BLOG

on8kitap.com

İLKBAHAR 2019
yeni kitaplar

ik va
l
ç
n
e
g
a
d
Bura

r!

ar !

çıkıyor !

Mayıs’ta

Burada gençlik v

Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi, çağdaş edebiyatımızın önemli
isimlerinden Irmak Zileli, ON8’deki ilk romanıyla okurlarını şaşırtıyor.
Romanları ve yazı atölyeleriyle sevilen yazarın ON8 Blog’da
başlayan “Bozuk Saat” yolculuğu yeni kitabıyla devam ediyor;
okurlarına unutulmayacak öyküler vaat ediyor.

Gençlerin edebiyat limanı ON8!
Genç okurlara değerli bir çağdaş edebiyat koleksiyonu sunan ON8’in ilkbahar müjdesi,
Yunus Nadi Roman Ödülü sahibi Irmak Zileli  ! Edebiyatımızın önemli genç kuşak romancılarından olan Zileli, Bozuk Saat adlı son kitabında ON8 Blog’daki köşesinde biriktirdiği
öykülerden yola çıkıyor. Çarpıcı kurgusu ve gerçekçi anlatımıyla nabızdan nabıza yürüyen
roman, her yaştan okur için.
ON8’in çağdaş edebiyat koleksiyonunda; Ahmet Büke, Müge İplikçi, Mine Soysal, Sevgi
Saygı, Çiğdem Sezer, Neslihan Acu, Sibel Oral ve İrem Uşar gibi yazarların yanı sıra Karen Foxlee, Zoran Drvenkar, Angela Nanetti, Wolfgang Herrndorf, Janne Teller, Patricia
Duncker ve Jordi Sierra i Fabra gibi dünya edebiyatının önemli isimleri de bulunuyor.

BOZUK SAAT

Irmak Zileli
Editör: Müren Beykan

Nerede kalmıştık  ?

Türkçe edebiyata sayısız eser kazandıran ödüllü çevirmen Sevin Okyay’ın keskin belleğinden taşan portreler eşliğinde, kültür sanat dünyasının son kırk yılına ışık tutan Ara Sıra
ve Daima ile ödüllü yazar Neslihan Önderoğlu’nun, sinema tarihinin unutulmaz film replikleri ve ölümsüz karakterleri eşliğinde, bir Anadolu kentini Hollywood’a dönüştüren romanı Tuhaf Şeyler Oluyor Bay Tarantino kış başında ON8 okurlarıyla buluştu.

Zamansız bir saatin tanıklığında
rastgele yaşamlar...

Bilimkurgunun dâhi yazarı Philip Reeve’in olağandışı bir yaratıcılıkla kaleme aldığı dört
kitaplık ödüllü dizisi “Yürüyen Kentler  ”, geçtiğimiz aylarda “Ölümcül Makineler” adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Neden ON8  ?
Edebiyatımızın çağdaş yapıtları ve dünya edebiyatından seçtiği ödüllü romanlarla gence
ve gençliğe ilişkin konuları işleyen ON8, özellikle lise ve üniversite çağındaki genç okurlar
tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kitap seçiminden yeni denemeler yapmaya kadar pek çok
noktada söz sahibi olmak isteyen gençler için güvenli bir edebiyat limanı.
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Sinema yazarı ve çevirmen Kutlukhan Kutlu’dan
edebiyata ve kitaplara dair özgün deneme ve eleştiriler...

9 786059 405881

Kültür, sanat ve medyanın usta ismi Sevin Okyay ’dan
edebiyat, sinema, tiyatro, müzik, sergi ve festivaller üzerine
güncel yazılar, portreler...
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ON8, bir Günışığı Kitaplığı markasıdır.
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İnsan ruhunun derinliklerini ve gözlem gücünü yansıttığı romanlarıyla
sevilen Irmak Zileli, okurlarıyla bu kez sıradışı ve zekice kurgulanmış
bir kitapla buluşuyor. Geçmişten bugüne, hayatın içinden geçen
canlıların hikâyelerine bozuk bir meydan saatinin gözünden, eşsiz
bir saygı duruşu sunuyor. Şehrin sokaklarında iyi kötü tüm seslere
kulak veren, zihinlerde dolaşan alışılmadık bir saatin kadranından
değişik hikâyelere, iyinin, güzelin tarafında durarak sahip çıkıyor.
Yazarın, ON8 Blog’daki “Bozuk Saat” köşesinde biriktirdiği
öykülerden yola çıkarak yazdığı roman gerçekçi bir anlatımla
ve çarpıcı anekdotlarla sarmalanıyor. Nabızdan nabıza
atlayan zamansız bir okuma deneyimine davet ediyor.

Hikâyesini, dilini ve içsesini arayan gençlere nitelikli edebiyatın kapılarını aralayan ON8,
karakter, konu ve kurgu anlamında sıradışı seçeneklerden oluşan çağdaş bir koleksiyon
yaratıyor. Toplumsal gerçeklikten psikolojik yolculuklara, bilimkurgudan lirik anlatımlara
uzanan kitaplar, gençlerle kendi meseleleri üzerine konuşma olanağı sunuyor.

CİN ATI • BOZUK SAAT •
SOSYAL AYRINTILAR ANSİKLOPEDİSİ
Ödüllü yazarlar Neslihan Önderoğlu, Irmak Zileli
ve Ahmet Büke’den kitap tadında unutulmaz öyküler...
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200 yaşında bir meydan saati. Önceleri sarayın bahçesindeydi. Çevresindeki
insanların inişli çıkışlı duygu durumlarından etkilendiği için bir türlü doğru
zamanı gösteremeyince sarayın hurdalığına atıldı. Son 100 yıldır ise şehir
meydanında duran, ama bir türlü doğru zamanı gösteremeyen bir bozuk
saatti o. Gelip geçenler, onun varlığından adeta habersizdi. Ta ki biri, onun
saatten çok daha fazlası olduğunu fark edene dek. Saat, bu sayede hiç bilmediği
bir yeteneğini keşfetti: İnsanların nabzına, zihnine yerleşip, onları anlayabiliyor
ve hikâyelerini anlatabiliyordu. Bozuk saatin zamanı, tanımadığı bambaşka
insanların yaşamlarında akmaya başlamıştı artık...

kentsel dönüşüm • yalnızlık • üniversite • özlem • hikâye • park • toplu taşıma • umut • polis • İstanbul
Roman | 160 sayfa | 120 x 180 mm | 1. baskı: 2019 | ISBN 978-605-9405-88-1

Irmak Zileli, antropoloji öğrenimi gördü, televizyon ve dergilerde muhabirlik yaptı. Roman
Kahramanları dergisinin kuruluşunda görev aldı, yayın yönetmenliğini yaptı. Remzi Kitap
Gazetesi’nin yayın yönetmenliğini yürüttü, “Devrik Cümle” adlı köşesinde yazılar biriktirdi. 2012
Yunus Nadi Roman Ödülü’ne değer görülen ilk romanı Eşik ’in (2011) ardından Gözlerini Kaçırma
(2014) ve Gölgesinde (2017) romanlarıyla sevildi. Bayram Çocukları isimli bir araştırma kitabı
ve Halit Refiğ ile söyleşilerinden oluşan Doğruyu Aradım Güzeli Sevdim adlı kitabı bulunuyor.
Yazı atölyeleri yapan Zileli’nin son romanı Bozuk Saat (2019).
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KUYRUKLUYILDIZ
EKEN ADAM
Angela Nanetti

SAKLAMBAÇ
Müge İplikçi

9 786059 952569

9 786054 603640

9 786059 952149

Türkiye’den ve dünyadan çağdaş edebiyatın sıradışı yazarlarını
ve ödüllü romanlarını bir araya getiren ON8, yeni ve genç bir
dünyanın kapılarını aralıyor. Her yaştan okura nitelikli
okumalar sunuyor.

BEN AYRIKOTU
İrem Uşar

PERİ EFSA
Sevgi Saygı

FOUCAULT ’  YU
SAYIKLAMAK
Patricia Duncker

9 786054 603596

9 786059 952354

9 786059 952064

Türkçesi: Nilüfer Uğur Dalay

MEVZUMUZ DERİN
Ahmet Büke

Türkçesi: Murat Özbank
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BENİ BEKLERKEN
Sibel Oral

AY DOLANDI
Neslihan Önderoğlu

VAHŞİ SÜRÜ
Daniel Höra
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Türkçesi: Dilman Muradoğlu

Altın Ayı ödüllü yönetmen
Fatih Akın tarafından
“Elveda Berlin” adıyla
sinemaya uyarlandı.

9 786054 603329

9 786054 603350

Dört kitaplık dizi
“Yürüyen Kentler  ”,
“Ölümcül Makineler”
adıyla sinemaseverlerin
beğenisine sunuldu.
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YÜRÜYEN KENTLER Dizisi
Philip Reeve

YOKUŞ AŞAĞI
Wolfgang Herrndorf

Türkçesi: M. Beykan, F. Yavuz, A. Ünal

Türkçesi: Suzan Geridönmez

