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Bryndís Björgvinsdóttir’in Sava?? Bitiren Sinek adl? kitab?, Mahir Ünsal Eri?’in çevirisiyle hem
çocuklar hem yeti?kinler için Can Çocuk Yay?nlar? taraf?ndan yay?mland?.

Tan?t?m bülteninden

?zlanda Çocuk Edebiyat? Ödülü’ne de?er görülen Sava?? Bitiren Sinek, insanlar, sinekler ve
sava? hakk?nda bir cesaret ve dayan??ma öyküsü. ?zlanda’da s???nmac?lara verilen deste?i
art?rmak için ba?lat?lan dayan??ma kampanyas?n?n sözcüsü olarak tan?nan yazar Bryndís
Björgvinsdóttir, kitab?nda sava??n küresel bir ç?kmaz haline getirdi?i mültecilik sorununa da
de?iniyor.

Kolkex, Sinek ve Hermann ?eker s?radan karasineklerdir; hani ?u kayda de?er bir ?ey
yapmayan, etrafta v?z?lday?p duran sineklerden…

Bir gün, evlerini payla?t?klar? insanlar, “teknoloji harikas?” elektrikli sineklikten almaya karar
verir. Art?k o evde kalamayacaklar?n? anlayan üç kafadar, Nepal’in iyi kalpli ke?i?lerini
aramaya koyulur. Duyduklar?na göre, bu nazik ke?i?ler bir sine?i bile incitmeyen insanlard?r.
Uzak diyarlara yapt?klar? bu yolculuk s?ras?nda konaklad?klar? ülkede sava?la ilk kez tan??an
sinekler bu saçmal??a bir son vermeyi kafaya koyar. Üstelik “Bir sine?in elinden ne gelir ki!”
demeden.

?zlanda hükümetinin en fazla elli s???nmac? kabul etme karar? ülkede ciddi bir tepki
do?urmu?, vatanda?lar taraf?ndan daha fazla mültecinin ülkeye al?nmas? ve sava?
ma?durlar?n?n insan haklar?na sahip ç?k?lmas? istenmi?ti. Ancak hükümetin bu konuda
halk?n taleplerini göz ard? etmesi üzerine ?zlanda vatanda?lar?n?n bir k?sm? hem mülteciler
için bir dayan??ma a?? olu?turmu? hem de s???nmac?lar? evlerinde a??rlamak için sosyal
medya üzerinden bir kampanya ba?latm??lard?. ?zlandal? yazar Bryndís Björgvinsdóttir,
uluslararas? çapta ses getiren bu kampanyan?n sözcüsü. Kitab? Sava?? Bitiren Sinek’te
okurlar? sava??n ac?mas?zl???na kar?? bir umut ve cesaret öyküsüyle bulu?turuyor.

Sava?? Bitiren Sinek, Þórarinn Már Baldursson’in desenleri ve Mahir Ünsal
Eri?’in çevirisiyle hem çocuklar hem yeti?kinler için Can Çocuk raflar?nda.

Kitaptan

“Fito’nun yazmay? hayal etti?i bu kitab?, dört arkada? birlikte yazd?.

Bu kitap yediden yetmi?e bütün insanlara; sizlerin haritalar?nda gezinen,

?eker kaselerinde, televizyon ekranlar?nda, gazetelerinde oturan
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bizler –yani karasinekler– hakk?nda bilgi veriyor.

Bazen kafalar?n?z?n ya da ellerinizin arkas?na konan bizler hakk?nda.

Ta??tlar?n?z?, lokantalar?n?z?, havalimanlar?n?z?, manast?rlar?n?z?,

evlerinizi ve di?er ço?u binay? payla?t???n?z bizler hakk?nda.

Bu öykü ayn? zamanda karasineklerle insanlar?n yüzy?llard?r süregelen ili?kisi,

so?uk ma?aralarda ve y?k?k dökük barakalarda topla?malardan,

?atolarda birlikte ya?amaya, hatta füzelerle birlikte aya f?rlat?lmaya varan ili?kisi hakk?nda.

Son olarak, en önemlisi de umut ve inanç hakk?nda.

Bir gün daha iyi ve daha adaletli bir dünyada, bizlerin ve sizlerin bar?? ve huzur içinde
ya?ayabilece?imize dair besledi?imiz umut ve inanç hakk?nda.

Bizim bu dile?imiz geçmi?ten gelece?e uzan?yor.

Biz karasinekler, her gün duvarlara, odalara, a?aç gövdelerine, çimen yapraklar?na, gökyüzüne,
yeryüzüne teller gereriz, görünmez dilek bayraklar? asar?z.”

Bryndís Björgvinsdóttir:

1982 do?umlu Bryndís Björgvinsdóttir, ?zlandal? halkbilimci, ?air ve çocuk kitaplar? yazar?d?r.
?zlanda Sanat Akademisi’nde e?itimci olan yazar, ilk çocuk kitab? Superman
Ormar’s Dictionary’i on be? ya??nda kaleme ald?. Sava?? Bitiren Sinek’le 2011 y?l?nda
?zlanda Çocuk Edebiyat? Ödülü’ne de?er görüldü. Sava?? Bitiren Sinek yazar?n Can
Çocuk’taki ilk kitab?.

Kaynak: http://www.edebiyathaber.net/hem-cocuklar-hem-yetiskinler-icin-savasi-bitiren-sinek/
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