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Berra, merhaba biriciğim. Kısa bir ta-
nıtım istiyorum senden, kendini bize ta-
nıtır mısın?

erhaba Vural amca, ben Ber-
ra Yiğiter. Ankara Demetev-
ler Atakent İlkokulu 3. sınıf 
öğrencisiyim. 8 yaşındayım. 

Bir kız kardeşim var, miniminicik, adı 
Reyyan. Onunla kardeş kardeş yaşıyorum 
işte...

Peki canım, ömrün bereketli olsun. Ki-
taplardan konuşalım mı biraz? Neler 
okuyorsun? Hangi kitaplar? Ne tür 
eserler okursun?
Çiçekli böcekli kitaplar, çayır çimenli ki-
taplar okumak istiyorum sürekli. Hayatı-
mın Heidi gibi bir yerde geçmesini ister-
dim mesela. Oralarda yaşamak isterdim.
Şimdi okuduğum kitaplara gelince, okul-
da öğretmenimizin verdiği ve sırayla biz-
den okumamızı istediği kitapların yanı 
sıra sizin kitaplarınızı okuyorum. Sonra 
babam daha başka çocuk kitapları alıyor 
bana, onları okuyorum. İçinde kahra-
manları çok iyi olan öykü ve masalları 
okuyorum. En son mesela sizin Kuşların 
Kalbine Dokunmak kitabınızı okudum. 
Mesnevi Hikâyelerini okudum. Bunun 
gibi işte... Daha önce de Cahit Zarifoğlu, 
Mustafa Ruhi Şirin gibi yazarlarımızın 
kitaplarından da birer ikişer okudum. Ba-
bam bana onlardan aldıkça okumaya de-
vam edeceğim.

Okuduğun kitaplardaki kahramanlar 
hakkında ne düşünüyorsun?
Kahramanlar bizim vazgeçilmezlerimiz-
dir fakat kimi çocuklar kahramanları çok 
abartırlar. Bence kahramanların abartıl-
ması hüsranla sonuçlanır her zaman. Kah-
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ramansız olmaz ama kahramanları gerçek 
dünyamızdan kişilerle karıştırmamamız 
lazım bence. Ben hep bir kahraman olmak 
istemişimdir ayrıca.

Çocuk Hakları konusunda ne düşünü-
yorsun iki gözüm?
Çocuklar haklıdır. Büyükler haklarını ko-
rursa çocuklar her zaman haklarını korur 
bence. Büyükler bunu istemezse zor yani.

Dünyada açlığa, sefalete, şiddete itilen 
çocuklarımız da var biliyorsun, bu ço-
cuklarımızın haklarını nasıl korumalı-
yız sence?
Kötülüklerden arınarak. Onlara iyilik ya-
parak. Sevgiden bir gökyüzü yapmalı ve o 
gökyüzünün altında hep birlikte yaşama-
lıyız bence.

Hangi dergileri takip ediyorsun peki?
Bilim Çocuk, Beyaz Bulut, Diyanet Çocuk, 
Zafer Çocuk gibi dergileri takip ediyorum.

Sürekli mi?
Evet sürekli.

Çocuklar ve kitaplar ve masallar ve 
öyküler ve şiirler... Bütün bunları düşü-

nünce aklına ne geliyor? Ne hissediyor 
ve hayal ediyorsun?
Ya ben şey... Hayatta en çok... Bir masal-
da, bir şiirde adım geçsin istiyorum. Ya 
bir masala hikâyeye kahraman olmak ya 
da bir yerde adım geçsin istiyorum...

Ben sana bir şiir armağan etmeliyim 
öyleyse en kısa zamanda, ne dersin? Bu 
hayalin gerçek olur mu az da olsa? Me-
sela bir şiiri sana adasam cancağızım, 
ne dersin?
Muhteşem. Çok sevinirim elbette. Teşek-
kür ederim.

Peki son sorumuz şu olsun: Büyüyünce 
ne olmak istersin?
Sadece insan... İnsanlığını asla unutmaya-
cak bir insan olmak istiyorum...

İşte muhteşem cevap budur... Peki çok 
teşekkür ederim bu söyleşimiz için sana 
biriciğim. Geleceğin bereketli olsun gü-
zel olsun aydınlık olsun.
Ben teşekkür ederim efendim.

Resim: Ender Dandul


