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Bazı canavarlar aramızda yaşar.
Onları hemen fark ederiz. 
Çocukların saçlarını çeker, kalemlerini kırar,
kitaplarını yırtarlar. 
Çevreye dehşet saçan bu korkunç
canavarların anneleri, onlara çocukken
masal okumamış mı yoksa?

Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde, kötülükleriyle
dört bir yana korku salmış, şımarık ve bencil bir
canavar yaşarmış. 

Bu canavar, çocukların kitaplarını çok sever,
onları yırtıp yırtıp afiyetle yermiş.
Çocukların saçlarını çeker, kurdelelerini çözer,
çantalarının askılarını koparırmış.
Defterleri yırtar, kalemlerin uçlarını kırarmış.
Silgileri de küçük küçük koparıp kullanılmaz hale
getirirmiş. Bu yüzden o ülkedeki çocuklar kitap
okuyamaz, ders çalışamazlarmış.                                   
        
Yalnız bu kadar mı? Ne gezer! 
Kitap Canavarı, doğum günlerinde çocuklara
hediye gelen bütün kitapları yer, oyuncakları da
alıp kaçarmış.             

Bu yüzden ülkede, çocukların doğum günleri de
kutlanamaz olmuş.
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Büyüklerin birçoğu çocuklara inanmayıp,
olanlar yüzünden onları suçluyormuş:

Ülkedeki oyuncak fabrikaları hiç durmadan
oyuncak üretiyormuş ama, birçoğu daha
çocukların eline bile ulaşamadan, canavar tarafından
yenilip yutuluyormuş.

Ülkedeki yayınevleri de durmadan kitap üretiyormuş
ama, daha çocuklar kitapları okuyamadan,
canavar onları yırtıp midesine indiriyormuş.
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İşte böyle...
Bu ülkede yaşayan
çocuklar çok mutsuzmuş.                 
Ama Kitap Canavarı
daha da mutsuzmuş.
Çünkü, artık kitapçılar
kapandığı için,
yiyecek kitap bulmakta
zorlanıyormuş.           

Birkaç kez
önemli iş toplantıları için hazırlanan
raporları yemeyi denemiş. Daha sonra
gazetelerin, ansiklopedilerin tadına bakmış.
Ama ı-ıh, hiçbiri çocuk kitapları kadar
lezzetli değilmiş. O, en çok çocuk kitaplarının
tadını seviyormuş.

Ne yazık ki, artık
kitaplarını yırtabileceği,
oyuncaklarını alabileceği
bir çocuk çıkmıyormuş
karşısına.

Çocukların
çantaları da,
cepleri de
hep boşmuş...



Aytül Akal
Büyüyünce yazar ya da şair olmak, Akal’ın çocukluk düşüydü. 
1974’te başlayan yazın serüvenini, 160’ı aşkın şiir, öykü, masal, 
tiyatro oyunu ve roman türünde eserle sürdürdü. Çocukların kişilik 
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1960 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Kemerburgaz İlkokulu’nda 
okudu. Üsküdar Paşakapısı Lisesi’ni bitirdi. 1980’de Laklak 
dergisinde karikatür çizmeye başladı.
1982’de Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Bölümü’ne girdi, 1986’da mezun oldu.
Kitap Canavarı’nı büyük bir istekle resimlediğini söyleyen Hülya 
Delibaş Ceylan, “Konu çok hoş, tip çok sevimli, çizimi de çok 
eğlenceliydi. Böylece ilk kez bir canavara hayat vermiş oldum. 
Benim için gerçekten çok zevkli bir çalışmaydı,” diyor.






