
Okumayı Sevmeyen
Çocuğun Hikâyesi

Miriam Dubini (25 Mart 1977, Milano) Üniversitede 
göstergebilim, sinema ve kurmaca üzerine çalıştı. Masal 
anlatımı üzerine bir tezle mezun oldu. Çocuk tiyatrosu, 
sinema, sirk, çizgi roman, oyuncaklar ve çocuk kitapları 
üzerine yoğunlaştı. Sinema ve televizyon için senaryo-
lar ve çocuk kitapları yazarak hayatını sürdürüyor. Ço-
cukluğundan beri bisiklet sevdasından hiç vazgeçmedi.

Filiz Özdem (İstanbul, 19 Temmuz 1965) İtalyan 
Lisesi ’  nden mezun olduktan sonra İÜ Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde yüksek lisans 
programına devam etti. Çeşitli dergi ve gazetelerde 
şiirleri, yazıları, yorumlayıcı sanat metinleri ve 
çevirileri yayımlandı. Pek çok kitap hazırladı ve çevirdi. 
Yetişkinler için romanları ve çocuk edebiyatı alanındaki 
kitapları da YKY’den yayımlandı. 

Francesca Carabelli (1969, Roma) Roma Sapienza 
Üniversitesi’nde Sanat ve Edebiyat üzerine öğrenim gör-
dü. Animasyon ve illüstrasyon alanında çalışmaya baş-
ladı. Pek çok okul kitabı ve çocuk kitabı resimledi.
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Yazıldığından farklı okunan isimler:

Elisa – Eliza

Tobia – Tobiya

Bobby – Babi

Britney – Britni



Okumak Fena

Herkes okumanın çok güzel bir şey oldu-
ğunu söylüyor ama niye güzel bir şey-
miş, ben anlamıyorum.

Kitap okumak için oturduktan on da-
kika sonra hareketsiz kaldığım için ba-
caklarım ağrımaya başlıyor.

Yarım saat geçince göz-
lerim yanıyor, esnemeye 
başlıyorum. Bir saat geçin-
ce de esnemekten yüzüm 
gözüm birbirine giriyor.

7



Seçme şansım olsaydı, tek bir sayfa 
bile okumazdım.

Ama çocuklar yapmak istediklerini se-
çemezler, çünkü her zaman onlara şunu 
yap, bunu yapma diyecek yetişkinler var-
dır yanlarında.



Beni hep gezmeye götüren babam gibi 
sevimli yetişkinlerin de olduğunu kabul 
etmem gerekir. Bir de sevimsiz çocuklar 
vardır: Sürekli kitap okuyan, en büyü-
ğümüz ablam Elisa gibi! Okuduklarının 
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