
“Bizi eşsiz kılan farklılıklarımızdan ötürü 
kendimizi asla kötü hissetmememiz 
gerektiğini anlatan, oldukça eğlenceli bir 
hikâye.”

Madhouse Family Reviews

“Şair Kısakulak, içsel ve dışsal farklılıkların 
kabul edilmesi üzerine çok güzel bir 
hikâye. Eleştiriye açık olmanın aslında 
çoğu durumda çok güzel sonuçlara 
vesile olduğunu öğreten bu kitap, bunu 
kabullenmekte zorlanan çocuklar için de 
şahane bir hazine.”

serrafun.com

“Furnari’nin yarattığı karakterler öyle 
büyüleyici ki, çocukların harika bir dünya 
hakkında hayal kurmalarını sağlıyor…”

Aryane Cararo, ESTADÁO

Ödülleri:
1982 FNLIJ (Genç Okurlar İçin Ulusal  
 Kitap Vakfı) Ödülü
1987 Abril İllüstrasyon Ödülü
1994 Mambembe Ödülü
2007 Jabuti Ödülü
2007 FNLIJ (Genç Okurlar İçin Ulusal Kitap Vakfı)  
 Ödülü

Eva Furnari, hikâyesi ve çizimleriyle kendine özgü 

mizahi dünyalar yaratırken, teknolojinin hayatımıza 

etkileri ya da farklılıklarımızla barışmak gibi 

konuları sorgulamakta da epey maharetli. Şair 

Kısakulak’ta farklılıklar ve ötekilik gibi güncel, Bay 

Mucittaş ve Ailesi’nde ise tüketim çılgınlığı gibi 

ciddi bir konuya değiniyor; fakat eğlence ve mizahı 

da elden bırakmıyor. Ayrıca, Boborildo Problemleri 

gibi, küçük okurların analitik zihinlerinin gelişimine 

katkı sağlayan kitapların da yazarı. Yani tam 

anlamıyla çok yönlü bir yazar.

Yazdığı kitapları bizzat resimleyen Furnari, 

kitaplarına öncelikle metni yazarak başladığını 

belirtiyor. Buna karşılık, daha küçük bir çocukken 

bile bol bol çizim yapsa da ileride bir yazar 

olmayı hiç düşünmemiş. Kendi kitapları dışındaki 

kitaplar için de çizerlik yapan Furnari, fikirlerini 

nasıl bulduğunu ise tam olarak bilmiyor: “Bazen, 

evrenden bana öylece geliveriyorlar,” diyor.

1948 yılında, Roma’da doğdu. İki yaşındayken, ailesiyle 
Brezilya’ya taşındı. São Paulo Üniversitesi’nde mimarlık 
eğitimi aldı ve bir süre Brezilya’daki bir müzede sanat 
eğitmenliği yaptı. Yazarlık ve çizerlik kariyerine 1980 
yılında başladı. Bugüne dek 60’tan fazla kitap yazıp 
resimledi. Kitapları Meksika, Ekvador, Bolivya, İtalya 
ve İngiltere gibi ülkelerde yayımlandı ve pek çok ödül 
kazandı. Kitaplarının birçoğu tiyatro oyunu olarak 
uyarlandı, bazıları animasyon filmlere ilham verdi. 
Furnari, yaşamını hâlen São Paulo’da sürdürüyor.

Eva Furnari

Eva Furnari 
Edebiyatı
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Öne Çıkan 
Özellikler

Sınıf EtkinlikleriTartışma Soruları

•  Çocukların matematiğe 
ve bilime yönelik ilgi ve 
sevgisini artırabilecek, 
öğretirken eğlendiren 
kısa hikâyelere ve renkli 
çizimlere sahip bir kitap. 

•  Öğrencilerin insani ilişkiler 
konusundaki kavrayışını 
zenginleştirecek, sınıf içi 
tartışmalara kaynaklık 
edebilecek bir karakter ve 
hikâye çeşitliliği içeriyor.

•  Okuru bilimsel düşünme 
ve sınıflandırma biçimine 
dair fikirlerle tanıştırıyor. 

1. Kitaptaki problemlerle siz 
karşılaşsaydınız nasıl çözümler 
getirirdiniz? 

2. Sizce Boborildo Ülkesi nasıl bir 
yer? Yaşadığınız yere benziyor mu? 
Boborildo Ülkesi’nde başka nasıl 
acayiplikler yaşanıyor olabilir?

3. Kitaptaki karakterlerin ortak 
özellikleri neler? Sizin de benzer 
çılgınlıklar yaptığınız oluyor mu? 

4. Para biriktirerek sahip olduğunuz bir 
eşyanız var mı? Para biriktirirken nelere 
dikkat etmek gerekir?

5. Sizin de Minnoşlar gibi ilgilenmeniz 
gereken hayvan dostlarınız var mı? 
Onların iyi hissetmesi için neler 
yaparsınız?

6. Sizin de arkadaşlarınızla birlikte 
oluşturduğunuz özel oyunlar var mı? 
Sizce oyunlarda kazanmak her zaman 
önemli midir?

1. Sizce Boborildolar Ülkesi’nde başka 
hangi familyalar yaşıyor olabilir? 
Arkadaşlarınızla gruplara ayrılıp 
kendi acayip familyanızı oluşturun. 
Bu familyanın özelliklerini ve 
karşılaştıkları komik sorunu bir sunum 
eşliğinde arkadaşlarınıza anlatın. 

2. En son karşılaştığınız sorunu 
ve bunu nasıl çözdüğünüzü 
arkadaşlarınızla paylaşın.

3. Boborildo Dünyası’ndaki Bong 
kardeşler gibi başka dâhi ya da 
mucit kardeşler var mı? Araştırın 
ve öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla 
paylaşın.

4. Sisto gibi sizin de sürekli 
unuttuğunuz şeyler var mı? Bir şeyleri 
unutmamak için ne gibi önlemler 
alıyorsunuz? Bir “unutmama listesi” 
oluşturun ve sınıfta paylaşın.

Boborildo ülkesinde yaşayan, Bobos Erektus ve Boboropitekusların 
soyundan gelen “Boborildo” adlı meraklı hayvanların, komik ve ilginç 
sorunlarını anlatan kitap, matematikle de iç içe. Kitap boyunca; 
Çilliler, Döşemeliler, Üzgünler gibi değişik familyalara mensup 
Boborildoların, her biri farklı ama aynı ölçüde komik sorunlarına 
çözüm bulmak için çeşitli hesaplamalar yapmak gerekiyor. Örneğin, 
Döşemeliler familyasından Momofo’nun sorunu, partilerdeki 
konukların onu koltuk zannetmesi ve üstüne oturması. En çok 86 
kilo taşıyabilen Momofo’nun üzerine bir ailenin farklı kilolardaki 
üyeleri yanlışlıkla oturunca da, okura düşen, gerekli hesaplamayı 
yaparak Momofo’nun bacaklarının kırılıp kırılmayacağı bulmak 
oluyor. Bununla birlikte, okurlara yöneltilen sorular matematiksel 
işlemlerden ibaret değil. Kitapta açık uçlu sorular da yer alıyor. 

Boborildo Problemleri
Komik problemlere çözüm bulmaya çalışan okurların, hem matematiksel 

hesaplama hem de sorunlar karşısında akıl yürütme becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olacak, eğlenceli bir kitap

Konu: 

Öykü, 32 sayfa
1, 2, 3. sınıflar

Etiketler: Farklılıkların Zenginliği, Sorun Çözme, 
Merak ve Araştırma, Yaratıcılık, Hayal Gücü

Yazan ve Resimleyen: Eva Furnari
Türkçeleştiren: Rauf Ateş Ertürk
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