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Kitap okumaya karşı ilgin var mı? Bu 
ilgi nasıl başladı?

lkokulda kitap okumayı pek sevmez-
dim. Zorla okuyordum diyebilirim. 
Annemin yakın bir arkadaşı olan Dr. 
Hatice Sıçramaz, bana, kendisinin de 

okuyup çok beğendiği bir kitabı yolladı. 
Bu kitap bir çizgi romandı. Oscar Wilde’ın 
Dorıan Gray’in Portresi. Çok ilgimi çek-
ti. Çünkü daha önce hiç çizgi roman gör-
memiştim. Ve okumaya başladım. Çok 
zevk aldım. Yaz tatilinde Saftirik Grek 
adında esprili bir kitap serisi okumaya 
başladım. Kitap okumaktan zevk aldıkça 
başka neler okuyabilirim diye araştırma-
ya başladım. Şiir kitapları ilgimi çekmeye 
başladı. Cahit Zarifoğlu’nun birkaç şiir ki-
tabını okuduktan sonra ben de şiir yazma-
ya karar verdim. Yazdığım bir şiir, ulusal 
bir gazetede (Hürriyet) yayımlandı. Çok 
mutlu oldum.
Geçen yıl Mayıs ayında ayağım kırıldı. 
Ayağım kırılınca, artık kitap okumak için 
daha çok zamanım vardı çünkü okula gi-
demiyordum. Gezemiyordum. A. Vahap 
Akbaş’ın çocuklar için derlemiş olduğu 
Mevlana’nın Mesnevi’sini okudum. Müt-
hiş keyif aldım. Artık ben daha çok ki-
tap okumalıydım. Gülten Dayıoğlu’nun 
Mo’nun Gizemi adlı romanını okumaya 
başladım. Farkında olmadan kitapları ta-
kip eder olmuştum. Mo’nun Gizemi 2 adlı 
ikinci kitabının da çıktığını duyunca bir 
solukta onu da okudum. Mo’nun Gizemi 
3’ü de yazmış Gülten Dayıoğlu. İlk fırsat-
ta onu da okuyacağım.
İşte benim kitap okuma serüvenim bir çiz-
gi romanla başladı. Kitaplara ilgim arttık-
ça yazarlara da ilgim artmaya başladı.
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Ne tür kitaplar okursunuz?
Bazı insanlar kitap ayrımı yaparlar. Kimi 
roman okumaktan hoşlanır, kimisi, şiir vs. 
Ancak ben ayrım yapmıyorum. İlgimi çe-
ken her kitabı okuyorum.

Sizi etkileyen kitap kahramanı var mı? 
Ne yönden etkiledi?
Son zamanlarda heyecanla okuduğum ve 
okumaya devam edeceğim Mo’nun Gize-
mi adlı roman beni çok etkiledi. Macera 
dolu bu roman oldukça sürükleyici. Kita-
bın kahramanı Burç ve Defne (Daphne) 
beni en çok etkileyen karakterler. Bir yan-
dan birbirlerine olan aşkları bir yandan 
da dünyanın kaderini değiştirecek evrim 

görevleri. Tabi bu evrim görevleri, onların 
birbirlerine olan aşk duygularını körelti-
yor.

İnternet (oyunlar vs.) kitap okumanızı 
ne yönde etkiliyor?
Genellikle olumsuz yönde etkiliyor. Ba-
zen ders çalışırken ya da kitap okurken 
sosyal medyaya bir bakayım diyorum. Bir 
bakmakla kalmıyorum. Kapatana kadar 
hayli zaman geçiyor. Ama bir yandan da 
İnternet iyi ki var diyorum. Çünkü oku-
mak istediğim kitaplara yahut takip etti-
ğim yazarlara İnternetten daha hızlı ve 
rahat ulaşabiliyorum. Teknolojiyi doğru 
kullanmayı öğrenmeliyiz.
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