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Hani Derler Ya 
Bazı Kitaplar 
Sihirlidir Diye

kıvamında ele alınmış. Yazarları 
hakkında detaylı bilgiler veril-
miş, eserin yazıldığı dönemden 
bahsedilmiş, ek bilgilerle soru 
işareti oluşturabilecek çoğu 
nokta giderilmiş. Bu bakımdan 
Dünyayı Değiştiren Kitaplar’ı 
okuyunca yalnızca içerisindeki 
16 kitap hakkında bilgi sahi-
bi olmuyor, basıldıktan sonra 
dünya üzerinde bıraktığı etki-
lerden, oluşturduğu değişimler-
den de haberdar oluyorsunuz.

Kitabın önsözünde Erol 
Güngör’ün de belirttiği gibi 
çıktığı yıllarda meşhur olup 
sonrasında unutulan kitaplar 
ile tarihte derin izler bırakan, 
dünyanın seyrine etki eden, 
bilimsel paradigmaları yerle 
bir eden kitapları birbirinden 
ayırt etmek gerekir. Bu yüzden 
gerçek şöhret, çok okunan de-
ğil kendinden çok söz edilen 
kitaplara aittir. İçerisindeki 
birkaç kitap hariç diğerleri 
yazıldıkları tarihte bırakın 
çok satılmayı, bilinmiyordu 
bile. Kitapların etkileri sonraki 
yıllarda yavaş yavaş oluşmuş. 
Öte yandan bu kitapta bahsi 
geçen kitapları duymayan kal-
mamıştır ama eminim ki onları 
okuyan pek azdır. Zaten isten-
se bile bazı kitaplar okunamaz. 
Örneğin; Newton, Principia 
Mathematica’yı yazdığında 
onu anlayabilecek kişi sayısı 
bir elin parmaklarını geçmez 
deniyordu. 

Kitaplar Hakkındaki Eleşti-
rileri de Sunuyor

Makyavelli’yi siyasi iktidar için 
her türlü ahlaksızlığı mübah sa-
yan bir kudret delisi, Darwin’i 
insanların maymunluğunu is-
pata çalışan bir kaçık, Freud’u 
aklını cinsiyetle bozmuş bir 
deli doktoru diye gören anlayışı 
sonlandırması bakımından da 
bu kitabın okunması elzemdir 
diye düşünüyorum.

Robert B. Downs tarafından ka-
leme alınan Dünyayı Değiştiren 
Kitaplar, tüm insanlığı şöyle ya 
da böyle etkileyen 16 kitabı 
bizler için derinlemesine ince-
liyor. Kitabın ortaya çıkışına 
zemin hazırlayan olaylardan, 
çağın sosyo-ekonomik du-
rumdan, siyasi gelişmelerden 
bahsederek eserlerin daha iyi 
anlaşılmasına ön ayak oluyor. 
Eserlerden alıntılar yaparak 
üslubuna dair ön bilgi sahibi 
olmamızı da sağlıyor. Bunun-
la yetinmeyip, eserlerin ortaya 
çıkışından sonra yapılan yo-
rumları, eleştirileri ve tebrikleri 
de bizlere aktarıyor. Tüm bun-
ları göz önünde bulundurarak 
söylememiz gerekiyor ki, 268 
sayfalık bu kitabın içine hac-
minden kat be kat fazla bilgi 
doldurmuş ve bizlere ulaştır-
mış. Yazının başında da dile 
getirdiğimiz gibi, keşke tekrar 
raflarda yerini alsa...

Keşke… Dünyayı Değişti-
ren Kitaplar isimli kitap 
hakkında ne düşünü-

yorsun diye sorulsa cevabım 
keşke olurdu. Keşke tekrar 
basılsa, raflarda yerini alsa, 
yüzlerce hatta binlerce kişinin 
başucu kitabı olsa, anlatıla an-
latıla bitirilmese. Ne eksik ne 
fazla, tam da böyle bir kitaptan 
bahsediyoruz. Hani derler ya 
bazı kitaplar sihirlidir diye, işte 
bu da öyle.

Büyük Eserler

“Kitaba yönlendiren kitaplar” 
diye bir kategori varsa bu eseri 
hemen en üstten listeye almalı-
lar. Yazar Robert B. Downs’un 
dünyayı değiştirdiğini düşün-
düğü 16 tane kitabı ele aldığı 
bu eserin en güzel tarafların-
dan biri Erol Güngör’ün lezzetli 

ve birikimli diliyle Türkçeye 
kazandırılması. Eserde konu 
edilen kitaplar Erol Güngör’ün 
tabiriyle “Büyük Eserler”dir.

Kitabın şu anda güncel basımı 
yok. Bu da işin en hüzünlü yanı. 
Esere ulaşmak için sahaf sahaf 
dolaşmanız, kütüphanelerde 
terlemeniz ya da kitaba sahip 
bir dostunuza yalvarmanız ge-
rekebilir. Günün sonunda sahip 
olamamak gibi bir seçenek de 
var. Babayiğit yayınevlerine 
çağrı yapmış olalım. Umarız 
en kısa sürede güzel bir kapakla 
güncel baskısı tekrar yapılır. 

Edebi bir roman olmasa da 
okuyuş keyfi vermesi zanne-
dersem Erol Hoca’nın doku-
nuşları sayesinde oluyor. Bahse 
konu olan 16 kitap özet gibi 
sunulmamış, tam aksine tahlil 
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