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Birlikte okuduğum ve okuyacağım öğrencilerime...





Okurun dikkatine! Bu kitap, okumayı sevmeyen-
lerin veya okumaya karşı kayıtsız kalanların ilgisini 
çekmeyebilir. Bu kitabın okuyucusu olacak insan-
lar, çok uzun zaman önce bile olsa, okumanın ver-
diklerini -keyif, bilgelik, neşe- görenlerdir.
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Evet, Yapabiliriz!

Bir süre önce ergen oğlum, oturduğum odaya girip elim-
deki kitabın başlığını okuyabilmek için başını eğdi. Elimde 
Mortimer Adler ve Charles Van Doren tarafından yazılmış bir 
klasik olan How to Read a Book,* adlı kitap vardı. “Off!” dedi. 
“Geçen yıl okulda bu kitabı okuttular. Belki kitap okumak 
hakkında bir şey öğrenmişimdir ama sonrasında bir daha hiç 
elime kitap almak istemedim.”

1940 yılında Mortimer Adler, Kitapları Nasıl Okumalı’nın 
ilk baskısını yayımladı; daha sonra, ani ve kalıcı popülaritesi 
karşısında şaşırdığını belirtti. Adler, bazı açılardan utanmaz bir 
şekilde elitist olmasına rağmen -bazı kitapların Büyük Kitaplar 
olduğu ve bunların okumaya en değer kitaplar olduğu inancı 
tüm hayatını şekillendirdi- Kitapları Nasıl Okumalı, Amerikan 
popülizminin ince geleneğine aittir. Bu girişimin altında yatan 
inanç, en zorlu metinlerin bile üstesinden gelen yetenekli bir 
okur olmak için pahalı bir üniversite eğitimine sahip olmanız 
gerekmediğiydi. Bunun yerine sadece biraz rehberliğe ihtiyacı-
nız var -tek bir ciltte tavsiye edilen strateji ve taktikler- ve ora-

* Kitapları Nasıl Okumalı, Birleşik Dağıtım Kitabevi, 2011. 
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dan, kendi bilgeliğe giden yolunuzu izleyerek Adler’in kendi-
sinin ancak mütevazı bir aracı olduğu büyük geleneğe layık bir 
birey hâline gelebilirsiniz. Adler’in kılavuzu, Charles Atlas’ın 
vücut geliştirme için Dinamik Gerilim programının okuma 
için olan versiyonuydu: Biraz ‘kendin yap’ cesareti ile ortala-
ma bir Amerikalı için sağduyulu, pratik bir program. (Kitapla-
rı Nasıl Okumalı’da Charles Atlas’a oldukça benzeyen öğütler 
var: “Kendi zihninizin gücünden başka hiçbir şey olmadan, 
önünüzdeki semboller üzerinde öyle bir şekilde çalışırsınız ki 
kendinizi yavaş yavaş daha az anlama durumundan daha fazla 
anlama durumuna yükseltirsiniz.” Bu, Atlas’ın vücut geliştir-
meye yönelik Dinamik Gerilim yaklaşımının entelektüel ver-
siyonudur, ağırlık kullanmak yerine kası kasa karşı çalıştırır.) 
Görece az Amerikalının üniversiteye gittiği ve daha da azının 
liberal sanatlar vurgusu olan üniversitelere devam ettiği bir 
çağda, Adler’in sunduğu kendinden emin talimatlara karşı bü-
yük bir açlık olduğu ortaya çıktı.

Otuz yıl sonra Adler, okuma rehberini gözden geçirmesi-
ne yardım etmesi için Charles Van Doren’i görevlendirdiğinde 
Amerikan sosyal dokusu önemli ölçüde değişmişti. Geri dö-
nen askerlerin üniversite harçlarını ödeyen savaş sonrası Piya-
de Yasa Tasarısı sayesinde, Amerikalıların çok daha yüksek bir 
yüzdesi üniversiteye gidebiliyordu. Böyle bir durumda Adler’in 
yönlendirmesinin daha az değerli olacağı düşünülebilir. Ancak 
üniversitelerin anlam arayışından çok gerçeklerin yayılmasına 
odaklanması nedeniyle üniversiteye katılımın artmasının Ame-
rikan Halkı’nın okuma becerilerinin gelişmesine çok fazla fayda 
sağlamadığını ileri sürdü. Ayrıca, 1940’tan bu yana hayatımızda 
olan bir şey daha vardı: Televizyon. Amerikalıların dikkati gitgi-
de daha fazla dağılıyor ve daha az eğitiliyorlardı; okuma giderek 
daha alışılmadık, aslında doğal olmayan bir uygulama hâline ge-
liyordu; bu nedenle kitabı her zaman olduğu gibi güncel kaldı.

Adler muhtemelen bu iddiada haklıydı. Peki, 1972’de Ame-
rikan tarihinin gelecek otuz yılına bir göz atma şansı olsaydı, ne 
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derdi? Elimizdeki sayısız dikkat dağıtıcı şeyi görünce okumanın 
bir kayıp olduğu kanısına varıp pes ederdi belki de. Ne de olsa 
1972 yılında dörtten fazla televizyon istasyonuna erişimi olan 
az sayıda Amerikalı vardı; bilgisayarlar üniversitelerin ve birkaç 
büyük şirketin bodrumunda kilitli, devasa cihazlardı.

Birçok çağdaş Yeremya’nın* ağıtlarına rağmen okumanın 
nedeni hiçbir şekilde kayıp değildir. Yüzlerce muazzam Borders 
ve Barnes & Noble kitapçılarının -bu zincirlerin son dönemdeki 
mücadelelerine rağmen- ispatlayabileceği gibi Amerika’da mil-
yonlarca sadık okur var, Amazon’un kitap satıcısı olarak büyük 
başarısı, Oprah’ın Kitap Kulübü ve Amerika’daki en son NEA 
okuma araştırması, edebi kurgu ve diğer uzun biçimli eserlerin 
okunmasında şaşırtıcı bir artış olduğunu ortaya koyuyor.**

Bir de şu var: Ocak 2008’de Apple Computer’ın başkanı Steve 
Jobs, New York Times muhabirleriyle röportaj yaptı; öncelikle 
Apple’ın en yeni ürünlerini kutlamakla ilgilenirken diğer ko-
nulardaki görüşlerini de paylaşmaktan çekinmedi. Örneğin, 
Amazon’un o zamanlar yeni olan elektronik okuma cihazı Kin-
dle hakkında, “Ürünün ne kadar iyi veya kötü olduğu önemli 
değil, gerçek şu ki insanlar artık okumuyor.” dedi. “ABD’deki 
insanların %40’ı, geçen yıl bir veya daha az kitap okudu. İn-
sanlar artık okumadığı için tüm anlayış en baştan kusurlu.” İki 
yıl sonra Apple yeni ürünü iPad’ i tanıttı; cihazın Apple’ın yeni 
çevrimiçi kitap mağazasıyla bağlarını ve gazete, dergi hatta ki-
tap okumak için bir araç olarak mükemmelliğini vurguladı. Son 
derece sömürülebilir bir okur müşteri grubunun 2008 ve 2010 
arasında kendiliğinden ortaya çıktığını düşünmüyorum.

* ‘Ağlayan Peygamber’ olarak da anılan İbrani kökenli Yahudi peygamber. 
(e.n.) 
** “National Endowment for the Arts’ın yeni raporu Reading on the Rise, 
yakın Amerikan kültür tarihinde önemli bir dönüm noktasını belgeliyor. Çeyrek 
yüzyıldır ilk kez, anketimiz edebi okumanın yetişkin Amerikalılar arasında arttığını 
gösteriyor. On yıllarca süren düşüş eğilimlerinden sonra, bu kapsamlı ulusal ankette 
ölçülen hemen hemen her grup arasında kesin ve net bir artış oldu.” Raporun dayan-
dığı anketler 2008 yılında yapılmıştır.
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Kitaplarla ve özellikle edebiyatla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirme-
nin zamanı gelmedi mi?

Okumak erdemli bir faaliyet midir?

Karakterimizi güçlendirir ya da yüceltir mi?

Okumanın Hazzı, mevcut kültürel ve teknolojik iklimin ‘okuma’ üzerinde-
ki olumsuz etkisini gösterirken, dijital dünyanın sunmuş olduğu avantaj-
larla bu durumu lehimize çevirmenin yollarını araştırıyor.

Jacobs, okumanın mecburiyetten değil, öncelikle zevk almak amaçlı bir 
aktivite olması gerektiğini savunuyor. “Ne okuduğumuzu, ne kadar 
okuduğumuzu ve ne okumadığımızı saplantı hâline getirmeyi bırakırsak 
daha mutlu, daha iyi okuyucular oluruz. Ancak en güçlü okuma deneyimi-
ni yaşamak için, kişinin çoğu zaman ‘alışkanlığın keskinleştirdiği irade 
gücü’yle yaratılması gereken ‘derin bir yalnızlığa’ sahip olması gerekir.”

Elbette okuma zevkine yönelik en büyük tehdit, boş zamanlarımızın 
giderek daha fazlasını tüketen, çoğunluğu dijital olan dikkat dağıtıcıların 
saldırısıdır. Ancak Jacobs, gündelik hayatımızın önemli bir parçası olan 
son teknolojik cihazları ‘okumanın düşmanı’ olarak görmenin mantıksız 
olduğunu savunuyor çünkü bu sayede günümüz dünyasında kitaplara 
ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay.

Acaba sorunu kendi iç dünyamızda mı aramalıyız?




