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Bir kitabı okumayı seçerken nelere dik-
kat edersin? Kapak mı, arka kapak ya-
zısı mı, içeriği mi?

çeriği ve arka kapak yazısı daha çok 
ilgimi çekiyor. Kitabın arka kapağını 
mutlaka okuyorum.

Hangi tür kitaplardan hoşlanıyor-
sun peki? Neden?
Bazen değişiyor ama macera türü kitaplar 
dikkatimi çekiyor.

Neden?
Çünkü, merak ve heyecan verici oluyorlar. 
Okurken insanı sürüklüyor.

Kitap seni çekmez ise bırakır mısın, 
yoksa sonuna kadar okumaya devam mı 
edersin?
Yok, yine de sonuna kadar okumaya de-
vam ederim. Çünkü, sonunda, yani kitabı 
bitirdiğimde güzel bir kitap olduğunu an-
lıyorum.

Kitap senin hayatında ne kadar var? 
Her gün okur musun, ne kadar okur-
sun? Okumak için hangi saatleri tercin 
edersin?
Her zaman var aslında. Yani boş zamanla-
rı değerlendirme amacı olarak görmüyo-
rum kitabı. Her gün mutlaka okuyorum. 
Okulda da teneffüslerde kitap okuyorum.

Kitap kahramanlarının nasıl olması il-
gini çekiyor? Ne olmalı bir kahraman-
da?
Kitap kahramanlarının kendine özgü güç-
lerinin olması ilgimi çeker. Bir kahraman 
dürüstlük, samimiyet, gayret ve zekâsını 
kullanmalıdır bence.
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Bugüne kadar okuduğun kitaplar ara-
sında en çok sevdiğin kitap kahramanın 
hangisi? Neden?

Turgut Reis kitabından Turgut Bey. Çün-
kü, cesareti ve ahlakıyla ilgimi çekmiştir. 
Onu çok severim.

Kitap seçerken öğretmenin tavsiyeleri 
mi etkili, annenin mi? Yoksa kitapları 
kendin mi seçersin?

Daha çok annemin ve öğretmenimin tav-
siyelerine önem veririm. Onların önerdik-
leri kitapları okuyorum şimdilik.

Okul ya da halk kütüphanelerinden 
yararlanıyor musun? Daha çok hangi 
amaç için kütüphaneye gidiyorsun?

Evet yararlanıyorum. Eğer bir konuyu 
veya kitabı kitapçıda bulamadıysam mut-
laka kütüphaneye gidiyorum.

Kitap dışında nelerle ilgileniyorsun? 
Dergilere bakar mısın? İnternet ha-
yatında ne kadar etkili? Ne sıklıkla ve 
hangi mecralara giriyorsun?
Kitap dışında izcilikle ilgileniyorum. Bazı 
eğitici dergilere bakıyorum. İnternet, ha-
yatımda çok az etkili oluyor. Haftada iki 
kez, iletişim ve eğitim ile ilgili mecralara 
giriyorum, o kadar. Onun dışında fazla 
vaktimi harcamıyorum bilgisayar başın-
da.

İnternet ve kitabı karşılaştırırsan ne 
söyleyebilirsin? Hangisinin yararlı ve 
ufuk açıcı olduğunu düşünüyorsun?
Kitapta kendimi olayın içerisinde buluyo-
rum. Fakat İnternette ise hiç bir düşünceye 
ya da kitapta olduğu gibi kendimi olayın 
içerisinde hissedemiyorum. Kitabın ya-
rarlı ve ufuk açıcı olduğuna inanıyorum. 
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