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İyi Giden
Okuyucu Olmak
Mehmet Dinç etkili bir yazar ve hatip. Gerek 

şahsi okumalar gerek grupça yapılan kitap 

kritiklerinde ilk sıralarda yer alması gereken 

bir isim. Önce şevke gelmek ve sağlam bir şe-

kilde motive olarak devamlılığı sağlamak için. 

Sınıfta sıraların üzerinde 
ders kitapları haricinde 
ne tür kitaplar var diye 

göz attığımda hemen öğrenci-
lerin okuma zevklerini yansıtan 
kitapları görüyorum. Fantastik 
romanlar, seri cinayet temaları, 
büyülü, esrarengiz olayları çöz-
meye çalışan dedektif hikayeleri, 
aşk romanları ve devamı… Ki-
tapların her birisi kütük kalın-
lığında. Hemen her öğrencinin 
önünde bir serbest okuma ki-
tabının olması ve ders bitimle-
rinde kendilerine kalan üç beş 
dakikada kitaplarını açmaları 
onların okumayı sevdiğini aşikar 
ediyor zaten. 

Sıra aralarında gezinirken elime 
aldığım bir kitabın neden bah-
settiğini ve kendisini neden bu 
kadar cezbettiğini soruyorum 
bazı öğrencilere. “Çok heyecanlı 
hocam, sürükleyici, bu dünya-
dan başka bir dünyaya götü-
rüyor.” beni şeklinde cevaplar 
alıyorum. “Hayal gücü geliştirme 
anlamında güzel, peki sana ne 
katıyor?” dediğimde “Hiç, sadece 

merak ve heyecan duygumu tat-
min ediyor.” cevabını alıyorum.

Hem Zevkli Hem de Öğretici 
Ne Okuyalım?

Bunun üzerine gönlümüzün ve 
zihnimizin de bedenimiz gibi 
çeşitli gıdalarla beslendiğinden, 
yararlı besinler yanında zararlı 
besinlerin de olduğundan, zih-
ni ve gönlü abur cuburla dol-
durmanın kötü sonuçlarından 
konuşmaya başlıyoruz. Konu 
konuyu açıyor ve nihayetinde 
“Hocam siz bize hem zevkli 
hem de bize bir şeyler öğretici 
kitaplar tavsiye etseniz.” demeye 
başlıyorlar. Pek çok kitap ismi 
geziniyor dilimde. Bu noktada 
Aşina Yayınları’ndan çıkan ki-
tapların lise düzeyi öğrencilere 
tavsiye etmek için büyük bir 
boşluğu doldurduğunu  tekrar 
fark ediyorum. Mehmet Lütfi 
Arslan, Mehmet Dinç, Süleyman 
Ragıp Yazıcılar, Taha Kılınç gibi 
kıymetli isimlerin kitaplarını gö-
nül rahatlığı ile önerebiliyorum.

Geçen yıl görev yaptığım okul-

da 120 öğrencinin neredeyse 
tamamı bu isimlerin kitapla-
rını okudular, Yusuf Temizcan 
moderatörlüğünde yazarları 
söyleşi ve imzaya davet ettik.  
“Aşina Söyleşileri” başlığında 
çok verimli birliktelikler nasip 
oldu. Öğrencilerin heyecanı ve 
iştiyakı görülmeye değerdi. Bu 
kitapları okuduktan sonra far-
kındalıklarının arttığını, hayata 
ve içindekilere daha fazla anlam 
yüklediklerini ifade ettiler.

İyi Gidiyorsun

Aşina’dan çıkan kitapların hepsi 
ayrı teveccüh görüyor lakin ben 
burada Mehmet Dinç’in Bırakma 
Kendini ve özellikle  yeni çıkan 
İyi Gidiyorsun kitaplarına ayrıca 
mercek tutmak istiyorum. He-
men her yaş grubuna hitap ede-
bilecek nitelikte olan bu kitaplar 
bilhassa lise düzeyi öğrenciler 
için adeta hayatı kullanma kı-
lavuzu oluyor. 

Mehmet Dinç, İyi Gidiyorsun’da 
“Beklemek nimettir.” derken 
neyi beklediğimizi tek tek an-
latıyor, nasıl beklediğimizi ve 
aslında nasıl beklememiz gerek-
tiğini, beklerken farkında olma-
dığımız nice yetenekleri açığa 
çıkabileceğimizi uzun uzun ak-
tarıyor. Bu başlıkta ziyan zaman 
ve kronik stres tanımlamaları 
dikkate değer. 

Yaşamayı bir online oyun ba-
ğımlısı genç üzerinden yeniden 
yorumluyor. Gençler bu üslubu 
nasıl benimsemesin öyle değil 
mi?

İtina ile Var Olmak

Rutin kavramının negatif mi 
yoksa pozitif bir şey mi oldu-
ğunu sorguluyor. Fordizmden 
bahsederken tatmin edici örnek-
ler eşliğinde konuyu karakter 
inşasına getiriyor ve rutini bozu-
yor. İtina ile nasıl var olunur? So-
runun cevabını vermeye “itina” 
kelimesini irdeleyerek başlıyor. 

İtina varsa yanında mutlaka so-
rumluluk, sevgi, ilgi ve saygı da 
vardır dedikten sonra hayatımız-
da itina olmasa ne olur başlığını 
acı tatlı çeşitli yaşanmışlıklarla 
detaylandırıyor.

Mehmet Dinç üslup bakımından 
son derece akıcı bir yazar ve ko-
nuşmacı. Yazılarında da konfe-
ranslarında da sözünü belli bir 
düzen dahilinde söylüyor. Bu da 
okurun ya da dinleyenin aklını 
karıştırmıyor. Konuyu ilginç bil-
gi ve güncel araştırmalarla des-
teklemesi, dünyadan haberlerle 
zenginleştirmesi az sonra ne söy-
leyecek diye meraklandırıyor.

Sözün özü, Mehmet Dinç etkili 
bir yazar ve hatip. Gerek şahsi 
okumalar gerek grupça yapılan 
kitap kritiklerinde ilk sıralar-
da yer alması gereken bir isim. 
Önce şevke gelmek ve sağlam bir 
şekilde motive olarak devamlılığı 
sağlamak için. İyi gitme hede-
fimizde kendisine uğramamız 
lazım.

Ayşe Yazıcılar*
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alanlarında yoğunlaştırıyor. 
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