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Okuma üzerine neler söylersin?
ocuklar genelde hoşlanmıyor. 
Telefon, bilgisayar çok zaman-
larını alıyor. Hayatımızda da 
pek yeri yok kitapların. Öyle 
gözlemliyorum. Ama benim için 

farklı.

Nasıl farklı? Kitaplarla aran iyi öyley-
se?
Çok iyi. Kitaplar bazen sırdaşı oluyor in-
sanın... Arkadaşlarıma, anneme bile söy-
leyemediklerimi kitaplara anlatırım kimi 
zaman. Okurken anlatmış/ paylaşmış olu-
rum. Öyle hissederim. Örneğin notlarımı 
da onlara söylerim/ yazarım.

Evde de okunuyor mu?
Evet. Annem de, babam da okur.

Peki, neden okuyorsun?
Söyleyecek sözüm oluyor. Kendimi iyi 
ifade ediyorum. Kendinizi, ne söyleye-
cekseniz onu çok daha iyi anlatıyorsunuz 
okuyorsanız.

Hangi türde kitapları tercih ediyorsun?
Bilim kurgu ve macera türünde kitaplar, 
fantastik romanlar... Bilim kurgu ile çok 
farklı dünyalara gidiyorsunuz. Bu kitap-
lardan yeni oyunlar çıkarıyorum ben. Ar-
kadaşlarım, oyuna durduğumuzda, bugün 
ne oynayacağımızı sorar oldular.

Okuyacaklarını kendin mi seçiyorsun?
Elbette. Okulda, öğretmenimizin planla-
dıkları var. Ötekileri ben seçerim.

Peki, nereden alıyorsun/ ediniyorsun 
okumak istediğin kitapları?
Okul kütüphanesinden... Evimiz kütüpha-
ne zaten. Evet, bir de fuardan...
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Öykü, roman kahramanlarıyla ilgili ne-
ler söylersin?
Kitap onun çevresinde dönüyor. Bazen 
kahraman “biz” olalım istiyor yazar. Öyle 
okunsun istiyor yazdıkları... Ben kendim 
olsam istiyorum o kahraman. Farkında 
olmadan da oluyor bu. Kendimi orada bu-
luyorum.

Okumaya epey zaman ayırabiliyorsun 
anladığım?
Elbette. Her zaman. Arada televizyon iz-
lediğim de oluyor tabii. İlgimi çeken bir 

şey olursa oturup seyrederim de. Ama 
öyle saatlerce değil.

Okudukların üstüne yazdığın oluyor 
mu? Yazıyla aran nasıl? Günlüğün var 
mı örneğin?
Bir kitabı okuduğumda ona bağlı bir şey-
ler yazıyorum. Arada şiirler yazıyorum. 
En çok da kompozisyon yazmayı seviyo-
rum. Birinde sayfalar dolusu yazmışım.

Peki, önereceğin kitap hangisi?
Kraliçeyi Kurtarmak (Vladimir Tuma-
nov). Severek okudum.
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