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Sizi tanıyarak başlayabi-
lir miyiz?

1956 yılı Kayseri/Yahyalı 
doğumluyum. Evliyim, üç ço-
cuğum var. Ev hanımıyım, şu 
anda hayvancılık yapıy orum. 
Küçük bir çiftliğimiz var. Ki-
taplarım, eşim, çocuklarım ve 
hayvanlarımla her şey çok güzel 
şu anda… 

Okuma serüveniniz nasıl 
başladı?

Ben ilkokul mezunuyum. Oku-
la giderken sınıfımızda küçük 

bir kitaplığımız vardı. Öğretme-
nimiz de bize buradan kitap ve-
rir, arkadaşlarımızla dönüşüm-
lü olarak bu kitapları okurduk. 
Ben okumayı öğrendiğim gün-
den itibaren kitaplarla yaşamayı 
çok seviyordum, çok okumak 
istiyordum. İlkokuldan sonra 
annem izin vermedi, ben de 
tahsil yapamadım ama okumayı 
hiç bırakmadım.

Anadolu’nun kırsal bölgele-
rinde tahsil yapmayan birisi-
nin bu kadar çok kitap oku-
ması ve buna devam ediyor 

olması pek karşılaştığımız bir 
şey değildir. Sizi motive eden 
şey tam olarak neydi?

Okumaya devam ettim çünkü 
hayalimde öğretmen olmak 
vardı. Okuyup çocukları ye-
tiştirecektim. Olmadı, kısmet 
değilmiş. Okula devam ede-
medim ama okumayı da bı-
rakmadım. Çünkü merak edi-
yordum, insanlar nerede yaşar, 
ne yapar, kim, nerede yaşıyor, 
ülkeler nasıldır? Okuduğum 
her kitap bana bir şeyler kattı. 
Birini okudukça, bir başkası 
onu okudukça ben de heye-
canla başka kitaplar okumaya 
devam ettim. 

Tabii burası o zamanlar kü-
çük bir yerdi. Zaten ailede de 
bana o kadar okuma imkanı 
verilmiyordu. Bu zor şartlarda 
bulabildiğim her şeyi okuyor-
dum. Kardeşlerimin kitaplarını, 
sağdan soldan bulduğum gaze-
teleri, dergileri vs. hep okuyor-
dum. Okumak ben de büyük 
bir hevesti, büyük bir açlıktı.

Daha sonra evliliğiniz okuma 
alışkanlığınızı etkiledi mi?
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Kayseri’nin Yahyalı 
ilçesine bağlı Seki 
Dağı’nda yaşayan 
63 yaşındaki Afi fe 
Küçükbenli, ilkokuldan 
sonra tahsiline 
devam edemedi fakat 
okumayı hiç bırakmadı. 
Köyünde ne bulduysa 
onu, çocukları okula 
başlayınca da onların 
kitaplarını okudu. Türk 
ve dünya klasiklerinin 
seçkin eserlerinden 
güncel çalışmalara kadar 
birçok alanda okumalar 
yapmayı çok seven Afi fe 
Teyze bugün köyünde 
hem hayvanlarına 
bakıyor hem de içinde hiç 
dinmeyen okuma aşkını 
beslemeye devam ediyor. 
Biz de Afi fe Teyze ile okur 
hikayeleri köşemiz için 
konuştuk.

OKUR HİKAYELERİ

Ben galiba biraz da içerisinde mücadele olan kitapları seviyorum. Kendi hayatımda da hep 

mücadele ederek kazanınca mutlu oluyorum.
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