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Ne var, ne yok Derya? Son günlerde, ne-
ler yapıyorsun?

on günlerde en çok kitap okuyo-
rum. Kitap okurken, çok mutlu 
oluyorum. Birde, şimdilerde siyaset 
haberlerine merak sardım. Şu ‘Sarı 

toz’ haberleri çok ilgimi çekiyor.

Arkadaşlarınla, bir araya geldiğinizde 
nelerden bahsedersiniz?
Arkadaşlarımla bir araya geldiğimizde, 
okuduğumuz kitapları konuşuruz genel-
likle. İlkokulda iken, sınıftakiler hep dizi-
lerden bahsederlerdi. O zamanlarda, ken-
dimi dışlanmış hissederdim. Ama şimdiki 
arkadaşlarım benim gibi düşünüyorlar. O 
yüzden, arkadaşlarımla sohbet etmeyi se-
viyorum.

Derya, söyle bakalım neden kitap oku-
yorsun? Annen kızmasın diye mi, yoksa 
sevdiğin için mi?
Beni, dünyada kitaplar kadar mutlu eden 
bir şey olduğunu sanmıyorum. Kitapları-
mı dostlarım olarak gördüğüm için de ki-
taba ihtiyaç da duyuyorum.

En son hangi kitabı okudun?
En son, Vladimir Tumanov’un Haritada 
Kaybolmak kitabını okudum. Macera - 
fantastik türünde bir kitaptı. Çok da be-
ğendim…

Bir kitabı seçerken, nelere dikkat edi-
yorsun?
Öncelikle içeriğine dikkat ederim. Ki-
tabın kapağı ve yazı sitili de dikkatimi 
çeker. Her türden kitabı okurum aslında 
ama özellikle macera -fantastik ve kişisel 
gelişim kitapları daha çok ilgimi çekiyor.
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Bir kitabın en çok nesini merak edersin?
Bir kitabın, en çok gelişme bölümü dikka-
timi çeker. Sonucunu da çok merak ede-
rim. Hatta kitabı elime alır almaz önce son 
sayfasını okurum.

Televizyon, telefon, İnternet, kitap, 
oyun… Bunları senin için önemine göre 
sıralar mısın?
Öncelikli olarak oyun ve kitap. İkisi de 
benim için eşit sayılır. Sonra internet ge-
lir. Televizyon ile telefonun ise benim ha-
yatımda yeri yok.

Sevdiğin yazarlar var mı peki? İsimleri-
ni sayar mısın?
İyi bir okuyucunun, sevdiği yazarları da 
olmalıdır mutlaka. Benim de, sevdiğim 
yazarlar var. Sevdiğim yazarlar şunlar-
dır; Mustafa Ruhi Şirin, Melekçe, Cengiz 

Aytmatov, Nurettin Durman, Toprak Işık, 
Vladimir Tumanov ve Bestami Yazgan. 
Bestami Yazgan’ın yazdıklarına karşı 
özel bir ilgim var. Mesela bir gün, annem-
le alışverişte iken onun iki şiir kitabını 
bitirmiştim. Bestami Yazgan’ın Anne Sen 
Melek misin kitabını da çok seviyorum. 
Ayrıca Tolstoy, Cüneyd Suavi, Selim Gün-
düzalp, Ayşegül Aygün de hoşlandığım 
yazarlar arasındadır.

Kitap kahramanları hakkında neler dü-
şünüyorsun? En sevdiğin kitap kahra-
manı hangisi?
Kitap kahramanları, hiç ilgimi çekmiyor. 
Kitapta benim ilgimi çeken şey, kitabın 
gelişme-sonuç kısmıdır. Şimdiye kadar, 
kitap kahramanlarına değil hep içeriğe 
baktım ben.
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