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Kitap okumayı sever misin?
vet çok seviyorum, kitaplar benim en 
iyi arkadaşlarım.
Hangi tür kitapları seversin?

ukukla ilgili, kötü adamların kovalandığı, 
devletlerle ilgili şeylerin olduğu kitapları sevi-
yorum. Acıbadem Operasyonu serisi gibi. Bir 
de duygusal, aile içinde olan olayların olduğu 
romanları seviyorum. Mesela Şeker Portakalı, 
Gümüş Kanat, Annelerin Çilesi.
Peki sevdiğin yazarlar?
Melek Çe, Birsen Ekim Özen, Cahit Uçuk, 
Hasan Nail Canat, İbrahim Örs, Tolstoy, Esra 
Avgören, Miyase Sertbarut, Cahit Zarifoğlu.
Masalları sever misin?
Binbir Gece Masalları’nı severim. Dilaverin 
Aklı ile Yedi Denizler Adası, okul kitaplığımız-
da vardı ama yazarlarına baktım yoktu. Kimin 
yazdığı belli değil.
Binbir Gece Masalları, yıllarca anlatıla an-
latıla günümüze gelmiş anonim masallar ol-
duğu için yazarları belli değil. Peki kitapla-
rı nasıl okursun genelde? Yatarak mı, masa 
başında mı?
Yorgun olup olmamama göre değişir. Bazen 
yatağımın içine girip kollarıma yaslanırım 
ama kollarım ağrır. Boynum ağrıdığında böyle 
yaparım. Türlü türlü okurum. Masa başında 
okuyacaksam sandalyeme yaslanıp ayaklarımı 
uzatmam lazım, bacaklarıma kan gitmesi için. 
Bir de sesli okumayı hiç sevmem, gözlerim-
le okumayı severim. Kardeşim bağıra bağıra 
okuyor, sinir oluyorum. Odamın kapısına gelip 
şiir okuyor bağırarak.
O zaman kitap okurken sessizliği tercih 
edenlerdensin?
Öyle olmasını tercih ederim. Bizim evimiz la-
birent gibi. Tüm kapıları kapatıp kardeşimden 
saklanırım ve koltuğun arkasına, altıma da 
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minder alırım, saklanıp kitap okurum.
(Gülüşmeler)
Başka gizli okuma köşelerin var mı böyle?
Evet var. Mesela benim çalışma masam köşeli, 
kenarında üçgen şeklinde bir boşluk var sade-
ce benim rahatlıkla sığabileceğim. Orada re-
sim çantama yaslanıp minderime oturuyorum, 
kitap okuyorum. Orayı saklambaç oynarken 
de kullanıyorum. Bizim evde çok güzel sak-
lanacak yerler var. Ama kardeşim artık orayı 
keşfetti. Alttan ayaklarımı gördüğü için bili-
yor.
Okuduğun kitap kahramanlarından seni en 
çok etkileyen hangisi oldu şimdiye kadar ve 
neden etkiledi?
En sevdiğim kahraman Acıbadem’deki Mi-
nor 11. Dünyanın en zeki insanını düşünün, 
ondan bile daha zeki. Hayalet virüsü falan 
yenebiliyor böyle. İki sayfalık bir yazı hazır-
lıyor hayalet virüsün nasıl yenileceğiyle ilgi-
li. Onların dört kişilik grupları var, oradaki 
Müge’yi seviyorum. Grubu Minor 11 yöne-
tiyor, onun dediklerini ezberliyorlar. Minik 
böcekler geliyor, herkes dışarı çıkıyor, onlar 
raketlerle vuruyorlar. Çok eğlenceli. Bir de 
bir şey diyeceğim: Ben kötü bir karakteri de 
seviyorum, adını unuttum. Siyahlar içinde her 
tarafı siyaha boyuyordu Uçan Halı’da, onu da 
seviyorum. Şirin’i çok seviyorum, hatta serisi 
var. Çok yaramaz ve maceralı şeyleri olduğu 
için seviyorum Şirin’i. Mesela annem yemek 
hazır, diyor; ben bir sayfa daha, diyorum ama 
on sayfa okuyup gidiyorum.
Bir Küçük Osmancık Vardı çok güzel bir aile 
hikâyesi bence. Başından bir sürü olaylar geçi-
yor. Gümüş Kanat’ın başkahramanını ve kuşlu 
adamı seviyorum. Kendisini çocuğunun yeri-
ne koyuyor ve ona çok büyük bir miras bıra-
kıyor. Hâlbuki kendisi onu kitapçı açmak için 
kullanabilirdi. Bir de Çöp Plaza’daki çocuğu 
seviyorum.
Televizyon ve İnternet’le aran nasıl?
Bizde İnternet yok ama televizyon var, genelde 
akşamları izlerim.

Kitap okumanı engeller mi peki?
Hayır dilediğim kadar kitap okuyabilirim. 
Önce kitap okurum, sonra TV izlerim.
Kütüphaneler hakkında ne düşünüyorsun?
Geçen sene okulun kütüphanesini kullanıyor-
dum ama evimize yakın kütüphane olmadığı 
için pek gidemiyorum. Gittiğimdeyse aradı-
ğım kitabı bulamıyorum.
Okuyacağın kitapları nasıl ediniyorsun ge-
nelde?
Önce arkadaşlarıma soruyorum aradığım bir 
kitabı ya da babama söylüyorum. Geçenlerde 
İnternet’ten araştırdım, çok güzel kitaplar var, 
tabletime yükledim.
Peki tablet mi, kitap mı, desem?
Tabii ki kitap. Tablet gözlerimi yoruyor. Kita-
bın tadı başka. Hem bazıları İngilizce oluyor, 
Türkçeye çeviremiyorum.
Sence bir gün tabletler, e-kitaplar, kitapla-
rın yerini alabilir mi?
Alamaz çünkü dünyadaki her insan edindiği 
bir bilgiyi bir yerlere yazıyor, herkesle payla-
şıyor, ünlü oluyor. Kitaplar hep yaşar bence. 
Tabletler kitabın yerini tutamaz. Hem kitaplar 
radyasyon yaymıyor.
İnternet’te dev kütüphaneler var, belki duy-
muşsundur. Normal bir kütüphaneden çok 
daha kapasitesi yüksek, çok daha fazla ki-
tabı bulabileceğimiz bu sanal kütüphaneler 
gerçek kütüphanelerin yerini tutabilir mi? 
İnternet’te dolaşıp aradığın kitabı bulmakla 
kütüphanede dolaşıp bulmak arasında sence 
nasıl bir fark var?
Çok fark var çünkü bir kitabı ararken başka bir 
kitaba da rastlayabiliyorsunuz normal kütüp-
hanelerde. Hoşuna gidiyor, hem de insanları 
görüyorsunuz. Ama sanal âlemde tıkladığında 
hemen kitap önüne geliyor, başka kitapla kar-
şılaşamıyorsun. İnternet’te insanlarla karşıla-
şamazsın, kütüphane daha eğlenceli oluyor bu 
yüzden.


