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Zaman zaman okuma lis-
teleri yayımlanıyor. Bu 
listelerin belli bir uz-

manlık alanını tekmil edecek 
eserler olmayıp okuyucularda 
genel bir kültür ya da bilinç 
kazandırmaya yönelik olduğu 
anlaşılıyor. Zaten bir ihtisasa 
yönelik okumaları ayrı tutacak 
olursak insanın en başta kendi-
ni yetiştirmek, genel bir kültür 
sahibi olmak ve en önemlisi de 
kendisine ve başkalarına iyili-
ği öğrenmesi için okuması, en 
hasbi tutumlarından biri olsa 
gerek. İnsan bu tutumu eğiti-
minin ilk yıllarından itibaren 
adım adım, kitapların dünya-
sında bitmeyen bir yolculukla 
ömür boyu gerçekleştirmeye 
çalışır. Bu yüzden her yaşın, 
her dönemin okunması gereken 
kitapları vardır. 

Öncelikle söylemek gerekir ki her 
kitap herkes için değildir. Bazıla-

rının hiç okumaması, bazılarının 
da mutlaka okuması gereken ki-
taplar olduğu gibi, bazı kitaplar-
dan da herkesin uzak durması 
gerekir. Schopenhauer’un “Bazı 
insanlar at kestanesine benzerler, 
at kestanesi gibi sadece görünüş-
leri kestanedir.” sözü kitaplar için 
de geçerlidir. Tüketim ekonomisi, 
kitabı da bir tüketim nesnesine 
dönüştürdüğü için, bestseller 
diye isimlendirilerek herkese 
adeta propagandayla aynı kitabı 
okutma zorunluluğu dayatıldığı 
bilinen bir durum. Böyle olmalı ki 
fert fert bütün toplum aynı şeyleri 
düşünsün ve standart bir hale 
gelsin. Birer denek gibi kontrol 
edilebilir, öngörülebilir olsun. 

Eğer bir okur seçtiği bir kitabın 
vadettiği dünya ile kendi dünya-
sını buluşturabiliyor ve oradan 
başlayarak kendi dünyasının 
alanını genişlete genişlete farklı 
perspektiflere sahip olarak iler-

leyebiliyorsa; o kitabı okumadan 
önceki duyuş ve düşünüşüyle 
okuduktan sonraki duyuş ve dü-
şünüşü arasında memnuniyet ve-
rici bir ilerleme hissedebiliyor ve 
görebiliyorsa seçiminde başarılı 
olmuş demektir. Aslında kitabı 
var eden şey de bu “seçim”dir. 
Okurun kendisine uygun kitabı 
seçebilmesidir. Her seçim gibi bu 
seçim de insanı sorumlu kılar. Bu 
yüzden okumak vakit geçirilecek, 
etrafa caka satmaya araç olacak 
bir eylem değil, aslında “vicda-
ni” bir yükümlülüktür, görevdir. 
Nasıl bütün organlarımızdan ve 
onları layık oldukları şekilde 
kullanma konusundan sorum-
lu isek, bize verilmiş zamanı, o 
sonsuz zannedilen fakat an be an 
tükettiğimiz ve geçip gittiğinde 
asla geri getiremeyeceğimiz za-
manımızı da geçirmek için değil, 
onu anlamak ve değerlendirmek 
için okumak zorundayız. Vicdani 
mecburiyetimiz asıl olarak bu-
nun içindir.

Varoluşu Anlamlandırmak

Yukarıda seçimden bahsettik. 
Aslında sadece okumak için de-

ğil, insanoğlu bütün tutum ve 
davranışlarıyla seçtiklerinden 
meydana gelen bir varlık. Genel 
bir hüküm olarak “Her insan 
seçtiğidir ya da seçtiği neyse 
odur.” desek yanlış olmaz. İşte 
hayat boyu yapacağımız seçim-
lerin belki de en önemlilerinden 
biri okuyacağımız kitabı seç-
mekte, seçebilmekte. Psikoloji 
ilmi insanları kişilik, karakter, 
huy vb. özelliklerinden hare-
ketle belli kategorilere, gruplara 
ayırsa bile insanlar türlü türlü, 
çeşit çeşit. Her birey “özgünlü-
ğünün” ve “biricikliğinin” bilin-
cinde olarak isabetli seçimleriyle 
varoluşunu hem kendisi hem 
de başkaları için anlamlı hale 
getirebilir. Bu yüzden yaptığımız 
seçimlerin bizim öz varlığımızı 
ilgilendirmesinin yanı sıra en 
yakın çevremizden başlayarak 
bütün insanlığa doğru genişle-
yen bir vicdani yükümlülükle 
bizi karşı karşıya bıraktığı da 
ayrı bir gerçek. Okuyacağımız 
kitapları seçmek de diğer se-
çimlerimizden ayrı değil. İkisi 
hayat içinde buluşarak ve daima 
birbirini besleyerek, birbirini 
destekleyerek ortaya bir portre 
çıkaracaktır.

Peki okuyacağımız kitabı na-
sıl seçeceğiz? Bize tüm 
seçimlerimizde yardım-

cı olacak kitapları na-
sıl keşfedeceğiz?  

Eğer okumayı ruhu-
muzu, zihniyet dün-

yamızı, tutum ve dav-
ranışlarımızı geliştirici 

bir eylem olarak kabul 
edersek, okuyucular için 

her kitabın bir zamanı, bir 
sırası olmalıdır. Hatırlatacak 

olursak Mevlana Divan-ı Kebir
isimli eserini yeni başlayanla-
ra men etmiş, onlara öncelikle 
Mesnevi’yi okumalarını tavsiye 
etmiştir. Fakültede bir hocamız 
“Nietszche’yi her bünye kabul 
etmez.” derdi. Bu ifade ne Niet-
szche’yi olumsuzlar ne de onu 
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Ey Okur! Hüthüt de 
Sensin Simurg da
Fakültede bir hocamız “Nietszche’yi her bün-

ye kabul etmez.” derdi. Bu ifade ne Niet-

szche’yi olumsuzlar ne de onu okuyacak 

kişiyi. Bütün mesele, dünyasını ve vasıflarını 

geliştirebileceği yazarları ve kitapları okurun 

bulabilmesinde. Bu yüzden okumak aynı 

zamanda hasbi bir arayıştır.
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