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Şevval merhaba, öğrendiğime göre ki-
taplarla iyi bir dostluğun var. Televiz-
yon, internet gibi iletişim araçları var-
ken neden kitap? Seni kitap okumaya 
yönelten nedir?
Merak.
Neyi merak ediyorsun?

nsanları, ülkeleri, toplumları merak 
ediyorum. Kahramanların dünyasını 
merak ediyorum. Kitap okumak be-
nim için bir hobi değil. Bir ihtiyaç.

Ne tür kitaplar okuyorsun?
Roman, hikâye ve daha çok macera ro-
manları.
Çeviri eserler mi Türk yazarları mı?
Her türlü eser okuyorum.
Örneğin?
Cahit Zarifoğlu’nun Yürek Dede ile Padi-
şah, Katıraslan, Serçekuş eserlerini oku-
dum. Sevim Ak, Zeynep Cemali, Behiç 
Ak, Mavisel Yener’in eserlerini okudum.
Türk yazarlar mı daha severek okudun 
yoksa yabancı yazarları mı?
Türk yazarları, çünkü dilimizi onlar 
daha güzel kullanıyor. Mesela, Ömer 
Seyfettin’in Kaşağı’sı, Üç Nasihat, İlk Na-
maz hikâyelerini hiç unutmuyorum. Meh-
met Akif severek okuduğum bir yazardır.
Mehmet Âkif biraz ağır gelmiştir 
herhâlde.
Hayır, bizim için uyarlanan hikâyeleri var, 
onları okudum. Çanakkale Şehitleri Şiir’i-
ni ezberledim.
Arkadaşların da kitap okuyor mu? Oku-
yorlarsa onlar hangi kitapları okuyor?
Evet, onlarla kitap alışverişi yapıyoruz. 
Çünkü herkes kitap alamıyor. Kitaplar 
çok pahalı. Bu ihtiyacı birbirimizden kar-
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şılıyoruz. Bazı arkadaşlarım dijital kitap 
okuyor.
Okuduğun kitaplar seni nasıl etkiliyor?
Mesela, zamanın kıymetli bir şey olduğu-
nu MOMO adlı kitabı okuyarak öğrendim. 
Bazı kitaplardaki olaylar rüyama girer. 
Olayı okurken kendimce bu olay şöyle bi-
tecek diyorum, ama öyle olmuyor.
Okuduğun kitaplarda resim var mı?
Hayır, resimli kitaplar hayalimi sınırlan-
dırıyor. Bundan dolayı resimsiz kitaplar 
okuyorum.
Kitap dışında başka neler okuyorsun?
Dergi okuyorum. National Geographic 
Kids ve Bilim Çocuk dergileri.
Dergi ile kitap arasındaki fark ne sen-
ce?
Dergideki yazılar daha öğretici. Gerçek 
olaylara, haberlere daha çok yer veriyor. 
Birden çok yazarla tanışıyorum.
Ders kitaplarında, örneğin Türkçe kita-
bındaki hikâyeleri, şiirleri nasıl bulu-
yorsun?
Bazı hikâyeleri çok beğeniyorum. Ama 
güzel hikâyeler, yazılar daha çok Serbest 

Okuma Parçası olarak veriliyor. Parça ser-
best olduğu için arkadaşlar onları okumu-
yor. Öğretmenimiz de işlemiyor. Hâlbuki 
o parçalar çok güzel. Ben özel olarak on-
ları okuyorum.

Türkçe dersinin dışında hangi dersin ki-
taplarını okumaktan hoşlanıyorsun?

Sosyal Bilgiler kitabındaki parçaları oku-
yorum. Oradan tarihimiz hakkında, eski 
padişahlarımız hakkında verilen bilgiler 
hoşuma gidiyor.

Evde senden başka kitap okuyan var 
mı?

Evet, biz ailecek okuyoruz. En çok babam 
okuyor, annem o kadar okuyamıyor, ama 
ben ve kardeşim sürekli okuyoruz.

Son olarak şunu konuşalım. Senin için 
okumanın yeri, zamanı, şekli var mı?

Hayır, her zaman her yerde okuyorum.

Şevval sana kitap dolu bir hayat diliyo-
rum.

Teşekkür ederim. 


