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"ARTHUR İLE MİNİMOYLAR" 
Luc Besson 

Can Çocuk Yayınları 

Fransa'nın Steven Spielberg'i 

olarak anılan yönetmen Luc 

Besson, dünyaya adını "Beşinci 

Element" ve "Leon" gibi stilize 

aksiyon filmleriyle duyurdu. 

Geçtiğimiz yıl da yazarlığa 

soyunan Besson'un kitabındaki 

iki milimetrelik hayal kahra

manları hem çocukların hem 

de büyüklerin hayal dünyasını 

uzunca bir süre süsleyeceğe 

benziyor. On yaşındaki Art-

hur'un iki dünya arasındaki 

maceralarını konu alan dört 

kitaplık serinin ilk kitabı 

"Arthur ile Minimoylar", yirmi 

beş ülkenin ardından Türki

ye'de de yayımlandı. 

Kitabın kahramanı on yaşın

daki Arthur, kocaman bir 

bahçedeki bir kulübede anne-

annesiyle birlikte yaşar. 

Arthur'un en büyük eğlencesi 

dedesinin Afrika'dan getirdiği 

eşyalarla dolu odasını keşfet

mektir. İçinde birçok esraren

giz hikâyenin bulunduğu 

kitaplan okuyarak dört yıl önce 
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garip bir şekilde ortadan kaybolan dedesini 

bekleyen Arthur'un dünyası bir gün evlerinin elin

den alınacağını öğrenince yıkılır. Anneannesini ve 

kendini kurtarmak için bir yol arayan küçük kahra

mana yine dedesinin gizemli kitapları çare olur. O 

merakla okuduğu kitaplardan birinde Afrika'da 

yaşayan ve iki milimetrelik yaratıklardan oluşan 

Minimoy kabilesiyle tanışan Arthur yine aynı 

kabilenin elinde dedesine ait bir hazine olduğunu 

öğrenir. Hikâyedeki şifreleri çözmeye çalışarak 

hazinenin peşine düşen Arthur'u bekleyen ilk sür

priz bu kepçekulaklı, kocaman gözlü, fırça saçlı 

küçük sevimli yaratıkların dedesi tarafından 

bahçelerinin altındaki bir dünyaya getirildiği olur. 

Şifreleri bıkmadan çözen Arthur en sonunda 

Minimoyların dünyasına geçer. Geçer geçmez 

kendi de resimlerde gördüğü bir Minimoya 

dönüşür ve kendini Minimoyların güzel prensesi 

Selenya ve onun kardeşi Betameş'le heyecanlı 

ve bir o kadar da tehlikeli bir maceranın içinde 

bulur. 

Besson'un yarattığı yeraltına açılan yeni dünya 

çocukların hayal gücüne hitap etmek için herşeye 

sahip. Cevizden yapılmış gemiler, sivrisinekler 

üzerinde savaşan kötü adamlar, sonu Ölüler 

Kenti'ne açılan nehirler, lazer silahları, kayanın 

içine gömülmüş kılıçlar... Ve elbette birbirinden 

beter güçlere sahip kötü adam Maltazar... Yeni 

dünyadaki savaşın ilk kuralı ise Maltazar'ın adını 

söylememek. Çünkü lanetli Maltazar, adını 

duyduğu anda kahramanlara kötü sürprizler 

hazırlıyor. Usta yönetmen, Arthur'un bu hikâ

yesinde hem eski efsaneleri hem de günümüz 

bilimkurgu sinemasında gördüğümüz yenilikleri 

birleştirme yoluna gitmiş. Kitabın başından sonuna 

kadar görsel bir dil kullanarak çocukları da 

maceranın içine sokmayı başarmış. Macera, hayal 

gücü, efsaneler ve gelecek savaşlannın içine Arthur 

ile Prenses Selenya'mn masum yakınlaşmasını da 

ekleyerek aşk öğesini de unutmamış. Hemen 

söylemeli; Besson kitapta edebiyat ve felsefe 

üzerine de ufak hikâyeler anlatmış. Örneğin hemen 

kitabın başında dedesinin bıraktığı notta "Mini-

moylar ülkesine gitmek için Shakespeare'e güven" 

yazıyor. Ancak maceranın tadı damakta kalıyor 

ve Besson yine bir yönetmen ustalığıyla kitabı 

Arthur ile Minimoylar'ı hikâyesinin en heyecanlı 

yerinde bitirerek okuru serinin ikinci kitabı için 

sabırsız bir bekleyiş içerisinde bırakıyor. 
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