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Merhaba Bahar. Son zamanlarda neler 
okuduğunu merak ediyorum. Seni etki-
leyen konular ya da kahramanlar kim-
ler?

on zamanlarda daha çok roman 
okudum. Beni şu ana kadar oku-
duğum kitaplar içinde en çok he-
yecanlandıran ve etkileyenler: Sınıf 

Meydan Savaşı, Kraliçeyi Kurtarmak ve 
Meraklı Somon Balığı oldu. Macera ve he-
yecanı seviyorum.

Kitaplarda nelerin eksikliğini çekiyor-
sun? Neler görmek ve okumak isterdin?
Ben kitaplarda görselin ve yazı boyutunun 
bazen yanlış olduğunu düşünüyorum. Ki-
taplarda görselin tek tük olmasını isterim. 
Hayal etmeyi ve gözümde canlandırmayı 
seviyorum. Bazı kitaplarda da resimlerin 
çok olmasını ve bana yol göstermesini is-
tiyorum. Ama her kitapta yazılar ve gör-
seller doğru kullanılmıyor. Bazı yazılar 
çok küçük olunca sıkılıyorum ve okumak 
istemiyorum. Çok büyük olunca da oku-
muyorum. Bir de etrafta bazı şeyler olu-
yor ama onlar da yok hiç kitaplarda. Töre 
cinayetleri yok, tecavüz ediliyor kızlara, 
sonra eziyet edilen çocuklar var. Para için 
yapılan iğrenç işler var. Bunlarla ilgili ro-
manlar olsa okurdum. Haberdar olmayan-
ları haberdar ederdim, onlara da okutur-
dum. Komik şeyler de okumak istiyorum 
ama hiç yok. Okurken gülmeyi istiyorum.

Batman’da bir Halk Kütüphanesi var. 
Geçtiğimiz yaz oradaki kütüphanelerle 
ilgili bir haber okumuştum. Batman’da 
yazlar çok sıcak geçtiği için dışarıda 
vakit geçiremeyenler özellikle bu yaz 
kütüphaneleri çok ziyaret etmiş. Özel-
likle gençler ve çocuklar kütüphaneleri 
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yalnız bırakmamış. Sen hiç halk kütüp-
hanesine gittin mi? Sence insanlar kü-
tüphanelere neden gider ya da gitmez? 
Kütüphanelerde ne olsaydı ya da ne 
olmasaydı da insanlar oraya daha çok 
zaman geçirseydi? Neler önerirsin?
Kütüphaneye gidiyorum. Kütüphane faz-
lasıyla sessiz ve serin. Her hafta yeni ki-
taplar geliyor. Her yaş grubu için uygun 
olan bir yuva bence. Ama bazı insanlar 
tembel. Çünkü Batman’daki kütüphane 
ters bir yerde, ulaşımı zor, insanlar git-
miyorlar. Ben arabayla gidiyorum. Arka-
daşımın babası bizi götürüyor ve birkaç 
saat sonra gelip alıyor. Para da vermiyo-

ruz kitaplara, ferah bir yer, sessiz ve çok 
sakin. İnsanların gitmeme bahanelerini 
bilemiyorum. Ablam her gün Kültür Mer-
kezindeki kütüphaneye gidip orada ders 
çalıştı. Üniversiteyi kazandı. Kütüpha-
neler önemli bence. Yeni kitaplar olduğu 
söylense belki gelen olur, bilmiyorum.

Okumayı seviyorsun. Yazmakla aran 
nasıl? Bir şeyler yazıyor musun?
Bir şeyler yazıyorum ama pek beğenmi-
yorum. Yaratıcı olmaya çalışıyorum, ba-
şaramıyorum gibi geliyor. İyi yazabilmeyi 
isterdim. Nasıl yaratıcı olacağımı öğren-
mek isterdim. 
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