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Sevgili Ahmet, öncelikle seni tanıyabilir 
miyiz?

dım Ahmet Yakar. 9 yaşında-
yım. Erzincan Sümer İlkokuluna 
gidiyorum. Futbol oynamaktan, 
kitap okumaktan ve müzik din-

lemekten hoşlanıyorum.

Kitap okumaktan hoşlandığını söyledin. 
En çok hangi tür kitapları okuyorsun?
Dedektif kitaplarını okumaktan hoşlanı-
yorum. Öykü ve şiir kitaplarını okumak-
tan da hoşlanıyorum.

Dedektif kitapları arasında özellikle be-
ğendiğin kitaplar ve bir kahraman var 
mı? Neden?
Var. Mavisel Yener’in Dolunay Dedektif-
leri Dizisi’ni çok seviyorum. En çok da 
Oğuz adlı kahramanı seviyorum. Oğuz 
daha cesur ve daha komik olduğu için en 
çok onu seviyorum.

Başka çok sevdiğin bir kitap ve kahra-
manı var mı?
Jürgen Bancherus’un Acar Hafiye Dizisi’ni 
çok beğeniyorum. Acar Hafiye çok komik 
ve cesur bir çocuk. Ayrıca sürekli sakız 
çiğneyip çilekli ve çikolatalı dondurma 
yiyor. Bir de Mavisel Yener’in Çılgınlar 
Sınıfı Dizisi’ni çok merak ediyorum.

Derslerin ve öğretmenin senin kitap 
okumana yardım ediyor mu?
Beni kitap okumaya yönlendiriyor. Mese-
la sınıf kitaplığındaki kitaplardan okuyo-
rum.

En çok hangi kitaplar var sınıf kitaplı-
ğınızda?
Öykü kitapları var. O Benim Arkadaşım, 
Robinson Crusoe, Dünya’nın Merkezine 
Yolculuk, Peter Pan gibi kitaplar var.
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Şiirden hoşlandığını söylemiştin. En 
çok hangi şiiri ve şairi beğeniyorsun?
Bestami Yazgan’ı çok seviyorum. Güneş 
Gözlük Takınca en severek okuduğum ki-
tap. Bir de Mustafa Ruhi Şirin’in kitapla-
rını seviyorum. Özellikle Dünyaya Gülen 
Adam’ı çok beğeniyorum.

Bu şiirler gibi sen de şiirler yazıyor mu-
sun?
Evet yazıyorum.

Hangi konularda mesela?
Trafik, meslekler, Cumhuriyet, meyveler 
gibi şiirler yazdım.

Hiç kütüphaneye gittin mi? Nasıl bir 
yer?
Evet gittim. Çok büyük ve kitaplarla dolu.

Kitapçılara gitmekten hoşlanıyor mu-
sun? Hiç kitap aldın mı kitapçıdan?
Evet hoşlanıyorum. Farklı ve sevdiğim ki-
tapları görebiliyorum orada. Evet, hoşuma 
giden kitapları aldım.

Sorulara cevap verdiğin için teşekkür 
ederim.
Ben teşekkür ederim.
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