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aptan Malik İstanbul/Fatih’te yaşı-
yor. 6. Sınıf öğrencisi olan Kaptan 
Malik’in evlerinde televizyon bu-

lunmuyor. Kendisi dışında birisi liseye, birisi 
de üniversiteye devam eden iki ağabeyi var. 
Daha çok çizgi roman ve macera kitapları 
okumayı seven Kaptan Malik’le kitap üzerine 
kısa bir söyleşi yaptık.
Kitaplarla aran nasıl Kaptan?
Eh işte, okuyorum.
Kitap okumaya ne zaman başladın?
Hatırlamıyorum, çok oldu.
Şimdiye kadar kaç kitap okumuşsundur?
Hiç saymıyorum ki.
Yüzü geçmiş midir?
Geçmiştir tabii, ohoooo.
Hangi tür kitap okumayı seviyorsun peki?
Macera ve mizah kitaplarını seviyorum, çizgi 
romanları seviyorum.
Sevdiğin bir çizgi kitap ismi verebilir misin 
peki?
Red Kit ve Asteriks.
Evinizde televizyon yokmuş, doğru mu?
Doğru, ama hepimizin bilgisayarı var, biz iste-
miyoruz televizyonu.
Her gün kitap okuyor musun?
Bazen okuyorum, bazen okumuyorum.
Evde bilgisayara mı, yoksa kitaplara mı 
daha çok zaman harcıyorsun?
Bilgisayara galiba, çünkü çeşitli oyunlar oy-
nuyorum bilgisayarda. Ayrıca film izliyorum.
Peki hem kitabını okuduğun, hem de o kita-
bın filmini izlediğin oldu mu hiç?
Bazen oluyor.
Hangisi daha başarılı geliyor sana?
Film başka, kitap başka şey.
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Senin yaşadığın evdeki kitapları yeterli bu-
luyor musun?
Çok kitap var ama hepsi bana göre değil.
Kitapları okumadan önce nasıl seçiyorsun? 
Evden mi, kitapçıdan mı?
İkisi de olabilir, kitap fuarlarından da seçiyo-
rum.
Peki kendine ait bir kitaplığın var mı?
Hem var, hem yok gibi. Çocuk kitaplarının 
olduğu bölüm, hem benim hem de hepimizin.
Okuduğun kitaplar içinde unutmadığın ya-
zarlar oluyor mu?
Oluyor. O zaman o yazarların başka kitapları 
varsa onları da okumak istiyorum.
Peki sen çizgi kitapları okumayı çok sevdi-
ğini söylemiştin, hangileri?
Red Kit ve Asteriks demiştim. Bunlar hem çiz-
gi hem macera.
Peki dergi filan okuyor musun?
Evet, Ebe Sobe dergileri var, onları okuyorum.
O dergi artık çıkmıyor biliyorsun.
Evet, eski sayılar, ama güzel, okuyorum onla-
rı.
Sen bir gün kitap yazsan, nasıl bir kitap yaz-
mak istersin, ne yazarsın? Çizgi kitap mı, 
masal mı, mizah mı, macera mı ne? Yoksa 
kendi yaşadıklarını mı?
Bilmem, macera galiba.
Okulda kütüphane var mı?
Yok.
Nasıl yani, okulda kütüphane yok mu?
Bence yok, kapısının açıldığını hiç görmedim.
Peki çok kitap okuyan bir arkadaşın oldu mu 
hiç?
Evet var, Yusuf Hamza adındaki arkadaşım 
çok kitap okuyor.
Çok mu okuyor?
Hı hımm.
Anlaşıyor musunuz onunla?
Evet.

Bir şeyi tartıştığınız oluyor mu peki?
Hayır, anlaşıyoruz.
Peki kendi paranla kitap alıyor musun hiç?
Bilmem.
Nasıl bilmezsin, kendi hayatından bir şey 
soruyorum.
Oldu ama az oldu. Mesela kitap fuarında ya-
nımda annem veya babam olduğu için beğen-
diğim kitabı onlara aldırıyorum, parasını ben 
vermiyorum.
Peki evinizdeki kitapları ayrıntılı inceleyip 
kendine göre bir kitap aradığın oluyor mu?
Oluyor.
Seçtiğin hâlde okuyup beğenmediğin kitap-
lar oluyor mu?
Başlayıp da sıkıcı bulduğum kitaplar oluyor.
Sıkıcı kitaplarla karşılaştığında ne yapıyor-
sun?
Sıkılıyorum.
Sonra?
Sonra o kitabı bırakıp başka bir kitap arıyo-
rum.
Kızdığın kitabı ne yapıyorsun, mesela hiç 
yırtmak istediğin kitap oldu mu?
Olmadı, o kadar kızmadım.
Tatile filan giderken yanında kitap götü-
rüyor musun ve götürürsen onları okuyor 
musun? Yoksa bavulla gidip hiç açılmadan 
bavulla geri mi geliyor kitaplar?
Götürmüşsem okuyorum. Bazen yolculuk sı-
rasında da okuyorum.
Annen, baban ya da kardeşlerin kitap oku-
yorlar mı?
Çoğu zaman okuyorlar. Ama ben şimdi okula 
geç kalıyorum, gitmem lazım.
Okul kaçmıyor, gidersin. Önce en sevdiğin 
kitaplardan bir kaçıyla bir fotoğraf çekelim.
Ya babaaaa!
Şşşt itiraz istemem...


