunlar, küresel düzlemde ise soğuk savaşın sonrasının etkileri ile 

çizgi romanların tirajları düşmeye başlayınca kurumsallaşamamış çeviri çizgi 

roman yayıncıları birer birer piyasadan çekilmeye başlamışlardır. 90’ların 

ortasına kadar devam eden bu dönem bir anlamda Türkiye’de çeviri çizgi 

romanların duraklama dönemi olarak algılanabilir. 

 

  1970’lerde çeviri sürecinde ve çevirmen karaları üzerinde de yayınevi 

sahiplerinin etkileri görülmektedir. Yapılan yayınevi ve çevirmen söyleşileri 

ışığında bu dönemdeki çevirilerin erek odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirildiği 

söylenebilir. Söyleşilerinde edindiğimiz bilgilere göre bu dönemde 

yayınevlerinin erek metinde bulunan her ifadenin mutlaka Türkçe’ye 

aktarılmasına yönelik istekleri zaman zaman zorlama çevirilere de neden 

olmuştur. Ancak Türkçe’ye son derece hakim, yetenekli çevirmenlerin 

elinden çıkan bu çeviriler çizgi romanlara ait bugün de kullanılan bir jargon 
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oluşmasını sağlamıştır.  Temelleri 1970’lerde yapılan çevirilere dayanan bu 

jargonlar okuyucular tarafından son derece benimsenmiştir ve günümüzde de 

çizgi roman alanında çalışan çevirmenler bu jargonun dışına çıktılarında 

okuyucular tarafından tepki görmektedirler. Çizgi roman çevirisi bağlamında 

burada altı çizilmesi gereken bir diğer nokta bu dönemde öncü çevirmenlerin 

ortaya çıktığıdır. Türkiye bu anlamda çizgi roman çevirmenliği kavramı ile de 

tanışmaya başlamıştır.  

 

 2000’yılların başıyla birlikte çeviri çizgi romanlar Türkiye’de artık niteliksel 

olarak orijinal formatlarına çok yakın bir seviyede yayınlanmaya başlarlar. 

Yayıncılık anlayışındaki bu değişimin en önemli nedeni çizgi roman 

okuyucusunun profilindeki değişimdir. 70’lerin çocuk ve genç 

okuyucularının yerini 1970’lerde çizgi romanlar ile tanışmış orta yaş civarı 

bir okuyucu kitlesi almıştır bu yıllarda. Çoğu okumak dışında koleksiyon 

amacıyla da çizgi roman satın alan bu kitlenin çizgi roman yayınlarından 

niteliksel anlamda beklentileri de doğal olarak artmıştır. Ayrıca günlük 

hayatımız giren Internet sayesinde okuyucular yayınların orijinal formatları 

konusunda da bilgi sahibidirler. Yayınevleri de kaçınılmaz olarak çizgi roman 

okuyucularını ve bir anlamda hedef kitlelerinin temelini oluşturan bu 

okuyucuların beklentilerine karşılık verebilmek için yayınladıkları çizgi 

romanlarda niteliksel anlamda orijinal formatlarının seviyesini yakalamaya 

çalışırlar. Ülkemizde uzun süre siyah beyaz olarak yayınlanan birçok çizgi 

romanın ilk renkli yayınları da bu dönemde gerçekleşmiştir 

 

 2000’li yıllarda okuyucu profilinde yaşanan bu değişimin yayınevlerinin 

çeviri politikaları ve yayınlanacak çizgi romanlara yönelik kararları üzeriden 

de etkileri olmuştur. Bu dönemde yayınevleri okuyucu kitlesini de dikkate 

alarak tercihlerini ağırlıklı olarak daha önce Türkiye’de yayınlanmış ve 

kemikleşmiş bir okuyucu kitlesine sahip yayınlardan yana kullanırlar. Bu 

yayınların çevirilerinde de ilgili çizgi romanın jargonunu yaratan, uzman 

çevirmenlerle çalışmayı hedeflerler. Yeni yayınlarda ise yayınevi çeviri 

politikaları kaynak odaklı ve kaynak metindeki üslubu koruma yönündedir. 
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Bu dönemde çizgi roman çevirmenleri yeni yayınların karar sürecinde de 

eskiye nazaran daha çok rol almaya başlarlar. Yayınevleri artık 

uzmanlıklarını kanıtlamış olan çevirmenleri çeviri sürecinde serbest 

bırakmakta, çevirmenlerin kararlarına ve çizgi roman konusundaki 

birikimlerine saygı duymaya başlamaktadırlar. Nitelikli yayıncılık anlayışının 

bir parçası olarak çevirmen bilgileri de bu dönemde çizgi roman yayınlarında 

yer almaya başlar. 2000’li yıllar için bir anlamda Türkiye çizgi roman 

sektörünün dengelerinin artık oturduğu, yayınevlerinin kurumsallaşmaya 

başladığı, sektör içindeki uzmanlık alanlarının ve uzmanlık sahibi kişilerin 

netleştiğinden söz edilebilir.  

 

 Yapılan çevirmen söyleşilerinden ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri de 

söyleşi yapılan tüm çevirmenlerin yayınevlerindeki çalışma hayatlarına 

çevirmen olarak başlayıp, kısa sürede bu görevlerine yayın danışmanlığı, 

editörlük gibi ek sorumluluklar eklemeleri ve bir anlamda yayınevi 

bünyesinde önemi sorumluluklar üstlenmeleridir. Bu durum çevirmenlerin 

çeviri çizgi roman yayıncılığındaki önemini altını çizen net bir gösterge 

olarak algılanabilir. 

 

 Araştırma kapsamında çevirmenler ile yapılan söyleşiler ışığında çizgi roman 

çevirmenlerinin genel çeviri stratejilerinin ana hatları şu şekilde 

özetleyebiliriz: Kaynak metinden kopmayan ve kaynak metindeki üslubu 

yansıtan, hareketli, okuyucuyu zorlamayan, tutarlı, çizgi roman jargonunun 

dışına çıkmayan bir çeviri anlayışı. Çizgi roman alanında çalışan 

çevirmenlerin aktarım güçlüklerini aşmak için başvurdukları yollar da ortak 

noktalar bulmak mümkündür. Yaşadıkları aktarım güçlüklerini erek 

metindeki kelime oyunlarının aktarımı, erek kültürde yer almayan olguların 

aktarımı, erek kültüre henüz yeni girmiş kalıpların aktarımı, dinsel ve askeri 

terimlerin aktarımı olarak özetleyen çevirmenler, bu tarz aktarım 

güçlüklerinde çizgi romanda resmin de destekleyici rolünden de faydalanarak 

belli oranda serbest çeviriye başvurmaktadırlar. Terimsel aktarım 
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güçlüklerinde ise sözlükler, ansiklopediler ve diğer çizgi romanlar 

çevirmenlerin başvurdukları koşut metinler olarak öne çıkmaktadır. 

 
 

 

Belirtmek gerekir ki, yukarıda yer alan sonuç ve değerlendirmeler 

araştırmanın amacı ve kapsamıyla sınırlıdır, bu nedenle de bir genellemeye 

götürmemelidir. Bu nokta, çalışmanın geliştirilmeye, tamamlanmaya ve farklı 

boyutlarla işlenmeye açık yönünü de gösterir. Bu çalışma, Türkiye’de çeviri çizgi 

romanlara bakışı bilimsel temellere dayandırma çabalarına kendi sınırları ölçüsünde 

küçük de olsa bir katkı sağlayabilirse, işlevini de yerine getirmiş olacaktır.
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EKLER 
 
 

EK 1: Çevirmen Söyleşisi 1: AY BARKA 
 
- Çeviriye olan ilginiz nereden geliyor, yani bir akademik geçmiş kaynaklı 
mı bu ilgi? 
 

Orta Okulu İtalyan Lisesi’nde okudum, burada İtalyanca’nın yanında Latince 

ve Fransızca da öğrendim. Daha sonra Latince de okutulduğu için İstanbul Kız 

Lisesi’ne geçtim.  Daha sonra İstanbul Üniversitesi Yunan ve Latin Filolojisi 

Bölümünü bitirdim. Bu dönemde sık sık Latince’den İtalyanca’ya çeviriler 

yapıyordum. Latince, yaşamayan, konuşulmayan ve az kelimeyle çok şey anlatan bir 

dil olduğu için bu dilden çeviri yapmak bir nevi formül çözmeye benzeyen ve analiz 

isteyen bir iş olduğu için oldukça ilgimi çekiyordu. Bunun daha sonra diğer dillerle 

çeviri yaparken de çok faydasını gördüm, ayrıca Türkçe’mi de geliştiriyordu, bunda 

edebiyat öğretmeni olan babamın da katkısı çok vardır.  

 
- Çevirmenliğe nasıl başladınız? 
 

Üniversiteyi bitirince önümde iki yol vardı: Akademik Kariyer ya da 

öğretmenlik. Öğretmenlik yapmak istemiyordum, akademik kariyer de ağır geldi. O 

dönem piyasada İtalyan fotoromanları vardı. Bir arkadaşım vasıtası ile Alm. Çeviri 

Ajansı sahibi bir hanımla tanıştım. O dönemde Tay da İtalyanca bilen çevirmen 

arıyormuş, ismim bu hanım tarafından Tay’a iletilmiş.  Bir gün 1970 Ocak ayında 

Tay’dan haber geldi. Önce birkaç Pekos Bill çevirisi ile beni denediler, 6 ay kadar 

dışarıdan çalıştım, daha sonra sanırım 70 Haziranından itibaren Tay Yayınları 

bünyesinde Zagor çevirileri çalışmaya başladım.  Babam önceleri çok karşıydı, daha 

sonra o da Zagor okumaya başladı (Gülerek). Benden önce sanırım Zagor çevirilerini 

çok kısa bir dönem Aykut Derman yapmıştı. 

 
- Bu dönemde size yardımcı olan bir editör ya da redaktör var mıydı? 
 

Hayır, Sezen Bey (Tay Yayınları sahibi Sezen Yalçıner) çok titiz biriydi ve 

Türkçeye ve imlaya çok dikkat ederdi. Zaman zaman onun yönlendirmeleri olurdu, 
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bir de uzun yıllar birlikte çalıştığımız kaligraf Ferdi Sayışman da çok kültürlü bir 

beydi o da çok yardımcı olurdu. Ama özel olara öyle yardımcı biri yoktu, daha çok 

iş, sizi eğitiyordu. 

 

- Tay Yayınları’nın belirgin bir yayın politikası var mıydı, neden özellikle 

Bonelli ürünlerine yöneldi örneğin? 

 

Bir yayın politikasından çok patronun tercihleri diyebiliriz. Zagor mesela. 

Sezen Bey sık sık yurtdışına gidip çizgi roman fuarlarını gezerdi. Beğendiği 

örnekleri Türkiye’ye getirirdi. Gene bir yurtdışı seyahatinde Zagor’u ve Teks’i almış, 

Zagor’u kendi çıkarmış, Teks’i Çetin Karakoç’a vermiş. Zagor tutunca ve 50.000 – 

60.000 civarı tirajlar yapınca diğer Bonelli ürünlerine yöneldi. 

 

- Yeri gelmişken, İtalyan özellikle Bonelli çizgi romanlarının Türkiye’de 

bu kadar tutmasını sizce nedendir? 

 

Bir kere senaryoları çok iyidir. Teks’i yazan baba Bonelli çok kovboy 

meraklısı, kovboy gibi yaşayan bir adamdı, oğul Bonelli ise Mr. No ve Zagor’u 

yazardı. İkisi de çok enteresan insanlardır, hatta oğul Bonelli Mr. No’yu yazabilmek 

için bir dönem Manaus’a gidip bir dönem orada yaşamış. Hikayeler oldukça 

gerçekçidir ve dozunda bir mizah da vardır. Pek öyle gözükmeseler de yoğun arka 

plan bilgisi içerirler. Bu da okuyucuları çekiyor. Ayrıca biz Türkler de İtalyanlara 

benziyoruz, Akdeniz toplumu olmanın getirdiği bir yakınlık var, belki bu da bir 

neden olabilir.  

 

- Çeviriden sürecinde kullandığınız yardımcı kaynaklar nelerdir? 

  

Ben çok sözlük kullanırım, bir sürü sözlüğüm vardır: Deyimler sözlüğü, argo 

sözlüğü, …vs. İtalyanca’da da Türkçe’deki gibi çok deyim vardır. Önce kendim tam 

olarak anlamadan çeviri yapmadığım için çok sözlük kullanırım, tam içime sinen 

karşılığı bulana kadar uğraşırım. Sözlüklerimin sayfalarının kenarları hep notlarla 

doludur. Ayrıca dediğim gibi yoğun bir arka plan bilgisi olduğu için anlatılanı 
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anlamak için ansiklopedik bilgiye de ihtiyaç olabiliyor. Bu nedenle ansiklopedi de 

çok kullanırım. Bir de İtalyanca’da özel isimlerin de İtalyancası vardır. Mesela Carlo 

denilen aslına bizde Şarl’a karşılık gelir, bu nedenlerden dolayı yoğun şekilde sözlük 

ve ansiklopedi kullanırım. Tercüme yaparken birçok bilgi öğrendiğimi 

söyleyebilirim. 

 

- Tay Yayınevinin belirgin bir çeviri politikası var mıydı? 
 

Sezen Bey her şey çevrilmesini isterdi. Tabii bu bazen çok zorlayıcı 

olabiliyordu. Mesela Mr. No’nun diline pelesenk olmuş bir şarkısı vardı: Oh, when 

the Saint goes marching in. Çok ünlü bir şarkı olduğu için ben aynen İngilizce aslı ile 

bırakmak istedim ama Sezen Bey illa çevrilsin istiyordu. Belki bir şair için kolay olur 

ama benim için kafiyeli bir şarkı uydurmak çok zor olmuştu. Neticede Hayat ne 

güzel her şey boş, haydi durma sevdiğine koş diye bir şey uydurdum,  tuttu ve öyle 

de kaldı. Daha sonraları gene böyle Mr. No’nun söylediği ve Türkçeleştirdiğim bir 

başka şarkının Frank Sinatra’nın, I got you under my skin adlı ünlü bir şarkısı 

olduğunu öğrendim. Bence onu da çevirmende aynen bırakmak uygun olurdu. 

 
- Peki, Zagor’da bulunan Çiko’nun şarkılarını çevirirken nasıl bir strateji 
izliyorsunuz? 
 

O serserinin şarkıları beni daima zorlamıştır. Dediğim gibi bende şiire karşı 

pek kabiliyet olmadığı için zaman zaman oldukça zorlanıyorum. Şarkıları mümkün 

olduğunca birebir aktarmaya çalışıyorum çünkü çoğu zaman hikayenin kendisi ile bir 

bağlantıları oluyor. Zaman zaman İngilizce şarkıları Lal Kitap’da Ayşe’ye (Ayşe 

Karsel Zalimoğlu – Lal Kitap genel yayın yönetmeni) bırakıyorum, o da bazen 

altyazı ile veriyor. 

 
- Bunlar dışında Yayınevleri ile çalışma biçimlerinizden biraz bahseder 
misiniz? 
 

Tay Yayınları’na çevirmen olarak girdikten kısa bir süre sonra bir çizgi 

romanın dışarıdan gelmesinden matbaaya gidişine kadar tüm süreçten ben sorumlu 

hale geldim. Tüm çeviriler de mutlaka benim elimden geçerdi. Zamanla tirajlar ve 

yayın adetleri büyünce Tay’ın kadrosu da genişledi, en kalabalık olduğumuz 
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günlerde 80 – 85 kişiye kadar çıkmıştık ve servislere ayrılmaya başlamıştık. Zaman 

zaman olayın teknik boyutuna da katılmamız baskıya gitmeden filmlerdeki hataları 

elle küçük fırçalarla silip düzelttiğimiz bile olurdu.  Titiz ve sistematik çalışmayı 

seven bir insanımdır, düzeni severim. Orijinal metin elimize geçince ne zaman 

elimize geçmiş, bizden en son ne zaman çıkmak zorunda, hangi çizgi romanın hangi 

macerası, orijinal adı ne, kısaca konu ne, kaligrafiye ne zaman gitmiş, matbaaya ne 

zaman gitmiş gibi bütün bilgilerin kaydını tutardım. Tabii o zamanlar bilgisayar 

olmadığı için tüm bunları elle defterlere tutardım. Bunun faydasını özellikle Tay 

Yayınları ile bazı çizgi romanları tekrar yayınlamak zorunda kaldığımızda çok 

gördük. Hangi kahramanın hangi macerasını basalım, hangi sayıları diye 

düşünüldüğü zaman ben kayıtlardan istenilen sayıları elimle koymuş gibi bulurdum. 

Yaptığım bir hesaba göre toplam 3500 – 4000 adet farklı çizgi roman çıkmış Tay 

Yayınları’ndan.  Neredeyse tüm yayın sürecinden ben sorumlu olduğum için kayıt 

olmadan bunların takibini yapmak mümkün değildi.  Daha sonra Tay Yayınlarını 

kapanacağı belli olunca Sezen Bey’e bu eski yayınları satmayı önerdim. Arşive girip 

tek tek tüm çizgi romanları tasnifledim. Daha sonra bu sayılar kısa dönemde 

koleksiyonerler tarafından satın alındı. Kayıt tutmanın bu süreçte de çok faydasını 

gördüm. Şimdi Ayşe’ye de aynı şeyi empoze etmeye çalışıyorum. Şimdilerde 

bilgisayar olduğu için bu tip işler daha kolay halledilebiliyor. Her şey compütize 

olduğu için Lâl Kitap şimdi yedi sekiz kişilik bir ekiple idare edebiliyor. Eskiden 

yayıncılık çok daha el emeği isteyen bir işti. Şimdi ise işin en büyük hamaliyesi 

çevirmende yer alıyor. Ben günlerce uğraşıp çeviriyi yapıp yayınevine yolluyorum,  

onlar kontrol edip bilgisayar ile blok halinde balonları yerleştiriyorlar, eskiden tüm 

bunlar elle yapılırdı. 
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- Görüldüğü kadarı ile Tay Yayınları’nda çevirmenlik dışında da hemen 
her görevi üstlenmişsiniz. Şu anda Lâl Kitap’da süreç nasıl işliyor? 
 

Evet, Tay Yayınları’nda sadece çevirmenlik yapmıyordum. Tüm 

organizasyon benim sorumluluğumdaydı, özelikle yaz aylarında aylık yayınlar 15 

günlüğe düştükleri zaman çok daha yoğun çalışırdık. Sezen Bey’in böyle bir 

yaklaşımı vardı, yaz yani tatil aylarında piyasayı yayına boğardı, bizim de işimiz iki 

katına çıkmış oluyordu. Yeni çevirmen bulunmasından bile ben sorumluydum, 

gazete ilanı ile çevirmen arıyorduk. Gelen adaylara bir süre deneme çevirileri 

yaptırıyor, beğendiklerimizi alıyorduk. İnci Aslıer’i de böyle bulduk. (Tay’da ve 

daha sonra Aksoy, AD Yayıncılık ve Lâl Kitap’da Martin Mystere çevirilerini yapan 

çevirmen).  O on parmak daktilo da bildiği için bende çok daha hızlıdır, benim 96 

sayfalık bir kitabı çevirmem üç dört gün alır ama ben yavaş çalışan bir çevirmen 

sayılırım. Dediğim gibi tam olarak anlatılmak isteneni anlayana ve içime sinen 

karşılığı bulana kadar uğraşırım. Lâl Kitap ile ise tamamen çeviri üzerine 

çalışıyorum. Orijinaller fotokopi ile bana geliyor, gelir gelmez üzerilerine ne zaman 

geldikleri ve benden ne zaman çıkmaları gerektiği gibi bilgileri ekerim. Çeviriyi 

tamamladıktan sonra diskete çekip yayınevine yolluyorum. Ayşe kontrolünü yapar. 

Zaman zaman da telefon ile başka çeviriler ile ilgili de danıştıkları ve telefonda balon 

balon çeviri yapmaya çalıştığımız oluyor. 

 
- Her iki yayınevinin yayıncılık anlayışları arasındaki farklar sizce 
nelerdir? 
 

Tay Yayınları daha çok Sezen Bey’in kararları üzerine giden bir yayıneviydi. 

Orijinal formata çok bağlı kalınmazdı. Mesela orijinal kapakları beğenmezdi, 

yeniden çizdirirdi, yeni bir seri mi çıkacak, uzun uzun kapak tasarımı, başlık tasarımı 

yapılırdı. Lâl Kitap ise orijinal formatta yayın yapıyor. Bunlar (Lâl Kitap’tan çıkmış 

bir Martin Mystere’in iç kapağını göstererek) Bonellin’nin orijinal formatıdır. Tay’da 

bir dönem iç kapakta sadece yayınevi kimliği ve servis şeflerinin ismi yer almamıştı 

daha sonra yer yokluğundan bunlar da kalktı.  
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- Evet, çevirmen kimliği de hiç yer almadı bu seride, bu sizi rahatsız ediyor 

muydu? 

 

Hayır, özel olarak etmiyordu. Ben aslında tanındığımı da hiç bilmezdim ama 

çizgi roman okuyucuları nereden buluyorsa ismimi hep bilirler. 

 

- Evet, ben de eskiden beri isminizi bilirim. 

 

Nereden öğrendin ismimi? 

 

- İnanın ben de hatırlamıyorum (gülmeler).Hemen sorayım, neden Martin 

Mystere Tay’dan Atlantis olarak çıktı? 

 

Sezen Bey, Martin Mystere ismini beğenmemişti, bir toplantı yapıp yeni dizi 

için herkesten isim önerisi istedi, benim de Bonelli’nin yolladığı broşürlerden 

aklımda Atlantis ismi kalmıştı, Java falan gibi birkaç başka isimle birlikte Atlantis 

ismini önerdim, neticede serinin adı Atlantis oldu. O dönem Tay Yayınları’nda bu tip 

uygulamalar çok sık oluyordu.  Mesela Ken Parker’da ilk geldiğinde Parker bir 

kalem markası olduğu için isim beğenilmedi. Sezen Bey yayınlamandan eldeki 

yapılmış çevirileri inceledi ve yayına en beğendiği maceradan başladı. Ama bu 

hikayenin başlangıcı değildi. Sezen Bey’in böyle bir taktiği vardı, ilk sayıdan 

okuyucuyu yakalamak isterdi Ken Parker’da anlatılar birbirleriyle çok bağlantılı 

olduğu için çevirmen için oldukça zor bir durum oluyordu. 

 

- Şu an hala Atlantis ismi küçük puntolarla da olsa kapakta yer alıyor.  

 

Herhalde eski okuyucular içindir.  

 

- Dilerseniz biraz da çeviri sürecinde en çok zorlandığınız konulardan ve 

çeviri yaklaşımınızdan bahsedelim. 
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Özel olarak zorlandığım bir örnek şu anda hatırlayamadım, ama mesela askeri 

tabirleri de çevirmekte zaman zaman zorlanırım. Bazı askeri birimleri çevirebilmek 

ya da ait olunan dönemdeki karşılıklarını bulmak için ansiklopedi karıştırmak 

gerekebiliyor. 

Dini konuların çevirisi de nispeten zor oluyor. Statüler tam bilinemediği için bazı 

kavramları tam olarak nereye koyacağınıza karar vermekte zorlanıyorsunuz.  Zaman 

zaman din konusun da farklı boyutlarda da zorluklar çıkartmıştır. Mesela Sezen Bey, 

domuz lafını kesinlikle kullandırtmazdı, ya da yabancı karakterler aslı Allah 

diyemezler, Tanrı derlerdi. Jeriko’nun da ismine ben bulmuştum, asıl ismi Jesus 

(İsa)‘dur.  Genelde mümkün mertebe her şeyi aktararak, tekrardan kaçınarak 

hareketli ve okuyucuyu zorlamayan deyimli bir çeviri çizgisi tutturmaya çalışıyorum. 

Burada İtalyanca ile Türkçe’nin benzerlikleri işi kolaylaştırıyor. Her ne kadar 

yapıları benzemese de dillerin kullanılış biçimleri birbirine benzer. Argonun ve 

küfrün dozuna da dikkat ederim. Bu yayınları çocuklar da okuduğu için zaman 

zaman bazı ifadeleri yumuşatmak zorunda kalıyorum Karakterlerin kullandıkları dil 

de önemlidir. Örneğin bir haydut karakterinin örneğin yerine mesela’yı kullanması 

daha uygun olur. Kızılderili isimlerini genelde moto mot ve orijinaline en yakın 

olacak şekilde çalışıyorum çevirmeye. Bonelli ile yapılan sözleşme özel isimleri 

değiştirmeye izin veriyor. Kızılderili isimleri bazen konu ile bağlantılı oldukları için 

en uygun alternatifi kullanmaya çalışırım.  
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- Çevirdiklerinizden başka çizgi romanları da takip edebiliyor musunuz?  

 

Zaman azlığından dolayı maalesef edemiyorum.  

 

- Şu an hangi çizgi romanları çeviriyorsunuz? 

 

Lal için Zagor, Çiko ve Mister No’yu. Rodeo için ise Ken Parker çevirileri 

yapıyorum.  

 

- Çevirdiğiniz çizgi romanlara göre kullandığınız dili de değiştiriyor 

musunuz? 

 

Hayır, tüm çevirdiğim çizgi romanlarda benzer bir dili ve çizgiyi tutturmaya 

çalışıyorum. Sanırım okuyucuyu da rahatsız etmiyor bu. 

 

- Peki, hangisinin çevirileri sizi daha çok zorluyor? 

 

En zoru Martin’dir. Zira çok fazla ansiklopedik bilgi içerir ve konular ağırdır. 

Mister No ve Teks ise daha gerçekçi anlatımları ile daha nispeten daha kolay. 

Özellikle Mister No benim favori çizgi romanımdır. Zagor da her ne kadar afaki gibi 

gözükse de gerçek bilgiler içerir. Şu aralar Zagor efsanevi maceraları çeviriyorum, 

bu eski sayılarda daha az hareket daha çok laf var bu nedenle beni oldukça zorluyor.  

 

- Çizgi roman dışında başka bir tür çevirmeyi de hiç düşündünüz mü, 

örneğin roman çevirmeyi? 

 

Çizgi romanların da balonlarını arka arkaya yazsanız uzun bir metin çıkar 

ortaya ama böyle balon balon olunca beni kandırıyor, bana daha kolay geliyor. 

Yoksa uzun ve teknik bir metin olsa ben çok sıkılır ve çeviremem. Bu nedenle ben 

başka türlerin çevirilerine hiç kalkışmadım. Ben bir roman çeviremem ya da hukuk 

metni çeviremem, türe ve terminolojiye yabancıyımdır. Hakim olduğum ve 

çevirmeye alıştığım tür, çizgi romanlar. 
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EK 2: Çevirmen Söyleşisi 2: ZEYNEP AKKUŞ 

 

-         Çevirmenliğe nasıl başladınız ve çizgi roman çevirmeye nasıl karar 

verdiniz? 

 

 Çevirmenliğe Gök-Dil İngilizce kurslarında öğretmen olarak çalışırken 

(sanırım 1991 yılıydı) Milliyet gazetesiyle birlikte düzenlenen bir promosyon 

kampanyasında Resimli Dünya Klasikleri’nden 10 tanesini çevirerek başladım. 

Tashih ve redaksiyonlar için gazeteye gidip gelirken çevirmenliği ya da basınla ilgili 

bir şeyler yapmayı öğretmenlikten daha çok sevebileceğimi fark ettim. Ama sırf 

çeviri yaparak geçinemeyeceğimi bildiğim için öğretmenliği sağlam bir kapı olarak 

görüp, çevirmenliği de ikinci işim olarak sürdürmeye karar verdim. Milliyet 

promosyon kampanyasının arkasından Antrakt sinema dergisine çevirdiğim film 

eleştiri ve tanıtımları geldi. Ardından Korsan Yayınları’nın kapısını çaldım ve Orhan 

Kahyaoğlu’yla tanıştım. Bu benim için bir anlamda deli cesaretiydi çünkü o zaman 

bu kadar girgin biri değildim. Yayınevlerine çeviri yapma girişimim böyle 

gerçekleşti. Korsan Yayınları’na müzik kitapları, Parantez Yayınları’na Jack 

Kerouac kitapları başta olmak üzere çeşitli çeviriler yaptım.  Yeni adımlarımı, hep 

bir önceki işimi ya da işlerimi referans göstererek atmaya çalıştım. Bu arada 1994 

yılında Ex-press dergisine bir Teks yazısı yazdım ve o dergide çizgi roman bölümünü 

hazırlayan diğer arkadaşlarla birlikte underground çizgi roman dergisi Darkwood 

Sakinleri’ni çıkarmaya başladık. Darkwood kadrosundayken Oğlak Yayınları’nın bir 

Teks albümü çıkarmaya hazırlandığını duydum. Sonra o proje uzun süre ertelendi, o 

zaman ben hiçbir biçimde dahil değildim; bir iki yıl sonra (1999 yazı) Teks’in 

çıkmak üzere olduğunu öğrenince son dakikada yine bir deli cesaretiyle Oğlak’ın 

sahibi Raşit Bey’e (Raşit Çavaş) telefon açtım, çalışmalarımdan söz ettim ve o kitaba 

bir biçimde katkıda bulunmak istediğimi söyledim. Bu arada sırf çizgi roman 

okuyabilmek için (çünkü seksenlerin sonlarına doğru İtalyan çizgi romanları 

Türkiye’de yayımlanmamaya başlamıştı) İtalyan Kültür’e devam edip temel seviyede 

de olsa İtalyanca öğrenmiş, birkaç kez İtalya’ya gidip bavullar dolusu çizgi roman 

getirmiştim. İşte bunları da referans göstererek Raşit Bey’le görüştüm. Bana, madem 
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Teks’e bu kadar hakimsiniz, son okumasını size veririz, dedi. Teks’in çevirisi Teks’e 

ve çizgi romana uzak biri tarafından yapılıyordu. Balonlardan birinde Teks “Aman 

Yarabbi!” diyordu, başka bir örnek vermeye gerek görmüyorum . Bu tür 

müdahalelerimden sonra Oğlak’ın daha doğrusu Maceraperest Çizgiler’in (MÇ) çizgi 

roman yayın danışmanlığı teklif edildi ve sevinçle kabul ettim. Ayrıca çizgi 

romanlarla birlikte verilen Maceraçizgi eklerini de ben hazırladım. Çizgi roman 

çevirmenliğine başlamamın “kısa”(!) öyküsü budur. 

 

-     Hangi çizgi romanı çevireceğinizin kararını siz mi verdiniz, eğer evetse 

özellikle o çizgi romanı çevirmek istemenizin nedenleri nelerdir? 

  

  Teks’in yayımlanmasına zaten karar verilmişti ama MÇ benimle en baştan, 

sıfırdan da başlasaydı ben yine Teks’i önerirdim çünkü Teks benim her zaman için en 

sevdiğim çizgi roman olmuştu. Devamında benim -yayın danışmanı sıfatımla- 

tavsiye ettiğim Martin Mystère (MM), Dylan Dog (DD), Nathan Never (NN) dizileri 

geldi. Çünkü bunlar format olarak da (büyük boy, 240 sayfa, tam macera…) Teks’e 

uyuyordu. Ardından 40’ıncı yılını kutlamak için Efsanevi Zagor Maceraları kitabı 

yaptık. Efsanevi Maceralar dizisini Teks, Mister No için de uyguladık. Sonra Juila, 

Dampyr gibi serileri başlattık. Bunlar hep Boneli çizgi romanlarıydı.  

 

-          Yayınevi ile ilişkileriniz nasıl gelişti ve sözleşme süreci nasıl işledi? 

 

Bu soruya yukarıda cevap verdim sanıyorum ama sözleşme gibi bir şey 

olmadı. Her şey el sıkışma üzerineydi ama bugün baktığımda keşke bir sözleşme 

imzalasaydım diyorum. Yayıneviyle ilişkilerimi biraz daha detaylandırmam 

gerekirse şunları ekleyebilirim: MÇ’in hem -tek- çevirmeni hem de yayın 

danışmanıydım. Yaptığım çeviriler ve sunuş yazılarım son olarak Raşit Bey 

tarafından okunuyordu.  
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- Çeviri sürecine hazırlık olarak neler yapıyorsunuz, kullandığınız 

yardımcı kaynaklar nelerdir? 

 

Bir ön hazırlık yaptığımı söyleyemem. Türkiye kronoloji olarak İtalya’yı epey 

bir geriden takip ettiği için çeviri sırası gelen çizgi romanları zaten daha önceden 

okumuş ve konusunu biliyor oluyordum. Sonra bilgisayarın başına oturup çevirmek 

kalıyordu. 114 sayfalık bir çizgi romanı -eğer o gün başka bir işle bölünmezsem- bir 

günde bitirebiliyordum. Yalnız şunu söyleyeyim, bu kısım ilginç gelebilir, İtalyan 

Kültür’e yalnızca bir kur devam ettim. Çeviri yapabilecek düzeye gelmemi kendi 

çabalarıma ve daha önceden İngilizce’den çeviriler yapmama borçluyum. 

İtalyanca’nın büyük bölümünü tek başıma öğrendiğim için konuşma ve yazma 

becerilerim sıfıra yakındır. Kullandığım en “yararlı kaynak”sa İtalyanca – Türkçe 

sözlüğümdür ☺. Kaç tane sözlük parçaladım, inanamazsınız ☺.  

 

- Çeviri sürecinde ve öncesinde size destek olan birileri oldu mu (Editör, 

redaktör ...vs), eğer olduysa bu süreç nasıl işledi?  

 

Dediğim gibi tek çevirmen ve yayın danışmanı ben olduğum için böyle bir 

yardım almadım. Zaten editör sıfatıyla yayınevini yönlendiren kişi de bendim. Ama 

kullandığım dilin, yayınevinin kullandığı dile uygun düşmesi için son okumayı Raşit 

Bey yapıyordu. Oğlak’ın diğer kitaplarında kullanılan dilin çizgi roman çevirilerinde 

de geçerli olması isteniyordu. Örneğin “duymak” yerine “işitmek” sözcüğünde ısrar 

edilirdi. Böyle birtakım ısrarları olurdu.  

 

- Yayınevleri ile çalışma biçimlerinizden biraz bahseder misiniz? 

 

Bu soruyu tam anlayamadım ama anladığım kadarını yazayım. Bir kere 

sonunda zarara uğrayabiliyorum ama yayınevleriyle çalışmam, karşılıklı güvene ve 

el sıkışmaya dayalı oluyor. Bir de Korsan’dan bu yana (Parantez  Darkwood  

Kamer  Oğlak  İş Bankası Kültür Yayınları  Bilge Karınca  Merkez 

Kitaplar…) hep dışarıdan da bir biçimde tanıdığım, tanıştığım kişilerle 
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çalıştım/çalışıyorum. Teklif genelde onlardan geliyor, bize şu kitabı çevirir misin, 

diye. İlgi alanıma giren kitapları çevirmek hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar hiçbir 

zaman örneğin İngiliz Edebiyatı Klasikleri’ni çevireyim diye bir arzum olmadı. Nasıl 

olsa onları çevirmek isteyen pek çok kişi var. Çizgi roman gibi birçoklarının burun 

kıvıracağı, küçümseyeceği şeyleri çevirmek daha çok hoşuma gidiyor. İlk çıkan 

çeviri kitabım Mick Wall’ın yazdığı Guns n’ Roses kitabıdır (Korsan Yayınları) 

örneğin. İçinde en galiz küfürler geçer. Onu da biraz anlatayım: İlk çalışmam olduğu 

ve kitabın başına toplatılmak, yayımcısına dava açılması gibi kötü bir iş gelmemesi 

için geçen küfürleri yumuşatayım dedim, dershanede bir arkadaşım, küfür dolu bir 

kitabı çevirince kendini çevirmen oldum mu sanıyorsun dedi diye sinirlenip küfürleri 

olduğu gibi çevirdim ve o kitap haliyle çıktı.   

 

- Belirli bir çeviri stratejiniz var mı? 

 

            Bunun ölçüsünü belirlemek bazen güç olsa da çeviri kokmayan ama bununla 

birlikte Türk’lerin kendilerine has deyişlerine yer vermeyen bir tarz belirlemek 

gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim, biraz kaba olacak ama çevrilmiş bir metinde 

"ulan" sözcüğünü görmek beni çok rahatsız eder. Çünkü "ulan" buram buram Türkçe 

kokan bir ifade ve bunu bir Amerikalı'nın ya da İtalyan'ın söylemeyeceğini bilirsiniz. 

Artık bu kadarı da olmaz dedirten örnekler de var, "Hanyayı Konyayı anladı" 

gibisinden. Bunu bir Türk gayet rahat söyler ama yabancı birinin bir atasözü ya da 

özdeyiş olarak bunları söylemesi akla hayale gelmeyecek şeylerdir. Bu örnekleri 

vermemin nedeni maalesef çevirilerde sıkça karşılaşıyor olmam. Mesela geçenlerde 

bir filmin çevirisinde "karaFATMA" ifadesiyle karşılaştım. Hamamböceği gibi bir 

ifade dururken "karafatma"nın kullanılmış olması beni çok rahatsız etti. Bunlara 

dikkat etmek gerekiyor. Aşırı Türkçe ve/veya yerel ifadelerden kaçınmak gerek. 

Bunun dışında elbette konuşan kişinin eğitim durumu, eğilimleri, mesleği, vesaire 

bunlar hep dikkate alınması gereken şeyler. Benim çeviri yaparken dikkate aldığım 

okur kesimi kültürel olarak ne çok yukarıda ne de çok aşağıda olan, ortalama 

seviyedeki okurlar. Hiçbir zaman birebir çeviri yapmıyorum ama metinden 

uzaklaşmamaya, kendi yorumumu katmamaya çalışıyorum. Ama durup, kendi 

kendime, "Bu cümleyi ben söyleseydim nasıl söylerdim" diye sorduğum oluyor. Bir 
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de çevirdiğiniz bir cümleyi yüksek sesle okuduğunuzda, özellikle diyalog çevirisiyse, 

sakıncalı yerlerini daha iyi anlıyorsunuz. Bunun dışında kesin olarak bilmesem de 

dönem dönem çizgi roman çevirilerine çevirmenin siyasi yorumlarının da katıldığını 

duydum ama dediğim gibi bu kesin bir bilgi değil. 

 

- Çeviri sürecinde en sık karşılaştığınız güçlükler nelerdir? 

 

Zaman, daha doğrusu zamansızlık. Çeviri gibi sorumluluğu büyük bir işi dar 

vakitte tamamlayıp hata yapmaktan çok korkuyorum. Bir de ne olursa olsun, aklınızı 

tamamen o işe vermeniz gerekiyor. Yine zaman sorununa dönüyorum ama örneğin 

yarın 15 sayfa çeviri yapacaksanız, gün boyunca başka bir işe zaman ayırmamanız, 

örneğin benim durumumda bir sonraki günün dersini nasıl hazırlayacağınızı 

düşünmek zorunda olmamanız gerekiyor. Dile yeni girmiş, Türkçe’de karşılığı 

olmayan ya da sizin bilebileceğiniz ama okurun bilemeyeceği kullanımlarla 

karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiğine karar vermek de çok zor. Teknik olarak 

yaşadığım bir başka sıkıntı, şiir ve şarkı sözü çevirilerinde karşıma çıkıyor. Yaptığım 

hiçbir şiir ve şarkı sözü çevirisinden memnun kalmamışımdır, çünkü ne şairim ne de 

şarkı sözü yazarı. Bir dizeyi alıp bire bir çevirdiğinizde Türkçesi bir şey ifade 

etmiyor, şairin ya da şarkı sözü yazarının zihnine girip, “Bu adam bunu söylemek 

istemiş” biçiminde yorum katarak çevirdiğinizde orijinal metne müdahale etmiş 

oluyorsunuz ve buna hakkınız olup olmadığı tartışılır ama zaman zaman bu tür 

çeviriler de geldiği oluyor, elinizde olsa hayır diyeceğiniz işler bunlar ve bir biçimde 

kabul etmek zorunda kalıyorsunuz (hayır, maddi kaygılar da değil sizi o işi yapmaya 

mecbur bırakan, şartlar öyle gerektiriyor, mesela sizden önce birkaç çevirmenden ret 

cevabı almış ve zamanları çok az kalmış oluyor). Bu arada şunu da açıklayayım, 

çeviride yüksek lisans yapan biri olarak yukarıda sıraladığım bu sorunlara sizin daha 

geçerli bir yanıtınız olduğuna eminim ama ben özel bir çeviri eğitimi almadım. 

Amerikan Filolojisi’nin programında yer alan çeviri dersleri dışında bir çalışmam 

olmadı. Orada da teknik eğitimini değil, her derste çeviriler yaparak pratiğini görme 

imkânımız oldu o kadar.  
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- Çeviri sürecine yaşadığınız kültürel aktarım güçlüklerini nasıl 

aşıyorsunuz? Mümkünse yaşadığınız bu güçlükleri ve nasıl aştığınıza dair bir 

kaç örnek verebilir misiniz? 

 

Oğlak’ta çalışırken bu tür sıkıntılarla sık sık karşılaştığımı söyleyebilirim. 

Hemen aklıma gelen bir örnek: Dylan Dog çizgi romanında Groucho adlı bir yan 

karakter vardır ve bu karakter ülkemizde Üç Ahbapçavuşlar adıyla bilinen Marx 

kardeşlerin (Groucho, Harpo, Chico… biri daha vardı, unuttum) birinden 

esinlenilerek yaratılmıştır. Ülkemizde eğer sinemaya, klasik komedi filmlerine aşina 

biri o karakteri Groucho Marx olarak değil, ünlü dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur’un 

yorumuyla “Arşak Palabıyıkyan” adıyla bilir. O yüzden biz de Groucho yerine Arşak 

adını kullanalım dedik. Çoğu kişi benimseyemedi. Hatta Rodeo Yayıncılık DD 

serisine başladığında Groucho isminde karar kıldı. Bu konuyla ilgili bir not daha: DD 

altı sayı olarak Amerika’da Dark Horse Comics tarafından da yayımlandı, MM ve 

NN’la birlikte. Dark Horse da Groucho’ya müdahale etme gereği duydu ve 

bilgisayarda bıyıklarını kazıyarak, adını da Felix’e çevirerek yayımlama kararı aldı. 

Sanırım telif haklarıyla ilgili bir durum ya da sorun söz konusuydu.  

 

- Çalıştığınız yayınevlerinin çeviri sürecinde bir etkileri, yönlendirmeleri 

ya da belli bir çeviri politikaları var mı? 

  

 Zaman zaman oluyordu. Mesela Dylan Dog çizgi romanı İngiltere'de geçer. 

Dylan'ın arkadaşı ve eski amiri Bloch zaman zaman "Old boy" diye hitap eder 

Dylan'a. Ben bunu olduğu gibi bırakmak istediğimde Raşit Bey, "Türk okuru fazla 

İngilizce bilmez, onu 'evlat' diye çevir" derdi. Bu tür müdahaleler olmuştur. 

 

- Çevirdiklerinizden başka çizgi romanları da takip edebiliyor musunuz?  

  

  Daha çok İtalyan ve Frankofon çizgi romanlarını seviyorum. Amerikan çizgi 

romanlarından takip ettiklerim Daredevil, Punisher ve Wolverine  
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- Çizgi roman çevirisi yaparken o çizgi romanın daha önceki 

çevirilerinden yararlanıyor musunuz, daha önceki çevirilere göre değiştirdiğiniz 

ya da farklı yorumladığınız noktalar nelerdir? 

 

Şöyle bir durum var: Örneğin Teks, Zagor, MM, Teksas, Tommiks, Kaptan 

Swing gibi çizgi romanlar ülkemizde yıllarca yayımlanmış ve hem belli bir okur 

kitlesi hem de kendine has bir dil oluşturmuş. Eğer bu dile hâkim değilseniz, yani 

daha önce hiç Teks ya da Kaptan Swing okumadan bu çizgi romanların çevirisine 

başlarsanız, Rekin Bey gibi birinin bile yaptığı hataları siz de yaparsınız. Ben o çizgi 

romanları okuyarak büyüdüğüm için herhangi bir durumda kahraman ne der, ne tepki 

verir, daha balona bakmadan tahmin edebiliyorum o yüzden de benim çevirimdeki 

Teks asla “Aman Yarabbi” demiyor.  Farklı yorumlamaya ise şöyle bir örnek 

vereyim: Efsanevi Zagor albümünde, sık sık geçen “Darkwood’un bütün davulları 

adına” diye bir söz vardı. Bu ifade orijinal kitapta çok sık geçiyordu, ben de bire bir 

çeviriyle kullanayım dedim (Daha önceki kitaplarda o kadar sık geçmiş miydi 

bilemiyorum ama benim çevirdiğim macerada bolca kullanılmıştı bu söz). Kitap, bu 

sözleri içererek yayımlandığında ilk kez gören Zagor okurları yayınevine telefonlar 

açmış, böyle bir ifadenin nereden çıktığını sormuş. Bunu kendim uydurmadım tabii 

ama sonuçta çizgi roman okuru epey muhafazakar. Yenilikleri kabul edemiyor. Çok 

aykırı kaçmasa bile birtakım ifadeleri denemek, beğendirmek, beğendiremezseniz -

yanlış olmasa bile- geri çekmek zorunda kalıyorsunuz. 

 

- Şu an hangi çizgi romanları çeviriyorsunuz? 

  

  Şu an itibarıyla bir çizgi roman çevirmiyorum. O piyasaya biraz kırgınım 

aslında. Ama önümüzdeki aylarda birtakım gelişmeler olabilir. Benim dışımda 

gelişen birtakım olayların sonuçlanmasını bekliyorum.  

 

- Çevirdiğiniz çizgi romanlara göre kullandığınız dili de değiştiriyor 

musunuz? 

 

Elbette. Teks’te ya da Zagor’da kullandığım dili MM’de kullanmam imkânsız.  
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-          Hangi çizgi romanın çevirileri sizi daha çok zorluyor ve neden? 

 

En çok Nathan Never (NN) ve MM çevirilerinde zorlanıyor(d)um. NN 

bilimkurgu olduğu için. Bilimkurguya çok yakın biri değilim, terminolojisi zorluyor 

ve maceranın tamamına hâkim olan o “mekanik hava” beni açıkçası sıkıyor. MM’se 

bir çizgi romandan çok ansiklopedik bilgiler silsilesi gibi bir şey. Balonlar çok uzun, 

aksiyon çok yavaş, ayrıca yaptığınız çeviriyi emin olmak için ansiklopedi vb. 

kaynaklardan teyit etme ihtiyacı duyuyorsunuz. Elinizdeki iş hızlı ilerlemiyor. Onları 

çevirmek yerine okumayı tercih ederim ☺. 

 

-          Çizgi roman dışında başka bir tür çevirmeyi de hiç düşündünüz mü? 

  

  Çeviriyorum zaten. Ayrıca bir de Sinetel ve Promay gibi dublaj şirketlerine 

film ve belgesel çevirileri yaptım, dahası 1995’ten beri NTV, kanal e (şimdiki adıyla 

cnbc-e) ve Discovery Channel’a da çeviriler (spor belgeselleri, diziler, filmler, doğa 

belgeselleri ) yapıyorum.  

 

- Türkiye’de günümüzde çizgi roman çevirmenliği ile genel görüşleriniz 

nelerdir? 

 

Çizgi roman da, çizgi roman çevirmenliği de asla küçümsenmemesi gereken 

şeyler. Sevgi ve saygıyla yapılması gerekiyor. Aman canım ne olacak deyip 

geçemezsiniz. Zaten böyle küçümser bir tavrınız varsa baştan hiç kalkışmayın. 

Zamanında Aksoy, Milliyet, Sabah gibi kurumlar çizgi roman da yayımladılar. Ama 

o bölümlerin başına yakın zaman öncesine kadar aynı kuruluşun örneğin moda ya da 

spor bölümünde görevli birilerini atadıklarında çizgi roman faciaları yaşandı. Çizgi 

romanı çevirecek kişi de editörlüğünü yapacak kişi de mutlaka çizgi romanı okuyan, 

seven, benimseyen ve yeri geldiğinde koruyacak biri olmalı. Aksoy’dan bir örnek 

vereyim: Kalın kapaklı, birinci hamur kâğıda bastıkları Teksas, Tommiks, Kinowa… 

serilerini hatırlarsınız. O serilerden birinde, sanırım Tommiks’in bir macerasında 

“karizma” sözcüğü geçiyordu, Tommiks’in ya da o çizgi romandaki kahramanlardan 
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birinin karizma demesi o kadar yadırgandı ki. Teks’ten iki örnek vereyim: Bir 

macerada Çin Mahallesi’nde bir kavga çıkıyor, Çinliler Teks’in bir arkadaşını 

dövüyor, Teks gelip, nasılsın, diye sorduğunda adamın cevabı şu: “Üstümden tank 

geçmiş gibiyim.” Bir başka macerada, işler ters giderse neler olabileceğini 

konuşuyorlar ve bir tanesi kalkıp, “Bu durumda Üçüncü Dünya Savaşı çıkar” diyor, 

daha doğrusu çevirmen arkadaş 19’uncu yüzyılda yaşamış kahramanlara bunları 

dedirtebiliyor. Yine Teks’ten bir örnek: Ellili, altmışlı yıllarda basılan bir macerada 

Teks -hem de Teks!!!- “Ayol” diyordu. Daha başka ne diyebilirim ki?... 

 

- Yayınevleri ile çalışırken metin size hangi yollardan ulaşıyor, bu 

konuda belli bir işleyiş var mı? 

 

 Genelde copyright ajansıyla anlaşma sağlandığında ajans, çevirisi yapılacak 

kitaptan en az iki kopya yayınevine gönderiyor. Biri çevirmene veriliyor, diğeri 

yedek olarak yayınevinde kalıyor ve çeviri sürerken o kopya üzerinde çalışılarak 

kapak tasarımı vs. yapılıyor. Bazen orijinal metin Internet üzerinden de 

yollanabiliyor (bunu cnbc-e, Discovery gibi kanallarla çalışırken çok sık yaşıyoruz, 

bazen kağıt çıktısı alıp kuryeyle de yolluyorlar). Tamamlanmış işler de istenirse 

elden, istenirse Internet'ten gönderilebiliyor, açıkçası televizyonlara yaptığım bütün 

dublaj çevirilerini e-mail olarak gönderdim ama altyazıysa gidip orada kendiniz 

bindirmek durumundasınız. Onun da nasıl yapıldığını kısaca anlatayım: chnbc-e'deki 

alt yazıları gözünüzün önüne getirin. Bir satırda en fazla 38 karakter (boşluklar dahil) 

olması gerekiyor. iki ya da tek satırdan oluşan altyazıların aralarına birer boşluk 

bırakıyorsunuz. Sonra o çeviriyi altyazı stüdyosunda teknisyen arkadaşla birlikte 

"basıyorsunuz". İdeali her bir altyazının en az dört saniye ekranda kalması... 
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EK 3: Çevirmen Söyleşisi 3:KORAY ÖZBUDAK  

(Bkz.: www.yasamdersleri.com) 

- Ne zamandır çeviri işi ile uğraşıyorsun?  

Üniversitede ödev hazırlarken yaptığım çevirileri ve birkaç serbest denemeyi 

saymazsak 2002 yılında başladım diyebiliriz.  

- Peki, çizgi roman çevrisi yapmaya ne zaman başladın, bu işe başlaman 

nasıl oldu?  

Arkabahçe Yayıncılık’la tanışıklığım sayesinde oldu. Yayınlanacak yeni 

dergiler ve romanlar için çevirmene ihtiyaç vardı. Bir çizgi roman delisi olarak çizgi 

roman çevirisi yapmak istedim. 

- Hangi dergileri çevirdin? 

Spider – Man, Spawn, X –Men dışında, X-Men Klasik Seri, Hulk, yeni bir 

formatla yayınlanan Wolverine, Batman ve Punisher (İnfazcı). Bir de yine 

Arkabahçe’den çıkan film özel sayıları ve Hulk: Banner gibi tek sayılar var.  

- Çevirdiğin dergiler genellikle aylık dönemde yayımlanan dergilerdi –

gerçi artık yayın periyotları daha uzun sürelere yayılmış durumda- ve belirli bir 

sürede çeviriyi bitirmek gerekiyordu; hiç bu konuda sıkıştığın zamanlar oldu 

mu?  

Tabii ki. Başlangıçta yüksek lisans ve normal işin yanında çeviriyi ek iş 

olarak yapıyordum. Bu bir miktar sıkışıklık yaratıyordu. Bazen de normal periyodun 

dışında dergiler çıkabiliyordu, film özel sayıları gibi. Bu yüzden sıkışılıyor tabii.  

- Peki, şu anki durum nasıl?  
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Şu anda biraz daha rahatım diyebilirim. Çeviri ve editörlük ilk işim haline 

geldi, ancak biraz maymun iştahlıyım; birkaç sorumluluk aldığım ve bu yüzden 

sıkıştığım oluyor. 

- Çevirdiğin dergiler arasında hiç daha önceden orijinalini okumadığın 

dergiler var mıydı?  

Tek tek sayılardan söz ediyorsak, Ultimate serisinin ilk sayıları, Daredevil’in 

“Uyan” ve İnfazcı’nın “Hoşgeldin Frank” maceraları dışında neredeyse hiçbir dergiyi 

çeviri için elime geçmeden önce okumamıştım. Ama karakterlerden söz ediyorsan, 

çeviriye başladıktan sonra tanıştığım tek karakter Hellboy.  

- Bu işi profesyonel olarak yaptığından ele aldığın tüm eserleri aynı 

titizlikle Türkçe’ye çeviriyorsun, peki çeviri sürecinde gerek metnin çevrilmeye 

daha müsait olması gerekse hikâyenin hoşuna gitmesi dolayısıyla çevirirken 

diğerlerine göre daha çok zevk aldığın dergiler oludu mu?   

Sevdiğim yazarların öyküleri doğal olarak daha zevkli geliyor. Zaten güzel 

hikâye ve sevilen yazar kavramları kişiye göre değişen ve genelde paralellik gösteren 

unsurlar. Bu yüzden çevirdiğim dergiler içinde Daredevil, Örümcek Adam ve 

Ultimate Spider-Man’in yeri ayrı. Bir de içinde kelime oyunlarının olduğu metinler 

hoşuma gidiyor, bire bir çevirmek neredeyse olanaksız olduğu için bir tür sınav gibi 

geliyor. Özellikle Örümcek Adam’ı bu yüzden seviyorum. Argonun hâkim olduğu 

öyküler -örneğin İnfazcı- yine bire bir çevirmenin imkânsızlığından dolayı belli 

oranda özgürlük –biraz da deşarj olma duygusu veriyor.  

- Peki, asıl metinden uzaklaştığın bu tür durumlarda metnin asıl 

kurgusundan uzaklaşmadan ama kendince bir metin mi yazıyorsun yoksa 

tamamen özgün orijinaliyle alakasız bir metin de hazırlayabiliyor musun?  

Asıl metinden tam olarak uzaklaşma gibi bir şey tabii ki olamaz. Serbestlik, 

öykünün ve karakterlerin izin verdiği kadarıyla sınırlı. 
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- Bir çizgi romanı metni olmadan da kısmen okumak mümkün olabiliyor. 

Tabi bu okuma sırasında insan anlatılandan çok daha farklı okumalar da 

yapabiliyor. Sonuçta çizgi roman metin ve yazı eşliğinde ilerleyen bir anlatı 

türüdür. Gerçi metnin kullanılmadığı çizgi romanlar da mevcut. Yine de çizgi 

romanlar ağırlıklı olarak metin ve resmin bir bütün olduğu eserler. Peki, 

resimlerin metnin çevrilmesinde ne gibi bir etkisi var?  

Adı üstünde, çizgi roman iki anlatım yöntemini birleştiriyor. İki öğenin de 

öykü anlatımında belli oranda rolü var. Bu oran, zaman içinde değişime 

uğrayabiliyor. Örneğin yetmişli yıllardaki bir Marvel ya da DC dergisine baktığında, 

yazının çok daha büyük rol oynadığını görürsün. Karakterlerin düşüncelerini aktaran, 

olay anlatımını üstlenen, hatta kahramanların yaptıkları hareketleri anlattıkları 

balonlar, neredeyse resme gerek bırakmayacak yoğunluktadır. Ama bugünkü 

dergilere baktığında, saydığım balonların görevi çizimlere yüklenmiştir. Karakterin 

duyguları yüzünden okunur, güçleri ya da özellikleri öykünün içinde anlatılır. Bu 

yüzden, özellikle yeni dergilerde metin, çizim olmadan eksik kalıyor. Diyelim ki bir 

arkadaşından okkalı bir küfür yedin, bu küfrü kızdığı için mi, yoksa bir takdir sözü 

olarak mı –öyle bir alışkanlığımız vardır ya- ettiğini anında anlamak için ses tonuna 

ve yüz ifadesine dikkat edersin. Çizgi romanda ses tonunun duygu belirtmesi söz 

konusu olmadığına göre, resme bakmak gerekir.” Bir metin çevirirken genellikle bir 

alan sınırını yok gibidir değil mi?  

- Normal metinlerde yok fakat söz konusu çizgi roman olduğunda metnin 

konuşma balonları içerisine yerleştirilmesi gerekir ki bu balonlara rastgele değil 

eşlik ettiği resme uygun metinler gelmelidir. Bunu ayarlamak zor oluyor mu?  

Doğru metnin doğru balona gelmesi sorun değil, balonları numaralandırarak 

ve yerleşim sonrası kontrol ederek halledilir. Ama çevrilen metnin orijinal metinden 

uzun olması durumunda sorun yaşanabiliyor. Balonlara sığmayan yazıdan sözcük 

atmak anlamı, balonların büyütülmesi resmi, yazı fontunun küçültülmesi gözü, bu 

durumla karşılaşmak da moralimizi bozuyor.  
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- Peki, bu konuda hatırladığın çok çok zorlandığın bir sayı ya da cilt var 

mı?  

X-Men sayıları sorun yaratmıştı. Bazı balonlar sığmayabiliyordu. 

- Çevirdiğin dergileri haricinde hangi dergileri okuyorsun. 

Türkçe dergilerden Ken Parker, Büyülü Rüzgâr, Nathan Never ve Corto 

Maltese’i takip ediyorum. Yabancı dergilerden –çevirdiklerim dışında- tek sayı 

olarak sadece Warren Ellis’in ‘Planetary’sini takip ediyorum. Cilt olarak, Ultimate 

Spider-Man yazarı Brian Michael Bendis’in yazdığı ‘Alias’ ve ‘Powers’ ve Ed 

Brubaker’ la Greg Rucka’nın yazdığı Gotham Central’ı var; Alias Marvel Evreni’nde 

süper kahraman eskisi bir kadın dedektifi, Powers da süper kahramanların cirit attığı 

bir şehirde polislik yapan eski bir kostümlüyü anlatıyor. Aynı gibi görünseler de, 

oldukça farklılar. Gotham Central’da da benzer şekilde polisler başrolde, ama bu kez 

mekân Batman’in şehri. Polisiye meraklısıyım, bu yüzden okuduklarım da genellikle 

o yönde şeyler. Bir de Alan Moore’un yazdıklarını kaçırmamaya çalışıyorum.   

- Bu dergiler içerisinde Türkçe olarak yayımlanacak olsa mutlaka 

çevirisini yapmak isteyeceklerin hangileri olur?  

İstisnasız hepsi. Özellikle Planetary.  

- Bu dergilerde hikaye haricinde özellikle sevdiğin bir karakter var mı?   

Alias’ın baş karakteri Jessica Jones ve Planetary’nin Elijah Snow’u. Jessica 

Jones herhangi bir şey hissetmek uğruna tek gecelik ilişkilere giren, zaafları olan, 

gerçekçi bir karakter. Snow ise bir “serin duruş” abidesi. Yalnızca kişiliği değil, 

güçleri de öyle. Isıyı kontrol edebiliyor. Kuru gürültüye pabuç bırakmıyor. Tam bir 

ihtiyar kurt!" 
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- Aylarca yayımı devam eden bir çizgi roman dergisinde çeviri açısından 

aynı kıvamı tutturmak tek parça bir kitabı ya da bir metni çevirmekten daha 

zor olabiliyor mu?  

Bir bakıma. Tabii ki çizgi roman, bir romana ya da tek parça metne göre daha 

kolay görünüyor. Her şeyden önce, tasvirler en az düzeyde. Ancak çizgi romanlar 

genellikle diyalog ağırlıklı. Bu yüzden konuşma diline yatkın olmak gerekiyor. Tek 

parça metinde tutarlılığı sağlamak çok daha kolaydır. Çizgi roman dergileri ise 

genellikle otuz kırk yıllık geçmişi olan karakterleri konu alıyor ve sürekli eski 

maceralara referans verebiliyor; bu nedenle çevirdiğin derginin geçmişi hakkında 

bilgi sahibi olmakta yarar var. Aksi halde birkaç ay önceki sayıyla bile uyuşmama 

tehlikesi mevcut. Çeviride orijinal metnin korunması, aynı zamanda da çevrilen dile 

ve kültüre uyarlanması konusu, çizgi roman çevirisinde daha da önemli; çizgi 

romanlar çoğunlukla konuşma ağzıyla yazıldığı için deyimler ve argo daha yoğun. "  

- Peki, bu durumun sağladığı kolaylıklar var mı?  

Elbette, her şeyden önce resmin anlatımı tamamlaması kolaylık sağlıyor. Yani 

her şeyi metinde anlatmak zorunda değilsiniz. Çizimde bir bıçak görünüyorsa 

“ucundaki zehir” dediğinizde insanlar ne kastettiğinizi anlıyor. Yani tasviri 

kolaylaştırıyor. "  

- Her ne kadar çevirmenlerin pek adı sanı bilinmese de ülkemizde –en azından 

pek çoğunun- yaptıkları işin önemini bilen ve onların farkında olanlar da var. Tabi 

farkında olunmak beraberinde eleştirilmeyi de gündeme getiriyor. Yaptığın çeviriler 

dolayısıyla aldığın eleştiriler iyi yönde olanlar ve kötü yönde olanlar şeklinde 

gruplayıp tartsan hangisi daha ağır gelir?  

İki türde de eleştiri geliyor. Genellikle iyi yönde diyebilirim. Zaten kötü 

yöndeki eleştiriler genellikle yazım hatalarından ya da orijnalini okuyabilen ve 

İngilizcesine alışmış insanların “yahu o karakterin adını neden Türkçeleştirdin” tarzı 

yakınmalardan oluşuyor.   



 136

- Peki, aldığın eleştiriler kötü yönde de olsa iyi yönde de olsa çevirmenlerin 

pek dikkate alınmadığı bir ortamda hoşuna gidiyor mu?  

Eh, yaptığı işin görüldüğünü bilmek herkesin hoşuna gider. 
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EK 4: Yayınevi Söyleşisi 1: Lâl Kitap: Ayşe Karsel Zalimoğlu  

      (Genel Yayın Yönetmeni) 

 

- Yayıncılığa nasıl başladınız? 

 

Çocukluğumdan beri çizgi romanlara karşı yoğun bir ilgim vardı, eşim 

Bahadır ile birlikte hep böyle bir fırsatı düşünüyorduk. Eski bir Aksoy ve Milliyet 

AD Yayıncılık çalışanı olarak zaten yayıncılık sektörünün işindeydim. Aksoy 

Yayıncılığın Bonelli firması ile Zagor ve Martin Mystere için yapmış olduğu 

anlaşma bitmişti ve yenilemeyeceklerini biliyorduk. O dönem ajanslar teklifler de 

alıyorlardı ve bizi de tanıdıkları için bize de teklif vermemizi söylediler. Önceleri 

biraz tereddüt ettik ama çok sayıda teklif geldiğini görünce biz de bir teklif verdik, 

zaten eşim ile birlikte uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir şeydi, neticede 

teklifimiz kabul edildi, Zagor ve Martin Mystere ile başladık. 

 

- Aslında bu riskli bir yatırım değil mi, zira tirajlar 1970’ler ve 1980’lerin 

seviyesinde değil. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

Evet, kesinlikle riski bir yatırım, hatta Ay (Barka) Hanım ilk başladığımızda 

“kendinizi kısa sürede bir sürü yayının içinde bulacaksınız, çılgınlık bu” demişti, 

ama şu anda işleri biraz daha oturttuğumuzu söyleyebilirim. Tabii 1970’lerdeki 

tirajların seviyesinde değil ama bizden bir önceki döneme göre biraz daha iyi 

durumda.  

 

- Bunda bence özenli yayın anlayışınızın önemli bir payı var. Daha önceki 

örneklerle karşılaştırınca Lâl Kitap’ın orijinal formata çok yakın bir yayın 

anlayışı içerisinde olduğunu görüyoruz.  Siz ne dersiniz? 

 

Çizgi roman okurunun profili de oldukça değişti. Bu değişim İtalya’da da 

kendini hissettiriyor. Artık gençlere ve çocuklara erişim çok zor, bu nedenle konular 

da biraz daha ağırlaşıp yetişkinlere yönelmeye başladı. Internet, televizyon, gibi 
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iletişim araçları gençlere ve çocuklara çok daha kolay erişiyorlar. Ayrıca bu nesil 

eskisi kadar çok okumuyor, bence çizgi romanlar okumayı sevmek ve okuma 

alışkanlığı kazanmak için güzel birer başlangıç, tabii burada ailelerin tavrı da önemli, 

benimkiler yapmadı ama bizim çocukluğumuzda çoğu aile çocuklarının çizgi roman 

okumasına pek sıcak bakmazdı. Şu anda Türkiye’de çizgi roman okurunun profilinin 

de önemli bir kısmı çocukluktan beri bu çizgi roman takip edenlerden ve 

koleksiyoncular oluşturuyor. Öyle ki bir sayıdan iki - üç adet alanlar biliyorum, birini 

okumak birini saklamak için. Böyle bir okur kitlesi için titiz bir yayıncılık anlayışı 

şart. Hem eskiden kimse orijinal formatın ne olduğunu bilmezdi ama şimdi Internet 

ve iletişim devrim ile her şey elinizin altında yani okuru kandırmak o kadar kolay 

değil. Aslında tam da orijinal formatta yayın yaptığımız söylenemez. Bonelli 

orijinallerinde karton kapaklar sadece verniklenip yayınlanır, hatta kapak içi siyah 

beyazdır. Doğan Egmont parlak ofset üzerine yayın yapıyordu, biz ilk sayıyı Bonelli 

orijinali gibi vernikli çıkardık ama okul bu değişikliği garipsedi, biz de parlak ofset 

kapağa dönmek zorunda kaldık. Yani şu an yayınların formatlarının orijinallerinden 

daha cafcaflı olduklarını söyleyebiliriz.  

 

- Hele Zagor ve Martin Mystere’in renkli sayıları bence Türkiye’de çizgi 

roman yayıncılığında çok önemli bir dönemeçti. 

 

Bonelli için de renkli sayılar önemli, her yüz sayıda bir renkli basılıyor. 

Zagor’un renkli sayısı 12. sayıya gelmişti yani bizim de ilk senemizdi, yani bizim 

için ayrıca bir anlamı olan bir sayıydı. 

 

- Zagor ve Martin Mystere ile başlayıp kısa zamanda portföyünüzü 

genişlettiniz, hangi çizgi romanları yayınlayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? 

 

Zagor, Martin ve Mister No, zaten daha önce uzun süredir Türkiye’de 

yayınlanıyordu, onları devam ettirdik. Zaten Bonelli ile sürekli temas halindeyiz, 

ayrıca Internet ile her şey parmağınızın ucunda, böylece diğer çizgi romanlardan da 

ilgimizi çekenler üzerinde çalışıp karar veriyoruz. Portföyümüzü ve okur kitlemizi 

mümkün olduğunca geniş tutmaya çalışıyoruz, ben gençlere ve çocuklara da 



 139

ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Mesele Nathan Never için Türkiye’de bilim kurgu 

çizgi romanı açığı düşünülerek tercih edilmiş bir örnektir. Eşim (Bahadır Zalimoğlu) 

ve ben de çizgi roman okuru olduğumuz için zaman zaman bizim beğenilerimiz de 

bu karar sürecinde etkili oluyor.  

 

- Peki, çevirmenler tarafında size gelen çizgi roman tavsiyeleri oluyor mu? 

 

Editörlerden zaman zaman gelir ama çevirmenlerden pek sık böyle teklifler 

gelmez, ama yayına karar vermenden çevirmenler ile üzerinde çalışırız, mesela İnci 

Hanım Büyülü Rüzgar üzerine çok çalışmıştır. 

 

- Sizce Türkiye’de İtalyan ya da Bonelli çizgi romanları neden Amerikan 

çizgi romanlarına göre daha çok tutuluyor. 

 

Zaten hep çizgi roman okurları arasında fumetti sevenler ve comics sevenler diye bir 

ayrımın varlığından söz edilir. Bonelli kahramanlarının hikayeleri mutlaka gerçek 

hayatla daha ilgili oluyorlar, mesela Karındeşen Jack ile ilgili bir hikaye anlatılırken 

(Martin Mystere 1. Sayı Karındeşen Jack’in dönüşünü kastediyor olmalı), her ne 

kadar final fantastik bir sonuca bağlanıyor da olsa yoğun bir gerçek arka plan bilgisi 

de okura veriliyor. Ya da Büyülü rüzgar, fantastik öykü temeline rağmen, Kızılderili 

tarihi, Amerikan tarihi, Kızılderili efsaneleri gibi konularda önemli bilgiler içerir. 

 

- Bence de, mesela Darkwood’u (Zagor’un yaşadığı kurgu bölge) hayali bir 

bölge olmasına rağmen bence her Zagor okuru Amerika’ya gidince bulur. 

 

Evet, ayrıca kahramanlar da önemli. Amerikan çizgi romanları daha çok süper 

kahramanlar üzerine konulu, İtalyan çizgi romanlarında ise kahramanlar her ne kadar 

üstün yetenekleri olsa da neticede insandırlar ve insanüstü güçleri yoktur. Örneğini 

Zagor’u bile Çiko kaç kere ölümden son anda kurtarmıştır,  Mister No sarhoş olur, 

yere düşer vs. İçimizden biridir yani. Sanırım Türk okuyucusu da kendine yakın 

bulduğu kahramanları daha çok seviyor. Ayrıca bu çizgi romanlar uzun süredir 

Türkiye’de uzun süre çok az kesinti ile yayınlanmışlar, bugünün çizgi roman 
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okurunun önemli bir kısmı da çocukken çizgi roman okumaya başlamış olanlar, yani 

bir nevi bu çizgi romanlarla birlikte büyümüş insanlar, bu nedenle daha çok yakından 

tanıdıkları bu kahramanları istiyorlar. 

 

- Lâl Kitap’ın portföyünde Amerikan çizgi romanı olarak bir tek Conan 

var değil mi? 

 

Evet ama aslında Conan da Amerikan çizgi romanı içerisinde marjinal bir 

konuma sahiptir, fumetti sevenlerin sevdiği comicslerden biridir. Bunda Howard’ın 

yarattığı arkaid dünyanın payının büyüktür bence.  

 

- Bir dönem Conan çevirilerini de siz yapıyordunuz, değil mi? 

 

Evet, o dönem Conan’ı layıkıyla çevirecek birini bulamıştık, neticede iş başa 

düştü. 

 

- Çevirilerde sizi rahatsız eden neydi, daha geniş anlamıyla Lâl Kitap’ın 

belirli bir çeviri politikası var mı ya da çevirmenlere belirli yönlendirmelerde 

bulunuyor musunuz? 

 

Bizce çeviri bu işin kalbi, dolayısı ile bizim için çok önemli. En çok dikkat 

ettiğimiz noktalardan biri çevirilerde tutarlılık, örneğin bir sayıda bir Amerikan 

eyaleti “Kaliforniya” diye geçtiyse daha sonra “California” olarak geçmemeli. Bizce 

düzgün ve doğru Türkçe kullanımı da çok önemli bir kriter, bazı çevirmenlerde bu 

sorunu da yaşadık, yani sorun yabancı dil bilgisinde değil Türkçe bilgisindeydi. Tabii 

bu söylediğim yeni çevirmenler için geçerli, Ay Hanım ve İnci Hanım o kadar 

tecrübeli ve Türkçeleri kuvvetli çevirmenler ki, onlara bir yönlendirme yapmamız 

hakaret olur. Martin bir anlamda İnci Hanım’ın eline doğmuş ve Ay Hanım ise tüm 

Zagor ve Mr. No jargonu yaratmış kişi, bu nedenle kendilerine bir yönlendirme 

yapmamız bir nevi hakaret olur. Uzun süredir aynı çevirmenin çevirisi ile yayınlanan 

bu çizgi romanlarda artık çevirmenlerin oturttuğu bir üslup ve jargon söz konusu, 

bunlardan sapmalar okuyucuları rahatsız ediyor. Mesela Aksoy zamanında çok kısa 
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bir süre İnci Hanım Zagor’u çevirmiş ve Darkwood’un tamtamları gibi daha önce Ay 

Hanım’ın kullanmadığı bazı kalıplara yer vermişti, bu bile okuyucuları rahatsız 

etmişti. Lal Kitap ile Zagor’un ilk sayısını çıkardığımız dönemde de her şeyi tam 

oturtamamıştık bu nedenle ilk sayının çevirisini Ay Hanım yapamamıştı, bu da 

okuyucularda benzer bir duygu oluşturmuştu. Yeni çizgi roman çevirilerinde ise 

yazarın anlatım tarzına sadık kalmaya, yazarı üslubuna yer vermeye çalışıyoruz. 

Mesela Ay Hanım’ın kimi zaman birkaç cümlede anlatılanları tek cümleyle Türkçeye 

aktardığı söylenir, İnci Hanım ile Büyülü Rüzgar üzerine yaptığımız çalışmada bu 

yöntemi hiç kullanmamaya karar vermiştik. Özel isimlerde de orijinalindeki halini 

aynen bırakmayı tercih ediyoruz ama Türkçede var olan ve tarihe mal olan bir 

karşılığı varsa mutlaka kullanırız. 

 

- O halde uzun süreli yayınlarda çevirmenin yarattığı üsluba ve jargona 

yeni başlayacak yayınlarda ise yazarın tarzına sadık kalmaya çalıştığınızı 

söyleyebiliriz. 

 

Evet 

 

- Çeviriden bahsederken, Çiko’nun şarkılarının zaman zaman tamamen 

çevrildiğini, kimi zaman İngilizce aslı ile bırakıldığını ve bazen de İngilizce 

aslının dipnot destekli verildiğini görüyoruz, buradaki yaklaşımınız nedir? 

 

Eğer şarkı İtalyanca ise mutlaka çeviriyoruz, İngilizce yer alıyorsa biz de 

aynen bırakıyoruz ve orijinalinde dipnot varsa biz de kullanıyoruz, yani burada da 

orijinal yayın formatına sadık kalmaya çalışıyoruz denilebilir. 

 

- Ay Hanım ve İnci Hanım ile anlaşmakta zorlandınız mı? 

 

Hayır, yayıncılık hele çizgi roman yayıncılığı Türkiye’de çok büyük bir sektör 

değil. Kimin hangi konuda uzman olduğu zaten biliniyor. Bu isimler zaten bu konuya 

gönül vermiş ve alanlarının uzmanı olmuş isimler bu nedenle kendilerinden başka 

alternatif zaten düşünmedik ve anlaştık. 
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- Çeviriler bir redaksiyon sürecinden geçiyorlar mı? 

 

Ben ya da Bahadır mutlaka redaksiyondan geçiririz, ayrıca yayına gitmeden 

Sibel Hanım’da mutlaka okur. Hatasız yayıncılık olmaz derler ama biz hata sayısını 

mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. 
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