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Kısaca seni tanıyabilir miyim?
eş yaşımdan bir gün alınca 
ilkokula başladım. Ahmet Hamdi 
Bayraktar İlkokulu 3 A sınıfında 
okuyorum. Babam kitapları olan 

bir şair, annem ise halk edebiyatı dokto-
ru, aynı zamanda müzik öğretmenidir. Bu 
yıl kitap okumada sınıf birincisi oldum. 
Bir dakikada 135 kelime okuyabiliyorum. 
İkinci sınıfta sınıf başkanıydım şimdi ise 
Kitaplık Kolu Başkanıyım.

Kitapla ne zaman tanıştın? İlk okudu-
ğun kitabı hatırlıyor musun?
Birinci sınıfın sonuna doğru sınıf öğret-
menimiz Yasemin Gürer Er artık kitap 
okuma zamanımızın geldiğini söyledi. 
Babama kitap okumak istediğimi söyle-
yince, Bestami Yazgan amcamın bana 
imzalamış olduğu Masal Salıncağı isimli 
kitabı verdi. Böylece kitapla tanışmış ol-
dum. İlk dinleyicim de henüz okula başla-
mayan kardeşim Osman Gurbet oldu.

Şair yazar bir babanın kızısın. Bu du-
rum okuma konusunda seni nasıl etki-
ledi?
Evimizde babamın kütüphanesi var, ço-
cuk kitaplarının oluştuğu kitap raflarını 
bana göstererek “bu kitaplar senin oku-
man gereken kitaplar” dedi. Ben de bu ki-
tapları sırasıyla okumaya başladım. Eğer 
babamın böyle bir kitaplığı olmasaydı 
kitaba bu kadar ilgim olmayabilirdi. Ar-
kadaşlarımın evlerine zaman zaman gitti-
ğimde arkadaşlarımın çoğunun evlerinde 
kitaplık olmadığını gördüm. Bundan dola-
yı kendimi çok şanslı hissediyorum.

Sence iyi bir kitabın özelliği neler ol-
malıdır?
Bence kitaplar resimsiz olmalı çünkü re-
simli kitaplar hayal gücümüzü azaltıyor, 
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yazarlar yazarken inanma ihtimalimizi 
zorlayacak tarzda masal ve hikâye yazma-
malı.

Hangi vaktiler kitap okuyorsun? Geçen 
sene kaç kitap okudun? Bu sene kaç ki-
tap okumayı düşünüyorsun?
Okulda teneffüs aralarında ve evde ödev-
lerim bittikten sonra bir de yatmadan önce 
yatağın içinde kitap okuyorum. Geçen 
sene 68 tane kitap okudum. Bu sene 100 
kitap okumayı planlıyorum.
Okuduğun kitaplardan bazılarını yazarla-
ra ile birlikte söyleyebilir misin?
Gökhan Akçiçek’in, Yaban İncirleri, 
Ahmet Efe’nin Işığın Yüreği, Musta-
fa Özçelik’in Bir Testi Su, Hasan Latif 
Sarıyüce’nin Anadolu Efsaneleri, Hüseyin 
Emin Öztürk’ün Kınalı Kuzu, Bestami 
Yazgan’ın Anne Sen Melek Misin?, Mus-
tafa Ökkeş Evren’in Naribik, Gök Çağrı 
Gürel’in Her Masal Yarım ve Fatma Çağ-
daş Börekçi’nin Çakma Öğrenci isimli ki-
taplarını sayabilirim.

En çok beğendiğin kitap hangisi? Ne-
den?
En çok hoşuma giden kitap Hasan Latif 
Sarıyüce’nin Anadolu Efsaneleri kitabı 
oldu. Meraklı eğitici ve eğlenceli olması 
çok hoşuma gitti.

Benim kitaplarımdan okudukların var 
mı? Nasıl buluyorsun?
Evet, kitaplarınızın birçoğunu okudum. 
Bir Testi Su, Aybike’nin Çiçekleri, Şehit-
ler Tepesi, Kırmızı Uçurtma, Gülün Sır-
rı, Seyfi Baba, Denizdeki Hazine isimli 
hikâye kitaplarınızı okudum. Beğenerek 
okuduğum yazarlardan birisi de siz oldu-
nuz.

Okuduğun kitapları ne yapıyorsun? Ki-
taplığında kaç tane kitap var
Okuduğum kitapların bazılarını henüz 
anaokuluna başlayacak olan kardeşim 
için saklıyorum. Bazı kitapları ise sınıfı-
mızın kütüphanesine götürüyorum orada 
arkadaşlarım okuyorlar. Kitaplığımdaki 
kitapları saymadım ama herhâlde çocuk 
kitapları olarak 200 tane kitabım vardır.

Gelecekte sende bir yazar olmak istiyor 
musun?
Gelecekte ne olacağıma karar vermedim. 
Henüz ilkokul üçüncü sınıftayım. Annem 
için güzel bir mektup yazmıştım ama bu 
yazar olmam için yeterli değil zanneder-
sem. Önümüzdeki yıllarda ne olmak iste-
diğime karar vereceğim.
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