1. Kürk Mantolu Madonna / Sabahattin Ali

Ödünç Sayısı: 89

Konusu ile adından sıkça söz ettiren eser, Türk edebiyatının da en önemli
romanları arasında gösteriliyor. Psikolojik bir anlatı olarak da ifade
edebileceğimiz roman aslında üç ana tema etrafında şekilleniyor: Aşk,
yalnızlık ve yabancılaşma.
Kürk Mantolu Madonna, daha çok bir aşk hikayesi olarak görünse de
romanda aslında bir insanın yalnızlaşma sürecine ve giderek topluma
yabancılaşmasına şahit oluyoruz.
Psikolojik tahliller çerçevesinde bu yabancılaşma ve yalnızlık duygusunu
Sabahattin Ali o kadar iyi anlatıyor ki, okurken bize bu hisleri adeta
yaşıyormuşçasına hissettiriyor.

2. Saatleri Ayarlama Enstitüsü / Ahmet Hamdi Tanpınar

Ödünç Sayısı: 77

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine
kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman
sirayet eder.
"Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci
içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle
anlatıyor.

3. Huzursuzluk / Ömer Zülfü Livaneli

Ödünç Sayısı: 72

Merhamet zulmün merhemi olamaz!
İstanbul’un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim,
çocukluk arkadaşı Hüseyin’in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim
kent Mardin’e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış,
Mardin’de başlayıp Amerika’da sona ermiş hayatını araştırmaya
koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla
gizemli bir kadının peşine düşer.
Harese nedir, bilir misin? Develerin çölde çok sevdiği bir diken var.
Deve dikeni yedikçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı dikeninkiyle
karışınca bu, devenin daha çok hoşuna gider. Kanadıkça yer, bir
türlü kendi kanına doyamaz. Kendi kanının tadından sarhoş olur.

Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi
kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli
okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle
buluşturuyor.

4. Fareler ve insanlar / John Steinbeck

Ödünç Sayısı: 70

Nobel ödüllü yazar John Steinbeck’in ilk kez 1937 yılında
yayınlanan eseri; çiftlikten çiftliğe dolaşarak çalışan iki yakın
arkadaşın başından geçen maceraları ve onların hayallerine sıkı
sıkıya olan bağlılığını konu ediniyor.
Kendisi de bir dönem gezici çiftlik işçiliği yapmış olan John
Steinback’in hayatından da izler taşıyan roman, realist yaklaşımı ile
dikkat çekiyor. Gerçeğe yakın bir dil ile kurgulanan eser, oldukça
sürükleyici ve etkileyici anlatımı ile günümüzde hala en çok okunan
kitaplar arasında.

5. Dönüşüm / Franz Kafka

Ödünç Sayısı: 66
Gregor Samsa huzursuz rüyalarla dolu bir gecenin ardından sabah
gözlerini açtığında kendini dev bir böceğe dönüşmüş olarak bulur.
İlk başta bunun gerçek olduğuna inanmak istemez ama içinde
bulunduğu tuhaf durumdan da bir türlü kurtulamaz. İşe gitmek için
sabah erken saatte bineceği treni de çoktan kaçırmıştır.
Çok geçmeden sokak kapısının zili çalar, gelen kişi çalıştığı iş yerinin
müdürüdür. Ailesinin geçim yükünü tek başına sırtlanmış olan Gregor
kara kara ne yapacağını düşünmeye başlar.
Fakat bu sadece başlangıçtır. Yaşadığı dönüşüm bedeninde
gerçekleşen başkalaşımla sınırlı kalmayacak, ailesini de tamamen
farklılaştıracaktır. O artık kendi evinde bir yabancıdır.

6. Sefiller / Victor Hugo

Ödünç Sayısı: 63
Ailesini doyurabilmek için ekmek çalan ve bu yüzden kürek mahkûmu
olan Jan Valjean, on dokuz yılın ardından serbest bırakıldığında bütün
kapıların ona kapandığını görür. Bir piskoposun merhameti ile ikinci bir
şans elde eden Valjean yeni kimliğiyle toplumda saygın bir yer edinir ama
geçmişi peşini bırakmaz.
Kendisine emanet edilen ve kızı gibi gördüğü Cosette’le birlikte Paris’in
çalkantılı zamanlarında sakin bir hayat sürmeye çalışırken, attığı her
adımı gölge gibi takip eden kanun adamı Javert’in onun için başka
planları vardır.
Hayata umutla sarılmanın, mücadelenin ve yasaların çürümüşlüğünün
gerçek olaylardan esinlenilerek yansıtıldığı Sefiller, adaletsizliğe karşı bir
duruşun temsilcisi olmuştur.

7. Kuyucaklı Yusuf / Sabahattin Ali

Ödünç Sayısı: 63
“Kuyucaklı Yusuf” Sabahattin Ali’nin 1937 yılında yayımlanan ilk
romanıdır. Türk edebiyatının en romantik kahramanı olarak anılan
Kuyucaklı Yusuf, aynı zamanda yiğit ve sözünü sakınmayan bir
kahramandır ve bu özelliklerinden dolayı pek çok sorun yaşasa da her
seferinde bir şekilde kendini kurtarmakta ve hayatına devam
etmektedir.
Yalnızlığı kendisine yoldaş edinen Yusuf’un saflığına, temizliğine,
suskun ama derin hallerine kendimizi kaptıracağımız bir eserlerle karşı
karşıyayız. Eser, hem akıcılığı hem betimlemeleri hem de kurgusuyla
dönemimize kadar kalıcılığını kaybetmeyen efsaneler arasında haklı
yerini almıştır.

8. Bin dokuz yüz seksen dört / George Orwell

Ödünç Sayısı: 61

Distopya olarak nitelendirilen George Orwell’ın bu şahane eseri,
geçmişin aslında ne kadar da gelecekten izler taşıdığını ortaya
koyuyor. 1948’de kaleme aldığı bu eser ile Orwell, günümüz modern
dünyasına bir protesto bırakıyor. Her ne kadar kitabında 1984 yılını
tasvir etse de kitabın derinliklerinde bugünden izler de bulabilmeniz
mümkün. Bu durumda elbette ki George Orwell’ın ileri görüşlülüğü
etkili.
Sovyet Rusya’ya bir eleştiri niteliğinde olan bu kitap, günümüz
siyasetinin baskısı, toplumdaki adaletsizliği, insanların tek
tipleştirilmek istenmesi, zihnin kontrolü ve bireyselliğin yok edilmesi
gibi kavramlar üzerinde de duruyor. Ütopik olduğu kadar gerçekçi
yönlere de yer veren roman, sizi yaşadığınız toplum düzeni
içerisinde de düşünmeye davet ediyor. Önlem alınmadığı takdirde
nerelere sürüklenebileceğimiz konusunda ipuçları veren bu romanı,
elinizden bırakamayacaksınız.

9. Yalnızız / Peyami Safa

Ödünç Sayısı: 60
Yalnızız, engin ruh tahlilleri ve kendi türünde açtığı çığırla onu
yalnızca Türk edebiyatının değil, Dünya edebiyatının zirvelerine
taşımış şaheseridir. Peyami Safa'nın diğer bütün romanlarında olduğu
gibi Yalnızız romanında da doğu-batı, madde-mânâ, ruh-beden,
idealizm-materyalizm gibi ikilemler üzerinde durularak, aynı evde
yaşadıkları hâlde birbirlerinden oldukça farklı mizaç, düşünce ve insan
ilişkilerine sahip aile fertleri üzerinden ruhunu arayan bir toplum
resmedilir. Bireysel ve toplumsal kimliklerimiz arasında, bilhassa
Batılılaşma hareketlerinden sonra ortaya çıkan uyumsuzluğun yarattığı
sıkıntılar, kalabalıklar içinde milyonlarca "yalnız"ın peyda olmasına
sebep olmuştur. Yalnızız; sıra dışı kurgusu ve bir üst kurmaca metin
olarak romanda kendine yer bulan ütopya ülkesi Simeranya ile yarım
asırdır Türk edebiyatının en çok okunan ve sevilen romanlarının
başında geliyor.

10. Olasılıksız / Adam Fawer

Ödünç Sayısı: 59
Bir sabah, yıllardır görmediğiniz bir arkadaşınızı düşünerek uyandınız. Bir
saat sonra, onunla sokakta karşılaştınız. Sizce bu sadece bir tesadüf mü,
yoksa çok daha farklı bir anlamı olabilir mi?
Siz hiç Loto’da büyük ikramiyeyi kazanmadınız. Ama birileri kazanıyor.
Hem de sürekli! Onlar sizden daha mı şanslılar?
Şans nedir gerçekten? İçinizde bütün parayı kırmızıya yatırmanız
gerektiğini söyleyen bir his var. Bu his bir öngörü müdür? Yoksa daha
fazlası mı?
Yolda gidiyorsunuz. Kafanızı çevirip yandaki küçük parkta baktınız ve bir
anda bu anı daha önce de yaşamış olduğunuzu hissettiniz. Evet, Deja Vu.
Sizce nedir Deja Vu; Geçmiş mi, rüya mı yoksa geleceği mi
görüyorsunuz?
Eğer siz de kontrolün kimde olduğunu merak ediyorsanız, ‘Olasılıksız’
tam size göre bir roman.

