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Sence niçin kitap okumalıyız?
ence ufkumuzu açmak, kelime 
dağarcığımızı artırmak, cümle 
kurma yeteneğimizi geliştirmek, 
bilgilerimizi çoğaltmak ve bunun 

gibi birçok faydalı iş için kitap okumalı-
yız.

Kitap satın alırken neye dikkat edersin?
Kitabın sürükleyici olmasına ve bilgi yö-
nünden zenginliğine dikkat ederim.

Bugüne kadar okuduğun kitaplar için-
den en çok beğendiğin kitap hangisiydi?
Charlie’nin Çikolata Fabrikası.

Bu kitabı neden beğendiğini bize anla-
tabilir misin?
Kitap bize her zaman kendi çıkarlarımız 
için çaba sarf etmememiz gerektiğini öğ-
retiyor. Bu düşünce benim çok hoşuma 
gitti.

Sence iyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı-
dır?
Öncelikle çocukların ilgisini çekmeli, 
özellikle eğitim yönünden çocuklara katkı 
sağlamalıdır.

En beğendiğin kitap kahramanı kimdir?
Charlie.

Charlie’yi neden beğendiğini bize anla-
tabilir misin?
Charlie akıllı, zeki ve tok gözlü bir ço-
cuktur. Arkasında kalanları unutmaz. Her 
zaman çıkarları için hareket etmez. Bu ne-
denle Charlie’yi çok severim.

Genellikle hangi tür kitap okumayı sevi-
yorsun? Neden?
Hikâye türü kitapları okumayı seviyo-
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rum. Hikâye okurken kendimi kitabın 
içindeymişim gibi hissediyorum. Ayrıca 
hikâyeler bize devamlı olarak iyi şeyler 
öğretir.

Sana bir kitap lazım olsa onu hangi yol-
lardan elde etmeye çalışırsın?
Öncelikle İnternet’ten kitap hakkında bil-
gi edinirim. Sonrasında ise duruma göre 
ya kitapçıya ya da kütüphaneye giderim.

Kütüphaneyi hangi amaçlar için kulla-
nırsın?
Kitap bulmak, kitap okumak ve aklıma 
takılan soruları cevaplandırmak için kul-
lanırım.
Sence insanlar kütüphaneye gitmeli mi? 
Niçin?
Evet. Çünkü kütüphanelerde kitaplar 
çoktur, insanların öğrenebileceği bilgiler 
fazladır ve burada çalışmak için oldukça 
sessiz bir ortam bulunmaktadır.
Çocukların yeteri derecede kitap oku-
duğunu ve kütüphaneye gittiğini düşü-
nüyor musun?

Çevremdeki çocuklar için düşünürsek ha-
yır.
Sence niçin çocuklar kitap okumuyor ve 
kütüphaneye gitmiyor?
Çünkü zamanlarını bu sayılanlar yeri-
ne televizyonla geçiriyorlar, televizyonu 
daha eğlenceli buluyorlar. Yani televiz-
yonla o kadar zaman geçiriyorlar ki za-
manın nasıl geçtiğinin farkına varamayıp 
okumaya zaman ayıramıyorlar.
Peki sen kitap okumayı mı daha çok se-
viyorsun, televizyon seyretmeyi mi?
Bir zamanlar kitap okumayı seviyordum. 
Çünkü öğretmenin bana verdiği kitap se-
tinde Charlie’nin Çikolata Fabrikası isim-
li kitap vardı ve bu kitap benim en çok 
sevdiğim kitaptı. Ama şimdi televizyon 
seyretmeyi daha çok seviyorum. Bunun 
sebebi televizyonun başında eğlenceli va-
kit geçirmem ve kitap okurken üşenmem-
dir.
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