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Burada gençlik var!
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Bazı filmlerin tekrarı olmaz !

Evren, bir sinefildi. Yani sinema bağımlısı. Gece gündüz film izliyordu. 
Üniversitenin sinema bölümünü kazandığında da durum değişmedi. Bağımlılığı 
giderek tuhaf bir hal almaya başladı. Tanıştığı her insanı bir film karakterine 
benzetiyor ya da kendisini film karelerinin içinde buluyordu artık. Taksi Şoförü 
filminin Travis’i, Ucuz Roman’daki Uma Thurman’ın canlandırdığı Mia 
Wallace ve daha kimler kimler yanı başındaydı. Hayatı da, kafası da karışmaya 
başladığında herkes bir bir kaybolmaya başladı. Hem de ne kaybolma!..

Çağdaş edebiyatımızın üretken yazarlarından Neslihan Önderoğlu, son 
romanında bir sinefilin alışılmadık hikâyesini aktarıyor. Güçlü anlatımıyla 
küçük bir Anadolu kentini Hollywood’a dönüştüren yazar, soluksuz 
bir maceraya davet ediyor. Hem çok tanıdık hem fazlasıyla sıradışı 
karakterlerle boyutlanan romanın içinden, unutulmaz film replikleri ve  
usta yönetmenlerin kült filmleri geçiyor. İlk satırından itibaren okuru  
içine çeken kitap, konusu, kurgusu ve üslubuyla iz bırakıyor.  

TUHAF ŞEYLER OLUYOR 
BAY TARANTINO 
Neslihan Önderoğlu
Editör: Müren Beykan

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi, çağdaş öykücülüğümüzün önemli 
isimlerinden Neslihan Önderoğlu, son romanında farklı bir türle  

çıkıyor okurlarının karşısına! Bu kez, sıradışı karakterler eşliğinde  
uçarı, eğlenceli ve heyecan dolu bir gençlik macerası anlatan  

yazar, ON8 Blog’da, “Cin Atı” adlı köşesinde öyküler biriktiriyor. 

28

MUTSUZ 
PALYAÇOLAR 
ÖRGÜTÜ
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AY DOLANDI
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BANA SESİNİ 
BIRAK
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sinema • üniversite yaşamı • film kahramanları • yalan • macera • hoşlanmak • belgesel çekimi • kaybolmak • sinefil
Roman  I  152 sayfa  I  120 x 180 mm  I  1. baskı: 2018  I  ISBN 978-605-9405-60-7
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Neslihan Önderoğlu, ilk öykü kitabı İçeri Girmez Miydiniz ?    ile 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne  
değer görüldü. İlk romanı Bana Sesini Bırak  ’ı (2015) aynı yıl yayımlanan öykü kitapları Filler ve  

Balıklar ve ardından Mutsuz Palyaçolar Örgütü (2016) izledi. Ay Dolandı (2017) romanıyla  
ON8 okurlarıyla buluşan Önderoğlu’nun 2018’de yayımlanan Yeryüzü Yorgunları ’nın  

ardından yazdığı son romanı, Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino.
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İlkbahar havaları gibi ON8...
Edebiyatımızın çağdaş yapıtlarının yanı sıra dünya edebiyatının ödüllü romanlarını da 
yayımlayarak sadık bir okur kitlesine ulaşan ON8, yeni ve genç bir dünyanın kapılarını 
aralamaya devam ediyor. Güçlü yazarları, farklı konu ve temalardaki koleksiyonundan 
“Burada gençlik var!” sesi yükseliyor. 

Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi, Neslihan Önderoğlu yeni romanı Tuhaf Şeyler Oluyor 
Bay Tarantino ’da farklı bir üslupla çıkıyor okurlarının karşısına. Yazarın etkili anlatımıyla 
küçük bir Anadolu kentinin Hollywood’a dönüştüğü romanın içinden, unutulmaz film 
replikleri ve usta yönetmenlerin kült filmleri geçiyor. ON8’deki ilk romanı Ay Dolandı ’da-
ki yalın anlatımı ve gerçekçi karakterleriyle unutulmaz izler bırakan yazar, ON8 Blog’da, 
“Cin Atı” adlı köşesinde de öyküler biriktiriyor. 

Fransız edebiyatının çok ödüllü, üretken yazarı Jean - François Chabas, Kırık Kalpler 
Kavanozu romanıyla ilk kez Türkçe’de. Gençlik romanları, ülkesindeki okullarda çokça 
okutulan Chabas, şiddetin yıkıcı etkilerini mağdurların gözünden incelikle anlatıyor. İki 
genç kızın büyüme mücadelesini öyküleştiren roman, şiddet sarmalının yıkılabilir oldu-
ğunu hatırlatıyor, insanın geleceğini inşa etmek için hayatına sahip çıkması gerektiğini 
duyumsatıyor. 

Bilimkurgu okurlarının tutkuyla okuduğu Philip Reeve’in 4 kitaplık ünlü dizisi “Yürüyen 
Kentler”, efsane dizi “Yüzüklerin Efendisi”nin yönetmeni Peter Jackson tarafından sine-
maya uyarlanıyor. Merakla beklenen film, Aralık 2018’de beyazperdede izleyiciyle bu-
luşacak. 

ON8’in çağdaş edebiyat koleksiyonunda; beğeniyle okunan Ahmet Büke, Müge İplikçi, 
Mine Soysal, Sevgi Saygı, Neslihan Acu, Sibel Oral, Çiğdem Sezer ve İrem Uşar gibi 
yazarların yanı sıra Karen Foxlee, Zoran Drvenkar, Angela Nanetti, Patricia Duncker, 
Wolfgang Herrndorf, Janne Teller, Jordi Sierra i Fabra, Susan Kreller ve Anne  -  Laure 
Bondoux gibi dünya edebiyatından yazarlar da bulunuyor.

Burada gençlik var!
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Büyükdere Cad.
Polat İş Merkezi 87/6

Mecidiyeköy 34387
İstanbul, Türkiye

T + 90 212 212 99 73
F + 90 212 217 91 74

on8@on8kitap.com 
/on8kitap

ON8, bir Günışığı Kitaplığı markasıdır.

ZAMANLI ZAMANSIZ 
Kültür sanat basınının usta ismi Sevin Okyay’dan edebiyat,  
sinema, tiyatro, müzik, sergi ve festivaller üzerine güncel yazılar, portreler...

CİN ATI • BOZUK SAAT • 

SOSYAL AYRINTILAR ANSİKLOPEDİSİ
Ödüllü yazarlar Neslihan Önderoğlu, Irmak Zileli  
ve Ahmet Büke’den kitap tadında unutulmaz öyküler...

MÜREKKEP KUŞU
Sinema yazarı ve çevirmen Kutlukhan Kutlu’dan  
edebiyata ve kitaplara dair özgün deneme ve eleştiriler... 
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anne-kız • ırkçılık • psikoloji • kardeş sevgisi • baba şiddeti • kadercilik • irade • Nazi Almanyası • klinik tedavi • boks 
Roman  I  148 sayfa  I  120 x 180 mm  I  1. baskı: 2018  I  ISBN 978-605-9405-51-5
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Bazı insanlardan yalnızca  
uzaklaşmak gerekir.

Jewel’in hayatı, okuldaki arkadaşlarından çok farklıdır. Sosyal hayatta 
saygın biri olarak tanınan babası aslında şiddet yanlısıdır; annesi 
ise eşinin uyguladığı şiddet nedeniyle sık sık akıl hastanesindedir. 
Jewel, kardeşi Esther ile küçük bir dünya kurmuştur. Büyüdükçe 
ebeveynlerini, içinde bulunduğu koşulları sorgulamaktadır. Bildiği  
tek şey vardır; annesi gibi mağdur olmayacaktır. Kendisini sadece  
boks yaparken ve kardeşiyle vakit geçirirken iyi hissetmektedir.  
Onca yılın ardından, babasının küçük kardeşine ilk kez el  
kaldırması, başka bir hayata başlamanın itici gücü olacaktır...

Fransız gençlik edebiyatının güçlü kalemi Jean-François 
Chabas, sarsıcı romanıyla ilk kez Türkçe’de! Çekirdek  
bir aile özelinde, sistematik şiddet, alkol bağımlılığı,  
ırkçılık gibi toplumsal sorunlara odaklanan roman,  
kadercilik kavramını tartışmaya açıyor. İki genç kızın 
büyümesine tanıklık eden okur, şiddet sarmalının  
yıkılabilir olduğunu, insanın ailesini değiştiremese  
de geleceğini inşa edebildiğini hatırlıyor. İnsan  
psikolojisini derinlemesine aktaran kitap, kardeş  
sevgisinin iyileştirici gücüne işaret ediyor.

KIRIK KALPLER 
KAVANOZU
Jean  -  François Chabas 
Türkçe yayın editörü: Müren Beykan 
Türkçesi: Azade Aslan

Fransız gençlik edebiyatına 60’ın üzerinde eser kazandıran  
çok ödüllü yazar Jean-François Chabas, ON8 okurlarıyla 
buluşuyor. Şiddetin yıkıcı etkilerini mağdurların gözünden 

ustalıkla anlatan roman, kurban olmaya başkaldırıyor,  
hayata sahip çıkmanın yolunu gösteriyor. 

Jean-François Chabas, 1967’de Paris’in batısındaki Neuilly-sur-Seine banliyösünde doğdu.  
Çağdaş gençlik edebiyatının en büyük yazarlarından kabul edilen Chabas, pek çok ödüle  

değer görüldü. 10’dan fazla kitabı Fransa Eğitim Bakanlığı listesinde yer alan yazar,  
Provence bölgesinde yaşıyor; yazmadığı zamanlarda, yaban hayatını gözlemliyor.
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“Reva görülene razı değildi.  
 Yumruğunu sıktı, gardını aldı...”




