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Kitaplarla aran nasıl? Her zaman oku-
duğun bir kitabın olur mu, yoksa arada 
sırada mı okursun?

itaplarla aram fena değil, daha 
çok gece yatarken okuyorum.
Sana kitap okumayı ne/kim 
sevdirdi?

Ailem, sizin kitaplarınız ve öğretmenle-
rim
En çok kitap önerisini kimden alırsın?
Daha çok annemden öneri alırım.
Çocuk hakları sence ne demek?
Çocukların korunması için yapılan ka-
nunlar topluluğu.
Peki, sana göre bir çocuğun en önemli 
üç hakkı ne olabilir? “Kanunlar top-
luluğu” dedin; mutlaka kanunlarla mı 
desteklenmeli, neden?
Anne-babası ile yaşama, eğlenme ve spor 
yapma hakkı önemli bence. Bir de ço-
cukların düşüncelerini özgürce söyleme 
hakkı. Mutlaka kanun olarak yazılmalı ki 
değişmesin.
Kitap okumak için yeterince zamanın 
var mı?
Evet zamanım var.
Sana göre iyi bir kitap nasıl olmalı?
Komik, maceralı, ajanlı, aksiyonlu, sü-
rükleyici olmalı.
Sana sıkıcı gelen kitaplar oluyor mu?
Oluyor, aşk ile ilgili kitaplar sıkıcı.
Kitaplarını nasıl seçiyorsun?
İsimlerine göre, ismi ilginç olmalı ama 
içerik de çok önemli tabii.
Okulda ödev olarak verilen kitaplar 
hakkında ne düşünüyorsun?
Çok hoşuma gidiyor zaten tek güzel ödev o.
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Türkçe öğretmenin ne tür kitaplardan 
hoşlanıyor, biliyor musun?
Hayır bilmiyorum
Annen-baban ne tür kitaplardan hoş-
lanıyorlar? Sana göre, yeterince kitap 
okuyorlar mı?
Annem neredeyse her türlü kitaptan hoş-
lanır, babam ise eğitici kitap okur örneğin 
“beynine format at” ve evet çok fazla oku-
yorlar.
En yakın arkadaşının en son hangi kita-
bı okuduğunu biliyor musun? Bu konu-
larda onunla konuşur musunuz?
Hayır bilmiyorum, bu konularda konuş-
muyoruz.
En sevdiğin kitap kahramanı hangisi? 
Neden?
Zack Power, çünkü çok ilginç aparatları 
var, gizli bir yerde çalışıyor ve en önemlisi 
bir çocuk kahraman.
Kütüphaneye gidebiliyor musun? Han-
gisine?
Evet, okulumda kütüphane var ama gitmi-
yorum.
Sence, kütüphaneye daha çok kimler gi-
der?
Yaşlılar
Arkadaşına sevdiğin bir kitabı okutmak 
istesen, ona ne söylersin?
İlk önce ona kitabı anlatırım fragman 
gibi, ama ne olduğunu söylemeden, ondan 
sonra kitabı tavsiye ederim.
Sence ülkemizde yeterince kitap okunu-
yor mu?
Hayır, bence okunmuyor.

Madem böyle düşünüyorsun, kitap oku-
nan bir ülke olabilmemiz için ne yapıla-
bilir, ne önerirsin?
Daha çok kitapçı açılsın, herkes kitaba 
ulaşabilsin. Kitaplar daha ucuz olabilir. 
Yazarlara da destek verilsin. Okullarda 
yazarları görmek de çok güzel olur.
Televizyonda en çok izlediğin program-
lar hangileri?
Daha çok komedi izliyorum. Aksiyona 
denk gelirsem mesela ikisine de örnek ve-
reyim, “Güldür Güldür”, “Arkadaşım Hoş 
Geldin”. Aksiyon olarak da mesela “Taşı-
yıcı 3.”
Televizyonda, çocuk kitaplarıyla ilgili, 
bildiğin bir program var mı?
Hayır yok.
Böyle bir program olsa izler miydin?
İzlemezdim herhâlde. Ama tanıttığı kita-
ba göre değişir tabii.
Bir kitap yazacak olsan, ne hakkında 
olurdu?
Ajanlarla ilgili olurdu.
En sevdiğin yazarların isimlerini saya-
bilir misin?
Yabancı yazarlardan H. I. Larry, yerli ya-
zarlardan Mavisel Yener.
Diyelim ki Kültür Bakanı oldun, çocuk 
kitaplarıyla ilgili ilk yapacağın öneri ne 
olurdu?
Her anne babanın çocuklarına her ay bir 
kitap hediye etmesini önerirdim ya da her 
dönem okullardaki öğrencilere bir hikâye 
kitabı hediye ederdim.


