EN’LER

Sanatçı Harry Lampert
ile yazar Gardner Fox’un
yarattığı “Scarlet
Speedster” orijinal
olarak Flash
Comics #1‘de
(kapak tarihi Ocak
1940) yer aldı. Başta
ikinci kişiliği Jay Garrick
olan karakter, birçok kez
baştan yaratılmıştır.

1940
The Flash

1962
Spider-Man

1938
Süpermen

İlk süper kahraman ekibi olan JSA, ilk olarak
All Star Comics #3’ün (kış basımı 1940–41)
kapağında görüldü. Yukarıda gösterilen kurucu
üyeleri, soldan sağa: The Atom, Doctor Fate,
Green Lantern, Hawkman, The Flash,
The Sandman, Hourman (o zamanlar Hour‑Man)
ve The Spectre idi.

1940
Amerika’nın Adalet Birliği (JSA)

Sanatçı Bob Kane ile yazar Bill
Finger (ikisi de ABD) yarattığı
“Kara Şövalye” ilk defa Detective
Comics #27’de mevcuttu. Kane’in
ilk taslaklarında Batman’in kostümü
parlak kırmızı tünik, kanatlar ve siyah
bir göz bandı içermekteydi. Finger’ın
önerileri ile kostüm çok daha tehditkâr
bir hal aldı.

1939
Batman

New Mutants, #98’de
(Şubat 1991) bir “ağzı
bozuk paralı asker”
ortaya çıktı. Orijinal
olarak kötülerin
tarafında olan Deadpool
muğlak bir anti
kahramana dönüştü
ve 1993’de The Circle
Chase adlı mini dizide
başroldeydi. 2016 tarihli
Deadpool (ABD) filmi en
yüksek gişe hasılatı
yapan 18+ kategorisi
filmdir.

1991
Deadpool

Mike Mignola’nın kötü
ruhlu süper kahramanı,
ilk olarak prototip
şekliyle İtalyan fan
dergisini Dime Press
#4’in (Mart 1993)
kapağında çıktıktan
sonra, son haliyle
San Diego ComicCon Comics #2’de
(Ağustos 1993)
okuyucuyla buluştu.

1993
Hellboy

The X-Men #1
10 Eylül 1963’de
yayınlandı. Orijinal
olarak Profesör X’in
Özel Yetenekli Gençler
Okulu’nun adı “Mutantlar”
olacaktı. Ancak Marvel’in
yayıncısı Martin Goodman
bu adın okuyucuların kafasını
karıştıracağını düşününce,
Stan Lee adı değiştirdi.

1963
X-Men

DC’nin yıldızlarından oluşan Amerika’nın Adalet Ligi (JLA) olarak da
bilinen süper grup, ilk olarak Ekim-Kasım 1960’da görüldü. Orijinal
üyeler arasında olmalarına rağmen Batman ve Süpermen nadiren
grubun maceralarına katılırken, Marslı Kafa Avcısı (aşağıda en
sağda) 1968’de JLA’dan ayrıldı. Aşağıdaki beşli ilk sayının kapağında
yer aldı.

1960
Adalet Ligi

Tales of Suspense
#39 (Mart 1963),
Tony Stark’ın süper
güçlü ikinci kişiliğini
tanıttı. Demir kostüm
giyen kahramanı
oynadığı altı film
ile Amerikalı Robert
Downey Jr. en başarılı
süper kahraman
aktörüdür.

1963
Ironman

Süpermen’in başarısı DC’nin,
kuzeni Kara Zor-El şeklinde bir
kadın karşılığını yaratmasına
ilham oldu. Otto Binder (yazar)
ve Al Plastino’nun (sanatçı)
eseri ilk defa Mayıs 1959’da
Action Comics #252’de
yer aldı.

1959
Süper kız

İki çizgi roman karakterinin
ilk kadın süper kahraman
olduğu iddia edilir. İlk defa
Jungle Comics #2’de (Şubat
1940) çıkan Fantomah, süper
güçleri olan ilk kadın süper
kahramandı. Ancak, ilk maskeli
ve kostümlü (ve “doğal” doğumlu)
kadın süper kahraman Richard
Hughes ve George Mandel’in
Thrilling Comics #2 (Mart 1940)
için yarattığı Kırmızılı
Kadın’dı.

1940
Fantomah/Kırmızılı Kadın

“Çelik Adam” ilk
defa en değerli çizgi
roman olan Action
Comics #1’de görüldü.
Süpermen, süper güçleri olan
ilk süper kahramandı: ekspres
trenden daha hızlı koşmasını ve
tek sıçramayla yüksek binaları
aşabilmesini sağlayan başka bir
gezegene ait beceriler. Zamanla
Süpermen röntgen görüşü, süper
güç ve uçma becerisini de sergiledi.

Bu posteri guinnessworldrecords.com/2018’den indirebilirsiniz.

Mayıs 1984’de, “kabuklu kahramanlar” Michelangelo,
Leonardo, Donatello ve Raphael’in çizgi romanı Mirage
Studios tarafından yayınlandı. Ardından 1987’de de
animasyon TV dizileri yayınlanmaya başladı. Dörtlü, en
başta (Kevin Eastman ve Peter Laird tarafından) dört
popüler çizgi romanla dalga geçmek üzere yaratılmıştı:
Ronin, Cerebus, Daredevil ve New Mutants.

1984
Ninja Kaplumbağalar

1974–2004

Marvel’in ikonik ağ
fırlatıcısı ilk defa Amazing
Fantasy #15’de (Ağustos
1962) görülmekle birlikte
The Amazing Spider-Man
Mart 1963’de çıktı. Karakter
Stan Lee ile sanatçı Steve
Ditko’nun eseridir.

1962–74

İlk defa All Star Comics
#8’de (kapak tarihi
Aralık 1941) sahne
alan DC Comics’in
Amazonumsu kadın
kahramanının 1942’ye
kadar özgün bir çizgi
romanı olmadı.

1941
Wonder Woman

1941–62

1940–41

Amerikalı Lee Falk’ın yaratttığı
bu ilk süper kahraman,
ilk defa 17 Şubat 1936’da
gazetede bant karikatür
olarak yayınlanan Fantom’du.
Karikatürde bir maske ve mor
kıyafet giyerek, “kızıl-maske”
olarak da bilinen Fantom’a
dönüşen Kit Walker’ın
hikâyeleri anlatılmaktaydı.
Karakterin göz bebekleri
olmadan beyaz olarak
betimlenen gözleri Batman,
Green Lantern ve Green
Arrow dahil, daha sonra gelen
süper kahramanların da
özelliği oldu.

1936
Fantom

1936–40

1993 tarihli popüler TV serisi Kasım 1994’den
itibaren Hamilton’un yayınladığı çok sayıda
Power Rangers çizgi romana ilham verdi. Daha
sonra Marvel Comics de iki farklı seri yarattı.
Mart 2016’da Boom! Studios orijinal seriyi
kaynak alan yeni bir seri yayınlamaya başladı.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

DC’nin Len Wein
(yazar) ile Bernie
Wrightson (sanatçı)
tarafından yaratılan
garip karakteri,
bir sene
sonra kendi
çizgi romanı
yayınlanmadan
önce, ilk defa
House of Secrets
#92’de görüldü.

1971
Swamp Thing

Stan Lee ile Jack
Kirby’nin ortak
yapımı olan The
Fantastic Four
#1 raflarda Kasım
1961’de yerini
aldı. Marvel’in ilk
süper ekibi, şirketin
1960’lardaki hızlı
büyümesine katkıda
bulundu.

1961
Fantastik Dörtlü

Ocak 1940’da
Pep Comics #1 ile halka
tanıtılan The Comet #17.
sayıda ölen ilk süper
kahraman oldu. Fakat
1960’lardan itibaren
karakter birçok
kez yaşama geri
döndürülmüştür.

1940
The Comet

DC’nin su dünyasından gelen
kahramanı, Paul Norris ve
Mort Weisinger tarafından
yaratılmış ve ilk defa
Kasım 1941 More
Fun Comics #73’de
yer almıştır. Daha
sonra Aquaman
Amerika’nın Adalet Ligi’nin
kurucularından biri oldu.

1941
Aquaman

Yapımcısı Pixar olan İnanılmaz Aile (ABD) filmi
27 Ekim 2004’te vizyona girdiğinde, şirketin açılış
hafta sonunda en yüksek gişe hasılatı yapan filmi
oldu. Beş sene sonra Boom! Studios film bazında bir
çizgi roman mini serisi yayınlamaya başladı. Devam
filminin Haziran 2018’de çıkması beklenmektedir.

2004
İnanılmaz Aile

İlk defa The Incredible
Hulk #180’in
(Ekim 1974) son
panelinde çıkan
pençeli Kanadalı,
Profesör X’in
Özel Yetenekli
Gençler’inden
biri olarak 1975’in
Dev-Boyutlu X-Men
#1’de yer aldı.

1974
Wolverine

Gama radyasyonu
Doktor Robert
Bruce Banner’i
öfkeli bir Golyat’a ve
Marvel’in en sevilen
karakterlerinden birine
dönüştürür. The Incredible
Hulk ilk defa Mayıs 1962
yayınlandı.

1962
Hulk

Sanatçılar Joe Simon
ile Jack Kirby’nin eseri
olan bu ABD bayrağı
ilhamlı kostümlü süper
kahraman, okuyucularla
ilk defa kapak tarihi Mart
1941 olan Captain America
Comics #1’de buluştu.
Kaptanla özdeşleşmiş
yuvarlak kalkanı (küçük resim)
yerine, sayı #2‘de üçgensel
bir kalkanla değiştirilmişti.

1941
Kaptan Amerika

Marvel Evreni’nde çok sayıda Kaptan Marvel
olmakla birlikte, burada okuyucu karşısına
ilk defa Whiz Comics #2 (kapak-tarihi Şubat
1940) çıkan ve günümüzde DC’ye ait versiyon
gösterilmektedir. Kaptan Marvel 1940’larda o
kadar popülerdi ki, Süpermen’den daha çok çizgi
roman satmıştı. Erkek çocuğu Billy Batson’un
Kaptan Marvel’e dönüşmesini sağlayan
çığlığından dolayı “Shazam” olarak da bilinir.

1939
Kaptan Marvel

GWR 2018’de olağan dışı şeyler yapmış birçok sıradan insan da dahil olmak üzere, çok sayıda “süper insanlar”
olmakla birlikte, burada çizgi roman, film ya da herhangi başka bir yerde olmasından bağımsız olarak ilk ortaya
çıkan klasik süper kahramanların bir kronolojisini, orijinal kostümleri içinde sunuyoruz.

Süper Kahramanların Zaman Çizgisi

