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Duydum ki çok kitap okuyormuşsun İl-
bey, neden kitap okuyorsun?

ksikleri tamamlamak eğlenceli. 
Mesela iki resim arasında yedi far-
kı bulun şeklindeki resimleri veya 
legodan kaleler, binalar yapmayı 

seviyorum. Eksikleri tamamlama işini 
bence en iyi kitaplar yapıyor. Orada yazar-
lar hep eksik bırakıyor bir şeyleri. Sanki 
okuyucular tamamlasınlar diye. Okuldaki 
öğretmenimiz de bir hikâye verip bunu 
tamamlayın diyor. Ben de hayal gücümle 
onları tamlamaya çalışıyorum. Çünkü ha-
yal kurmaya bayılıyorum.

Sevgili İlbey evinizde bir kütüphane var 
mı?
Evet, evimizde iki tane kütüphane var. 
Biri benim odamda diğeri çalışma oda-
mızda. Çalışma odamızdaki daha büyük, 
yani daha çok kitap var. Benim odamda-
kine şimdilik kitaplık desek daha doğru 
olur. Anne ve babamın öğretmen olması; 
ayrıca babamın edebiyatla yakından ilgi-
leniyor olması buna sebep olmalı. Odam-
daki kütüphanemi üç yıldan beri okudu-
ğum kitaplardan oluşturdum. Her ay yeni 
kitaplar almaya ve onları okumaya çalışı-
yorum. İki yıldır bana hediye olarak robot, 
silah, araba alınmıyor; onun yerine lego, 
pazıl ve çeşit çeşit kitaplar… Daha çok ro-
man, bilim, bilim kurgu, hikâye ve çizgi 
romanlarım var. Kendime ait kitaplığımın 
olması kitaplara olan sevgimi daha da ar-
tırıyor. Bir de kuzenim Defne var. Tam bir 
kitap kurdu. Onunla bir araya geldik mi, 
okuduğumuz kitaplardan söz ediyor ve 
kitap değiş tokuşu yapıyoruz. Onunla en 
büyük eğlencelerimizden biri de kitaplar.
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Kütüphanenin olduğu odada, evinizden 
en çok kim zaman geçiriyor?
Tabii ki babam. Çalışma odamızda bulu-
nan kütüphanede en çok babam vakit ge-
çirir. Orada her akşam kitap okur ve bir 
şeyler yazar. Ben de bazen gidip orada 
onunla birlikte kitabımı okurum, sohbet 
ederim, onun yüksek sesle söylediği şiir-
leri dinlerim.

Sen hangi tür kitapları daha çok sevi-
yorsun?
Ben en çok macera romanlarını ve çiz-
gi romanları, Saftirik serisi var ya onun 
gibi çizgi romanları okumayı seviyorum. 
Bir de belgesel tarzındaki ansiklopedileri 
seviyorum. Mesela Mısır Piramitleri’ni, 
dinozorları anlatan... Çünkü romanda 

gerçek olaylardan bahsedilir. Özellikle de 
bizim yaşımızdaki çocukların yaşadıkları 
maceralar... Bunlar benim de yaşayabile-
ceğim olaylar, masal gibi değil. Onun için 
beni de içine alır. Çizgi roman okurken de 
gülüyor ve eğleniyorum. Çünkü eğlen-
mek çok güzel. Babam ve annem bilim-
sel konulara meraklı olduğumu söylüyor, 
belki de bu merakımdan dolayı da gizemli 
konulara, dinozorlara ve gezegenlere ilgi 
duyuyorum.

Okuduğun kitaplarda resim olması ho-
şuna gidiyor mu? Önce resimlere mi ba-
karsın yoksa yazıları okuduktan sonra 
mı bakarsın resimlere?
Okumayı ilk öğrendiğim zamanlarda 
hikâye okurken resimler olması hoşuma 
gidiyordu. İlk önce resme bakar sonra 
devam ederdim ve anlamam kolaylaşır-
dı. Mutlaka bir kitapta resim olmalı diye 
düşünürdüm. Benim için görsellik önem-
liydi. Kalın ve resimsiz kitaplar hem gö-
zümü korkutuyor hem de başlarken sıkıcı 
geliyordu. Ama şimdi pek fark etmiyor, 
alıştım kalın ve resimsiz kitaplar okuma-
ya. Okumaya başladım mı hemen kitabın 
içine giriyorum. Yani artık resim çok ge-
rekli değil. Yazılanları zihnimde canlan-
dırabiliyorum.

Okuduğun masallarda, hikâyelerde seni 
etkileyen bir kahraman oldu mu?
Heidi. Heidi, yazın okuduğum bir kitaptı. 
Annesi ve babası olmamasına rağmen ha-
yatı seven, mutlu, arkadaş canlısı, herkesi 
seven ve sevilen bir kahraman. Ona baş-
larda çok üzüldüm. Annesiz, babasız kal-
dığı için. Ama sonra hayran oldum. Çün-
kü herkes Heidi’yi çok seviyordu. Mutlu 
bir çocuktu. Ben de bu kadar sevilmek 
çok isterim.

Bu kitap kahramanının sizinle birlikte 
yaşamasını ister miydin?
Evet isterdim. Çünkü ben tek çocuğum. 
Kardeşimin olmasını çok isterdim. Bazen 
annem ve babamla oynamak istiyorum, 
ama onlar ya yorgun oluyor ya da meşgul. 
Oysa o Heidi bizimle yaşasaydı eminim 
eğlenceli vakitler geçirirdik.

Sence bu kitapları kimler yazıyor? Ne-
den yazmak istiyorlar acaba?
Büyükler yazıyor. Yazar bunlar. Para ka-
zanmak için yazıyorlar belki, belki de ço-
cukluklarını özlüyorlardır.
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Büyüyünce senin de bir kitap yazman 
gerekse içinde ne olurdu bu kitabın, ne-
lerden bahsetmek isterdin?
Büyüyünce bir kitap yazarsam eğer, dün-
yayı dolaşan bir kahramanı yazardım. 
Ama önce benim dünyayı gezmem ge-
rekirdi. Sonra yaşadığım maceraları ki-
tap hâline getirirdim. Bilinmeyen yerleri 
görmek oraları keşfetmek mutluluk verir 
bana.

Bazı kitapların içinde hayvanlar da var, 
ama bildiğim kadarıyla hayvanlar oku-
yup yazamaz. Sence neden hikâyelerde, 
masallarda hayvan karakterleri yer alı-
yor?
Çünkü çocuklar hayvanları çok sever. Bu-
nun için hikâye ve masallarda sık sık hay-
van karakterleri karşımıza çıkar. Bu da 
çocukların kitapları, yani okumayı sevme-
si için bence. Benim de bir köpeğim var. 
Okuduğum bir kitapta eğer bir köpek var-
sa hemen dikkatim daha da artıyor. Başka 
hayvanlarımın da olmasını isterdim, ama 
bunun için evde yerimiz yok.

Bakıyorum da sokakta herkes bir yere 
doğru yürüyor, sanıyorum yürürken 
herkesin bir hedefi var, bir yere ulaş-
mak istiyorlar sanki. Yüzünü görmek 
isteyenler aynaya bakıyor. Sen çok kitap 
okuyorsun. Peki arkadaşların da kitap 
okuyorlar mı?
Çok yok. Mesela bizim sınıftan örnek 
vereyim. Burak, Alp, Yiğit benim en iyi 

arkadaşlarım. Onlar bütün teneffüslerde 
bahçeye çıkıp ya basketbol oynuyorlar ya 
da futbol. Ben de seviyorum bunları oy-
namayı ama bazen yalnız kalmak istiyo-
rum. Sırama oturup yanımda getirdiğim 
kitaplara bakmak, camdan dışarı dalmak... 
Böyle benim gibi yapan koca sınıfta ya üç 
kişi oluyor ya da beş. Diğerleri hep dışarı 
çıkıyorlar. Hem de her teneffüs. Ben dört 
teneffüs dışarı çıktıysam mutlaka beşinci-
sinde sıramda oturup kitap okuyorum.

Daha önce okuduğun bir kitabın, dinle-
diğin bir masalın kahramanını televiz-
yon filmlerinde gördün mü? Sence han-
gisi daha güzel, televizyondan izlemek 
mi yoksa okumak mı?
Evet, daha önce okuduğum bir kitabın 
kahramanını televizyonda gördüm. Bu 
kahramanın adı Peter Pan. Çok akıllı ve 
biraz da yaramaz bir çocuk. Maceraya 
atılmaktan korkmuyor. Onu televizyonda 
görünce daha önceden tanıdığım bir ar-
kadaşımı gördüm sanki. Ben televizyon 
izlemeyi de severim. Fakat belirli saat ve 
günlerde izliyorum. Ama kitap okurken 
hayal gücümü zorlayıp zihnimde canlan-
dırıyorum ve o kahraman benim istediğim 
gibi biri oluyor.

Bize en çok sevdiğin beş sözcüğü söyle-
yebilir misin?
Benim için mutluluk, aile, yaşam, macera 
ve deniz vazgeçilmez.


