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Olivier de Solminihac Edebiyatı

“Solminihac, henüz hayatının baharına bile yak-
laşmayan genç kurt Lukas üzerinden, biz yetiş-
kinlere dev bir yaşam dersi veriyor. Çocukların en 
güzel hikâyeleri hak ettiğini kanıtlamak istercesine 
yollara düşüyor Solminihac. Yollardaki yabancı ve 
şaşırtıcı şeyler ise onun ilhamı oluyor...”

Nihan Bora Sapmaz, İyi Kitap

“Neye Benzer Gelecek, akarsu gibi duru bir roman. 
Cümleleri kendiliğinden bir sonrakine bağlanıyor 
sanki. Görsel okumaya da çok uygun; önce görsel-
leri okuyup sonra metne geçmek bile mümkün...” 

télérama.fr 

“Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum, basit bir 
anlatıyla sürerken aralara yerleştirdiği sorularla 
önemli bir çocuk kitabı. Okumaya çocukların gö-
zünden bakabildiği gibi büyüklere de yanıtlanması 
zor sorular soruyor...”

Emel Altay, İyi Kitap 

“Küçükler, yazarın sunduğu minik karşıtlıkları 
eğlenceli bulacaklar; daha büyükler ise küçük 
Kurt’un sorgulamalarındaki varoluşçu yanı his-
sedecekler. Ama kitabın sonunda herkes, sekiz 
yaşındayken, hiçbir şeyi oyun oynamak kadar 
sevmediğimizi kabul edecektir!” 

onlalu.com 

Olivier de Solminihac
1976 yılında Fransa’nın Lille şehrinde doğdu. Metinlerindeki şiirsel ve müzikal ritim-
ler aracılığıyla, çocuk yazınına yeni bir soluk getirdi. Çocuklara layık kitaplar yazabil-
mek için sürekli yollara düşüyor; yollarda her şeyin yabancı ve şaşırtıcı olması ona esin 
veriyor. Neye Benzer Gelecek, Hayalden Kaleler ve Tek Başıma Okumaktan Korkuyorum 
gibi sevilen çocuk romanlarının yanı sıra yetişkinlere yönelik romanları ve bir de şiir 
kitabı var. Yaşamını Fransa’nın kuzeyinde, Dunkerque’te sürdürüyor. 

Genç yazar Olivier de Solminihac, şiirsel dili ve özgün anlatımıyla Fransızca çocuk ve gençlik edebiyatına yeni bir nefes 
getirdi. Yazmanın bir tür hazine avcılığına benzediğini belirten yazar, kitaplarını yazmak için kendi çocukluğundan 
ilham almak yerine çocukların kendine özgü, şaşırtıcı dünyalarını gözlemliyor ve bunun için de sık sık yolculuk ediyor. 
Aynı zamanda bir yayıncı. Yani dünya edebiyatında neler olup bittiğini, yeni eğilimleri ve edebî gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve böylece kendi edebiyatını da hep taze kılıyor. Şiir, öykü ve romanlardan oluşan eserleri dünyanın birçok 
ülkesinde köklü yayınevleri tarafından okurlara ulaştırılıyor. 

Kitaplarında, yarattığı küçük ama çarpıcı dünyalarla öne çıkıyor. Çizgi filmlerin samimi öykülerini andıran kitapları, 
okurda sıcak bir duygu yaratıyor ve bu yalnızca his düzeyinde kalmıyor. Kısacık metinlerinde bile ikinci, hatta üçüncü 
katmanlar yaratmayı başararak okuru derince düşünmeye ve hayatı sorgulamaya teşvik ediyor. Bunu yaparken 
okurunun eğlenmesini de istiyor.






