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Kitaplarla tanıştığın ilk günlerden ak-
lında kalan, seni etkilemiş bir kitap var 
mı? Adını anımsıyor musun?

lmanca kısa bir kitaptı. Resim-
liydi, resimleri güzeldi. Galiba 
mesleklerden bahsediyordu. 
Tam hatırlamıyorum. Sonra 

okuduklarımdan, Afacan Beşler ve Çocuk 
Kalbi’ni de beğendim.

Son zamanlarda okuduğun kitaplardan 
en beğendiğin üç tanesi hangileri?
Açlık Oyunları, Harry Potter ve Galata’nın 
Tembel Martısı.

Bu kitapların yazarlarını biliyor mu-
sun?
Suzanne Collins, J.K. Rowling ve Behiç 
Ak.

En beğendiğin yazar kim?
J. K. Rowling.

Okuduğun kitapların kahramanları ara-
sında seni en çok hangisi etkiledi?
Açlık Oyunları’ndaki Katniss.

Hangi özelliği etkiledi seni?
Arkadaşına olan ilgisi, arkadaşı için 
fedakârlık etmesi ve arkadaşını oyuna ka-
tılmaya razı etmesi.

Şu anda okumakta olduğun kitabın adı 
nedir?
Aynı anda iki kitap okuyorum. Biri Açlık 
Oyunları’nın ikincisi, diğeri de gene bir 
Harry Potter.

Arkadaşın kendisine bir kitap önermeni 
istese. “Mutlaka oku” diyeceğin kitap 
hangisi olur?
Açlık Oyunları ya da Roald Dahl’ın kitap-
ları.
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Ne tür kitapları tercih ediyorsun? Ki-
taplarda olmasını istediğin özellikler 
neler?
Fantastik kitapları seviyorum. Macera ve 
aksiyon olsun istiyorum.

Okumak için kitap seçerken, kitabın ka-
pağına mı, adına mı, yazarına mı gibi, 
nelere bakıyorsun?
İçine, bölümlere şöyle bir bakıyorum. Bir 
sayfa kadar okuyup sonra alıyorum ya da 
almıyorum.

Herhangi bir kitaplıktan yararlanıyor 
musun?
Okulun kitaplığından kitap alıyorum. 
İlkokuldayken kitaplıktaki kitaplar sıkı-
cıydı. Benim seviyeme göre fazla basitti. 
Ortaokulun kitaplığı ise iyi. Yeni kitapları 
bulabiliyorum.

Dijital kitap, online kitap gibi kitaplar-
la aran nasıl?
İPad’imden Robenson gibi klasikleri oku-
yorum ama basılı kitapları okumak daha 

iyi. İPad’den okumak da ücretsiz, o ba-
kımdan iyi.

Gazetelerde kitap sayfaları, kitap rek-
lamları oluyor. Televizyonda da kitap-
lardan söz ediliyor. Bunları görüp kitap 
aldığın oluyor mu?
Hayır. Bazen gözüme çarpıyor ama hiç 
onlardaki kitapları almıyorum.

Peki bu çok beğendiğin, şimdi okumakta 
olduğun kitapları nereden duyup aldın?
Okulda, arkadaşlardan duyuluyor iyi ki-
taplar.

Kitaplarla ilgili başka söylemek istedi-
ğin bir şey var mı?
Bazı kitap basanlar kitabın üstüne “mace-
ra” yazıyor “aksiyon” yerine. Macera ile 
aksiyonu karıştırıyorlar.

Sence ne fark var ikisi arasında?
Aksiyon ölüm kalım meselesi, kaçış filan 
var. Olay tam belli değil. Macerada olay 
var ve çözüm var.
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