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GİRİŞ

Bu kitap, kitabý niçin okumak gerektiðini anlatma çaba-
sýndaki “Niçin Okumalýyýz?” adlý eserin devamý olan ve 
okuma serüveninde, niçin okumak gerektiðini öðrenmiþ bir 
kalbe neyi, nasýl okumasý gerektiðinin yollarýný gösterme 
gayretindeki bir çalýþmadýr.

Bu çalýþma, okunacak o kadar çok þeyin arasýndan 
hangi sistemle ve nasýl okumamýz lazým geldiðini fýsýlda-
yan; okuma alýþkanlýðýný kendimize ve çocuðumuza nasýl 
kazandýrmamýz gerektiðinin ip uçlarýna iþaret eden müteva-
zý bir gayretten ibarettir.

Bu kitapta Sahabî Efendilerimizin, kitap âþýklarýnýn 
ve ona vurgun olanlarýn hayatlarýndan kesitlerle kitaba 
ve okumaya nasýl deðer verildiðini göreceðiz. Okumayý 
nasýl görmüþler? Neyi hangi metodla okumuþlar? Onlarýn 
hayatlarýndan alabileceðimiz dersler var mý? Varsa neler-
dir? Bu hususlarý hep beraber öðreneceðiz.

Bu kitabý okuyunca “Bütün kitaplar tek bir “Kitab”ýn 
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daha iyi anlaþýlmasý için...” sözünü daha iyi anlayacaðýz. 
Kur’an’ýn “okumak” demek olduðunu, onun ilk emrinin 
“oku” olmasýndaki hikmeti kavrayacaðýz.

Tarih boyunca okumaya dair o kadar güzel sözler 
söylenmiþ ki, bu özlü sözlerin her biri adeta bir kitaptýr. Bu 
sözlerden bir demet de sunacaðýz bu çalýþmada.

Bu kitabý okuyunca okumayý daha çok sevecek, seviyor 
idiysek bu sevdamýzdaki isabetin önemini daha iyi anlaya-
cak ve kitaba olan sevgimiz daha da artacaktýr.

Burada son olarak þu cümlenin de altýný çizmek istiyo-
ruz: “Ýnsanlýða baþlýca borcumuz; býkmaksýzýn okumak, 
üþenmeksizin okutmaktýr.”

Yusuf ÖMEROÐLU

Ýstanbul, Mayýs 2005
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NE OKUMALIYIZ?

Hangi Kitaplarý Okumalýyýz?

“Hangi kitaplarý okumalýyýz?” konusunda kalýplaþmýþ 
ölçüler koymak yanlýþ olur. Fakat bazý kriterler de vardýr 
ki hangi eserlerin okunmasý gerektiði hususunda önemli ip 
uçlarý vermektedir. Ancak öncelikle þu kadarýný ifade et-
mek gerekir ki; hususiyle “insaný Rabb’ine ulaþtýracak, onu 
gâye-i hayâl saydýðý neticeye baðlayacak, kâinatýn gerçek 
mânâda fethine vesile olacak, kendisi için kapalý mesele-
leri açacak; dahasý kara delikleri cennetin birer koridoru 
haline çevirecek ve en karanlýk noktalarda dahi sürçme-
den yürüyebilmesini temin edecek kitaplarý”1 okumak çok 
önemlidir.

Paul Nyssen der ki: “Ne okuduðunu bana söyle, ne 
olacaðýný sana haber vereyim.”

Hangi kitaplarýn okunmasý gerektiðine dair þu ölçüler 
bize yol gösterici olabilir:

1 M. Fethullah Gülen, Prizma, 4/91, Nil Yayýnlarý, Ýstanbul, 2004.
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Fayda Vermeyen Kitaplar Okunmamalýdýr!

“Ýlim öðrenmek, her müslüman erkek ve kadýna farzdýr.”2 
buyuran Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) her bilginin 
deðil, yararlý olan ilmin öðrenilmesi gerektiði noktasýnda 
da þöyle buyurmuþtur: “Allah’ým! Bana öðrettiklerinden 
beni yararlandýr. Bana, yarar saðlayacak ilim öðret, ilmimi 
artýr. Allah’ým, faydasýz ilimden sana sýðýnýrým.”3

Öyleyse, fayda vermeyecek bilgilerden kaçýnmak ge-
rekir. Þu da unutulmamalýdýr ki insanlar, uzmanlýk saha-
larýna göre en ince ayrýntýlarýna kadar çeþitli bilgileri öðren-
melidirler. Ama herkesin her bilgiyi öðrenmesi gerekmez. 
Zaten bu mümkün de deðildir. Ýmam Mâlik bu noktada 
þöyle der: “Ýlim öðrenmek hoþtur. Lâkin sana sabah akþam 
lâzým olacak ilimlere bak ve onlara yapýþ.”

Hafs b. Ömer es-Sa’dî amcasýndan naklen þu kýssayý 
anlatýyor: “Selmân (radıyallahu anh), Huzeyfe’ye (radıyallahu anh) 
þöyle demiþti: Ey Abs oðullarýnýn biraderi! Ýlim engindir, 
ömür ise kýsa. Ýlimden, dininle alâkalý bilgilerden ihtiyaç 
duyduðun kadarýný al, gerisini býrak, kendine yük edinme.”

Baþka bir rivayette de þu husus anlatýlýr: “Bir yolculukta 
Abs oðullarýndan bir zât Selmân-ý Fârisî’ye (radıyallahu anh) 
arkadaþ olup, Dicle kenarýnda yürürlerken o zât eðilir, su 
içer.

Selmân:

– Haydi bir daha iç, der.

– Kandým.

2 Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, 1/120, Daru’r-Reyyan, Kahire, 1407.
3 Ýbn Mâce, Mukaddime, 17; Tirmizî, Daavat, 128; Tirmizî, Daavat, 68.
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– Ýçtiðin bu suyun nehirden bir þey eksilttiðini söyleye-
bilir misin?

– Hayýr.

– Ýþte ilim de böyledir, eksilmez. O halde sana fayda 
verecek ilmi öðren.”4

Bu konuda Ruskin de þöyle der: “Kitaplarý ikiye ayýrmak 
mümkündür: Günün kitaplarý ve her zamanýn kitaplarý.”

Bakýn Montaigne gereksiz olan hatta insana zarar veren 
bilgiden nasýl bahsediyor: “Ýnsanýn bilme meraký da aþýrý 
gidiyor bence. Bilim sahibi olmak, et ya da balýk satýn al-
maktan çok daha sýkýntýlý bir þeydir. Çünkü satýn aldýðýnýz 
nesneyi bir kaba kor eve getirirsiniz; böylece onu daha 
yakýndan da görebilir, ne kadarýný ne zaman yiyeceðinizi 
düþünürsünüz. Ama bilimler öyle mi ya? Ruhumuzdan 
baþka bir kaba koyamýyoruz onlarý. Satýn alýr almaz yutuyo-
ruz; çarþýdan zehirlenmiþ ya da deðiþmiþ olarak çýkýyoruz. 
Öyle bilimler var ki kafamýzý besleyecek yerde engel ve yük 
oluyorlar bize. Öyleleri de var ki iyileþtirecek yerde öldürü-
yorlar bizi.”5

Ýnsanýn dînî ve dünyevî hayatýnda kendisine fayda 
saðlayacak hususlarý öðrenmeye çalýþmasý, dünyalýk adýna 
pek çok menfaatten daha deðerlidir. Nitekim Hz. Ali’den 
nakledilen þu haber bunu anlatmaktadýr:

Ali b. Ebî Tâlib (radıyallahu anh) diyor ki: “Bir defasýnda Allah 
Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) bana: “Ali, sana beþ bin tane 
koyun vermemi mi, yoksa dînî ve dünyevî hayatýnda fayda 

4 Ebu Nuaym, el-Hýlye, 1/189, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1405.
5 Montaigne, Denemeler, Kitap 3, bölüm 12.
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saðlayacak hususlarý ihtiva eden beþ cümle öðretmemi mi 
tercih edersin?” diye sordu.

Ben: “Yâ Resûlallah, gerçekten beþ bin koyun pek çok 
ama siz bana (o cümleleri) öðretin,” dedim. Allah Resûlü: 
“Ýlâhî, günahlarýmý baðýþla, ahlâkýmý geniþ tut, kazancýmý 
helâlinden bahþet, verdiðin rýzýkla beni kanaatkâr kýl, kal-
bimi, benden uzaklaþtýrdýðýn (bana yasak ettiðin) þeyin arkasýna 
düþürme” buyurdu.”6

Zemahþerî de faydalý olmayan bilginin sadece dimaðda 
bir yorgunluk olduðunu bildirmiþtir: “Çok ilimler vardýr ki, 
dimað yorgunluðundan baþka bir fayda saðlamaz. Gýptalar 
olsun o kimseye ki, ilimleri öðrenmiþ ve amellerini niyetiyle 
tertemiz eylemiþtir.”7

Evet, kitap okumanýn nihaî hedefi, iyi bir insan ola-
rak bu dünyadan gitmektir. “Kitap hastasý” olduðu halde, 
okuduklarýndan faydalanamadan yaþayanlar vardýr. Bir 
kitabý okuduktan sonra kendi kendimize soralým: “Bu ki-
taptan ne öðrendim? Öðrendiklerimden kendi hayatýmda 
ve iþimde nasýl faydalanabilirim?” Bu sorulara verilen ce-
vaplar, kitabý niçin okuduðumuzu  kavrama adýna bize yol 
gösterici olacaktýr.

Hangi Eserden Baþlamalý?

Okumaya niyetlenen bir kiþiye ilk okumasý gereken ki-
taplar hakkýnda kesin çizgilerle bir metod koymak mümkün 
deðildir. Bu hususta sergilenen bazý yaklaþýmlar hangi eser-
lerden baþlamak gerektiði konusunda yol gösterici olabilir.

6 Ýbn en-Neccâr, el-Kenz, 1/305.
7 Zemahþerî, Etvaku’z-Zeheb, s. 435, Terc.: Rahmi Serin, Bedir Yay., Ýstanbul, 1994.
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Öncelikle, ilim deyince karþýmýza okuma, okuma de-
yince de, neyi, nasýl okuma problemleri çýkmaktadýr. Her 
þeyden önce, okunmasý hayatiyet ifade eden mevzular 
vardýr. Kalbinden hasta olan ya da kansere yakalanmýþ 
bir insanýn tedavisinde, kýrýk kolun alçýya alýnmasý ya 
da damarlarýndan kan kaybeden hastaya penisilin tat-
bik edilmesi veyahut batmakta olan bir gemi kaptanýnýn, 
tayfalarýn ellerine birer fýrça ve boya tutuþturup, “þu direk-
leri boyayýn” demesi ne kadar gereksiz ise, kalbî ve ruhî 
hayatý adýna kan kaybeden birinin, mide ve baðýrsaklarýyla 
uðraþýlmasý da ayný þekilde gereksizdir, hatta zararlýdýr.

Evet, toplumda Allah ve Resûlü, Kur’ân ve Ýslam bi-
linmiyorsa, düþünce hayatýnda þüpheler, tereddütler cirit 
atýyorsa, o zaman kalkýp o topluma öncelikli olarak sos-
yal, ekonomik, siyâsî  prensipler ihtiva eden kitaplarý tav-
siye etmemiz bir fantezidir. Ve tabii böyle bir gayret, zi-
hin ve ruhlardaki hiçbir problemi çözemeyecektir. Felsefî 
ve benzeri eserler okuyarak, ya da sadece günlük gaze-
te malûmatý, aktüel meselelerin yorumlarý veya eskilerin 
menkýbeleriyle, kafalarýnda ilim ve fikir adýna pek çok te-
reddüt taþýyan insanlarýn karþýsýna çýkmak, aðýzdan dol-
ma tüfekle makinalý tüfeðe karþý koymak gibidir. O halde, 
öncelikle günümüzün dertlerine, neslimizin kalb ve vicdan 
hastalýklarýna, düþünce bozukluklarýna derman olacak ki-
taplar okunmalýdýr.8

Okunmasý gerekli þeyler çok fazla olduðuna göre, ön-
celikle bir seçim yapmak gerekmektedir. Zaman, sýnýrlý ve 
kýymetli olduðu için önümüze gelen her kitabý okumak 

8 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Ýnancýn Gölgesinde, 2/202-203, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 2002
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doðru olmaz. Bu hususta önemli bir tavsiye, emek çeki-
lerek hazýrlanmýþ, ilgililerin takdirine mazhar olmuþ ciddî 
kitaplar, seçtiðimiz konuya dair birinci elden kaynak eser-
lerin okunmasýdýr. Ticarî hýrsla alelacele çýkarýlmýþ düþük 
kaliteli kitaplara itibar etmemek gerekir.

Eserin kýymetini artýran ölçülerden biri yazarýn o ko-
nudaki selâhiyet ve ehliyet derecesidir. Ýkinci bir nokta 
baskýnýn kalitesidir.

Bazen iyi bir kitap okunurken de genellikle konunun 
derinliðinden dolayý isteksizlik duyulabilir. Bu takdirde in-
san kendini biraz zorlamalý, sevilmeyen hususlarý anlama-
ya kendini alýþtýrmalýdýr.

Acaba deðiþik yazarlarý ve çeþitli kitaplarý mý; yoksa az 
ve belirli konulardaki kitaplarý mý okumak gerekir? Evet, bir 
sürü yazar ve her türden eser okumak insaný, kararsýzlýða 
ve maymun iþtahlýlýða götürür. Meslekte ilerlemek ve kül-
türü geliþtirmek için okunacak konularda da bir seçme 
yapmak ve seçilen konuda derinleþmeyi planlamak daha 
doðru olacaktýr.9

Ayrýca hangi alanda kitap okumak isteniyorsa o alaný 
tanýtan giriþ kitaplarý ile okumaya baþlamak gerekir. 
Çünkü böyle bir metodla, konularýn inceliklerine ve de-
rinliklerine vâkýf olmanýn ilk planda getireceði sýkýntýlarla 
karþýlaþýlmamýþ olur.

Okumaya niyet eden birinin aklýna, herhangi bir alanda, 
“bir fikir eserinden mi yoksa bir bilimsel eserden mi baþlamak 
gerekir?” sorusu da gelebilir. Özellikle belirtmek gerekir ki, 

9 Bkz.: M. Esad Coþan, Türk Dili Ve Kültürü, s. 35-40, Seha Yayýnlarý, Ýstanbul.
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bir fikir kitabý ile bir bilimsel kitap, birbirlerinin alternatifi 
yapýtlar olarak mütalaa edilemezler. Birinin varlýðý diðerinin 
varlýðýna raðmen olmadýðý gibi, aksine her ikisi de birbirleri-
ni tamamlayan cüzlerdir yani bir bütünün parçalarýdýr.10

Öncelikle Kültürümüzün Ana Kaynaklarýný Okumak Gerekir

Bütün Müslümanlarýn kesinlikle öðrenmesi gereken 
bilgiler vardýr. Bunlar Ýslâm’ýn inanç, ibadet ve günlük 
yaþayýþla ilgili hükümlerini ihtiva eden ilmihal bilgileridir. 
Kýlýnan namazda okunan sûrelerin ve dualarýn manalarýný 
anlamamak, ibadetlerdeki hangi yanlýþýn sonucunun ne 
olduðunu bilmemek, Kur’ân-ý Kerim’in mesajýný alamamak 
ne kadar hüzün vericidir. Ýþte en azýndan insanýn bilme-
si farz olan bilgileri ihtiva eden eserleri okuyup öðrenmesi 
Allah’a karþý olan sorumluluðu gereði, zaruridir.

Nitekim Efendimiz’den bildirilen þu haber bize öncelikle 
dinimizin kendisiyle ayakta durduðu hususlarý öðrenmemiz 
gerektiðine iþaret eder: Ebû Mâlik el-Eþcaî, babasýndan þu 
hususu nakleder: “Bir adam Ýslâm’a girdiðinde Resûlullah 
ona ilk önce namazý öðretirdi.”11

“Baþka milletlerin kültür ve medeniyetini benimseyip, 
kendi varlýk ve bekâsýný devam ettirmeye çalýþan toplum-
lar, dallarýna baþkalarýna ait meyveler takýlmýþ aðaçlar gibi-
dirler ki, hem gülünç, hem de aldatýcýdýrlar.”12 Öyleyse ken-
di kültürümüze ait kitaplarý öncelikle okumak gerekmekte-
dir. Unutmayalým ki, bilgi kaynaklarýný yitiren ve hafýzasýný 
kaybeden bir milletin, ana meselelerine baþka kültürlerin 
10 Bkz.: Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 24, Mart-Nisan 2005.
11 Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr’de ve Bezzâr Müsned’de.
12 M. Fethullah Gülen, Ölçü veya Yoldaki Iþýklar, s. 37, Nil Yayýnlarý, Ýstanbul, 2005.
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ve yabancý kaynaklarýn referanslarýyla yaklaþmaktan baþka 
çaresi yoktur. Öyleyse okumaya, önce temel kaynaklardan 
baþlamalý ve deðerlerimizi, bakýþ açýmýzý, konulara yaklaþým 
felsefemizi oluþturduktan sonra, daha geniþ bir okuma se-
rüvenine yelken açmalýyýz.13

Okuma Sýrasý

Çaðýmýz sürat çaðýdýr. Ýnsanýn yükümlülükleri ve gö-
revleri çok, ulaþmak istediði hedefleri ise çeþitlidir. Bütün 
bunlara ek olarak, okumaya ayýrabileceðimiz vakit sýnýrlýdýr. 
Bu sebeple okumalarýmýzda önceliði; kendimizi ve için-
de yaþadýðýmýz kâinatý tanýttýracak eserlere vermeliyiz. 
Yani kendini yetiþtirmeye azmetmiþ her insanýn, belir-
li bir çalýþma sahasý olmalýdýr. Birden fazla þeyi bir anda 
öðrenemeyeceðimiz gibi, birden çok sahada da kendimizi 
yetiþtirmemiz mümkün deðildir. Ancak, belirli bir sahanýn se-
çiminden sonra, diðer bazý, alâka duyulan sahalar hakkýnda 
da bilgi edinebiliriz. Unutulmamalýdýr ki önemli olan çok ve 
yarým yamalak bilgi deðil, az, öz ve tam bilgidir.14

Giriþ kitaplarýný okumakla baþlanýlan okuma serüvenine 
klasik eserler okunarak devam edilmelidir. Klasik eserler, 
üzerinden zaman geçmiþ olmasýna raðmen deðerini kay-
betmeyen, türünde örnek gösterilen eserleri, mükemmelliði 
yönüyle örnek gösterilmeye deðer eserlerdir.

Klasik eserleri okumak, insana seslenmeyi, insandan 
söz ederek ve insan eylemlerini anlamlar dünyasýna çýkarýp 
yorumlamayý gerçekleþtiren yapýtlarý seçmek anlamýný ifade 

13 Bkz.: Ahmet Ertuðrul, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290.
14 Mehmet Erdoðan, Sýzýntý Dergisi, Nisan 2004, Yýl: 26, Sayý: 303’den özetle.
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eder. Bu da insan olarak daha da insanlaþmanýn kazanýmý 
yolunda sürekli yürümeyi, geliþmeyi ve büyümeyi hedefle-
mek demektir.15

Klasik eserleri belirleyerek kitap seçimi yapmak ve oku-
ma sýrasý belirlemek sürecinde, üç husustan söz etmek 
mümkündür:

1- Herkesin her þeyi okumasý beklenemez.

2- Tür tespiti, kitap seçimi ve okuma sýrasý belirlemek 
gerekmektedir.

3- Eserler ve yazarlarý hakkýnda bilgi sahibi olunmalýdýr.

Bu tür kitaplarýn temel özelliði köklü ve kalýcý etkisi olan 
kitaplarý seçme baþarýsý arayýþýndaki kitap okuruna/dostu-
na/sevenine hitap eden kitaplar olmasýdýr.

Kalýcý ve etkili eserlerin toplandýðý ve özetlendiði eser-
lerden bazýlarý þunlardýr: Robert B. Downs’un “Dünyayý 
Deðiþtiren Kitaplar” (Çeviren: Erol Güngör) adlý çalýþmasý, Martin 
Seymour-Smith’in “Yüzyýllarýn Yüz Kitabý” (Çeviren: Özden 

Arýkan) adlý eseri, Abraham H. Lass’ýn “100 Büyük Roman” 
(Çeviren: Nejat Muallimoðlu) adlý çalýþmasý, hep köklü ve kalýcý et-
kisi olan eserleri toplamaya çalýþan kitaplardýr.16

Kendimizi Sorgulamak İçin Hangi 
Kitaplarý Okumalýyýz?

Ýnsan, Kur’ân’da kendisini sorgulayacak ne gibi hu-
suslar olduðunu araþtýrmalý ama katiyen ümitsizliðe de 
kapýlmamalýdýr. Zira ümitsizlik, mümin sýfatý deðildir. Ýnsan 
15 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 16, Nisan-Mayýs 2003.
16 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 18, Eylül-Ekim 2003.
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kendini sorgulamak için Allah’ýn veli kullarýnýn hayatlarýnýn 
anlatýldýðý eserleri okumalýdýr. Ýslâmî deðerleri kendisinin 
ne þekilde tatbik ettiðini öðrenmek bir bakýma bu deðerleri 
hayatlarýna en iyi þekilde yansýtan insanlarýn hayatýný bil-
meye baðlýdýr. Bunun için de pek çok eser bulunmakla bir-
likte þu eserler okunabilir:

“1- Halkadan Parýltýlar - Necip Fazýl Kýsakürek

2- Tezkiretü’l-Evliya - Feridüddin Attar

3- Nefahatü’l-Üns - Molla Cami

4- Tabakatü’l-Kübrâ - Ýmam Þa’rani

5- Mektubat - Ýmam Rabbani

6- Kûtu’l-Kulûb - Ebû Tâlib el-Mekkî

7- Ýhyâu Ulûmi’d-Din - Ýmam Gazali”17

Bunlardan baþka sahabîlerin ve Allah’ýn veli kullarýnýn  
hayatlarýnýn anlatýldýðý daha pek çok eser bulunmaktadýr. 
Bu eserler de, hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba 
çekmek için muhtaç olduðumuz kýstaslarý öðrenme adýna 
önemli birer bilgi kaynaklarýdýr.

Ýmaný Kuvvetlendiren Kitaplarý Okumak

Allah’ýn insanlarý yaratmasýndan maksat, insanlarýn 
O’nu tanýmalarý, O’na iman etmeleri ve kulluk yapmalarýdýr. 
Bunun için her þeyden önce insanýn, Allah’ý tanýmasý ge-
rekmektedir. Ýþte bu asýrda insanýn asrýn þartlarýna uygun 
bir tarzda fen ve ilimlerle Rabbini tanýttýran ve imanýný 
kuvvetlendiren eserleri okumasý bir vecibedir. Zira bu tür 
eserleri çok okuyan bir kimse Allah’ý, Resûlullah’ý, Kur’ân’ý, 

17 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 1/23’den özetle.
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kâinatý ve kendini en güzel bir þekilde öðrenme ve yeri 
geldiðinde en inatçý inkarcýlara sahip olduðu hakikatleri 
anlatma imkanýný bulabilir.

Bu zamanda asrýn en müthiþ hastalýðý olan imansýzlýðý 
bertaraf edebilmek için yazýlmýþ pek çok eser bulunmaktadýr. 
Ýnsanlarýn imanlarýný kurtarmak, þüphe ve tereddütleri gi-
dermek, imaný zayýf olanlarýn imanlarýný kuvvetlendirmek, 
taklidî imaný tahkikî imana çevirmek bu kitaplarýn en birin-
ci maksadýdýr.

Burada hem aklý hem de kalbi aydýnlatan Risale-i 
Nur’lardan bahsetmek yerinde olur. Bu eserler aklý ve kal-
bi aydýnlattýðý gibi nefsi de terbiye etmekte ve medrese ile 
tekkenin vazifesini beraber görmektedir.

Mehmet Akif, bir edipler meclisinde “Victor Hugo’lar, 
Sheaksparler, Descartesler edebiyatta ve felsefede bu eser-
lerin müellifi için ancak talebesi olabilir” diyerek çok önem-
li bir hususa parmak basmýþtýr.

Bediüzzaman, genelde insanlarýn imanlarýnda gördüðü 
eksiklik üzerine telif ettiði Risale-i Nur’larda daha çok iman 
ve Kur’ân hakikatlerini ele almýþtýr. Hemen hemen her 
yerinde imana vurgu yapan bu eserleri okumak insanýn 
imanýný kuvvetlendirmesine vesile olacaktýr.

Bediüzzaman Hazretleri’nin talebelerinden Bayram 
Yüksel, Üstad’ýn þöyle ders verdiðini anlatmýþtýr: “Risale-i 
Nur’un gýda ve yemek hükmündeki hakikatlarýndan hem 
akýl, hem kalb, hem ruh, hem nefis, hem his hisselerini ala-
bilir. Yoksa yalnýz akýl cüzî bir hisse alýr, ötekiler gýdasýz 
kalabilirler. Risale-i Nur’lar diðer ilimler gibi okunmamalý. 
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Çünkü ondaki tahkik-i iman ilimleri baþka ilimlere ve ma-
ariflere benzemez.”

Nur Müellifi bizzat, Risaleleri okumaktan elde ettiði feyz 
ve bereketi þöyle dile getirmiþtir: “Ben kendim, on deðil, yüz 
deðil, binler defa deðiþik tecrübelerimle kanaatim gelmiþ 
ki; Sözler ve Kur’ân’dan gelen Nurlar aklýma ders verdiði 
gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zev-
ki veriyor. Hatta dünyevî iþlerimde, keramet sahibi bir 
þeyhin bir müridi nasýl þeyhinden ihtiyaçlarýna dair medet 
ve himmet bekliyor. Ben de Kur’ân-ý Hakîm’in kerametli 
sýrlarýndan tercihimin çözümünü beklerken, ümit etmediðim 
ve ummadýðým bir tarzda bana çok defa hâsýl oluyor.”18

Hep Ayný Türden Kitaplar Okumak Doðru mu?

Gerçek bilgi, ancak dînî ilimlerle modern ilimlerin be-
raber okunmasý halinde elde edilebilir. Buna iþaret eden 
Bediüzzaman þöyle demiþtir: “Vicdanýn ziyâsý ulûm-u di-
niyyedir (dinî ilimlerdir). Aklýn nûru fünûn-u medeniyyedir (mo-

dern ilimlerdir). Ýkisinin imtizacý (kaynaþmasý) ile hakikat (gerçek bil-

gi) tecelli eder (ortaya çýkar). O iki cenah (kanat) ile talebenin 
himmeti pervâz eder (kanatlanýr). Ýftirak ettikleri (ayrýldýklarý) va-
kit, birincisinde taassub (körü körüne baðlýlýk); ikincisinde hîle, 
þübhe tevellüd eder (doðar).” Albert Einstein da bu mânâda, 
“Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldýr.” demiþtir.

Eskiden beri devam edegelen metot ve ilim anlayýþý ile 
yetiþen insanlar, modern ilimlerle dinî ilimlerin arasýndaki 
irtibatý koruyamamýþlar, kalp-kafa birliðini saðlayamamýþlar, 
böylece medrese ilimlerini, tekye ve zâviye ruhundan 

18 28. Mektup, 3. Mesele, 5. Nokta, Birinci misal. 
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koparmýþlardýr. Bu kopukluk bir ölçüde bugün dahi hâlâ 
devam etmektedir.

Dolayýsýyla kitap okuyanlar, pozitif ilimlerle beraber dinî 
ilimleri de okumalýdýrlar. Zira aklý iþletip kalbi ihmal eden 
ilim, tam bir ilmi ifade etmemektedir. Aksi taktirde, felsefe 
ve hukuk denilecek ama eskiden olduðu gibi yüce ahlak 
sahibi bir insan olma adýna zaaflar yaþanacaktýr. Fizik, kim-
ya denilecek ama metafizikten, Ýslam’ýn ruhundan habersiz 
kalýnacaktýr. Dolayýsýyla da ilim ve Ýslam düþüncesi adýna 
hayatta boþluklar yaþanacaktýr.

Evet pozitivizm, nazarî bilginin fendini bozabilir; fakat 
amelî bilgiye iliþemez. Onun için halkýn çoðunluðu, bir 
þeyler bilenlere göre daha avantajlýdýr. Çünkü onlar sâf ve 
duru bir inanç içindedirler. Çoðunlukla, okuyan ve çok ki-
tap karýþtýranlarýn kafalarýnda bin türlü þüphe bulunur. Eðer 
onlar, aklî meselelerle meþgul olduklarý gibi gönüllerini de 
ihmal etmez ve kalblerini iþletirlerse bu þüphelerden etki-
lenmezler. Yoksa modern ilimlerin ve felsefenin meydana 
getirdiði þüphelerden etkilenmemeleri mümkün deðildir.

Ayrýca ayný ilmin deðiþik alanlarýný ihtiva eden eserle-
ri okumak da kitap okurken zihnin daðýlmasýný engelleye-
cektir. Mesela; imana ait bir eseri okuyan, sýkýlmamak için 
arkasýndan güzel ahlâka dair bir esere baþlamalýdýr.

Felsefenin yanýnda okunacak tasavvuf dersini, o 
alanda iyi yetiþmiþ, meseleleri bildiði gibi ayný zamanda 
mâlumatýyla amel eden, anlattýklarýný yaþayan bir hoca 
vermelidir. En az akýl kadar kalbin de iþletilmesi, ileriye gö-
türülmesi ve neticede kalb ve kafa birlikteliðinin saðlanmasý 
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þarttýr. Yoksa, insanlarýn imaný, zayýf bir lehimle tutturulmuþ 
olur. O da, müsait olmayan þartlar altýnda birden bire eriyi-
verir, kýrýlýr gider.19

Ayrýca þu hususa da dikkat etmek gerekir: Günümüzde 
imana vurgu yapan eserlerin yanýnda Ýslamî ilimler 
sahasýnda bir çok tercüme ve te’lif eserler de yayýnlandý. 
Bunlarý takip etmede geri planda kalmamak gerekir. Yoksa 
ilim sahibi ve kültürlü insan olma vasfýný kaybetmekle karþý 
karþýya kalýnabilir.

Bu açýdan imana vurgu yapan eserlerin yanýnda, Ýslamî 
duygu ve düþüncemizi temellendirecek kuvvetli kalemler-
den çýkmýþ tercüme ve te’lif eserlerin okunmasý için, bir se-
ferberlik baþlatýlmasý gerekmektedir. Aksi halde dünyaya 
Allah’ý ve dinini tanýtmak isteyen her müslümanýn, bildiði 
özdeðerleri açýk açýk anlatamamanýn faturasýný ödemesi 
kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu endiþelerin gerçekleþmesi, Kitap 
ve Sünnet bilgisi ile dopdolu insanlarýn varlýðýný gerektirir. 
Onun için belli plan ve program dahilinde ve uzmanýnýn 
yapacaðý sýralama içinde kitap okunmasý çok önemlidir.

“Hangi Kitaplar Okunmalý?” Sorusuna 
Bazý Düþünürlerden Cevaplar

Hangi kitaplarýn okunmasý gerektiði ve kitabýn okuyan-
da nasýl bir tesir yapmasý lazým geldiði hususunda Batýlý 
bazý mütefekkirler de pek çok söz söylemiþlerdir.20

Franz Kafka, “Okuduðumuz kitap bir yumruk gibi bizi 
uyarmýyorsa ne iþe yarar?” der. 
19 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Kýrýk Testi, s. 174-175, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfý Yayýnlarý, 

Ýstanbul, 2004; M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 3/228, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 1997
20 Bu konuya kitabýn en son bölümünde geniþçe yer verilmiþtir.
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Alexandre Pope, “Okuduðunuz eser sizi fikren yükseltir, 
içinizi iyi, mert duygularla doldurursa, onun hakkýnda ka-
rar vermek için bu duygu yeterlidir.” derken,

Alcott þu hükmü verir: “Umuda açýlýp kazançla kapa-
nan kitap, iyi bir kitaptýr.”

 Dillon, “Okuyacaðýnýz yazarý, arkadaþýnýzý seçer gibi se-
çin..” der.

Okuma, çok kitap okumakla deðil, sindirilen kitapla 
deðerini bulur. Bir kitabý tekrar tekrar elimize almaktan 
zevk duymalýyýz. Okunan kitaplarýn mahsulünü kaldýra-
bilmeliyiz. Hele düþünerek okumak, okuyarak düþünmek 
ne güzel olur. Kitap tiryakiliðinde seçmek, en mühim hu-
yumuz olmalýdýr.21

Russel kitaplar için, “Büyük babanýzý iyi seçin.” der. 
Churchill de, “Yaþlýlarýn yiyeceklerinde dikkatli olmalarý 
gerektiði gibi gençler de okumak için seçecekleri kitaplarda 
titiz davranmalýdýr. Çok fazla yemesinler. Ýyice çiðnemeleri 
gerekir.” demiþtir.

Francis Bacon’un þu tesbiti okunacak kitaplar konusun-
da güzel bir ölçüdür: “Bazý kitaplar tatmak için, bazýsý yut-
mak için, geriye kalan birkaçý ise çiðnemek ve sindirilmek 
içindir.”

Fransýz yazarlarýndan Andre Maurois okunacak kitaplar 
ve okuma þekli konusunda þöyle der:

1. Birçok yazarý yüzeysel olarak tanýmaktansa, birkaç 
yazarý ve birkaç konuyu iyice tanýmak daha doðrudur.

2. Büyük metinlere önem verilmelidir.
21 Ýbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliði, s. 65, Sim Yayýncýlýk, Ankara, 1999.
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3. Ruhun gýdasý iyi seçilmelidir.

4. Okuyan insaný saygý ve huzur havasý kuþatmalýdýr.

Seneca, “Bir sürü yazar ve her çeþitten eser oku-
mak, kararsýzlýða ve maymun iþtahlýlýða iþarettir. Her za-
man okuyabileceklerinden bir kaç yazar seç ki; onlardan 
sana hâtýralar kalsýn. Ömrü yolculukta geçenler binlerce 
ev sahibi olur; ama bir tek dostlarý olmaz. Bir tek yaza-
ra baðlanmayý ihmal edip, hepsine birden göz gezdireyim 
diyenin de baþýna ayný hal gelir.” diyerek bir kaç yazara 
sâdýk kalmanýn dostluðun kâidelerinden olduðunu belirtir. 

Evet, okunan bir eser, okuyanýn hayatýnda bir kýpýr-
danma ve olumlu geliþmeler meydana getiriyor mu? Fikir 
ve görüþlerine bir ilave yapýyor mu? Veya eser insanlýk için 
bir yarar saðlýyor mu? Bunlara bakarak iyi bir eseri anla-
mak mümkündür.

Seçmeden Okumak Olmaz

Seçmeden okumak bilgi hamallýðýný netice verebileceði 
gibi okuyan insanýn yanlýþ fikirler edinmesine de yol aça-
bilir. Alýþveriþ esnasýnda yiyecek ve giyecekler bile seçerek 
alýnýr. Aslýnda kýyasa gelmese de, zihin yapýmýzý oluþturacak 
ve þuur altýmýzda yer edecek bilgileri ihtiva eden kitaplarý 
seçmede de en azýndan, bedenimizle ilgili gösterdiðimiz 
hassasiyeti göstermek gerekmektedir.

Evet, okuma bir seçme iþidir. Esasen okuma basamak 
basamak ele alýnmalýdýr. Nasýl ki insanýn bebeklik ve çocuk-
luk dönemlerinde aldýðý gýdalar ayrý ayrý özellikler gösteri-
yorsa, okuyacaðý kitaplar da deðiþik özellikler göstermekte-
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dir. Her ailenin kendine has bir mutfak ve yemek kültürü, 
yeme tarzý olduðu gibi okunan eserler de kültürden kültüre 
deðiþiklik arz eder. Ýþte bu kültürler arasýnda bir alýþveriþ 
ortamý oluþur. Bu ortamýn bir takým kaidelerle kontrol edil-
mesi gerekir. Bu kaideleri belirleyen þey o kültürlerin ken-
di bünyesidir. Kültürler arasý alýþveriþ gençler ve halk için 
doðrudan doðruya olmaz, onlar adýna bu alýþveriþi aydýn 
bir kadronun gerçekleþtirmesi gerekir. Gençlik ve halk; 
kafa ve gönül gýdalarýný bu aydýn zümrenin göðsünden 
almalýdýrlar. Aydýn kesim münasebet kurduðu yabancý 
kültürlerin kendi milletine yararlý yönlerini alýp gençliðe 
ve halka sunmalýdýr. Bir memleketin kýlavuzlarý o milletin 
aydýn kadrolarýdýrlar. Onlar seçer, ayýklar, gençlik ve halk 
da onlardan yararlanýr.

Okunacak kitaplarýn seçimi meselesi kültür ve medeni-
yetlerin bunalýmlý dönemlerinde daha da önem kazanýr. 
Kültür ve medeniyet zehirlenmesine uðrayan milletler iflah 
olmazlar. Bir varlýða gýda ve þifa olan þey bir baþka varlýða 
zehir olabilir. Son dönemlerinde Osmanlý, korkunç bir kül-
tür zehirlenmesine uðradý. Nice genç yavrularýný, Batýnýn 
bozuk yollarýnda batýrýp gitti. Birtakým Batý hayraný taklitçi, 
sýð ve hasta ruhlar, Batýdan aldýklarý zehiri millet bünyesine 
taþýyýp bulaþtýrdýlar ve biz hâlâ bu zehirlenmenin bunalýmý 
içinde kývranýp durmaktayýz.22

Kitap Seçimi Hususunda Dikkat Edilecek Hususlar

Bir kütüphane oluþturmak istediðimizde acaba kitaplýðý-

22 M. Garib, “Nasýl ve Ne Kadar Okumalý”, Kitaba ve Okumaya Dair, s. 34-39’dan özetle, 
Iþýk Yayýnlarý, Ýzmir, 2005.
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mýzda hangi eserlerin bulunmasý doðru olacaktýr? Bu so-
runun tek bir cevabý yoktur ve olmamalýdýr da. Fakat yine 
de ne tür kitaplarý okumamýz gerektiði hususunda dikkat 
edilecek bazý noktalar vardýr:

“1. Büyük eserleri/klasikleri okuyun.

2. Benzer bir eseri daha önce okuyup okumadýðýnýzý 
gözden geçirin. Daima uyanýk ve tenkitçi olun.

3. Yazarýn kim olduðunu tesbit edin; neler yapmýþ, 
ilgilendiðiniz alanda otorite mi?

4. Yayýnevini tespit edin. Ýyi þöhret sahibi bir yayýnevi 
mi?

5. Eserin yayýn tarihine bakýn, yakýn bir tarih mi, deðil 
mi? Bir defadan fazla basýlmýþ mý?

6. Kitabýn önsözü veya makalenin baþ tarafý, yahut özeti 
eserin deðeri hakkýnda aydýnlatýcý bir fikir veriyor mu?

7. Kitabýn fihrist ve indeksi yeterli mi?

8. Kitap, daðýnýk ve taraf tutucu mu?

9. Cevaplarda bir kitap dostundan yardým isteyin. Yani 
bir bilene danýþýn.

Unutmayýn, hiçbir kuralla kitaplar hakkýnda genel kalýplar 
koymak mümkün deðildir. Ama kitap seçimi, kütüphane 
oluþturma çabasý ve niyeti, her kitapseverin kendine özgü 
bir yöntem belirlemesi ve ilkeler edinmesine baðlýdýr.”23

Ayrýca okunacak kitaplarý seçerken aþaðýdaki sorulara 
cevaplar aranarak da doðru bir seçim yapmak mümkün-
dür:

23 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 6’dan özetle, Eylül-Ekim 1998.



31

NE OKUMALIYIZ?

a) Konu, ilgi alanýma giriyor mu? Zaman harcamaya 
deðer mi?

b) Kitap, hangi sorularýma ve ihtiyaçlarýma cevap ve-
recek?

c) Kitap, hangi amaçla yazýlmýþ ve benim amacým ne-
dir?

d) Konu hakkýnda yorumum nedir? Bu kitap ile ufkum 
geniþleyecek mi?

e) Kütüphanemde bu kitaba ihtiyaç var mý?

f) Arkadaþýma hediye edebilir miyim?

Bazý Kitaplarýn Tekrar Tekrar Okunmasý

Þiir, roman gibi edebiyat ve duygu ile ilgili sanat kitaplarý 
her kiþinin kendi zevkine göre okunur. Ancak söz gelimi, 
romana baþladýktan sonra fazla ara vermemek; þiirde ise 
yalnýzca birkaç þiiri, ama tekrar tekrar okuyarak zevkine 
varmak gerekir. Hiçbir þiir kitabý roman gibi okunmaz.

“Bazý yazarlarýn fazla okunmasý, tenkit konusu olabili-
yor. Günümüzde çok dikkat çeken bir isim ve kitaplarý var: 
Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur’lar. 

Devletçe sürekli takip altýnda tutulup yýllarca hapisha-
nelerde yatýrýlan ama hep beraat eden Bediüzzaman’ýn 
kitaplarýný okuyan talebeleri de binlerce defa mahkeme-
lerce serbest býrakýldýlar. Suçlarý neydi? Yazmak ve oku-
mak. Aslýnda takdirname almalýydýlar. Devletin zaman 
zaman okuma yazma seferberliði açmaya mecbur kaldýðý 
yüzyýlýmýzda, Bediüzzaman, kitaplarýný hiç zorlamadan, 
birçok engellere raðmen okutturuyordu. Çünkü o, daha 



NASIL OKUMALIYIZ?

32

gencecikken tespitini yapmýþtý: “Bizim düþmanýmýz ve bizi 
mahveden, cehalet aða, oðlu zaruret efendi ve hafidi (toru-

nu) husûmet beydir.”24 

Cahillik aða olarak nitelendirilirken, fakirlik onun oðlu 
kabul ediliyor, insanlarýn ayrýlýklarý ve birbirlerine düþ-
manlýklarý da yine cahilliðin torununa benzetiliyor. Bir ülke 
için bu üç düþmandan daha tehlikelisi var mýdýr? Ama baþ 
düþman câhillik...25

Aklý ve Kalbi Zehirleyici Kitaplardan Uzak Durmalý

Çok kitap okuyan kiþi, okuduðu bazý kitaplarýn kendisi-
ne zarar verdiðinin farkýnda olmayabilir. Her kitap bir yö-
nüyle insanýn âdeta yol geçen haný olan kafasýna bir þeyler 
býrakýr ve gider. Ýnsan hiç farkýna varmadan, herhangi bir 
zamanda bazý meseleleri deðerlendirirken terkiplerin ira-
de dýþý olarak o yol geçen hanýnda yani dimaðýnda kalan 
düþüncelerle beslendiðini görür. Bu yüzden insanýn, kal-
bini, zihnini ve aklýný uyuþturan, onlarý zehirleyen eserler-
den uzak durmasý gerekir. Evet! Okunan kitaplar okuyan 
kiþinin beyninde gizli bir kayýt cihazý varmýþ gibi hiç farkýna 
varmadan oraya kaydolmaktadýr. Bu tür zehirleyici kitap-
lar, biz hiç farkýna varmadan yavaþ yavaþ zihnimizi ve kal-
bimizi zehirler.

Çok okumuþ, hayatýný hep okumakla geçirmiþ nice in-
san vardýr ki, gerçek mutluluða götüren yolu bulamamýþ ve 
hakikati görememiþtir. Çünkü tek doðrunun kendi görüþleri 
olduðunu iddia etmiþlertir. Bu bakýþ açýsý, onu gerçekler-

24 Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat, Yeni Asya Neþriyat, s. 69, Ýstanbul, 1991.
25 Ýbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliði, s. 68, Sim Yayýncýlýk, Ankara, 1999.
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den uzaklaþtýrmýþtýr. O yüzden Bediüzzaman hazretleri kýrk 
senelik hayatýnda otuz yýllýk tahsilinde özet olarak dört ke-
lime öðrendiðini söyler, bunlardan birinin de “Nazar” yani 
“bakýþ açýsý” olduðunu belirtir. Evet, bakýþ açýsý eðri olan 
kiþi, ne okursa okusun hakikati bulamayacaktýr. Öyleyse 
okumada da bakýþ açýmýzý en doðru bir þekilde tespit etme-
li, rastgele seçilen deðil, okuyunca kendimizi tanýyacaðýmýz, 
kalbimizi ve aklýmýzý besleyen eserleri tercih etmeli ve ru-
humuzu zehirleyici eserlerden uzak tutmalýyýz.

Tarih boyunca okumuþ insanlardan olan ve insanýn 
atasýnýn maymun olduðunu ispata çalýþan Darwin okumuþ 
deðil miydi? Din’in afyon olduðunu iddia eden ve tabiatýn 
maddeden ibaret olduðunu iddia eden Marx okumamýþ 
mýydý? Kendi kafasýna göre yeni bir din þekli çizen, poziti-
vist düþüncenin sahibi Auguste Comte, Hitler ile Stalin de 
ciddi birer okur deðiller miydi? Ama onlarýn okur olmalarý 
milyonlarýn kanlarýný akýtmalarýna engel olmadý. Hatta 
milyonlarýn kanýný akýtmalarýnýn nedeni bir bakýma okur 
olmalarýydý biraz da.

Okumak bir bakýma, baþka bir kiþinin, zümrenin, nes-
lin, baþka bir kültür ve medeniyetin kaydedilmiþ duygu, 
düþünce ve tecrübeleri ile karþý karþýya kalmak demektir. 
O yüzden okunacak kitaplarý seçmek en az okumak kadar 
önemlidir. Pilinius: “Yazýlarý çok okuyun ama çok yazar 
okumayýn.” derken çok önemli bir noktaya iþaret etmiþtir.

Ýnsanýn en deðerli arkadaþlarý, okuduðu kitaplardýr. Ar-
kadaþ, arkadaþýndan mesuldür. Zaten kiþi arkadaþýnýn dini 
üzeredir. “Arkadaþýný söyle, sana kim olduðunu söyleyeyim” 
ölçüsü bir anlamda insaný arkadaþýyla özleþtiriyor. Öyleyse 



NASIL OKUMALIYIZ?

34

þöyle demek mümkündür: “Okuduðun kitaplarý söyle, sana 
kim olduðunu söyleyeyim.” Yerine göre anne baba da bi-
rer arkadaþtýr. Öðretmen ve kitaplar da birer arkadaþtýr. 
Bunlarýn hepsi ayný zamanda birer güdücü, birer gözetici-
dir. Bizi kimlerin yönlendirip sevk ettiði, hangi gayeye doðru 
yolcu ettikleri çok iyi düþünülmeli ve bilinmelidir.

Okunan kitaplarýn süt ve ekmek gibi temel gýda 
kýymetinde olmalarýna dikkat edilmelidir. Hiçbir doktor, 
çocuklara lüks ve gereksiz yiyecekler tavsiye etmez. Bunlar, 
gereksiz damak tiryakiliði ve haz düþkünlüðüdür. Gereksiz 
zihin ve duygu tiryakiliði yapan, insaný uyutup uyuþturan, 
zehirleyen ve duygu sömürüsü yapan eserlerden sakýnmak 
ve korunmak gerek. Bu yüzden kültür ve medeniyetimizin 
temel eserlerini okumak, kafa, kalp ve ruhumuzu onlarýn 
bal özleriyle beslemek gerekir.

Ýlim ve marifetle elde edilen makam ve pâye, baþka yol-
larla elde edilen makamlardan daha yüksek ve daha uzun 
ömürlüdür. Zira ilim, sahibini, dünyada fenalýklardan uzak 
ve faziletli; öbür âlemde de onun iman ve irfanýyla gönlün-
de kurduðu düþünceleri aþkýn makamlarla mutlu kýlar.

“Gençliðin ruhî beslenme rejimi çok hassas ve çok dik-
katli ölçülerle tayin edilmelidir. Gençliðe her eser okutul-
mamalýdýr. Onlara Kur’ân mutfaðýnda hazýrlanmýþ, ana sütü 
deðerindeki kitaplar okutulmalýdýr. Yeni nesil, zehir leyici ki-
taplardan, hazmedemeyeceði eserlerden uzak tutulmalýdýrlar. 
Bir anne, yavrusunun yiyip içmesine nasýl özen gösterir, dik-
kat ederse, sorumlu olanlar da gençliðin okuyacaðý eserlere 
öylesine dikkat etmeli ve özen göstermelidir.”
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Ne okumayý küçümseme kurnazlýðý ve ne de okunacak 
her þeye hayranlýk hastalýðý... Ýkisi de bizden uzak olmalýdýr. 
Akýllý davranmak, yararlý olaný seçmek gerekir. Güçlü 
ve olgun, manevi doktor hükmünde, birkaç yazar seçip 
onlarýn eserlerini çok çok okumalý ve okutmalýdýr. Çünkü 
her yazarýn bir hayat anlayýþý, dünya görüþü ve bu görüþe 
uygun düþünme metodu, yaþama tarzý vardýr. Yazarýn 
görüþünü ve muhakeme yolunu anlamak için onun eser-
lerini iyice okuyup hazmetmek gerekir. Bu bir anahtara 
yedek anahtar yaptýrmak gibidir. Ýkinci anahtar, birinciye 
uygun açýldýðý için, o da artýk birinci anahtarýn açtýðý her 
yeri rahatlýkla açar. Yani okuduðu yazarýn eserlerini iyice 
özümseyen bir okuyucu, artýk o yazar gibi düþünüp duy-
maya ve onun gibi davranmaya baþlar. O yazar gibi görüp, 
o yazar gibi anlar ve o yazar gibi yaþar. Çocuk, anasýna 
ve babasýna benzer. Süt ve kan birliði vardýr. Okuyucu da 
yazarýna benzer. Her yazarý okuyan ve hepsinden etkile-
nen bir okuyucu, ne düþündüðünü ve neye inandýðýný bile-
mez. Dolayýsýyla köklü bir kiþilik geliþtiremez.26 el-Birunî’nin 
þöyle bir duasý vardýr: “Razý olacaðý þeylere sarýlmak husu-
sunda Allah’tan yardým dilerim. Batýl þeyleri öðretip onlar-
dan korunmak için de Allah’tan hidayet isterim.”27

Þu hususu da belirtmekte fayda var. Hangi kitap olur-
sa olsun mutlaka her kitapta az da olsa faydalý, gerçek ve 
doðru bilgiler de bulunmaktadýr. Aklýmýzý ve kalbimizi ze-
hirleyen kitaplarý okumamak, onlardaki gerçek ve doðru 
bilgileri öðrenmemezi gerektirmez. Ýlim, Çin’de de olsa 
26 Bkz.: M. Garib, “Nasýl ve Ne Kadar Okumalý”, Kitaba ve Okumaya Dair, s. 37, Iþýk 

Yayýnlarý, Ýzmir, 2005.
27 Ýhsan Kurt, “Bilgi, Bilim ve Zihniyetler” Millî Kültür Dergisi, Eylül 1990, sayý: 76, s. 74.
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aramak gerektiðini bizzat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
belirtmiþtir. Ýlim nerede ve kimde olursa olsun onu almak 
ve bundan çekinmemek gerekir. Nitekim Yezid b. Umeyre, 
Muâz b. Cebel’e: “Âlimin saptýðýný nasýl bilebilirim?” diye 
sorunca Muâz b. Cebel: “Þeytan, kiþinin diline sapýklýkla 
alâkalý bir kelime býrakýr, o da mahiyetini düþünmeden 
o sözü söyleyiverir. Þu da var: Münâfýk da bazen gerçeði 
söyler. Nereden gelirse gelsin ilmi al; çünkü hakikatin üze-
rinde bir aydýnlýk vardýr. Girift meselelerden de kaçýn” 
demiþtir.”28 

Öyleyse aklý ve kalbi öldüren kitaplarý bize ait deðerleri 
öðrendikten sonra okumak en doðru yol olacaktýr. Yani 
elimize geçen eserlerden zarar görmememiz ancak biz ken-
dimiz olduktan sonra, þuurlu bir okuyucu olarak ve de-
rin bir iç donanýmla okuduðumuzda mümkün olacaktýr. 
Dolayýsýyla bizi biz yapan deðerleri öðrendikten ve “iyisini 
al, bulanýk olanýný býrak.” ölçüsüne göre hareket ettikten 
sonra hiçbir eserden zarar görmememiz ve zehirlenmeme-
miz mümkün olacaktýr.

Kur’ân, “Okumak” Demektir

Kur’ân kelimesinin “oku!” mânâsýndaki “Ýkra”emriyle 
ayný kökten olmasý ve “okumak” mânâsýna gelmesi sebe-
biyle Kitabýmýzý her aklýmýza getirdiðimizde “okumak” der-
si almamýz gerekir. Bu, Rabbimizin, ilim öðrenmede ya-
tan ehemmiyeti bizlere hissettirmedeki bir baþka rahmeti 
olmaktadýr.29

28 Hâkim, el-Müstedrek, 4/466.
29 Bkz.: Ýbrahim Canan, Okuma Yazma Seferberliði ve Öðretim Siyaseti, s. 34, Cihan 
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Devamlý Okumaktan Usanç Vermeyen Tek Kitap

Kur’ân-ý Kerim, ilim öðrenenler için karþýsýnda saygý 
ile durulup içindeki bilgiler ile amel edilmesi gereken bir 
kitaptýr. Âyette þöyle buyurulur: “De ki: “Ýster inanýn ona, 
ister inanmayýn. Þu bir gerçektir ki daha önce kendilerine 
ilim verilenler, Kur’ân okununca derhal yüzüstü secdeye 
kapanýrlar.”30

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’ân-ý Kerim’i tarif 
ettiði uzun bir hadisin bir bölümünde þöyle buyurmaktadýr: 
“O, çok tekrar etmekle eskimez ve usanç vermez.” Peki 
bu ne demektir? Efendimiz’in bu sözü, Kur’ân’ýn, devamlý 
okunduğu halde usanç vermeyen bir kitap olduðunu ifa-
de etmektedir. Evet, bu hadis, “Zaman eskidikçe Kur’ân 
gençleþiyor.” sözünü de akla getirmektedir.

Kur’ân-ý Kerim’i devamlý olarak ona doymayan âlimle-
rin yaklaþýmý ile okuyan insanlar, her okudukça yeni yeni 
þeyler keþfedeceklerdir. Tabiî, bunu anlamak Kur’ân’la faz-
la içli-dýþlý olmaya baðlýdýr. Her þeyin eskimesine karþýn, 
Kur’ân devamlý okunmasýna raðmen yepyeni ve taptaze 
kalabilmiþ biricik söz sultanýdýr.

Evet o hiç eskimemiþtir ve canlý gönüllerin ona doymasý 
da söz konusu deðildir. Sahabe efendilerimiz Kur’ân’a 
hiç doyamamýþlardýr. Onlar derin bir zevk ve þevk içinde 
Kur’ân-ý Kerim’i Efendimiz’den duyar duymaz büyük bir 
arzu ile onu hemen hâfýzalarýna alýr, sonra da bitmeyen 
bir heyecanla tekrar eder dururlardý. Ruhlarý bu iþe o ka-
dar açýk ve öylesine aç bir bekleyiþ içinde idilerdi ki keli-

Yayýnlarý, Ýstanbul, 1984.
30 Ýsrâ, 17/107. Bu âyeti okuyanýn veya dinleyenin tilavet secdesi yapmasý vaciptir.
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me kelime Kur’ân inerken, Ramazan’da oruçlu bir insanýn 
kevser yudumlamasý gibi, gýrtlaklarýndan aþaðýya inen her 
þeyi, bünyelerinin derinliklerine kadar takip eder, duyar ve 
onunla âdeta büyülü gibi yaþarlardý.

Sahabîlerden sonra en esaslý Kur’ân okuma, tabiîn dö-
neminde olmuþtur ki, bazý uzun gecelerde Kur’ân’ý iki defa 
hatmeden insanlardan bile bahsedilir. Ebû Hanife’nin 
Ramazan-ý þerifte bir gündüz, bir de gece hatmettiðini men-
kýbe kitaplarý söylüyor. Þimdi hangi þey vardýr ki, bu kadar 
çok okunduðu halde kiþiye ülfet olmasýn ve býkkýnlýk ver-
mesin? Oysa ki onlar ömürlerinin son anýna kadar Kur’ân 
okumuþlardý ama zerre kadar bir usanma, bir býkkýnlýk ve 
ülfet olmamýþtýr.

“Ben, þiirin peygamberiyim” diyen Mütenebbî’den Ma-
ar rî’ye bütün iddialý söz üstadlarý; Mustafa Sâdýk er-Ra-
fiî’den Þevki’ye, ondan da Seyyid Kutub’a kadar bü-
tün Kur’ân hayraný devler, Kur’ân karþýsýnda acizlikleri-
ni itiraf etmiþ ve âvâz âvâz Kur’ân’ýn hep taze kaldýðýný 
haykýrmýþlardýr.

Ýnsan onu her okuyuþta yeni yeni ufuklar, yeni yeni 
kýtalar keþfediyor gibi olur. Ona gönlünü veren herkes de 
ayný þekilde düþünür. Elverir ki, mânâya âþina olarak on-
daki ilâhi maksatlar takip edilebilsin ve biraz da konsant-
rasyon içinde ciddî bir biçimde okunsun.

Evet iþte bu çerçevede onunla meþgul olanlar, ilmî ve 
fikrî ufuklarýnýn derinliði ölçüsünde büyülenir de: “Dolaþtým 
vadi vadi, sonra anladým ki her þey kuru bir hayal imiþ. 
Meðer her þey sendeymiþ; sendeymiþ ama ben, saðda-sol-
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da beyhude dolaþmýþým.” der ve onun karþýsýnda büyük 
bir saygýyla eðilirler.

Dünyada yüzlerce insan tefsir yazýyor, onu þerh ve izah 
ediyor, onun etrafýnda dolaþýp duruyor; ne var ki hiçbiri 
ona doymuyor, doymayacak da. Bundan sonra da mo-
dern ve dînî ilimlere dair, daha mâhir üstadlar, onunla 
alâkalý yeni yeni þeyler yazacaklar, insanlýða ipekten dan-
telalar gibi yorumlar sunacaklar; ama gün gelecek en yeni 
yorumlar bile eskiyecek fakat Kur’ân hep yeni, hep taze 
kalacaktýr. Evet o ezelden geldiði gibi ebede gidecek; Allah 
kelamý olup beþer kelamý olmadýðý için de beþer gibi eski-
meyecektir. Bu da “Þüphesiz o Kur’ân’ý Biz indirdik; onu 
koruyacak olan da yine Biziz.”(Hicr, 15/9) âyetiyle anlatýlan 
ilahî taahhüdün bir vesilesi demektir.

Bir düþünür, Ra’d suresini tefsir ederken bir yerde þöyle 
der: “Þimdiye kadar onu çok okumama raðmen, sanki ilk 
defa okuyorum gibi geldi bana. Onu, her tekrar ediþimde 
bana yeni bir kýsým þeyleri ilham ettiðini, farklý þeyler 
anlattýðýný hisseder gibi oldum. Ne var ki onu, yeniden ele 
alýp, kaleme döktüðüm zaman, duyduðum þeylerin þimdiye 
kadar duyduklarýmdan çok farklý olduðunu gördüm.”31

Kur’ân’la Gelen Okuma-Yazma Seferberliði

Efendimiz döneminde Araplar büyük ölçüde okuma-
yazma bilmiyorlardý ama bilhassa Mekkelilerin etraf ka-
bilelerle sürekli münasebetleri olduðundan içlerinde oku-
yup-yazanlar hiç de az deðildi. Ayrýca, Kur’ân’ýn inmeye 
baþlamasýyla okuma-yazma kapýlarý da bütün bütün açýldý; 

31 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Prizma, 4/158, Nil Yayýnlarý, Ýstanbul, 2004.
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zira her Müslüman Kur’ân’ý, Kur’ân’ýn ahkâmýný din adýna 
öðrenmek mecburiyetindeydi. Bu itibarla da âdetâ Kur’ân’ýn 
iniþiyle beraber bir ilim ve kültür seferberliði baþlamýþ oldu. 
Tabakat kitaplarýnýn kaydettiðine göre, Allah Resûlü’nün 
etrafýnda kýrk civarýnda vahiy kâtibi (Efendimiz’e gelen va-
hiyleri yazan sahabi efendilerimiz) vardý. Bunlar, sýradan 
okuma-yazma bilen insanlar deðildi.

O günlerde okuma-yazma o derece teþvik ediliyordu ki, 
Bedir Muharebesi’nde esir düþen kimselerin kurtuluþ fid-
yesi olarak, bir esirin on kiþiye okuma-yazma öðretmesi 
kararlaþtýrýlmasý önemli bir hadiseydi32 ve o güne göre çok 
ileriydi. Evet o gün, herkes okuma-yazmaya koþuyordu; 
zira hayatlarýný alâkadar eden, yepyeni ve orijinal bir þey 
vardý ortada. Bu, dindi, Kur’ân’dý. Dine susamýþ insan-
lar onu her yönüyle alacak, öðrenecek, hazmedecek ve 
hayatlarýna hayat yapacaklardý. Köylüsü-þehirlisi; evinde, 
baðýnda, bahçesinde Kur’ân için kalemi kulaðýnda bekli-
yordu ki, daha sonra, hadis ilmiyle çokça meþgul olanlar, 
‘kalemin kulakta olmasýný’ bu iþin âdâbýndan sayacaklardý. 
Böylece, belki de insanlýk tarihinde ilk defa Ýlâhi bir kitap, 
kýyâmete kadar kalacak, geçerliliðini koruyacak ve koruna-
cak þekilde tesbit ediliyordu.33

Avrupa’ya kaðýdý getirenler müslümanlardýr. Kur’ân’la 
öðrendiðimiz okuma yazma seferberliðinden sonra onca 
zaman geçmiþ olmasýna raðmen bizim Avrupa’ya kýyasla 
Kur’ân’a hizmet etme noktasýnda nerede olduðumuzu bir 
misalle anlatmaya çalýþalým:

32 Ýbn Sa’d, Tabakâtu’l-Kübrâ, 2/22.
33 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Sonsuz Nur, 3/123, 124, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 2005.
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1900 yýlýnda Kitab-ý Mukaddes’in çevirisinin yapýldýðý 
dil sayýsý 118 idi. 2000 yýlý sonunda ise bu sayý 383’e çýktý. 
Ýncil’in kýsmen çevirisinin yapýldýðý dillerin sayýsýný da bu 
rakama eklersek 2001 tarihi itibariyle 2261 rakamý ile 
karþýlaþýyoruz.34

Dünyada konuþulan irili ufaklý dil sayýsý 5000 civarýnda. 
Bunlarýn 1500 kadarý resmi dil. 3500 kadarý da küçük 
topluluklarýn konuþtuklarý yöresel diller. Demek ki Ýncil 
bütün dünya dillerinin yarýsýna çevrilmiþ durumda. Kutsal 
Kitab’ýmýz Kur’ân-ý Kerim ise ilk defa 1141 senesinde yani 
yeryüzüne indiriliþinin üzerinden ancak 5 asýr geçtikten 
sonra Latin diline çevrilmiþ.35

Netice olarak denebilir ki Ýslam âleminde Kur’ân-ý Ke-
rim’e hizmet etme noktasýndaki çalýþmalar yeterli deðil dir. 
Bunu tamamlamak da ancak Allah’ýn bize mesajý olan 
Kur’ân’ý okumak ve anlamakla, daha sonra da onu hak ve 
hakikat arayan insanlara ulaþtýrmakla olacaktýr.

Tek Harfine Halel Gelmeyen Kitap, Kur’ân’dýr

“Hiçbir yazar, eserinde, kendisinin ve eserinin koruna-
caðýný ve bahsettiði hakikatlerin bir gün bütün âleme 
yayýlacaðýný kesin bir dille ifâde edemez. Rahat döþeklerde, 
konforlu arabalarda ve her türlü imkân içinde hayat sürer-
ken bile, bütün tehlikelerden masûn ve mahfûz (korunmuþ) 
kalýp, vazifemizi tamamlayacaðýmýzý söyleyebilir miyiz? 
Evet, biz nasýl hayatýmýzý garanti edemezsek, eserimizin 
hayatiyetini de ayný þekilde garanti edemeyiz.
34 Önce Söz Vardý, Kutsal Kitap, s. 20, Yeni Yaþam Yayýnlarý, Ýstanbul, 2001.
35 Bkz.: Harun Han Þirvânî, Ýslam’da Siyasi Düþünce ve Ýdare, s. 306, Çev.: Kemal 

Kuþçu,  Nur Yayýnlarý, Ankara. 1965.
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Çok makaleler, kitaplar, þarkýlar bir ara liste baþý olur, 
sonra da söner ve unutulur gider; yerlerine yenileri ge-
lir, onlar da eskir ve bu hep böyle sürer gider. Halbuki, 
bizzat Kur’ân’da “Allah seni insanlardan koruyacaktýr.” 
(Mâide, 5/67) ve “Kur’ân’ý Biz indirdik ve onun koruyucu-
larý da Biz’iz.” (Hicr, 15/9) denilerek, Peygamberimizin de, 
Kur’ân’ýn da her türlü tehlike, yýpranma, sû-i kasd ve akla 
gelebilecek maddî-manevî taarruz ve tuzaklardan ma-
sûn ve mahfûz olduðu açýkça ilân edilmekte ve bu ilân 
geçerliliðini hâlâ muhafaza etmektedir, Kýyamet’e kadar 
da edecektir.”36

Kur’ân’dan Sonra Efendimiz’in Sünneti

Bize dinimizi öðreten birinci kaynak Kur’ân, daha sonra 
ise Efendimiz’in sözleri, fiilleri ve kabullerinden oluþan ha-
dis ve sünnettir. Kur’ân’dan sonra Efendimiz’in hayatýný ve 
sözlerini anlatan hadis eserlerini okumak dini öðrenmek de-
mektir. Bugün hadis kitaplarý açýklamalarý ile yayýnlanmýþ 
bulunmaktadýr. Bu kitaplardaki Efendimiz’in sünneti ve 
sözleri, o kadar büyük bir emekle bir araya getirilmiþlerdir 
ki, tek bir hadisi öðrenmek için çok uzun yolculuklar yapan 
sahabîler ve alimler vardýr. Bunlardan bir kaç misal vererek 
sadece okumamýz ve hayatýmýzda uygulamamýz için önü-
müzde duran hadislerin ne zorluklar ve ne büyük emekler-
le toplandýðýný görmüþ olalým:

Ýbn Cüreyc anlatýyor: “Ebû Eyyûb el-Ensârî (radıyalla-

hu anh) Medine’den kalkýp Mýsýr’da ikamet eden Ukbe b. 
Âmir’in (radıyallahu anh) yanýna gitti ve: “Sana bir mesele 

36 M. Fethullah Gülen, Ýnancýn Gölgesinde, 2/109-110, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 2002.
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soracaðým, bu meseleyi Resûlullah’ýn sahâbîlerinden bilen 
kimse kalmadý, yalnýz ikimiz varýz. Bir mü’minin kusuru-
nu örtmekle ilgili olarak Resûlullah’ýn söylediði sözleri nasýl 
dinlemiþtin?” dedi.

Yine meþhur sahabîlerden Câbir b. Abdillâh, sahabî 
Abdullah b. Uneys’in rivayet ettiði bir hadisi bizzat aðzýndan 
iþitmek için Medine’den Þam’a yolculuða çýkmýþtýr.

Ukbe: “Resûlullah’tan duydum, her kim dünyada bir 
mü’minin gizli suçunu örterse Allah da kýyâmet günü onun 
suçunu örter, buyurmuþtu,” dedi. Ebû Eyyûb bu rivâye-
ti dinledikten sonra hayvanýna binerek Medine’ye döndü. 
Yol eþyasýný çözmeden halka bu hadisi nakletti.”37 

Abdullah b. Büreyde diyor ki: “Peygamberimiz’in sa-
hâbîlerinden bir zât bir tek hadisi ilk râvisinden (hadisi rivayet 

eden kiþi) dinlemek için (Medine’den kalkarak) tâ Mýsýr’a Fedâle b. 
Ubeyd’in (radıyallahu anh) yanýna gitmiþti.”

Ubeydullah b. Adiyy diyor ki: “Ali’de (radıyallahu anh) bir 
hadis olduðunu duymuþtum. Ölür de baþkasýndan öðre-
nemem endiþesiyle yola çýktým. Irak’a Ali’nin (radıyallahu anh) 
yanýna gittim.”38

Kültür mirasýmýzýn en temel kaynaklarýndan Kur’ân 
ve Sünnet’in öncelikle bilinmesi, dolayýsýyla bu iki te-
mel kaynaðýmýzý anlatan ve açýklayan eserlerin okunmasý 
gerektiði, onlarýn ne büyük emek ve gayretlerle bir araya 
getirildiðini anlatan bu misallerden sonra daha iyi anlaþýlmýþ 
olacaktýr.

37 Ýbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l-Ýlm, 1/93.
38 Ýbn Hacer, Fethü’l-Bârî, 1/128.
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Kur’ân Okurken Dikkat Edilecek Hususlar

Ýmam Gazâlî Kur’ân okunurken dikkat edilmesi gereken 
hususlarý þu þekilde bildirmiþtir:

1- Tefekkür (Düþünmek): Kur’ân okurken düþünmek þarttýr. 
Çünkü Kur’ân okumaktan gâye onun manasýný düþün-
mektir. Hz. Ali: “Ýçinde düþünme olmayan okumanýn hayrý 
yoktur.” derken bu gerçeði ifade etmektedir. Bir alimin de 
þöyle dediði bildirilir: “Manasýný anlamadýðým ve kalbimin 
nasibi içinde bulunmayan bir âyeti okuduðum zaman on-
dan sevap elde ettiðime inanmýyorum.”39

2- Anlamaya çalýþmak (Tefehhüm): Kur’ân okurken an-
lamaya çalýþmak ve ders almak, bir bakýma onu anlayýp 
uygulamaktýr. Nitekim üç günden az bir müddette Kur’ân’ý 
okuyup hatmetmenin Kur’ân’ýn manasýný anlamamayý 
netice vereceðini bizzat Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
bildirmiþtir.

3- Kendine hitap edildiðini bilmek (Tahsis): Kur’ân’daki 
âyetler Efendimiz’e mahsus olarak inmemiþtir. Âyetlerin 
inmelerine sebep olan olaylar söz konusu olsa da sebebin 
hususi olmasý hükmünün umumi olmasýna engel deðildir.

4- Hissetmek (Teessür): Kur’ân’ý okurken anlatýlan hususa 
göre üzüntü, korku, ümit ve daha baþka sýfatlarla onu his-
setmek gerekir.

5- Allah’tan dinler gibi hissedinceye kadar ilerlemek (te-

rakki) bu da artýk Kur’ân okumanýn en ileri makamýdýr. Onsuz 
bir an bile yaþayamamayý netice verecek bir haldir.40

39 Gazalî, Ýhyâ-i Ulûmi’d-Dîn, 2/282, Bedir Yayýnevi, Ýstanbul, 1974.
40 Gazalî, Ýhyâ-i Ulûmi’d-Dîn, 2/297, Bedir Yayýnevi, Ýstanbul, 1974.
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1- Nasýl Okumalý?

Nasýl okumak gerektiðine dair kalýp fikirler ileri sürmek 
kesinlikle doðru deðildir. Fakat kitap okumaktan tam bir isti-
fade, okunan kitaplarýn satýrlarý arasýnda dolaþmakla deðil, 
ancak kitabýn ifade ettiði mânâya yönelmekle olacaktýr.

Kitabýn nasýl okunmasý gerektiðine dair bazý yöntem-
ler ve kurallar vardýr. Bu bölümde bunlar sýranalacaktýr. 
Öncelikle E. L. Thorndike’nin iki cümlesini aktaralým:

“Bir paragrafý anlayarak okuma bir matematik prob-
lemini çözmeye benzer. Nasýl problemin çözümünde 
öðelerini deðerlerine göre kullanma ve aralarýndaki iliþkiyi 
doðru kurma bir zorunluluksa, paragrafý oluþturan söz-
cükleri de doðru algýlama, birbirleriyle iliþkilerini bulma, 
yansýttýklarý düþünceyi ve düþünce düzenini görme de öy-
lesine bir zorunluluktur.”41 Bu söz, okumak için dikkatin ne 
derece önemli olduðu ve okunan yerin anlaþýlmasý için göz 

41 Emin Özdemir, Okuma Sanatý, s. 31, Ýnkýlâp Kitabevi, Ýstanbul. tsz.
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önündeki metnin nasýl ele alýnmasý gerektiðini anlatmasý 
bakýmýndan önemli bir tespittir.

Ayrýca belirtmek gerekir ki okumak için zaman ve yer 
arayýp durmaya gerek yoktur. Okulda, evde, vasýtalarda, 
gece-gündüz her zaman okumak mümkündür. Okuma 
aný içinde bulunulan andýr. Okumak için baþka bir zamaný 
beklemek, hiçbir zaman okumamaya sebep olacaktýr.

“Denilebilir ki, herkesten, her þeyden, hatta ekmek ve 
sudan fazla okumaya ihtiyaç vardýr. Alelâde okuma biçi-
mi, bilgi açlýðýmýzý gidermez. Bunun için hayatýn her ka-
demesinde olduðu gibi, okuma-anlamada da bir plan ve 
program gerekir. Okumayý sürekli bir davranýþ biçimine 
dönüþtürmek ve okunanlardan en üst düzeyde istifade 
edebilmek için birtakým prensipleri bilmek ve uygulamak 
artýk kaçýnýlmaz olmuþtur.

Gördüklerimiz ve yaþadýklarýmýz tecrübeyi; okuma da bil-
giyi kazandýrýr. Baþarýnýn ilk sýrrý, tecrübeleri bilgiyle destek-
lemek, yahut bilgiyi tecrübeler ile pekiþtirmektir. Ýþte bunun 
için her insanýn bol bol okumaya ihtiyacý vardýr. Ancak zih-
nin istenilen olgunluða eriþmesi, okunanlarýn anlaþýlmasýna 
baðlýdýr. Bir yazýyý tam manasýyla anlamak, baþlý baþýna bir 
sanattýr. Biz bu sanatýn adýna “okuma-anlama” diyoruz. 
Okunan bilginin özümlenmesi ve kültüre dönüþmesi, anla-
makla mümkündür. Bu bakýmdan okuma ve anlama, kural-
lara uygun bir davranýþ biçimi olmalýdýr.”42

Okurken, not alarak, tartarak, tartýþarak, tekrarlaya-
rak, benimseyip sindirerek, geniþletip tazeleyerek, göz-

42 Ýskender Pala, Milli Eðitim Dergisi, s. 29, Ekim 1990.
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leyip örnekleþtirerek okumalýyýz. Alain’e göre “Bir kitabý 
baþtan aþaðýya okumak gereksiz. Kalem elde okumalýsýnýz. 
Yapýlacak iki iþiniz olacak. Birincisi, okuduðunuz bütün 
önemli yerleri alfabe sýrasýna göre, eserin sayfasýný, hatta 
satýrýný belirterek not edeceksiniz. Ýkincisi, maddelere göre 
onlarý sýralayacaksýnýz.”

Büyük bir kitabý, büyük bir adamý dinler gibi kuvvetli bir 
düþünce ile okumak, satýrlar üzerinde düþünmek gerekir. 
Ancak bundan sonradýr ki, kitap bizim kiþiliðimize girer, biz-
den bir parça olur; hayatýmýzý ve düþüncelerimizi etkiler.

Okumanýn beþ ilkesi

a. Okumaya Gerçekten Niyet Etmek ve 
Bütün Dikkati Okunan Þeye Vermek

Ýnsan pek çok deðiþik etkinin altýnda olduðu için deðil, 
gerçekten okumak gereken sebeplerden dolayý okuma-
ya niyet etmelidir. Daha sonra da kitap okumaya, büyük 
deðer verdiði diðer iþleri gibi ehemmiyet vermeli ve kendini 
vererek okumalýdýr.

“Doðru okumanýn þartý, doðru anlamaktýr; doðru 
anlamanýn þartý ise okunan metni veya baþka bir þeyi/ko-
nuyu dikkatlice üzerinde düþünerek okumaktýr. Bir bakýma 
anlamak düþünmeye baðlý olmaktadýr. Tam bir okumanýn 
gerçekleþmesi ancak bu yolla mümkün olsa gerektir.”43

b. Çeþitli Okuma Tekniklerini Yakýndan 
Tanýyýp Uygulamasýný Öðrenmek

Bu noktada þu tavsiyelere uymak faydalý olacaktýr:
43 Ejder Okumuþ, Kitap Dergisi, Temmuz, 1996.
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“a- Okunacak metni tanýyýnýz, sýnýflandýrýnýz. Metni 
hangi amaçla ve hangi okuma tekniði ile okuyacaðýnýza 
karar veriniz.

b- Dudak kýpýrdatmaktan, seslice ve mýrýltýlarla oku-
maktan kaçýnýnýz.

c- Ana düþünceyi belirleyiniz.

d- Ýleri geri sýçramalý, tekrarlý ve duraklamalý okuma 
yapmayýnýz. Görme sýnýrlarýný büyütmeye çalýþýnýz.

Hýzlý okuma teknikleri ile okumanýzý kolaylýkla 
geliþtirebilirsiniz. Beynimizin gücü, gözümüzün yetenekleri 
buna ve fazlasýna imkan verecek kadar sýnýrsýzdýr. Ne ka-
dar güçlü niyet eder ve yoðunlaþýrsanýz, o kadar hýzlý ve iyi 
okursunuz.”44

c. Not Almak, Fakat Notlarý Asla Hafýzanýn 
Yerine Koymamak

Mükemmel not almak için þu üç hususa dikkat etmek 
gerekir:

a- Herkesin not alma yol ve yöntemini kendisi bulmasý 
esastýr.

b- Alýnan notun niteliði/içeriði ile okumada edinilen ni-
yet/belirlenen amaç tam uyumlu olmalýdýr.

c- Not almak mekanik bir etkinlik deðil, sýnýrsýz beyin 
gücümüzü akýllýca kullanmak olarak algýlanmalýdýr.

Not tutarken kesinlikle unutulmamasý gereken bir husus 
da notlarý asla hâfýzanýn yerine koymamak gerektiðidir.45 

44 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 3’den özetle, Mart-Nisan 1998.
45 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 4’den özetle, Mayýs-Haziran 1998.
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Aksi taktirde “nasýl olsa not alacaðým” diye okunan yerle-
rin zihinde yer etmesine engel olunmuþ olur.

Ayrýca hafýzada tutulamayan hususlarý yazmak 
Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) de tavsiyelerindendir. 
Ebu Hureyre (radýyallahu anh) anlatýyor: “Ensardan bir zat 
Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a (hâfýzasýný) þikayet ederek dedi 
ki: “Ey Allah’ýn Resûlü! Ben Sen’den hadis iþitiyorum, çok 
hoþuma gidiyor, ancak hafýzamda tutamýyorum. Resûlullah 
(aleyhissalâtu vesselâm) ona þu cevabý verdi: “Sað elini yardýma 
çaðýr!” ve eliyle yazma iþareti yaptý.”46

d. Bir İndex (Konu/Kavram) Yaparak Notlarý Deðerlendirmek. 
Sonuç Çýkarýp Yeni Okuma Hedefleri Belirlemek

Bu ilke, kendinden önceki üç basamaðýn benimsenme-
sine dayanmaktadýr. Ýndex yapmak için þu hususlara dik-
kat etmek gerekmektedir:

“a- Nerede ve ne zaman olursa olsun akýnýza gelen fikri, 
gönlünüze doðan düþünceyi bir yere yazýn. Unutmayýn not 
alma alýþkanlýðý uzun deneyimlerle elde edilir.

b- Kitabýn önüne, arkasýna veya boþluklarýna yazdýðýnýz 
notlarý fiþlere aktarýn. Fiþlerin kendi belirleyeceðiniz bir ye-
rine bir baþlýk ve kitabýn kýsa bir bibliyografyasýný ekleyin. 
Ýlham olunduðunuz düþünceleri de fiþin bir kenarýna özel 
bir iþaretle not edin.

c- Fiþlerinizi toplayýp biriktirdikten sonra onlarý tek tek 
okuyarak sýnýflandýrýn. Bir zarfýn içine koyarak üzerine bir 
konu baþlýðý yazýn. Unutmayýn, fiþler, istediðiniz zaman çe-
kip kullanabileceðiniz düþünce bankanýzdýr.

46 Tirmizî, Ýlm, 12.
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d- Bu konuda ayrýntýlý bilgi için araþtýrma tekniklerine 
dair eserleri ve öðrenmeyi öðrenmekten söz eden kitaplarý 
okumanýzý özellikle öneririz.”47

e. Her Zaman Müracaat Edilebilecek 
Bir Kütüphane Kurmak

Ýlk dört adýmdan sonra insanýn elinde, önemli kýsýmlarýn 
altýnýn çizildiði, sayfa kenarlarýna notlarýn çýkarýldýðý ve in-
deksi hazýrlanýlan kitaplardan oluþan bir kütüphane olmuþ 
oluyor.48

OKUMANIN BEÞ ÝLKESÝ

47 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 5’den özetle, Temmuz-Aðustos 1998.
48 Ahmet Nedim Serinsu, Kitap Haber Dergisi, Sayý: 6’dan özetle, Eylül-Ekim 1998.
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Okurken Genel Olarak Nelere Dikkat Etmeli?

Okumanýn ilk aþamasý, okumaya hazýrlýktýr. Okunacak 
yazý kýsa ise dikkati yazýya vermek yeterlidir. Ancak oku-
ma iþlemi sürekli ve önemli ise, öncelikle plân yapmak 
gerekir. Bir sisteme girmeyen plânsýz okumadan, iyi so-
nuç almak zordur. Özellikle ders çalýþma amacýyla oku-
mak mutlaka plânlý olmalýdýr. Sözgelimi, okuma iþlemi her 
gün ayný saatte baþlamalý, kararlý ve sabýrlý çalýþma tem-
posu uygulanmalýdýr. Yani ne okuyacaðýmýzý, ne amaçla 
okuyacaðýmýzý iyi bilmemiz gerekir.

Ayrýca hangi türden yazý olursa olsun her þeyden önce 
okuduðumuzu anlamamýz gerekir. Anlamanýn ilk þartý, dik-
kat etmektir. Dikkat edilmeden okunan bir yazýnýn gözle-
rimizi yormaktan baþka bir yararý yoktur. Zihnimizi yazýya 
toplamamýz gerekir. Okuma isteði aðýr aðýr yapýlýr ve her 
cümlenin üzerinde durularak sürer. Anlaþýlmayan cümle 
yeniden okunmalýdýr. Anlamý bilinmeyen kelime ve deyim-
ler ile, kullanýldýklarý yerler, incelenmeli ve öðrenilmelidir.

Þüphesiz, okunan kitaplardan ibret almak çok önemli-
dir. Hayat hikâyeleri okunan insanlarýn faydalý fikirlerinden 
hisseler kapmayýp kötü örneklerden dersler çýkarmamak 
boþuna zaman ve emek harcamak demektir. Gerçi verim-
li okumamak bile hiç okumamaktan iyidir; ama madem 
okumak gerek, niçin en ideal olan yapýlmasýn ki?

Bir kitabý bir defa okumakla kenara atmamak, zaman 
zaman tekrar okumak gerekir. Öðrenmenin, bellemenin 
ilk þartý tekrardýr. Her okuduðumuzu ve gördüðümüzü 
aklýmýzda tutamayýþýmýz, psikolojik ve fizyolojik bir gerçek-
tir. Bir kitap þehir gibidir. Yalnýz bir kere gezmek yeterli 
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olmayabilir. Mümkünse þehirde biraz kalmak, bazý mühim 
yerleri dikkatle ve tekrar gezmek faydalý olur.

Bir eseri düþüne düþüne ve tenkitçi gözle okumak gere-
kir. Okumak ayný zamanda düþünmek ve gözlem yapmak 
demektir. Gözlem ise ancak aktif ve diri bir varlýkla faydalý 
ve mümkün olabilir. “Düþünmeden okumak körletir, oku-
madan düþünmek yanýltýr.” Yazarý sorguya çekebilmek, 
eserin derinliklerine dalmak gerek. Macoulay, “Dikkatlice 
okunmuþ bir sayfa, hýzlýca okunmuþ bir ciltten iyidir.” der-
ken Oscar Wilde þunu ifade eder: “Eðer insan bir kitabý oku-
duktan sonra onu, tekrar tekrar okumaktan zevk almýyorsa, 
o kitabý okumuþ olmasýnýn bile hiçbir deðeri yoktur.”

Okumanýn gayesi bir þey halletmek ve düþünerek 
zekâyý kibarlaþtýrmak olduðuna göre; yük olacak, sindi-
rilemeyecek bilgiler hiç öðrenilmese daha iyi olur. Beyni 
yýðýn yýðýn bilgi ve olaylarla doldurmaktan ne çýkar? 
Kafalar bilgiyle þiþmemeli; fakat beslenmelidir. Dolmamalý, 
fakat saðlamlaþmalýdýr. Okunan bilgiler hayata ve kana 
karýþmazsa veya tam öðütülmezse ambarlarda bekleyen 
tohumdan farksýz olur.

Okuma iþlemi, anlayarak ve zevk duyarak tamamlan-
dýktan sonra metnin ne demek istediðini, yazarýn fikirlerini 
yorumlamak, bu konudaki baþka bilgiler ile karþýlaþtýrmak 
ve ileri sürülen fikirleri eleþtirmek gerekir. Ayný konuda-
ki deðiþik görüþleri inceleyerek kendi fikirlerimizi saðlam-
laþtýrmak, o konuyu asla unutmamak demektir.

Özetlenebilecek þekilde olan eserleri okuduktan sonra 
ana hatlarýný yani þahýslarý, yeri, zamaný, olayý, fikirleri not 
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almak, zaman kaybýný önler. Kitabýn okunduðu belli olmalý, 
baþka zaman da göz izleri takip edilebilmelidir.

Kitaplarýn akýttýðý “hayat suyu” yudum yudum içilerek 
tadýna varýlabilmeli. Ýyi bir kitabý çabuk çabuk okumak, 
meþhur bir müzeyi koþar adým gezmeye benzer. Acele oku-
mak ancak bulanýk ve gelip geçici bir iz býrakýr. Yalnýz, ace-
le okumakla hýzlý okumayý birbirine karýþtýrmamak gerekir.

Ýmânî ve fikrî eserleri konulara aþinalýk kazanmak için ilk 
önce sürekli okumak, sonrakilerde dikkatle ve inceleyerek 
okumak uygun olur. Okumanýn baþarýlý olabilmesi için ses-
li, hatta sessiz okumalarda bile noktalama iþaretlerine dik-
kat etmek gerekir. Noktalama iþaretleri, okuma sýrasýnda 
sese, vurguya, jest ve mimiklere dönüþür.

Dikkatleri toplamadan, göz kitapta, kulak baþka þeyle 
meþgulken okumak da zihinde yalnýz gölge fikirler býrakýr.49

Okuma Teknikleri

“Okuyucularý ikiye ayýrýrým; hatýrlamak için okuyanlar, 
unutmak için okuyanlar.” (William Lyon Phelps)

Okuma kabiliyetini ilerletmek amacýyla bugüne ka-
dar çeþitli yöntemler geliþtirilmiþ ve bunlarýn birçoðu cid-
di baþarýlar elde etmiþtir. Her kabiliyetin olduðu gibi 
okuma kabiliyetinin de geliþtirilmesi, sabýrlý ve devamlý 
uygulamayla mümkündür. Okuyucu da belli esaslarý gö-
zeterek bu gayreti gösterdiði takdirde hýzlý ve yeterli bir 
okumayý gerçekleþtirmek için baþkasýnýn yardýmýna ihtiyacý 
olmadýðýný görecektir.

49 İbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliği, s. 73-75’den iktibasla, Sim Yayıncılık, Ankara, 1999.



NASIL OKUMALIYIZ?

56

Okuma kabiliyetinin geliþtirilmesinde, “hýzlý ve yeterli 
okuma” tarifinden de anlaþýlabileceði gibi, iki hedef esastýr: 
1- Hýzlý okumak, 2- Daha iyi anlamak. Hem daha hýzlý oku-
yup hem de iyi anlamak, ilk bakýþta biraz terslik arz eder 
gibiyse de iþin aslý daha farklýdýr. Sayýsýz araþtýrmalar, an-
lama ve kavramanýn da hýzla birlikte geliþme gösterdiðini 
ortaya çýkarmýþtýr. Aðýr okuyan ve hýzlý okuyan kimse-
ler arasýnda, okuduklarýný kavrama bakýmýndan yapýlan 
karþýlaþtýrmalarda netice hemen hemen her defasýnda 
hýzlý okuyanlar lehinde ortaya çýkmýþtýr. Bunun baþlýca 
sebebini, hýzlý okuyanlarda dikkatin daha iyi bir þekilde 
yoðunlaþtýrýlmasýnda ve daðýlma fýrsatý bulamamasýnda 
aramak gerekir. Dikkat teksifi (yoðunlaþmasý), okumada son 
derece önem taþýyan bir unsurdur.50

“Öncelikle bir bütünlük içerisinde etraflýca düþünerek, 
tabii baðlamýna dikkat ederek ve öncesi ve sonrasýndan ko-
parmadan okumak, doðru okumanýn olmazsa olmaz þartýdýr. 
Okuma yönteminin temelinde bu þart bulunmaktadýr. Bu 
þarttan aslýnda okumanýn yöntemlerinden birinin anlama 
olduðu kendiliðinden ortaya çýkmaktadýr.

Okumanýn bir yönteminin de karþýlaþtýrma olduðunu 
söyleyebiliriz. Karþýlaþtýrma, okumanýn sonucunda doðru 
bilgiye ulaþmada, olumlu çýkarýmlar elde etmede vazge-
çilmez bir yöntemdir. Okuyucu, okuduðunu doðru olarak 
anlamanýn, metnin sahibinin kastettiði manayý yakalamanýn 
yaný sýra okuduðu þeylerin doðruluðunu ya da yanlýþlýðýný 
çeþitli karþýlaþtýrmalar yoluyla test ederse, okuduðu konuda 
daha detaylý ve mukayeseli zengin bilgiler elde eder.

50 Bkz.: Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s.78-79, Nesil Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.
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Karþýlaþtýrma çerçevesinde deðerlendirilecek bir husus 
da okunan metin veya ifadelerde yararlanýlan kaynaklarýn 
ve gösterilen dipnotlarýn doðru bir þekilde ve dürüstçe ve-
rilip verilmediðini, verilen kaynaklarla karþýlaþtýrarak test 
etmektir. En azýndan çok önemli konularýn ele alýndýðý yer-
lerde böyle bir karþýlaþtýrma doðru bilgiye ulaþmada önem-
li bir yöntemdir.

Ayrýca kitap veya yazýlý bir metni okurken mutlak 
doðrularmýþ gibi okumamak gerek. Böyle bir okuma 
okuyucuyu aktif deðil, pasif konuma düþürür veya etken 
deðil, edilgen bir pozisyona kaydýrýr. Dolayýsýyla okuyucu 
doðru yanlýþ demeden okuduðu þeyleri kabul eder ve her 
okuduðu kitabýn yörüngesine girer. Bu ise okumayý balta-
lar, kýsýrlaþtýrýr.”51

Gerçek ve Aktif Okuma, Kavrama

a. Niçin Okuduðumuzu Bilme

Aktif ve anlayarak okumada dikkat edilmesi gereken 
birinci husus, okuma faaliyetinin mutlaka bir kitabý veya 
makaleyi niçin okuduðumuzu bilmek, bu kitap veya ma-
kaleden neler beklediðimizin þuuru içinde olmaktýr. Bu, 
anlayarak okumanýn anahtarýný teþkil eder. Bu bakýmdan, 
bir kitabý okumaya geçmeden önce, kitabýn muhtevasý 
hakkýnda bilgi sahibi olmak ve bu kitabý okumakta-
ki maksadýmýzý iyice tespit etmekte fayda vardýr. Bunun 
için kitabýn arka kapaðýndaki tanýtýcý yazýdan, fihristten, 
ön söz ve takdim yazýlarýndan, bölüm baþlýklarýndan, bö-
lüm özetlerinden faydalanýlabilir. Böylece kitaptan neler 
51 Ejder Okumuþ, Kitap Dergisi, Temmuz, 1996.
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bekleyeceðimizi tespit etmiþ ve kitap boyunca ilerledikçe, 
hem okuduklarýmýzý daha iyi hazmetmek ve hem de ileride 
gelecek bilgiler hakkýnda tahminlerde bulunarak bu bilgile-
re zihnimizi hazýrlamak imkânýný elde etmiþ oluruz.

b. Fikirleri Deðerlendirip Karþýlaþtýrma

Diðer bir husus da, okuma faaliyeti aktif ve canlý bir þekilde 
devam ederken okunan fikirlerin deðerlendirilmesidir. 
Bu kavramanýn bir baþka unsurudur. Bunu bir bakýma, 
bir sohbete de benzetebiliriz. Týpký bir sohbet sýrasýnda 
karþýmýzdakini dinlerken, “Anlýyorum,” Size hak veriyo-
rum,” “Bu hususta sizinle ayný fikirde deðilim,” “Meseleyi 
nereye götürmek istediðinizin farkýndayým,” gibi olum-
lu veya olumsuz yorumlarla görüþümüzü ifade etme-
miz gibi, aktif okuma sýrasýnda da yazarýn fikirlerini ayný 
þekilde deðerlendirmeye tâbi tutar, kendi bilgi, tecrübe ve 
düþüncelerimizle karþýlaþtýrýrýz. Aktif okuma, mutlaka ten-
kit etmek demek deðildir. Yazarýn bütün görüþlerini bel-
ki aynen benimseyebiliriz; ancak bu benimseme kararýna, 
görüþlerin “süzgeçten geçirilmesinden” sonra varýlmýþ 
olmasý gerekir.

Þu da unutulmamalýdýr ki, fikirleri deðerlendirip karþý-
laþtýracaðýmýz kýstaslar, kendi kültür ve medeniyetimizin te-
mel esaslarý olan, Kur’an ve hadis baþta olmak üzere bilgi-
nin kaynaklarý kabul edilen hususlardýr.

c. Önemli Noktalarý Seçebilmek

Aktif okumanýn bir baþka belirtisi, önemli noktalarý se-
çebilmektir. Hiçbir yazýnýn her cümlesi ve her paragrafý 
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ehemmiyet yönünden birbirine eþit olmaz. Ana fikirleri 
ihtiva eden birinci derecede mühim kýsýmlar yanýnda, sa-
dece göz gezdirmekle yetinilecek ikinci dereceden kýsýmlar 
da her okuma parçasýnda mevcuttur. Ýyi bir okuyucu, 
bu ehemmiyet farkýný ayýrt edebilen ve gayretini, gere-
ken yere lâyýk olduðu kadar yoðunlaþtýrabilen kimsedir. 
Bunun, okuma hedefinin tespiti ile yakýn ilgisi vardýr. Niçin 
okuduðumuzdan emin bulunduðumuz bir kitabýn, okuma 
veya araþtýrma gayemizle ilgili bölümlerini, paragraflarýný, 
cümlelerini ayýrt edebilir ve asýl gayretimizi bu kýsýmlar üze-
rinde toplayabiliriz.

d. Hedef Peþinde Olma

Kavramanýn yardýmcý unsurlarý arasýnda, okuyucunun 
umumî manada bir hedef peþinde olmasýný da saymak ge-
rekir. Baþka bir tabirle, okuyucu, kendi kendisine karþý bir 
meydan okuma içinde olmalýdýr. Okuma faaliyetinin sona 
ermesiyle birlikte okuyucunun bilgi ve anlayýþ seviyesinde 
bir deðiþme olmasý, bir inkiþaf meydana gelmesi, kavrama-
ya yardýmcý olduðu kadar, okuma için de bir þevk ve enerji 
kaynaðý oluþturabilecek bir hedeftir.

Bütün bunlar, ayný zamanda, zihnî faaliyetleri, oku-
nan malzeme üzerinde yoðunlaþtýrabilmenin de þartla rý 
arasýndadýr. Ýþin aslýnda, dikkatin yoðunlaþmasý, kavrama-
nýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bu iki unsurdan birine olum-
lu veya olumsuz yönde tesir eden bir faktör, diðerine de 
ayný yönde tesir eder. Bu sebepten, zihnimizi okumakta 
olduðumuz malzeme üzerinde yoðunlaþtýrabildiðimiz öl-
çüde, kavrama seviyemizi de yükseltmiþ oluruz. Göz ha-
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reketlerinin ritmik bir seyir takip etmesi, duraklama sayý 
ve müddetinin düþürülmesi ve geri dönüþlerin önlenmesi, 
ayný zamanda dikkat daðýlmasýný ve zihnin baþka mevzula-
ra kaymasýný da önleyecek tedbirler arasýndadýr.52

e. Özet Çýkarmak

Okunan kitabýn veya metnin ana hatlarýný içeren bir 
özetini çýkarma da aktif okumanýn belirleyici unsurlarý 
arasýndadýr. Bu özetler daha sonra orijinal metinle 
karþýlaþtýrarak okunan metni veya kitabý kavrama seviyesi 
belirlenmiþ olur.

f. Not Almak

Not alma, okuma esnasýnda olabileceði gibi okuma bit-
tikten sonra da olabilir. Not almanýn okuma faaliyetinden 
sonraya býrakýlmasýnda iki yönden fayda vardýr. Birincisi, 
okuma faaliyeti baþka bir faaliyetle kesilmemiþ olur. Ýkincisi 
de, kazanýlmýþ bulunan bilgi, aradan bir müddet geçtikten 
sonra not çýkarmak vesilesiyle tekrarlanmýþ ve daha iyi haz-
medilmesine zemin hazýrlanmýþ olur. Okuma sýrasýnda not 
çýkarýlacak yerleri, sayfa kenarlarýna sonradan silinebilecek 
þekilde iþaretler koymak þeklinde tespit etmek mümkündür. 
Daha sonralarý bu iþaretli kýsýmlar ayrý kartlara not alýnabilir.

Kitaplarda önemli yerlerin altýný çizmek daha sonra o 
kitaba tekrar baþvurulduðunda aradýðýný bulma adýna da 
kolaylýk saðlamaktadýr. Bazen de sadece kitabýn önemli 
yerlerini çizmekle yetinmeyip, kitabýn kenarlarýna; “Bu hu-
sus, baþka yerdeki þu zâtýn dediði ile uyum içinde. Þurada 
mantýksal bir boþluk var. Burada bir zýtlýk var. Þurada his-
52 Bu hususlara, hýzlý okuma bölümünde daha geniþ olarak deðinilecektir.
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sî bir boþluk var. Burada da demagoji yapýlmýþ.” þeklinde 
okuyucunun kendi mütalaalarýný not etmesi de fikirleri 
deðerlendirme adýna terkib ve kýyas kabiliyetini geliþtirecek 
ve okunan bilgilerin daha kalýcý olmasýný saðlayacaktýr. 
Daha sonra not edilen bu bilgiler, o konuda bir þeylerin 
yazýlacaðý veya söyleneceði durumlarda kiþiye daha engin 
ufuklar ilham edecektir.

g. Sual Sormak

Okunan malzeme üzerinde sonradan kendi kendine 
sorular sormak veya bu mevzuda baþkalarýndan bize sual 
sormalarýný istemek okunan metni daha iyi kavrama adýna 
önemli bir ölçüdür. Böylece verdiðimiz cevaplarla orijinal 
metni karþýlaþtýrarak, önem taþýyan unsurlarý doðru bir 
þekilde hatýrlayýp hatýrlamadýðýnýzý kontrol etmek de müm-
kün olabilecektir.

Ýbn Abbas’a: “Bu ilmi ne ile öðrendin?” diye sorulunca 
o da þu cevabý vermiþtir: “Çok soran bir dil ve çok düþünen 
bir akýl ile.”

Soru sormanýn sadece okunan bir metinden olmasý da 
gerekmez. Baþkalarýna, benzer konuda okumadýðýmýz eser-
lerden sorular sorarak da o konudaki bilgileri geliþtirmek ve 
kavramak mümkündür. Nitekim, Ýmam Gazalî’ye: “Ýlimdeki 
bu yüksek makama nasýl eriþtiniz?” diye sorulduðunda þu 
cevabý vermiþtir: “Bilmediðimi sormaktan çekinmeyerek.”

h. Sohbetler

Okunan bir kitap üzerinde tanýdýklarla sohbetlerde bu-
lunmak, bilginin hatýrlanmasýnda ve hazmedilmesinde 
yardýmcý olacaðý gibi, ayný mevzulara baþkalarýnýn gözüyle 
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bakma ve deðiþik yorumlar getirebilme imkânýný da bera-
berinde getirir.

Halim Baba adlý büyüðümüzün þu sözleri bizi hem gül-
dürür hem de ibret almamýzý saðlardý: “Alim ile sohbet, 
lülü-i mercan incidir. Câhil ile sohbet âkýbet-i câný incitir.” 
Yine ayný büyüðümüzden þunu da duymuþtum: “Âlim ile 
sohbet et, alýrsýn mertebe. Câhil ile sohbet etme, dönersin 
merkebe.”

ý. Kendini Vererek Okumak

Kitap okurken kendini vererek okumak da kavramayý 
etkileyen hususlar arasýndadýr. Aklýnda bin bir düþünce 
ile gözler kitapta, zihin baþka yerde olursa, o okumanýn 
pek bir þey vereceði söylenemez. Nitekim kitaplarda Kâtip 
Çelebi’nin, bazen bir kitabýn üzerinde kendisini unuttuðu, 
odasýnda güneþin batmasýndan doðmasýna kadar mum 
yandýðý ve hiç usanmadan okuduðu bildirilmiþtir.

Yine Marifetnâme sahibi Ýbrahim Hakký Hazretleri okur-
ken yemeyi-içmeyi bile unuturmuþ. Ünlü Ýslâm âlimi ve 
müfessir Ömer Nasuhi Bilmen demiþtir ki: “Küçük yaþla-
rýmda elime geçen eserleri bir gecede okuyup bitirirdim. 
Gözlerim kan çanaðýna döner, sýhhatim bozulurdu. Annem 
gecenin geç saatlerinde gelir, islenmiþ lâmbanýn camlarýný 
siler, bazen de, artýk yat diye üflerdi.”

“Cehalet koca bir milleti esaret altýna alýr” diyen Ahmed 
Mithat Efendi, ekmek parasýný kitaba verir, pek çok okur-
du. Okumaya çok düþkünlüðü, O’nu “Ayaklý kütüphane” 
ve Türk milletinin büyük bir hocasý (Hâce-i Evvel’i) yapmýþ 
ve 226 kitap yazdýrmýþtý.
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Büyük âlim Ýbn Teymiye, kitap okumaya baþlamadan 
önce beline kadar uzayan örgülü saçlarýný duvardaki bir 
çiviye asýp öyle kitap okumaya baþlardý. Uykusu gelip de 
baþý önüne düþtüðünde çiviye asýlý saçlarý canýný yakarak 
uyumasýna engel olurdu. Bu ilim âþýðýnýn, böyle azimli 
çalýþmalarý neticesinde vefat ettiðinde, ardýnda bin kadar 
büyük eser býrakmýþtý.53

Leonardo da Vinci meþhur eseri “Son yemek” tablo-
sunu 10 yýlda tamamlamýþ ve kendisini yaptýðý iþe öyle 
vermiþtir ki öðrendiðimiz kadarýyla günlerce yemek yeme-
sini bile unutuyormuþ.

Ömer Rýza Doðrul Mehmet Akif’in kendini okuma-
ya nasýl verdiðini anlatýyor: “Akif gibi okuyana nadir te-
sadüf olunur. Bir eserden ne öðrenmek mümkünse hep-
sini lâyýkýyla, unutmayacak bir halde öðrenmeden eseri 
býrakmazdý. Okuduðu her eseri birkaç kere okumaktan çe-
kinmez, iyice anlamadýðý her noktayý erbabýna müracaat 
ederek lâyýkýyla anlamadan eseri býrakmazdý.”

Mithat Cemal de Akif için þöyle demiþtir: “Okurken de 
yazarken de baþýnýn bütün melekeleriyle çalýþkandý. “Oku-
dum” demesi “Anladým” demekti.”54

j. Hazmederek Okumak

Okunan eseri hazmederek okumak da aktif ve anla-
yarak okumayý dolayýsýyla kavramayý kolaylaþtýran husus-
lardandýr.

“Saðlam vücutlu olan kimseler, çok yiyenler deðil, iyi 

53 Ýbrahim Refik, “Zaman Þuuru”, Sýzýntý, s. 153, Mayýs, 1990.
54 Alim Kahraman, Okumaya Giriþ, s. 23, Yedi Ýklim Yayýnlarý, Ýstanbul, 1988.
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hazmedenlerdir.” Bu sebeple güzel bir kitabý birkaç defa 
okumak, gerekli notlarý almak, beðendiðimiz cümleler üze-
rinde baþýmýzý kaldýrarak düþünmek, yani onu hazmetmek 
ondan daha iyi faydalanmayý saðlar.

Kazanýlan bilginin muhafaza edilmesi ve gerektiðinde 
hatýrlanabilmesi, bilgi ve fikirlerin yorumlanabilmesi, 
karý þýklýklarýn sezilmesi, bu bilgilerle birtakým neticelere 
ve hükümlere varýlabilmesi de kavrama tarifi içine giren 
unsurlardýr. Dikkatin artmasý ve aktif okuma ile birlikte bu 
sahalarda da geliþmeler görülecektir.

Bunlardan baþka, çok okumak, deðiþik mevzularda 
okumak da kavramayý uzun vadede geliþtirecek tedbir-
ler arasýndadýr. Diðer yandan, okuma kabiliyetinin diðer 
haberleþme kabiliyetleriyle (düþünme, dinleme, konuþma ve yazma) 
yakýndan ilgili olduðunu da hatýrlatmak gerekir. Bu ka-
biliyetlerden birinin geliþmesi, diðerinin de geliþmesine 
yardýmcý olabilir. Bilhassa dinlemek, mahiyet itibarýyla, 
týpký okumak gibi bilgi alýþýna yönelik bir faaliyettir. Bu 
bakýmdan, kiþinin iyi bir dinleyici olabildiði nispette iyi bir 
okuyucu olmasý kuvvetle muhtemeldir.55

Þuurlu Okuyucu Kimdir?

Þuurlu okuyucu þekillerden çok anlama dikkat etmeli-
dir. Kitap sevgisi ve tutkusu için kullanýlan biblomani, ne 
yazýk ki insanda olumsuz intiba býrakan bir ifade olarak 
algýlanmaktadýr. Oysa ki kitap sevgisi ve kitap tutkusu, 
okuma aþkýnýn bir gereðidir.

Seksen sekiz yaþýndaki annesiyle birlikte kitapçýya gi-

55 Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s. 86-87, Nesil Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.



65

NASIL OKUMALIYIZ?

derek Anglosakson dili grameri arayan ünlü þair ve ya-
zar Jorge Luis Borges’in gözleri görmüyordu. Fakat o bir 
öðrenme sevdalýsýydý. Borges gibi, Cemil Meriç de uzun 
yýllar bir baþkasnýn kendisine okuduðu kitaplarla teselli oldu. 
Nitekim okumanýn algýlanmasý gözle deðil, beyinle ilgilidir. 
Belki de bu yüzden kitaba dokunmak ve onu algýlamak 
insana bir ürperti, gizli bir haz verir. Gözün metni görme-
si, onu algýlayabilmesi ve metindeki mesajý anlayabilme-
si için yeterli deðildir. Metnin seslendirilmesi, kelimelerin 
çaðrýþým deðerleri, okuyucunun kültürel konumu, “anlamý” 
ve “anlamayý” etkileyen temel unsurlardýr. Bu yüzden, her 
okur metne yeni bir anlam kazandýrýr. Bazý okurlar, metni 
yazarýn algýladýðýndan daha ileriye de taþýyabilir. O hâlde 
okumak mekanik bir hadise deðildir. Okur, bir metni gözle-
riyle deðil, beyniyle okuduðu için, þekillerden ziyade, anla-
ma dikkat etmelidir.

Kitap konusunda seçici olmayan okuyucularýn, ras-
gele kitaplar seçmeleri ve ellerine aldýklarý her kitap 
karþýsýnda mutlak bir teslimiyet içinde olmalarý bu okuyu-
culara faydadan ziyade, zarar vermektedir. Aþýrý, düzen-
siz ve gereksiz okumalar, hafýzayý ve düþünce terazisini 
bozduðu gibi, kiþiyi yaþadýðý toplumdan da koparýr. Bu 
bakýmdan “eleþtirel okuma” alýþkanlýðý kazanmak önemli 
bir meziyettir. Okuduðunu tahlil edebilen ve kendi kabul-
leriyle deðerlendirebilen okuyucu, þuurlu bir okuyucudur. 
Þuurlu bir okuyucu olabilmek için öncelikle temel kültü-
rel deðerlerimizi oluþturacak kitaplara yönelmemiz gere-
kir. Kiþinin deðer yargýlarýný oluþturabilmesi ve meselele-
re kendi yorumlarýný katmasý, ancak “deðerler zinciri”nin 
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oluþmasýný saðlayacak temel kitaplara yönelmesiyle müm-
kündür.56

Cemil Meriç þuurlu bir okuyucu ile kitaba sadece teniyle 
baðlý olanýn farkýný þu þekilde anlatmaktadýr: “Aziz dostum! 
Bu kitap senin deðil. Kitap ürperti duyanýn, gaþyolanýn. 
Doðru belki senin de parmaklarýn bir sevgili tenini okþar 
gibi dolaþýyor sayfalarýnda, ama o kadar. Teninle baðlýsýn 
kitaba. Uðrunda kaç gün aç kaldýn?  Hangi zillete katlandýn? 
Sana yetiyor mu kitap? Bütün canlý hayaletlerden uzak 
onunla bir maðarada yaþayabilir misin? Harem aðasý da 
kucaðýnda yaþadýðý dünyayý sever. O kitap senin deðil dos-
tum. Açmayacaksýn kapaðýný, okumayacaksýn. Okusan 
da seninle konuþmaz. Hâfýzan kitap kapaklarý ve fihristler-
le dolu. Ýsimler isimler. Sonra, boþluk. Sen kitabý cildine, 
insaný kürküne, postuna göre deðerlendirecek kadar ço-
cuksun. Kitap Hitler’in parlak üniformalý SS’leri (nazi subayý) 
gibi gözlüklerinin karþýsýnda geçit resmi yapacak. Arada bir 
apartman kapýsýndaki kartvizitleri okur gibi uzanýp fihrist 
heceleyeceksin. Sen dört baþý mamur bir kütüphaneci ola-
bilirdin dostum.”57

Saðlýklý Okuma Nasýl Olur?

Kitabý saðlýklý olarak okumak için her þeyden önce 
kitabýn konusu üzerinde mutlaka düþünmek gerekir. Bunun 
için, daha önceki bilgiler zihinden geçirilmeli ve zihin yeni 
bilgiler almaya hazýr hale getirilmelidir. Okuduðumuz ki-
tap hakkýnda bilgi sahibi olmadýðýmýz bir hususta ise, 

56 Ahmet Ertuðrul, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290.
57 Cemil Meriç, Jurnal-1, s. 290-291, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul, 1992.
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yanýmýzda lügat ve ansiklopedi bulundurmamýz da faydalý 
olacaktýr.

Her yazý, kendi seviyesine göre ciddî bir alâka ve dikkat 
ister. Ciddî ve aðýr eserleri hazýrlýklý ve istekli olduðumuz 
zamanlarda, hafif ve genel kültüre yönelik eserleri de din-
lenme zamanlarýmýzda veya seyahatlerimiz esnasýnda vak-
timizi boþa geçirmemek için okumalýyýz.

Saðlýklý okuma, okunan þeyleri hâfýzaya kaydetme deðil, 
ayný zamanda hâfýzada olanlarý da yenilemedir. Bir yazýyý 
okurken, içimizde kýpýrdanýþlar oluyorsa, dahasý, yazarla 
birlikte nefes alýp verebiliyorsak, biz gerçekten okuyoruz 
ve yazar da gerçekten bize hitap ediyor demektir. Yazarla 
diyalog kuramayan bir okuyucu okuduklarýndan fazla isti-
fade edemez.

Saðlýklý okuma; neyi, niçin ve hangi maksatla okuduðunu 
bilmektir. Kendini yetiþtirmenin baþlýca þartý okumaktýr. 
Hiçbir âlim, düþünür veya araþtýrmacý gösterilemez ki ken-
di durum ve seviyesine göre belirli ve düzenli bir okuma 
temposuna sahip olmasýn.58

Kitap Okumak Disiplin İþidir

Okumak bir disiplin iþidir. Okumak sadece kâðýtlar üze-
rindeki yazýlarý gözden geçirmek deðildir. Dinimiz, hayatý 
görebildiðimiz ve göremediðimiz yanlarýyla bir bütün ola-
rak ele almayý ön görür. Dolayýsýyla okumayý da hem gö-
rünen kýsmýyla hem de görünmeyen kýsmý ile ele almak ge-
rekir. Yani gerçekten okumak isteyen bir insan, okumanýn 
engellerini ortadan kaldýrmalý, his dünyasýný ve manevi 

58 Mehmet Erdoðan, Sýzýntý Dergisi, Nisan 2004, Yýl: 26, Sayý: 303.
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yaþantýsýný kemiren hususlardan sýyrýlmaya çalýþmalýdýr. Þu 
ifadeler, okumak için okumaya güç yetirebilecek bir ruha 
sahip olmak gerektiðini ne güzel anlatýr:

“... Þimdi bir kere düþünün! Zihni günlük hâdiseler-
le iþgal edilmiþ, ruh dünyasý kýsýr boðuþmalarýn alçaltýcý 
baskýsý altýnda ezilen bir gencin gönlüne bir þey koymak 
mümkün müdür? Ve hele kafasýna takýlan þeyler, hayvanî 
hisleri ve beþerî garîzeleri (iç güdüleri) tarafýndan kabul görü-
yorsa... Allah’ýn günü, onun yüce hisleri üzerine bir balyoz 
gibi inen, kudurtulmuþ þehevî arzu ve ihtiraslar, onda oku-
ma ve düþünmeye derman býrakýr mý..?”59

Zamaný Deðerlendirmesini Bilelim

Zamaný iyi deðerlendirmek için her fýrsatý kolla-
mak gerekir. Spor yaparken bile insan manevî ve rûhî 
hayatýný derinleþtirecek ezberinde olan dualarý okuyabilir. 
Okunacak kitaplar o kadar çoktur ki günümüzde bir saat 
içinde üç saatlik iþi yapmak gerekmektedir. Herkes ne-
rede bulunursa bulunsun bulunduðu yerlerde zamaný iyi 
deðerlendirmelidir. Yani âhirete götüreceðimiz azýk adýna 
dolu dolu yaþanmasý gerekli olan dünya hayatýný dopdolu 
yaþamak lâzýmdýr.

Hepimizin arkadaþý eþi dostu vardýr. Bir araya geldiðimiz 
yerlerde bize faydasý olmayan hususlarýn tekrarý ile zamaný 
öldürmemek gerek. Bulunduðumuz her yer ilmin ve ilmî 
meselelerin müzakere edildiði yerler olmalýdýr. Sosyal me-
selelerle ilgilenenler bir araya gelince, orada sosyal prob-
lemler tahlile tabi tutulmalýdýr. Öðretmen ve öðrenciler bir 

59 M. Fethullah Gülen, Sýzýntý Dergisi, Kasým-1979, Cilt: 1, Sayý: 10.
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araya gelince de, orada eðitim ile ilgili meseleler, psikolojik 
meseleler müzakereye konu yapýlmalýdýr. Zamaný en iyi, 
ancak bu þekilde deðerlendirmek mümkündür.

Boþ Vakitleri Deðerlendirmek İçin Okumak

Kitabý niçin okumalýyýz? Boþ vakitleri deðerlendirmek 
için mi? Yoksa okumak için özel zaman mý ayýrmak ge-
rekir? Kitaba verilen deðer ona özel bir zaman ayýrmakla 
ortaya çýkar. Tabii ki boþ vakitlerde de kitap okunur. Fakat 
belirli bir program dahilinde okumak gibisi yoktur. Eðer 
okumanýn bize vermek istediðini almak istiyorsak ona özel 
bir zaman ayýrmalýyýz. Bir husus için ne kadar sýkýntý çeki-
lirse, o oranda onun meyvesi toplanabilir.

Ýnsanýn baþarýlara imza atmasý için üstün zekâya sahip 
olmasý þart deðildir. Zamaný iyi kullanmak ve boþ vakitle-
ri deðerlendirmek aslýnda baþarý için yeter de artar bile. 
Hz. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) insanlarýn 
iki noktada aldandýðý/ný belirtmiþ ve bunlarýn saðlýk ile boþ 
vakit olduðunu söylemiþtir.60

Tâbiîn’in mânâ ve ilim büyüklerinden Âmir’e gelen 
biri sohbet etmek isteyince ona: “Güneþi tutabilir misin? 
Tutabilirsen sohbet edebiliriz” demiþtir. Adam þaþýrýnca ve 
anlayamadýðýný ifade edince ona þöyle demiþtir: “Çünkü 
Güneþ durmuyor, gidiyor, böylece vakit tükeniyor. Ya vak-
ti durdur, seninle muhabbet edelim, ya da aradan çekil ki 
geçen zamaný iyi deðerlendirelim.”

Büyük âlimlerden Maruf el-Kerhî’nin yanýna bir grup 
gelmiþ ve oturmuþlardý. Bunlar oturmayý uzatýnca Maruf 

60 Buhari, Rikak, 1
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onlara þöyle demiþtir: “Güneþi idare eden melek onu ite-
lemekten bir an geri durmuyor.” Böyle diyerek onlara ne 
zaman kalkacaklarýný soruyor ve vakitleri zayi etmemek 
gerektiðini anlatýyordu.

Elihu Burritt, baþarýsýnýn sýrrýný dehaya vermeyerek boþ 
vakit olarak isimlendirdiðimiz zaman parçacýklarýný büyük 
bir ehemmiyet ile deðerlendirmeye çalýþýrdý. Demircilik ya-
parak hayatýný kazandýðý zamanlarda, 18 dil ile 22 Avrupa 
lehçesini “boþ vakitlerini deðerlendirmek” sayesinde öðren-
diðini bildirmiþtir.

Fransa’nýn eski baþkanlarýndan Daguesseau, yemek vak-
tini beklediði sýralarda, büyük bir kitap meydana getir miþtir.

Madame de Genlis, eserlerinden çoðunu ders verdiði 
kiþileri beklediði boþ vakitlerinde kaleme almýþtýr.

Her ne kadar kitap okumak için özel bir zaman ayar-
lamak en doðru tutum ise de, yukarýdaki misallerde be-
lirtildiði üzere, sadece boþ vakitler deðerlendirilerek bile 
pek çok kitap okumak ve büyük baþarýlara imza atmak 
mümkündür.

Kitap Okumada Zaman

Kitap, açýk zihinle yani sabahýn erken saatlerinde 
okunmalýdýr. Yorgun ve düþünceli bir zihinle kitap oku-
maya giriþmek tamamen yüzeysel bir okuma biçimi-
dir. Bununla beraber okunacak kitaplarýn çokluðu ve 
zamanýn getirdiði þartlar, kitap okumada gerekli olan 
zamaný da sýnýrlamýþtýr. Bu yüzden herkes kendi þartlarý 
içinde mutlaka okuma zamaný ayarlamalý ve o vakitlerde 
okumalýdýr.
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Sabahýn erken saatlerinin dýþýnda kaylûleden (öðle uy-

kusundan) sonra kitap okumak da en uygun zamanlardan-
dýr. Aslýnda kitap, gece vakti sessiz ve sakin bir atmosfer-
de daha iyi okunabilir. Büyük Ýslam âlimleri hep bu þekil-
de ilimlerini ve Allah’a olan yakýnlýklarýný artýrmýþlardýr. 
Fakat þu da unutulmamalýdýr ki gece vakti, insanýn ne 
dediðini ve ne anladýðýný en iyi þekilde ifade edebileceði 
bir zaman dilimidir. O yüzden insan gecenin bir kýsmýný 
Rabbisiyle baþbaþa kalmak ve O’nunla bütünleþmek için 
ayýrmalýdýr.

“Okumak bir zaman içerisinde gerçekleþir, ancak insan 
eylemlerini yaparken zaman içerisinde bir zamanlamaya 
ihtiyaç duyar. Dolayýsýyla okumanýn uygun olduðu bir za-
manda okumak þarttýr. Sakin kafaya sahip olunduðu bir za-
manda okumak, zamanlama yaparak okumaktýr. Okunanýn 
anlaþýlmasý, okunandan doðru sonuçlar çýkarýlmasý ve oku-
nan þeylerin yeniden kurularak, elde edilen doðru bilgilerin 
içselleþtirilmesi, iyi zamanlamaya baðlýdýr. Ýyi zamanlama, 
zamaný iyi harcamayý, israf etmemeyi, zamanýn üç boyutu-
nu da deðerlendirmeyi içerir.

Ýçinde bulunduðumuz modern zamanlarda zamanı iyi 
kullanmaya daha bir ihtiyaç vardır. Modern zamanlar-
da insanlara sanki zaman yetmemekte, insanlar zamanla 
yarıþmaktadırlar. Bugün boþ zamanların insanlar için çok 
önemli olduðu, çok iyi deðerlendirilmesi gerektiði ifade 
edilmektedir. Bilindiði gibi boþ zamanlar, boþ geçirilen za-
manları deðil iþe ayrılan zamanın dıþında kalan zamanlar-
dır. Dolayısıyla boþ zamanların, dinlenme zamanları ola-
rak sakin ve zinde bir kafayla okumaya elveriþli zamanlar 
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olduðu söylenebilir. Özellikle sabah namazı vakti ve biraz 
uyuduktan sonra gece yarısı okumak, güzel okuma zaman-
larıdır.”61

Bir kitabý okumanýn en iyi zamaný aradýðýmýz þeyi on-
dan bulabileceðimiz zamandýr. Andre Maurois: “Bir sayfayý 
gözden geçirmek, telefona cevap vermek için okumayý kes-
mek, akýl baþka yerde iken kitabý tekrar ele almak, sonra er-
tesi güne kadar býrakmak... Bu, okuma demek deðildir...” 
diyerek okuma zamanýna özen gösterilmesi gerektiðini be-
lirtir.

Gittiði bazý kütüphanelerde aldýðý kitap için kütüphane 
görevlileri bu kitabý ilk alanýn kendisi olduðunu söyledikle-
rinde “Olsun, Bu kitap yalnýz benim için yazýlsa deðer” di-
yen deðerli bir yazarýmýz, okumanýn önemini ve okumaya 
zaman ayýramamanýn sadece bir bahane olduðunu þöyle 
anlatýr: “Sadece meslek gereði okumak zorunda deðilim 
ben; ayný zamanda okuma denilen eyleme de vurgu-
num. Baþkalarýnýn zihin dünyasýnda dolaþma, daha büyük 
hayatlarýn içine girebilme imkâný saðladýðý için de okuyo-
rum. Baþka türlü asla öðrenemeyeceðim bir çok þeyi bil-
memi saðlýyor okumalarým; daha saðlýklý düþünmemi ve 
doðru kararlar almamý da... Okumanýn yazgým olduðuna 
inanýyorum ve ince hesaplar yapmaksýzýn okuyorum. 
Sayfasý 1.5 dakikadan bin sayfayý okumak için 25 sa-
ate ihtiyacý olanlara inat, keyifli bir günde, üç tane ha-
cimli kitabý bir kenara koyup notlarýmý da bilgisayarýma 
iþleyebiliyorum.”

61 Ejder Okumuþ, Kitap Dergisi, Temmuz, 1996.
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Kitap Okumada Mekân

Kitap okumada zaman ne kadar önemli ise okuma 
mekâný da en az o kadar önemlidir. Kitap, sessiz, sakin bir 
mahalde okunmalý. Kalabalýk, gürültülü mekânlar ve dik-
katlerin daðýldýðý ortamlar kitap okumak için uygun yerler 
deðildir.

“Okumak için de okumaya uygun bir mekân seçmek 
gerekir. Seçilen mekânýn, okumanýn ruhuna uygun olmasý, 
okuma anýnda insanýn hâlet-i ruhiyesi ile uyumlu olmasý, 
bir zorunluluktur okumanýn selameti için. Bu özellikte bir 
mekân nerede ve neresi olursa olsun farketmez. Kitabýn 
muhtevasýna, niteliðine, konusunun aðýrlýðýna, okumada 
izlenecek yöntem veya yöntemlere göre çeþitli yerlerde 
okuma gerçekleþtirilebilir. Örneðin bir ev veya bir kütüp-
hane gibi bir tren ya da bir vapur da okuma mekâný olarak 
seçilebilir. Yeter ki okumaya ve anlamaya elveriþli bir me-
kân olsun.”62

Her ne kadar okumak için özel bir mekan ayarlamak 
gerekse de çaðýn getirdiði þartlar gereði bu, bazen mümkün 
olmamaktadýr. Bu durumda ne yapmalýdýr? Meselâ, çan-
tada sürekli kitap taþýmak gerekir. Durakta beklerken veya 
arabaya binerken okumak, hatta arabayý kullanan kiþinin 
bile bazý þeyleri kasetlere okutturup seyahat esnasýnda ara-
bada banttan dinlemesi gibi hususlar hep kitap kültürü ile 
alâkalýdýr.

Evet, zamanýn ve mekânýn meyve vermeden geçmesini 
engellemek gerekmektedir. Dolayýsýyla okuma mekâný ola-

62 Ejder Okumuþ, Kitap Dergisi, Temmuz, 1996.
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rak her yeri deðerlendirebileceðimizi aklýmýzdan çýkarma-
mamýz gerekir.

Batýlý bir doktor (M. Good) þehir içinde hastalarýný ziyaret 
ederken, seyahat ettiði arabanýn içinde bir eseri (Lucretius) 
terceme etme baþarýsýný göstermiþtir. Yine arabasýyla köy-
lerde ev ev dolaþan baþka bir doktorun (Dr. Darwin) düþün-
celerini küçük küçük kâðýt parçacýklarýna kaydederek çok 
önemli bir eser (Contemplations) meydana getirdiði söylen-
mektedir. Yine baþka bir doktor (Dr. Burney) ders vermek 
için bir öðrencinin evinden öteki öðrencinin evine at üze-
rinde giderken, yolda geçen boþ vakitlerinde Fransýzca ve 
Ýtalyanca’yý öðrenmiþtir. Kirke White, bir avukatýn yazýha-
nesine gidip gelirken, Yunanca’yý öðrenmiþtir.

Ulaþým vasýtalarýný kullanmayanýmýz yoktur. Buralarda 
geçen zamaný okuma ile deðerlendirmeyi hiç düþündük 
mü? Hele bir de teknolojinin yardýmýyla artýk pek çok kitap 
ve dergi, MP3 denen sýkýþtýrýlmýþ ses dosyasý formatlarýyla 
deðiþik çaptaki player’larla önümüzde duruyorken, hatta 
en küçük cebimize sýðýyorken. Misallerini verdiðimiz zatlar 
sadece ulaþým vasýtalarýnda böyle baþarýlara imza atabili-
yorlarsa, bunun bir benzerini biz niçin yapamayalým?

Ayrýca kitap okumak için deðiþik yerleri de deðerlen-
dirmemiz söz konusudur. Bu hususla ilgili eskiden camiler-
de olduðu gibi ders halkasý þeklinde veya baþka bir þekilde 
günümüzde de ayný mekanlarý tekrar deðerlendirip, herke-
sin kabul ettiði eserleri buralarda okumak da söz konusu 
olabilir.63

63 Bkz.: M. Fethullah Gülen, Fasýldan Fasýla, 3/228, 229, Nil Yayýnlarý, Ýzmir, 1997.
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Ayrýca kitap okuma pozisyonlarý adýna þu husus da 
önemlidir. Eskiden beri hep saðlamca oturarak kitap oku-
mak tavsiye edilirdi. Mümkünse böyle okumak en güze-
lidir. Þu kadarý da vardýr ki, dört-beþ saat boyunca kitap 
okunacaksa yatarak da okumak mümkündür. Çünkü ma-
sada kitap okuma bir müddet sonra insaný sýkabilir.

Ayrıca, okuma iþlemi, bir ders çalıþma biçimi ise ve sü-
rekli olacaksa mekânın önemi büyüktür. Oturduðumuz is-
kemleden, duvardaki resimlere dek her þey bizi etkileye-
cektir. Genellikle pencere kenarına oturmamak gerekir. 
Gürültüden uzak ve boþ duvara çevrili bir çalıþma masa-
sında çalıþmak daha verimlidir. Ancak her 15-20 dakikada 
bir periyodik olarak pencereden bakmak, iskemleden kalk-
mak, mutfaða gitmek gibi, zihni yeniden canlandırmaya 
yarayan bir davranıþ tarzı seçmek gerekir.

Okumak Fedakârlık İster

Kitabımızın baþından buraya kadar Cemil Meriç’in her 
biri deðerli pek çok sözünü aktarmaya çalıþtık. Çünkü o, 
okumaya âþık ve vurgun birisiydi. Okuma yolunda bü-
yük fedâkarlıklar yapmıþ bir kitap sevdalısıydı. Fadâkârlık, 
çile ve ızdırap çalıþmaya ve o yolla elde edilen þeylere 
kat kat deðer kazandırır. Ýþte bundan dolayı O’nun oku-
maya düþkünlüðü ve bu uðurda yaptıðı fedâkârlıklar çok 
deðerlidir. Ýþte Cemil Meriç’in okuma adına yaptıðı fedâ-
kârlıktan bir kesit:

“Odanın ortasında bir masa. Masanın üstünde bir san -
dalye. Sandalyenin üstünde elinde kitabını okumaya ça lı  þan 
Cemil Meriç.. Gözlerindeki rahatsızlıðın okumasını zorlaþtıðı 
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yıllarda okuma açlıðını bu þekilde gidermeye çalıþıyor. Bun-
ları yaparken, görmesini ve okumasını kolaylaþtıran ta-
vandaki lambanın ıþıðından faydalanmak istiyor. Çünkü 
lambayı kendisine yaklaþtıracak bir iki metre kablonun he-
sabını yapmak mecburiyetinde olan bir Cemil Meriç var 
karþımızda. Ve sonrasında gözlerindeki ıþıðı, vücudundaki 
direnci de kaybeden Cemil Meriç.”64

Kitap Okunurken Dikkat Edilecek Bazý Hususlar

Kitap okumaya baþlamadan önce dikkat etmek gereken 
birkaç nokta vardýr. Eskiler bir kitaba baþlarken, üç þeyi 
bilmenin vâcip, dört þeyi bilmenin ise câiz olduðunu söy-
lerlerdi. Vâcib olan hususlar; Besmele (Bismillah), Hamdele 
(Elhamdülillah) ve Salvele (Peygamberimiz’e salât ve selam okumak). 
Câiz olan hususlar ise þunlardýr: 

a) Ýsim ile müsemmâ (isimlendirilen) arasýnda münâse-
bet var mý? Yani kitabýn ismi, içeriðini aksettiriyor mu? 

b) Kitap hangi konudan bahsediyor? Veya hangi 
yanýndan bahsediyor? 

c) Kitapta meselelere kaç fasýlda yaklaþýlmýþ? 

d) Tebyîn-i garaz, yani bu kitabý yazmaktan maksat 
(kitabýn finalitesi) nedir?

Her okuduðunu anlayamayacak seviyede olanlarýn, 
öncelikle anlayabilecekleri yerleri okumalarý gerekir. Bu 
þekilde bir ilk okumayla kitabýn usulü, uslûbu ve takdim 
þeklini öðrenecek olan okuyucu, daha sonra kitabý iyi anla-
yabilmek için baþtan baþlayarak bir kere daha okumalýdýr. 

64 Ümit Ömeroðlu, ‘Yazar ve Hayatın Zaruretleri’ adlı makaleden, Harman Dergisi, sayý: 44.
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Kitap böyle okunduðu taktirde onu okuyan kiþi malzemeyi 
hâfýzasýna iyice yerleþtirmiþ olur ve rahatlýkla kullanabilir.

Her kitabı aynı þekilde okumak doðru mudur? Evet, 
okumak için kitap seçimi kadar, kitapları okuma biçimi de 
önemlidir. “Günlük gazeteleri ve eðlence kitaplarını, hikâ-
ye ve romanları hızlı bir þekilde okuyabiliriz. Ama bu tavrı, 
ciddi kitaplar karþısında sürdüremeyiz. Özellikle düþünce 
kitapları bir kez okunup rafa kaldırılan kitaplar olmamalı-
dır.”65

Þu da unutulmamalýdýr ki kitaplar büyük bir emek-
le meydana gelmiþlerdir. Onlarýn yazýlýþýndaki bu emeði 
görmek lazýmdýr. Bir kitabýn kaç saatte okunduðuna deðil, 
ne kadar zamanda ve hangi emeklerle yazýldýðýna bak-
mak ve ona gereken deðeri öyle vermek gerekir. Nitekim 
Montesquieu yazýlarýný okutmak için verdiði bir arkadaþýna 
þöyle demiþtir: “Þimdi sen bu yazýlarý birkaç saat içinde oku-
yup bitireceksin. Fakat sana temin ederim ki, bu iþ, bana 
saçlarýmý aðartacak kadar uzun ve yorucu çalýþmaya mal 
oldu.” Evet kitaplar arasýnda öyleleri vardýr ki o kitaplarýn 
satýr aralarýnda ter vardýr, sýkýntý vardýr, yorgunluk ve büyük 
bir irade gücü vardýr. Kitap okurken bu hususun da gözden 
kaçýrýlmamasý istifadeyi en üst seviyeye çýkaracaktýr.

Ayrýca kitaplarýn nasýl okunmasý gerektiði konusun-
da uzmanlardan bazýlarý olgun okuyucudan bahsederler. 
Staiger, “Roads to Reading” (Okuma yollarý) isimli eserinde ol-
gun bir okuyucu için þu özelliklerin olmasýný istemektedir:

– Okumak için gerçek bir arzu.

65 Ahmet Ertuðrul, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290.
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– Kelimeleri anlamlarýna çevirebilme.

– Belirtilmek istenen havayý, duygularý duyabilme, yo-
rumlayabilme.

– Okunan malzemedeki güçlü ve zayýf kýsýmlarý algýlaya-
bilme.

– Geçmiþ tecrübelerle karþýlaþtýrabilme.66

Okumada Geçerli Altýn Kurallar

Bir kitap okurken, ondan daha iyi istifade etmek için 
uyulmasý gereken bazý deðerli tavsiye ve prensipleri M. 
Esad Coþan Hocaefendi þöyle anlatýr:67

“1. Kitabý, gevþek ve yorgun kafa ile okumamalýdýr. 
Okuma için en uygun zamaný seçmek, üzerinde düþünmeye 
deðer. Bu zaman, bazý kimseler için sabah, bazýlarý için ise 
gece vakti olabilir; ama kuvvetli bir yemeðin arkasý hiç de 
müsait deðildir.

2. Okunan konu üzerine zihin yoðunlaþtýrýlmalýdýr. 
Yarým saat kadar sonra bir miktar dinlenmek uygun olur.

3. Özellikle mühim eserler okunurken, elde mutlaka bir 
kalem bulundurmalý, önemli cümle veya ibarelerin altý çi-
zilmelidir. Bunun, müteakip okuyuþ ve aramalarda büyük 
faydasý olacaðý gibi, önemli fikirlerin ve yazý iskeletlerinin 
kaçýrýlmamasýnda da yardýmý görülecektir.

4. Sayfa kenarlarýna küçük notlar almalý ve yazmalýdýr; 

66 Bkz.: O. Suat Özçelebi ve N. Cebecioðlu, Okuma Alýþkanlýðý ve Türkiye, s. 26, Milliyet  
Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990.

67 Burada sayýlacak tavsiyelerden bazýlarý deðiþik yerlerde ele alýndýðýndan tekrar gibi gelse 
de, M. Esad Coþan Hocaefendi’nin ifade ettiði bu prensiplerin bütünlüðünü bozmama 
adýna bu maddeleri buraya aynen alýyoruz.
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kitabýn o kýsmý hakkýndaki fikirlerimiz, itirazlarýmýz, görüþ 
ve deðerlendirmelerimiz böylece kaydedilirse, bunlar, ki-
taptan ileriki faydalanmalarda rehber olur.

5. Eserin baþ veya sonunda boþ bir sayfaya kendi þahsî 
fihristimizi eklersek; bizim için önemli olan yerler, özel ola-
rak ilgi duyulan kýsýmlar, daha sonra aradýðýmýzda kolayca 
bulunur.

6. Belli bir yere, o kitabýn özetini ve bizim onun hak-
kýndaki deðerlendirmemizi yazmamýz, unutup ayný eseri 
tekrar tekrar ele almayý önler.

7. Kitaptaki ilginç söz ve bilgiler fiþlenebilir. Böylece za-
manla küçük bir özel arþiv oluþturabiliriz. Bu, özellikle ilmî 
çalýþmaya yönelecekler için tavsiye edilir. Kaydedilen söz, 
þiir vs. ezber için de kullanýlabilir.

8. Kitap içinde karþýlaþýlan her yeni kelimenin anlamý 
ögrenilmeli, gerekirse lügata bakýlmalýdýr. Böylece kelime 
hazinesi geliþmiþ, geniþlemiþ olur. Ayrýca kelimenin telaf-
fuz, imlâ ve cümle içinde kullanýlýþ þekline de dikkat edil-
melidir.

9. Cetvel, grafik, resim ve haritalar atlanmamalýdýr; çün-
kü bunlar hatýrda daha iyi kalýrlar ve çoklukla özet mahi-
yetindedirler.

10. Okunan eser hakkýnda nihaî bir hükme varýlmalýdýr; 
yâni “Yazar tarafsýz mýdýr, konuya hâkim midir? Kaynaklarý 
güvenilir mi, eser deðerli midir?” gibi sorularýn cevaplarý 
düþünülmelidir.

11. Konuþma kabiliyetimizi geliþtirmek için, edebî eser-
leri yüksek sesle, telaffuz, vurgu ve mânâya önem vererek 
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tane tane okumak tavsiye edilir ki buna diksiyon denilir ve 
hitabet, tiyatro ve radyo konuþmalarý için önemlidir.

12. Kitaptan öðrenilen hususlar,

a) Geçmiþteki bilgilerle irtibatlandýrmak,

b) Kendi kendimize örnekler bulup üretebilmek,

c) O bilgiler arkadaþlar ile tartýþarak,

d) Tekrarlayýp yakýnlaþtýrarak zihne daha iyi yerleþtiril-
melidir. Ayrýca bunlarýn mümkün olanlarýný pratikle tatbik 
etmek ve uygulamak lazýmdýr.”68

Kitabý Tanýmak, Kullanmak ve Anlamak

Ýskender Pala, orta eðitim ile birlikte gerçek bilgi döne-
minin baþladýðýný, bu çaðda baþarýlý olmak için her þeyden 
önce kitabý tanýmanýn, onu kullanmanýn ve anlamanýn 
gerektiðini belirtir. Bunun için de þu kurallarýn olduðunu 
ifade eder:

1. “Yeni alýnan kitap, sanat eseriyse (roman, þiir vs.) oku-
madan kütüphanemize konulmaz.

2. Bilimsel bir eser alýndýysa sýrasýyla arka kapak, ön söz 
ve giriþ okunur. Sonra içindekiler bölümü taranýr. Bizi en 
çok ilgilendiren konular iþaretlenip zaman buldukça önem 
sýrasýna göre okuma baþlar.

3. Ansiklopedi türü baþvuru kitaplarýnda yalnýzca ilgi 
alanýmýza giren, yahut ihtiyaç duyduðumuz konular oku-
nur.

4. Kitap; okumak içindir. Asla üzerine geliþigüzel yazý 
yazýlmaz. Ancak önemli kýsýmlarýn altý çizilebilir.
68 M. Esad Coþan, Türk Dili ve Kültürü, s. 35-40, Seha Yayýnlarý, Ýstanbul.
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5. Okuma iþlemi dik oturulan bir iskemlede daha yararlý 
olur.

6. Kitabýn sayfalarý orta parmak ile ve sayfanýn sað üs-
tünden açýlýr. Parmak ýslatýlarak, alttan sayfa açýlmaz.

7. Sayfa kenarlarý kývrýlýp yýpratýlmaz. Okuma iþlemine 
devam edilecekse kaldýðýmýz sayfaya küçük bir kaðýt konu-
lur. Bazý ciltli kitaplarda bu amaçla bir ip bulundurulur.

8. Ödünç alýnan kitaplar daha büyük bir özenle kul-
lanýlýr.

9. Kütüphane kitaplarý zamanýnda iade edilir.

10. Evde okurken el altýnda bir sözlük bulundurulur.

11. En iyi yolculuk arkadaþý kitaptýr. Kitapsýz uzun yola 
çýkýlmaz.

12. Kitap en iyi dosttur; korunmasý gerekir.

Ayrýca okurken herhangi bir þey yemek veya içmek, 
dikkati daðýtýr. Özellikle kuruyemiþ yemek çok sakýncalý bir 
yoldur.”69

2- Hýzlý Okuma

Hýzlý Okumada Gaye, Hýzla Beraber 
Kavrama Olmalýdýr
Daha önceki bölümlerde hýzlý ve anlayarak okumanýn 

gerektiðine deðinmiþtik. Sadece okuma hýzýný artýrmak, 
þüphesiz tek baþýna arzulanan bir sonuç deðildir. Dakikada 
500 kelime hýzla birkaç saat içinde koca bir kitabý okuyup 
bitirdikten sonra hatýrýnýzda hiçbir þey kalmamýþsa, bu 

69 Ýskender Pala, Milli Eðitim Dergisi, s. 21, Ekim 1990; s. 29, Ekim 1990.
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birkaç saatin okuma ile deðerlendirildiðini söyleyemeyiz. 
Gaye, hýzla birlikte kavramayý da geliþtirmek olmalýdýr. 
Þu da unutulmamalýdýr ki tefekkür ederek okunmasý ge-
reken kitaplar vardýr ve bu kitaplarý hýzlý okumamak ge-
rekir. Hýz ve kavrama, gerçekte birbirine engel unsurlar 
deðildir. Ancak birbirine yardým eder hale gelmeleri için 
bazý noktalarýn dikkate alýnmasý gerekir.70

Yavaþ okumanýn Sebepleri

Ýçinde bulunduðumuz yüzyılda: “Niçin kitap okumalı-
yız?” sorusu, birçok millette, yerini: “Nasıl daha hızlı ve çok 
kitap okuyabiliriz?” sorusuna terk etmiþtir. Asrımız sadece 
okumayı deðil, hem çok hem de hızlı okumayı gerektirmek-
tedir.

Okumaya baþladıðýmýz ilk günden beri, kendi kendimize 
veya yanlýþ yönlendirme sonucu edindiðimiz birçok yavaþ 
veya yanlýþ okuma alýþkanlýklarýmýz vardýr. Bunlar:

a) Okurken anlamadýðýmýzda geri dönmek,

b) Sesli okumak,

c) Ýçimizden okumak,

d) Hýzlý okursak anlamayacaðýmýzý zannetmek,

e) Her kelimeyi okumak

f) Göz idmansýzlýðý

g) Pasif okumak

h) Dilbilgisi ve kelime daðarcýðý eksikliði

i) Duraklamalar yapmak

j) Heceleyerek okumak ve diðer benzeri hususlar.
70 Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s. 83-84, Nesil Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.
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Þimdi bu alýþkanlýklarý ele alalým:

a. Geri Dönmek ve Ayrýntýlara Takýlmak

Bize en fazla zaman kaybettiren alýþkanlýktýr. Konsantras-
yon eksikliðinden olur ve geri dönme imkâný olduðu sü-
rece de konsantrasyonumuz artmaz. Öncelikle kendimize 
geri dönmeyi kesinlikle yasak etmek gerekir. Geri dön-
me þansýmýzýn olmamasý konsantrasyonumuzu artýrýr. 
Baþlangýçta bazý paragraflarýn anlaþýlmadýðý hissedilebilir. 
Bu durumda endiþelenmemek ve geri dönmemek gere-
kir. “Bugüne kadar geri dönerek okuduðum her paragrafý 
anladým mý? Þimdi hatýrlýyor muyum?” sorularý endiþeleri 
gidermekte yardýmcý olabilir.

Geri dönme ve ayrýntýlara takýlma alýþkanlýklarý bizde 
evham derecesinde psikolojik þartlanmalara sebep olur. 
Konuyu anlamýþ olsak bile, sýk sýk geri dönüþler yaparýz. 
Dikkatsiz ve kendine güvensiz okuyucular daha fazla geri 
dönüþ yaparlar. Konsantrasyon eksikliði ve geriye dönüþler 
devam ettikçe bu alýþkanlýk zaman içinde önüne geçileme-
yen bir hastalýða dönüþür.

Okuma yavaþ olursa, cümlenin baþý unutulur, cümle-
nin bütününün manasýný yakalamak güçleþir ve cümleyi 
tekrar okuma ihtiyacý belirir. Geri dönüþlere, ayrýntýlara 
takýlma alýþkanlýðý da eklenince, bu hâl içinden çýkýlmaz bir 
problem olarak karþýmýza çýkar. Hâlbuki yazýnýn tamamýný 
okumadan, yazýnýn içinde nerelerin olduðunu kesin ola-
rak bilme imkânýmýz yoktur. Bütün dikkatimizi bir yerde 
yoðunlaþtýrýrsak daha ilerideki önemli bilgileri kaçýrabilir, 
yazýdan yeteri kadar istifade edemeyebiliriz.
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Geri dönüþlerin sebebi, çoðu zaman, okunan malzeme-
nin aðýrlýðýndan deðil, tamamen bir alýþkanlýktan ibarettir. 
Okuyucunun bu alýþkanlýðý kesin bir þekilde terk etmesi, 
her ne sebeple olursa olsun geriye dönüþü kendi kendi-
sine yasaklamasý gerekir. Gerçi bir müddet için kavrama 
seviyesinde biraz düþüþ görülebilir; fakat kýsa bir zaman 
sonra iþ tekrar rayýna oturacak ve geriye dönüþlerin büyük 
çoðunluðunun lüzumsuz yere yapýlmýþ olduðu fark edile-
cektir. Geriye dönüþün diðer sebepleri arasýnda dikkatsizlik 
ve kayýtsýzlýðý da saymak mümkündür. Okuyucu, okumakta 
olduðu malzeme üzerinde fazla dikkat harcama zahmetine 
katlanmamalýdýr. Yoksa, sýk sýk geriye dönüþler yaparak bir 
okuduðunu bir daha okumak mecburiyeti doðacaktýr. Bir 
de, malzemenin güçlüðü ve mevzunun aðýrlýðý sebebiyle 
ara sýra zaruri olarak baþvurulan geriye dönüþler vardýr ki, 
bu masum hareketlere -yerinde kullanýlmak þartýyla- en hýzlý 
bir okuyucu bile gerektiðinde baþvurabilir. Tabiî bu, nâdir 
durumlardandýr ve istisnâdýr. Kaide, geriye dönmemektir.

b. Sesli Okumak

Ýlkokul çaðlarýnda daha iyi anlamamýza yardýmcý 
olacaðýný zannederek geliþtirdiðimiz ve okumamýzý önem-
li derecede yavaþlatan bir diðer unsur da sesli okumaktýr. 
Ortalama konuþma hýzý dakikada 200 kelimedir. Sesli 
okuduðumuz zaman kendimizi bu limitle sýnýrlamýþ olur ve 
bu hýzýn üzerine çýkamayýz. Oysa okuduðumuzu anlamak 
için kelimeleri dil ve kulak yollarýndan geçirerek beyne gön-
dermemize hiç gerek yoktur. Göz, çektiði fotoðraflarý dili-
mizden yüzlerce defa daha hýzlý olarak beyne göndermekte 
ve beyin de bu fotoðraflarý almaktadýr. Sesli okuduðumuz 
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zaman dakikada 200 kelimede sýnýrlanan okuma hýzýmýz, 
daha hýzlý olan beyin kapasitemize yetiþememekte, âtýl kalan 
beyin kapasitemiz, boþluðunu baþka düþüncelerle doldur-
maya çalýþtýðýndan konsantrasyonumuz kaybolmaktadýr. 
Sesli okumada hýz ile ses ters orantýlýdýr. Okuma hýzýmýz 
düþünme hýzýmýza yaklaþtýkça konsantrasyonumuz ve oku-
ma etkinliðimiz artmaktadýr.

c. Ýçimizden Okumak

Ýçimizden okumak da sesli okumanýn bir türüdür. Her 
ne kadar bunda dudaklarýmýz kelimeleri tek tek telaffuz et-
miyor ise de, ses tellerimiz kýmýldýyor ve okuma hýzýmýzý 
dakikada 500 kelimede frenliyor. Okurken çiklet çiðneme 
temposu hiç deðiþmez ise, bu kötü alýþkanlýðý yenmek ve 
dakikada 500 kelimenin üzerinde bir hýza ulaþmak müm-
kündür.

d. Hýzlý Okursak Anlamayacaðýmýzý Zannetmek 
Okumayý yavaþlatan en önemli psikolojik etken bu-

dur. Kaðný arabalarý saatte 3-5 kilometreden hýzlý gide-
mezdi; otomobil bu hýzý 100-200 km’ye çýkardý; uçaklar 
ise 1000 km’nin üzerine çýktý. Eski insanlar bu hýzlara 
ulaþýlabileceðini düþünemezlerdi. Aya gidilebileceðini, ato-
mun parçalanabileceðini yýllarca akýllarýna getiremezler-
di. Biz de bugün, yarýn kabullenebileceðimiz geliþmelere 
inanamýyor ve direnç gösteriyoruz. Dakikada 60.00 kelime 
okuyarak, 13 yaþýnda üniversiteye giden Mariel Aragon, 
dakikada 2500 kelime okuyarak ABD’yi yöneten John 
Kennedy, hýzlý okunarak daha iyi anlayabilmenin canlý 
ispatlarý olmuþlardýr.
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Hýzlý okursak anlayamayacaðýmýzý zannetmek, kendi 
kendimize uydurduðumuz ve hiçbir ilmî açýklamasý olma-
yan bir endiþedir. Yavaþ okumak, anlamanýn yolu olsaydý, 
heceleyerek okuyanlarýn daha iyi anlamasý gerekirdi. 
Ýlkokul sýralarýndan, heceleyerek okumanýn ne kadar ve-
rimli olduðunu biliyoruz.

e. Her Kelimeyi Okumak

Baþka dillerde olduðu gibi Türkçe’de de cümle 
yapýlarýnda anlam birkaç kelimede toplanmýþ, diðer ke-
limeler onlarý düzenli bir cümle halinde birleþtirmek için 
kullanýlmýþtýr. “Ve, gibi, ile, için, vs.” gibi sýk sýk tekrarla-
nan ve okuduðumuzu anlamamýza büyük bir katkýsý olma-
yan bu kelimeleri her seferinde okumak bize büyük zaman 
kaybettirmektedir. Baþlangýçta hangi kelimelerin gereksiz 
olduðunu doðru tespit ederek, okumadan atlamakta güç-
lük çekilmesine raðmen, zamanla bu konuda da yetenek 
geliþtirerek 300 kelimelik bir yazýnýn 100 kelimesini okuya-
rak anlamak mümkün olacaktýr.

Ayrýca yazýlarý kelime kelime okuyan kimselerde erken 
yaþlarda göz bozukluklarý ortaya çýkar. Okuma, býkkýnlýk 
verir hâle gelir. Bu tip okumalar, zamanla insanlarda, oku-
maya karþý bir soðukluk meydana gelir ve bu durum bazen 
ömür boyu sürer. Kelimeler arasýnda zihin boþ kaldýðý için 
beyin, boþluklarý yakýþtýrmalarla, hayallerle doldurur ve 
kýsa zamanda okunan konudan uzaklaþýr, anlama zorlaþýr. 
Okuma iþlemi daha fazla zaman alýr. Hâlbuki bir cümleyi, 
her kelimesinin sözlük anlamýný çözmek için deðil, o keli-
melerden oluþan cümlenin bütününün manasýný anlamak 
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için okumak gerekir. Çünkü “bütün”, parçadan daha fazla 
mana ifade eder.

Aðýr okuyan bir kimse, her kelime üzerinde durak-
lar ve kelimeleri tek tek okur. Duraklamalar sýrasýnda da 
fazla vakit kaybeder. Hýzlý okuyucu ise, her kelimeyi tek 
tek ve berrak olarak görmeye ihtiyaç duymaksýzýn, kelime 
gruplarý üzerinde duraklama yapar. Duraklamalarý da fazla 
vakit almaz. Buna göre, okuma hýzýnýn artmasýyla birlik-
te satýr baþýna düþen duraklama sayýsýnýn ve duraklama 
müddetinin azalmasý gerekecektir. Bu ise, görme kabiliye-
timizden daha verimli bir þekilde istifade etmek demektir. 
Bir duraklama sýrasýnda normal olarak iki-üç kelimeyi bir-
den görebilir ve okuyabiliriz. Kelimelerin her birinin tek tek 
ve berrak þekilde seçilmesine ihtiyaç yoktur. Bir kýsmýnýn 
göze iliþmesi, insana kelimenin geri kalan kýsmý hakkýnda 
tahminde bulunarak kelimeyi tanýma imkânýný verir. Eðer 
her kelimeyi tek tek okumaya çalýþýrsak, bir duraklamanýn 
kapladýðý görüþ sahamýz içinde lüzumsuz olarak ikinci ve 
üçüncü duraklamalar yapmýþ oluruz ki, bu da zaman ve 
gayret israfýndan baþka bir þey deðildir.

f. Göz Ýdmansýzlýðý

Okuma iþlemini, beynimizle yaptýðýmýzý ve okuma 
esnasýnda gözün fotoðraf makinesi görevini üstlendiðini 
biliyoruz. Eðitimsiz bir göz, satýrlar üzerinde gezinir du-
rur, sýçramalar ve duraklamalar uzun süre alýr. Sýk sýk geri 
dönüþler yapar. Ýdmansýz bir göz, kelimeleri bozuk fotoðraf 
makinesinin kareleri dondurmasý gibi ikide bir takýlarak, 
yavaþ yavaþ beyne iletir ki bu durum, okumadan isteni-
len verimin alýnmasýný engeller. Engellemekle de kalmaz, 
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insanýn okuma aþkýna ket vurur ve okumaya karþý insanda 
bir soðukluðun oluþmasýna sebep olur.

Bu yüzden egzersizler yapýlmalýdýr. Çeþitli cihaz ve mal-
zemeleri gerektiren bu egzersizleri kendiniz yapabilmeniz 
mümkün olmamakla birlikte, videoda 2-3 kat hýzlandýrýlmýþ 
alt yazýlý filmleri seyrederek küçük göz egzersizleri yapmak 
mümkündür. Baþlangýçta yoðun konsantrasyon nedeniyle 
baþ aðrýsý olsa da, bir süre sonra alýþacak ve videodaki bir 
filmi normal hýzýnda seyretmek artýk çok yavaþ gelecek ve 
canýnýz sýkýlacaktýr.

g. Pasif Okuma

Pasif okuma; okuduðumuz yazýya zihnimizi vermeden 
yazýnýn ana fikrini, yazarýn düþüncesini, hâdiselere bakýþýný 
ve üslubunu almadan yapýlan okumadýr. Okuduðumuz 
yazýyý tanýmadan, hangi gaye ile ne aradýðýmýzý bilmeden 
yapýlan bu tür okumalar, hýzýmýzý ve anlama kabiliyetimizi 
düþürür. Bu okumalarda öðrenilenler, bir ana fikir çerçeve-
sinde hâfýzaya yüklenmediðinden, okunulan þeyin akýlda 
kalmasý ve hatýrlanmasý güç olur.

Öyleyse yazýyý, bir gaye için, ana fikrini ve yazarýn üslû-
bunu düþünerek okumak gerekir.

h. Dilbilgisi ve Kelime Daðarcýðý Eksikliði

Anlamanýn vasýtasý kelimeler, cümleler, sözler, yazýlar 
ve sonuç olarak da dildir. Dil, düþüncelerin aktarýlmasý ve 
anlaþýlmasýný saðlar. Anadilini iyi bilmeyen kimse, kendisi-
ne söyleneni doðru anlamadýðý gibi okuduðunu da anla-
yamaz. Ayrýca kelime daðarcýðý düþük olan insanlarýn an-
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lama kabiliyeti de zayýftýr. Okunan metinde bilinmeyen ve 
tereddüt edilen kelime sayýsý ne kadar çoksa, anlama da o 
kadar yavaþ ve zor olacaktýr. Beyni bir bilgisayara benze-
tirsek sonuç itibariyle “ona ne kadar kelime kodlamýþsak 
iþlem hacmi de o kadar olacak” demektir.

ı. Duraklamalar Yapmak

Okuma hızı, gözümüzün bir satırda yaptıðı duraklama 
sayısı ve müddeti ile ilgilidir. Aðır ve hızlı okuyucu ara-
sındaki fark, hızlı okuyucunun ritmik bir þekilde, munta-
zam fasılalarla duraklamalar yapmasıdır. Aðır okuyucuda 
ise böyle bir intizam yoktur. Duraklamalar geliþi güzel bir 
þekilde, deðiþik aralarla cereyan eder. Okumada hız kaza-
nabilmek için, göz hareketlerinde ritm saðlamak, durakla-
ma ve kaymaları muntazam bir tempo üzerine oturtarak 
otomatik hale getirmek gerekmektedir.

j. Heceleyerek Okumak

Yavaþ okuyanlarda görülebilen bir baþka âdet ise he-
celeyerek okuma alıþkanlıðıdır. Hecelemenin bir de sessiz 
cinsi vardır ki, bu alıþkanlıða müptelâ olanlar, çoðunlukla, 
hecelediklerinin bile farkına varmazlar. Bunu tespit etme-
nin bir yolu, okurken elinizi gırtlak düðümü üzerine koy-
maktır. Eðer bir kıpırdanma hissediyorsanız, bir alıþkanlık 
karþısındasınız demektir. Bununla birlikte, okuma hızını 
artırdıkça bu alıþkanlık da kendiliðinden kaybolur gider. 
Üzerinde ayrıca uzun uzun durmaya ihtiyaç yoktur.

Hızlý okuyup anlamada tek ve en önemli faktör okuma 
deðildir. Soya çekim, zekâ, bilgi, kültür seviyesi, çevre, 
kiþinin o andaki ruhî durumu vs. bunlarýn hepsi de oku-
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ma ve anlamada; olumlu veya olumsuz bir tesir meydana 
getirirler.71

Hýzlarýna Göre Okuma Çeþitleri

a. Göz Gezdirme 

Bu, en hýzlý okuma çeþidi olup, bir kitabýn içinde aranýlan 
konunun mevcut olup olmadýðýný anlamak veya yazýnýn 
planýný ve ana hatlarýný bulup çýkarmak yahut da kitabýn 
kýymet ve faydalýlýk derecesini tespit etmek için kullanýlýr.

b. Çabuk Okuma 

Metinde atlama yaparak hýzla okumaktýr. Teferruat 
önemli deðilse, bildiðimiz bir konuda hâfýzayý tazelemek 
için bu þekilde okumak mümkündür. Veya kaçýrýlan nok-
talar bulup çýkarýlmak, aranan bir meselenin cevabý bulun-
mak isteniyorsa, hikâye, gazete haberleri veya hafif eserleri 
bu hýzla okumak mümkündür.

c. Normal Okuyuþ 

Metni atlamadan okumak olup bir mevzuyu tam ola-
rak anlamak, araþtýrdýðýmýz bir konuda bilgi toplamak, özet 
çýkarmak v.b. için kullanýlýr. Bir öðrenci ders kitabýný normal 
olarak dakikada 200-400 kelime okuyarak çalýþa bilmelidir.

d. Aðýr Okuma 

Kelime ve ibareler üzerinde durup düþünerek okuma 
olup, anlaþýlmasý zor bir konuyu okumak, yazýlan bir yazýyý 

71 Yavaþ okumanýn sebepleri ile ilgili, þu üç kaynaktan özet ve kýsaltmalar yaparak 
yararlandýk: Mehmet Özcan, “Çok Daha Hýzlý Okuyabilirsiniz”, Bilim ve Teknik, Temmuz 
1988, s. 30-32; Barbaros Aydýn,“Hýzlý Okuma Prensipleri” Bkz.: Kitaba ve Okumaya 
Dair, s. 97-100, Iþýk Yayýnlarý, Ýzmir, 2005; Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s. 80-82 
Nesil yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.
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deðerlendirmek ve tenkit etmek, konuya ait yeni bir fikir, 
bir çözüm metodu bulmak gerektiðinde kullanýlmalýdýr. 
Matematik ve felsefe eserleri, meslekî araþtýrma ve etüdler 
bu hýzla okunmalýdýr.72

Hýzlý Okuma Yöntemleri

Bugüne kadar geliþtirilmiþ çeþitli hýzlý okuma yöntemleri 
vardýr. Bunlardan en tanýnmýþ olanlarý þunlardýr:

a. Paragraf Okumak

Yazarlarýn çoðu paragraflarýn baþýndaki ilk cümlede ana 
fikri verir. Takip eden cümlelerde açýklama yapar ve fikri 
desteklemek için örnekler verirler. Paragrafýn ilk cümlesi 
okunduðunda ana fikir bulunmuþ olur. Eðer yazarla ayný 
fikirde olunursa veya fikir kabul edilirse devam eden cüm-
lelerdeki detaylarý okumaya gerek yoktur.

b. Sütun Okumak

Ýþaret parmaðý burnun 30 cm. uzaðýnda ayný seviyede 
tutulur ve sadece parmaðýn ucuna bakýlýr. Gözleri iþaret 
parmaðýndan ayýrmadan etrafýnda baþka nelerin görüldüðü 
sayýlýr. Bu þekilde birçok cisim görülebilir. Gazete ve dergi-
leri okurken bu yöntemi kullanmak mümkündür. Sütunun 
ortasýndan dikey bir çizgi çizilerek (veya varsayýlarak) bu çizgiye 
yukarýdan aþaðýya bakýldýðýnda sadece çizgiyi deðil, solun-
da ve saðýndaki birer ikiþer kelimeyi de görmek mümkün-
dür.

Üç dört kelime geniþliðindeki dar bir sütunu okurken, 
ortasýndan düþey bir doðru boyunca gözleri aþaðýya doðru 
72 Bkz.: M. Esad Coþan, Türk Dili ve Kültürü, s. 35-40, Seha Yayýnlarý, Ýstanbul.
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kaydýrmak yeterlidir. Baþlangýçta bir þey okumamýþ zanne-
dilebilir. Bu egzersize devam edilirse zamanla anlaþýldýðý 
fark edilecektir.

Beþ altý kelime geniþliðindeki normal bir sütun okunu-
yorsa, ikinci ve dördüncü kelimeleri okumak yeterlidir. 
Gözler diðer kelimelerin resimlerini de çekecektir.

Yedi sekiz kelimelik geniþ bir sütun okunuyorsa, ikinci, 
dördüncü ve altýncý kelimeleri okumak yeterli gelecektir. 
Diðer kelimelerin üzerinden geçerken gözler onlarýn resim-
lerini çekecektir.

C. Çapraz Okumak

Normal bir kitabýn sayfalarýný okurken, geniþ bir sütu-
nu okuyor gibi okumak mümkündür. (normal bir kitabýn satýrlarý 

7-8 kelimeliktir). Ýstenirse sol üst köþeden baþlayýp sað alt 
köþeye doðru sayfanýn bir köþegeni doðrultusunda gözleri 
kaydýrarak da okunabilir. Ancak bu yöntemde sütun oku-
maya nazaran daha az kelime görülebilir. Özellikle sað üst 
köþede ve sol alt köþedeki kelimeleri görememek söz ko-
nusudur. Bu nedenle daha çok okumaya uygun yazýlarý bu 
yöntemle okumak doðru olur.

d. Anafikir Ýçin Okumak

Ýstatistikler, 0-1900 yılları arasında yayınlanan yazı lı 
yayınların (kitap, dergi, gazete vs.) daha fazlasının 1900-1975 
yılları arasında yayınlandıðını, onun da fazlasının 1975-
1985 yılları arasında yayınlandıðını göstermektedir. Günü-
müzde her konuda, takibi mümkün olamayacak kadar 
çok yazı bulunmaktadır. Bunların hepsini okumak imkân-
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sız olduðu gibi gereksizdir de. Bu nedenle uzmanlar her 
yazıyı okumamayı, seçerek okumayı önermektedirler.

Seçilen yazıları en ince detayýna kadar okumak, hazine 
bulmak için bütün tarlayý kazmak gibi bir þeydir. Oysa ha-
zine avcýlarý bütün tarlayý kazmazlar. Hazinenin hangi taþýn 
veya aðacýn altýnda olabileceðini bilir, sadece orayý kazar 
ve kýsa zamanda hazineyi bulurlar.

Hýzlý okumak isteyen hazine avcýsý gibi, ana fikri bulup 
okumalýdýr. Bu yeteneði zamanla geliþtirmek ve kýsa bir 
sürede bir kitaptaki tek bir hazine yerine, birçok kitaptaki 
daha çok hazineyi keþfedebilmek mümkündür.73

Okuma Hýzýný Artýrmak İçin Neler Yapýlabilir?

Öncelikle þunu belirtmek gerekir ki, okuma hýzýný 
arttýrmak mümkündür ve ayný zamanda þarttýr. Pek çok 
kimsenin, doðruluklarýndan hiçbir þey kaybetmeden bir 
konudaki okuma hýzlarýný iki misline çýkarabildikleri de-
neylerle ispatlanmýþtýr. Bunun için þunlara dikkat etmek 
gerekir:

“1. Hançere ve dudak hareketlerini býrakmalýdýr. Çünkü 
bu yolla sadece sesli okuma hýzý seviyesinde kalýnýr; halbu-
ki sessiz okuma hýzý, seslinin iki-üç katýdýr.

2. Kelimeler için deðil de fikirler için okunmalýdýr; yani 
tek tek kelimeleri okumak yerine, bir çýrpýda, bir fikri kav-
ramaya çalýþmalýdýr.

3. Her paragraftaki ana fikri sezmeye çalýþmalýdýr.

73 Mehmet Özcan, “Çok Daha Hýzlý Okuyabilirsiniz”, Bilim ve Teknik, Temmuz 1988, s. 
30-32.
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4. Dikkati sadece okunanı anlamaya yoðunlaþtırmalıdır. 
Ýkinci bir iþ ile, hatta okuma hızı ile dahi ilgilenilmemelidir.

5. Dönüp tekrar okumalar kaldırılmalıdır; çünkü sonra 
gelen cümle, karanlık kalan yeri açıklayacak yapıda olabi-
lir.

6. Daha çabuk okumaya, kendi kendiyle yarıþmaya çalı-
þmalıdır.”74

Hızlı okumak İçin Göz Hareketleri ile 
İlgili Alınacak Tedbirler

1. Duraklama sayısını ve duraklama müddetini düþür-
mek. Kelimeleri deðil, kelime gruplarını okumak.

2. Göz hareketlerini ritmik bir þekilde cereyan ettirmek. 
Bir saat gibi, otomatik bir tempo takip etmek.

3. Geriye dönüþleri kesin olarak önlemek.

4. Hecelemekten veya sessiz hecelemeden kaçınmak.

Yapılan araştırmalar, sadece arzu ve niyet etmekle da  hi 
okuma hızının yüzde 25 civarında artırılabileceğini gös  ter-
miþtir. Meselâ, normal olarak dakikada 200 kelime oku yan 
bir kimse, bunu kolaylıkla 250 kelimeye çıkarabilir. Ciddî 
bir eðitim ve disiplinli bir çalıþma ise bundan çok da ha bü-
yük baþarılar doðuracaktır.75

Okuma Hýzýnýzý Ölçtünüz mü?

Genel bir tasnifle, bir okuyucunun dakikada okuduðu 
kelime sayýsýna göre hangi sýnýf okuyucular arasýna girdiðini 
þöyle bir liste halinde gösterebiliriz:

74 Bkz.: M. Esad Coþan, Türk Dili ve Kültürü, s. 35-40, Seha Yayınları, Ýstanbul.
75 Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s. 82-83, Nesil Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.
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... - 150  çok aðýr

150 - 200 aðýr

200  - 230 orta

230 - 250 orta üzeri

250 - 300 hýzlýca

300 - 350 hýzlý

350 - 450 çok hýzlý

450 - . . . müstesna derecede hýzlý

Yukarýdaki rakamlar bir dakikada okunan kelime sayý-
sýný belirtmektedir. Herkes deneyerek kendi okuma hýzýný 
ölçebilir.76

3- Okuma Alýþkanlýðýný Kazanmak

Okuma Alýþkanlýðý Kazanmak İçin Tavsiyeler

Ýyi bir okuyucu olmak, her þeyden önce alýþkanlýk mese-
lesidir. Bu alýþkanlýk devamlý ve disiplinli bir çalýþma ile elde 
edilir. Kýsa da olsa her gün devam eden bir çalýþma, sebat 
edildiði takdirde bu alýþkanlýðý okuyucuda yerleþtirecektir. 
Bu mevzuda tavsiye edilecek bir metodun, her gün günlük 
bir gazeteden seçilecek pasajlar üzerinde çalýþmalar yap-
mak olduðunu bildiren uzmanlarýn þu tavsiyelerini aynen 
aktaralým:

“1. Gazeteden uzun bir yazýyý kupür halinde kesin.

2. Okuma maksadýnýzý berrak bir þekilde tesbit edin. 
“Alýþtýrma yapmak için” diyebilirsiniz. Ama neden baþka 
76 Dakikada okunan kelime sayýsýna göre belirlenen okuma hýzýnýn deðerleri farklýlýk gös-

terse de burada bir fikir vermesi açýsýndan aldýðýmýzý belirtmek isteriz.
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bir yazýyý deðil de onu seçtiniz? O yazýdan neyi öðrenmek 
istiyorsunuz? Bu sorunun cevabýný verin.

3. Saniyeleri gösteren bir saatle, okumaya baþladýðýnýz 
ve bitirdiðiniz vakitleri tesbit edin ve okumanýn kaç dakika 
ve saniye aldýðýný kaydedin. Okumaya baþlamadan önce, 
yazýnýn umumî mahiyeti hakkýnda fikir edinebilmek için 
þöyle bir göz gezdirin ve bu göz gezdirme müddetini de 
okuma müddetine dahil edin.

4. Yazýnýn uzunluðunu, kelime sayýsý olarak hesaplayýn. 
Bu sayýyý, okuma müddetine bölerek okuma hýzýnýzý tes-
bit edin. Çýkan rakam, dakikada kaç kelime okuduðunuzu 
gösterecektir.

5. Okumayý bitirdikten sonra, yazýya tekrar müracaat 
etmeksizin yazýnýn bir özetini çýkarýn. Bu özette, hiçbir ana 
noktanýn eksik kalmamasýna dikkat edin. Yazý hakkýnda 
sorular sorun ve cevaplandýrýn.

6. Bu özeti ve soru-cevaplarý yazýnýn kendisiyle karþý-
laþtýrýn. Atlanan yerleri ve hatalarý not edin.

7. Yazý kupürünü ve okuma hýzýnýzý bildiren notlarý, özet 
ve soru-cevaplarý bir dosyada muhafaza edin. Bu dosya, 
geliþmenizi göz önünde bulundurmanýza yarayacak ve 
yapacaðýnýz deðerlendirmelere esas teþkil edecektir.

8. Zamanla seçtiðiniz yazý cinslerinin mevzu, uzunluk ve 
aðýrlýk bakýmýndan deðiþiklik göstermesine dikkat edin. Bu 
da deðiþik okuma þartlarýna uyum saðlamanýza yardýmcý 
olacaktýr.

9. Her gün, mümkünse ayný vakitte, dikkatinizi daðýtacak 
sebeplerden ve kesintilerden uzak bir zaman ve yer seçerek 
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bu alýþtýrmalara mutlaka devam edin. Birkaç hafta müd-
detle bu iþe ayýracaðýnýz günlük yarýmþar saat vakit, ileride 
kendisini fazlasýyla telâfi edecektir.

10. Günlük alıþtırmaların dıþındaki fırsatları da değerlen-
dirmekten geri kalmayın. Okuma ile ilgili olarak öğrendik-
lerinizi tatbik etmek ve tatbik ettiklerinizi alıþkanlık olarak 
yerleþtirmek için, günlük okuma faaliyetlerinizden de istifa-
de etmeye çalıþın. Gazeteden mektuba kadar okuduðunuz 
her þey, kazanmaya karar verdiðiniz “iyi okuyucu” vasıfları 
için bir alıþtırma sahasıdır.”77

Okuma Alýþkanlýðýný Niçin Kazanmalýyýz?

Okuma alýþkanlýðýnýn nasýl kazanýlacaðý yönündeki bir 
soruya M. Fethullah Gülen öncelikle Ýslam’ýn ilk emri olan 
“Oku” sözünün insanlarda bir ülfet meydana getirdiði ve 
bunun manasýnýn yeterince anlaþýlamadýðý þeklinde ce-
vap veriyor. Daha sonra da “oku” emrinin manalarýný aça-
rak, þimdiye kadar maruz kaldýðýmýz kültürel emperyaliz-
min sonucunda insanýmýza okuma alýþkanlýðýný tekrar 
kazandýrmamýz gerektiðini anlatýyor. Þimdi aslý uzun olan 
bu makalenin kýsa bir bölümüyle sizi baþ baþa býrakalým:

“... Ýç ve dýþ tesirlerle çok yaralý hâle gelen nesiller, her 
gün biraz daha okumadan ve düþünmeden uzaklaþýyor ve 
âdetâ hezeyan yýðýnlarý haline geliyordu. Zannýmca, bu 
uzaklaþma ve hezeyânlaþma bugün de devam ediyor. Bu 
arada dilimize sokulmak istenen nesepsiz kelime yýðýnlarý 
da okuduðunu anlamaya karþý indirilen ayrý bir darbe 
oldu. Biz onlarýn, onlar da bizim dilimizi anlamaz hâle gel-

77 Ümit Þimþek, Araþtýrma Teknikleri, s. 89-90, Nesil Yayýncýlýk, Ýstanbul, 1996.
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diler. Bugün ayný kuþaðýn insanlarý dahi birbirini zor an-
lar durumdadýr. Ve bunun önü alýnmazsa, bu da düþünce 
dünyâmýz adýna, en az diðerleri kadar yýkýcý olacaktýr.

Evet bugün okumuyoruz ve okumadýðýmýzýn utandýrýcý 
neticeleri de meydandadýr. Düþüncede sýð, yeni terkipler 
yapmaktan mahrûm bir yýðýn haline geldik. Okumaya karþý 
sadece iþtahsýz deðil, ayný zamanda nefret eder durumda 
bir çoðumuz. Okuyanýmýzýn bir kýsmý da âdetâ her þeyi yü-
zünden okuyor ve fikir adýna yeni bir þey üretemiyoruz.

Bütün faziletlerde olduðu gibi okumayı da bizden öğre-
nen dünün karanlık ruh, karanlık akılları, bugün okuyor, 
anlıyor ve düþünüyorlar. Evde, arabada, otobüs duraðında, 
çantasında taþıdıðı kitabı açıp okuyor ve kendi ölçüleri için 
zamanını en iyi þekilde deðerlendiriyorlar.

Meseleyi biraz daha dar çerçevede mütâlâa edecek olur-
sak, önümüzde çıðýr açmýþ büyüklerimiz, kendi yazdýðý bazý 
eserleri, seksen defa, bazýlarýný da yüz defa okuduklarýný 
söylüyor ve bizlere fiilen okumanýn lüzumunu göstermiþ 
oluyor.

Konuþtuðu ve kendi alt yapýsýnýn ürünü eserleri, kendisi 
bizzat bu kadar okuduktan sonra da, talebelerinin baþýnda 
duruyor ve “okuyun” diyor. Böylece devrimizde en mü-
him ve en onulmaz bir yaraya parmak basýp tedâvî yolu-
nu göstermiþ oluyor. Bu çýðýrý tâkip edenler okumalýdýrlar. 
Devirlerinin kültürüyle donanmýþ olarak, daha önce edin-
dikleri malûmatý hallaç etmeli ve muhtaçlarýn yanýna böy-
le bir kültür birikimiyle gitmeliler. Tâ ki, anlattýklarý ka-
bûl görsün ve ayný zamanda hasýmlarýmýzýn eline de koz 
verilmemiþ olsun.
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Okumuyorsak, ihânet içindeyiz demektir. Kendimiz 
boþlukta bocalarken, baþkasýna nasýl güven üfleyebiliriz ve 
zararlý akýmlardan nesilleri nasýl kurtarabiliriz. Halbuki bu 
bizim hayatýmýzýn gâyesi ve ilk vazifemiz. Öyleyse, Ýslâm’ýn 
ilk emri “oku” fermanýna herkesten evvel icâbete en muh-
taç bizleriz...”78

Kitap Okuma Alýþkanlýðýný Kazanmada 
Müesseselerin Rolleri

 a. Kütüphanelerin Rolü

Okuma alýþkanlýðýný  kazandýrmada en önemli roller-
den biri de kütüphanelere ve kütüphanecilere düþmektedir. 
Kütüphaneleri seven ve deðerini anlayan biri yavaþ yavaþ 
da olsa okuma alýþkanlýðýný kazanacaktýr. Kütüphaneler tarih 
boyunca önemli bir fonksiyon edâ etmiþlerdir. Ama son 50-
60 yýl içinde memleketimizde kütüphaneler fonksiyonunu 
tam ifa edememektedir. Bizim kütüphanelerimiz böyle iken, 
belirli bir zamanda yapýlan deðerlendirme bize Harward 
üniversitesinin kütüphanesine her yýl 14 km. uzunluðunda 
raf eklediðini haber verir ki düþünmeye deðerdir.

Kütüphanelerimiz konusunda 1951 yýlýnda Türkiye’ye 
davet edilen A.B.D. Kentucky Üniversitesi kütüpha-
ne müdürü Dr. Lawrence S. Thompson, Milli Eðitim 
Bakanlýðý’na verdiði raporda; “Okul kütüphaneleri ve 
çocuk kütüphaneleri bahsinde devlet bütçesinden elde 
edeceðiniz her kuruþun önemini belirtmek isterim, zira 
demokrasi zaferi burada kazanýlacaktýr. Þayet yeni nesli 
okuyucu bir nesil olarak yetiþtiremeyecek olursanýz de-
78 M. Fethullah Gülen, Asrýn Getirdiði Tereddütler-3, s. 15-19, TÖV Yay., Ýzmir, 1991.
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mokrasiyi koruyamazsýnýz” diyordu.79 Yaptýðý tavsiyeler-
den birinde ise, “Genel, çocuk ve okul kütüphanelerine 
harcanan paranýn milli birliði savunacak ordulara harca-
nan para kadar tesirli olduðu düþünülerek bu kurumlarý 
geliþtirmek için her türlü çabanýn sarf edilmesi gerekir.” 
demekteydi.80

Zamanýn Süleymaniye Kütüphanesi memurlarýndan 
Muzaffer Gökmen Amerikan kütüphanelerini gezerken 
þahit olduðu bir olayý þöyle anlatýr: “Umumî bir kütüpha-
neyi geziyordum. Bazý insanlarýn kütüphanenin tuvaleti-
ne girip çýktýklarýný ve kütüphaneye uðramadan gittikleri-
ni görmüþtüm. Bakýþlarýmý takip eden kütüphane idarecisi 
gülerek, ‘Neler düþündüðünü anlýyorum’ demiþti. ‘Bugün 
oraya gelen insanlar, burada bir kütüphane olduðunu, 
kendilerinin bir parçasý bulunduðunu görüyorlar. Yarýn kü-
tüphaneye de geleceklerdir. Ayaklarý alýþýyor ya, bu bizim 
için þimdilik kâfi.’ Evet ayaðý bir kere alýþtýrmak. Okuyan, 
bilen, sorgulayan bir toplum oluþturmak kolay deðil.”

Billancart’daki (Fransa) Renault fabrikasýnýn yönetim 
tarafýndan açýlan bu kütüphanesinde 50 binden fazla kitap 
vardý. 1966 yýlýnda çalýþan 31 bin 200 kiþiye 103 bin kitap 
ödünç verilmiþtir.81

Belediyeler aþevleri açarak nasýl fakirlerin karnýný doyu-
ruyorlarsa, kütüphaneler açýp kitap kampanyalarý düzenle-

79 Lawrence S. Thompson, Türkiye’de Kütüphaneleri Geliþtirme Programý, Milli Eðitim 
Basýmevi, s. 15-16, Ýstanbul, 1952.

80 Kitaba ve kütüphaneye ne kadar deðer verdiði malum ecdadýn torunlarý olan bizlere bu 
tavsiyeleri yapanýn bir amerikalý olduðunu düþünürsek içler acýsý halimiz bir kez daha 
açýk seçik bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkacaktýr.

81 O. Suat Özçelebi ve N. Cebecioðlu, Okuma Alýþkanlýðý ve Türkiye, s. 48-49, Milliyet 
Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990.
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yerek çocuklarýn ve gençlerin akýl ve kalplerini de böylece 
doyurabilirler.

Kütüphanelerle ilgili deðinilmesi gereken bir husus da 
bu ilim yuvalarýnda çalýþan görevlilerin özenle seçilmesi 
gerektiði, görevlerini tam olarak yerine getirme þuuruna 
sahip kimselerden olmasý lüzumudur. Bir insanýn kütüp-
heneleri sevmesi biraz da kütüphanelerde görev yapan 
insanýn tavýrlarý ve ilgisiyle doðru orantýlýdýr. Böyle olmadýðý 
taktirde kütüphaneye gelen kimse okuma alýþkanlýðý 
kazanmanýn ötesinde itici insanlar yüzünden kitaplardan 
soðuyabilir. Kitap okuma þuuruna ermiþ kiþiler bu durum-
dan etkilenmeseler de okuma alýþkanlýðýný kazanmak üzere 
olan kiþiler bundan etkilenirler. Nitekim büyük bir kütüp-
hanesi olan ve çok kitap okuyan âlim hükümdarlarýmýzdan 
Fatih Sultan Mehmet þöyle der: “Kütüphaneciler; kültürlü, 
yalnýz kitaplarýn adlarýný bilmekle kalmayacak, gerektiðinde 
kitaplarý açýklayabilecek kadar bilgili olacak.”82

b. Kahvehaneler, Hapishaneler ve Okuma salonlarý

Kahvehaneler evvelden kitap okuma yerleri idi ve isimle-
ri de kýraathâne (okuma yeri) idi. Zamanýmýzda ise buralar-
da kitap okunduðuna rastlamak mümkün olmuyor. Acaba 
kahvehaneler tekrar okuma yerleri olamaz mý? 1988’de 
Devlet Bakanlýðý müþavirlerinden Nurettin Konaklý’nýn 
gayretleriyle “Kahvehaneden Kýraathaneye” sloganýyla bir 
çalýþma baþlatýlmýþtý. Valiliklerden Devlet Bakanlýðýna ge-
len cevabî yazýlardan anlaþýldýðýna göre Türkiye’de 7015 
kahvehanede okuma köþesi açýlmýþtý. Binlerce kahveha-
82 O. Üstün Yýldýrým, Güzel Sözler Kitap, Kütüphane, Okuma, s. 69, Varol Matbaasý, 

Ankara, 1972.
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nede okuma köþelerinin açýlmasý niye mümkün olmasýn? 
Bu türde yapýlacak bir çalýþmayla, vatan sathý bir mektep 
haline getirilecek ve bu þekilde okullarýmýz ve kütüphane-
lerle beraber, kahvehaneler83 de tekrar ilim yuvalarý haline 
gelebilecektir.

Hapishanelerimiz, vakit öldürme yerleri olarak devam 
etmemelidir. Ýnsanlarýmýz ister suçlu olarak, ister iftiraya 
uðrayarak cezalandýrýlmýþ olsunlar, okumama azabýyla da 
karþý karþýya kalmamalýdýrlar. Oralarda mahkûmlarýn ýslahý 
adýna kitap çok etkili bir vasýtadýr. Hapishanelerde, içinde 
sempatik memurlarýn çalýþtýðý kütüphaneler kurulmalýdýr.

Gönüllü kuruluþlarýn kurduklarý vakýflar, dernekler ve ki-
tap okuma salonlarý vardýr. Bunlarýn sayýlarý artmalýdýr. Ýþte 
size bir örnek: Mustafa Baktýr anlatýyor: “Erzurum’da bir 
Vakfýmýzýn bünyesinde, orta ve yüksek okul öðrencilerine 
yönelik olarak kurulan bir okuma salonu var. Baþýnda bir 
öðretmen arkadaþýmýzýn bulunduðu bu okuma salonunun 
adý, ‘Al götür, oku getir’. Öðrenci, çok küçük bir ücretle 
buraya üye oluyor ve adýna bir kart açýlýyor. Artýk salondan 
istediði kitabý alýp götürüyor, okuduðu zaman getirip tes-
lim ediyor, ihtiyaç duyulan yeni kitaplar piyasadan temin 
edilip hemen hizmete sokuluyor. Dolayýsýyla öðrenci satýn 
almadan birçok yeni kitabý da okuma imkânýný buluyor. 
Yetkililer orta ve yüksek tahsilden binlerce öðrencinin bu 
yolla satýn alamadýklarý birçok kitabý okuduklarýný ifade et-
83 “Kahvehaneleri, kitap okunan, ilim ve kültür sohbetlerinin yapýldýðý bir mekân hâli-

ne dönüþtürecek, böylece gerçek fonksiyonlarýna kavuþturacak faaliyetlerin, bütün 
Anadolu’da yaygýnlaþtýrýlmasý, faydalý olacaktýr. Böylece insanýmýzýn sosyalleþmesi ve 
birbirini tanýyarak kaynaþmasý neticesinde farklý sosyal statüdeki insanlarýn diyalogda 
buluþmasý mümkün hâle gelecektir.” (“Bir Okuma Evi Olarak Kahvehaneler” adlý ma-
kaleden. Bkz: A. Yaþar AYDIN, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290)
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tiler.” Ýþte Baktýr’ýn anlattýðý ayný müessese birçok ilimizde 
de hizmete sokulabilir.

c. Camiler

Camiler, sadece ibadet yerleri deðil, eðitim ve öðretim 
salonlarýdýr. Camilerdeki eðitim ve öðretim uygulamalarý, en 
mükemmel þekilde Peygamberimiz zamanýnda yapýlmýþtýr.

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki: “Bir kimse 
benim þu mescidimde hayrý öðrenmek veya öðretmek için 
gelirse o, Allah yolunda cihad eden kimse derecesindedir.” 
Baþka bir rivayette de þöyle buyurulmaktadýr: Resûlullah 
(sallallahu aleyhi ve sellem) bir gün mescide gelince iki halka görür: 
Birindekiler zikir ve ibadetle meþguldürler, diðerindekiler 
ilmî meseleler tartýþmaktadýrlar. Hz. Peygamber, bir an 
duraklayýp her iki halkanýn da hayýr üzere olduðunu be-
lirttikten sonra þunlarý söylemiþtir: “Ýbadet halkasýndakiler 
Kur’ân okuyorlar ve Allah’a duada bulunuyorlar. Allah’ýn 
rýzasýný kazanmaya çalýþýyorlar. Dua ve arzularýný Allah 
dilerse kabul eder ve verir, dilemezse vermez. Öbür hal-
kadakilere gelince, Allah’a kullukla ilgili bilgiler ve ilim 
öðreniyorlar. Ayrýca bilmeyenlere de öðretiyorlar. Bu grup 
daha üstündür. Ben de zaten bir öðretmen olarak gönderil-
dim.” Bu sözlerinden sonra Peygamberimiz ilim halkasýna 
girerek sohbete katýlýr.”84

Ka’b b. Züheyr de meþhur kasîdesini Mescid’de oku-
muþtur. Sonra da Efendimiz kendisine hýrkasýný hediye 
etmiþtir.85

84 Ýbn Mace, Mukaddime, 17
85 Ahmet Önkal, “Asr-ý Saadet’te Mescidin Önemi” Diyanet Dergisi, cilt: 19, Sayý: 3, (Ýbn 

Sa’d, et-Tabakatu’l-Kübrâ, 1/294).
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Camilerin kütüphanelerine inanç, ibadet ve ahlâk kitap-
larý gibi herkesin konularýnda anlaþabileceði veya kimse-
nin itiraz edemeyeceði kitaplar bulundurmak doðru bir tu-
tum olacaktýr. Bunun yaný sýra sosyal ve modern ilimler ile 
alakalý eserler de bulundurulmalýdýr ki kütüphaneler daha 
çekici ve herkesin gelip kitap okuyabileceði yerler haline 
gelsin.

Günümüzde cami kürsüsüne bilim adamlarýný çýkarýp, 
deðiþik kurum ve kuruluþlar tarafýndan kendilerine “fair 
play” ödülü verilen cami imam hatiplerinin bulunmasý 
okumaya ve ilme karþý olan ilgi ve istekleri daha da 
artýracaktýr. Nitekim bir camide görevli bir imam  11 yýldýr 
ilim adamlarýný camiye davet edip konuþma yapmasýna 
zemin hazýrlamýþ ve bu güzel hizmeti karþýlýðýnda Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play konseyi tarafýndan ödüle 
layýk görülmüþtür.86 Camilerimizde uygulanan bu örnekle-
rin artmasý da okumaya ve araþtýrmaya ilgiyi artýracaktýr.

d. Eðitim Kurumlarý ve Eðitim Sistemi

Eðitim sistemi ve öðretmenlik mesleðinin etkisi de oku-
ma alýþkanlýðý kazanmada önemli bir faktördür.

Türkiye’de okuma alýþkanlýðýný kazandýran bir eðitim 
sisteminin bulunmayýþý ne yazýk ki okuma alýþkanlýðý ko-
nusundaki en büyük problemlerden birisidir. Eðitim siste-
mi öðrenciyi araþtýrmaya sevk etmeli, ezberciliðe dayanma-
malý, ideolojiye girmemeli ve ders programlarýnda okuma 
alýþkanlýðýna yer vermeyen bir eðitim sistemi olmamalýdýr.

Japonlar yolcu taþýyamayacak durumdaki otobüsleri 

86 Mükremin Albayrak, Zaman Gazetesi, 14.05.2005.
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“Çocuk kitaplýðý” yapýp onlarý kitap odasý biçimine geti-
rerek, içine konan dolaplarý da kitaplarla doldurup sonra 
onlarý mahalle aralarýna yerleþtiriyorlar. Çocuklar okusun, 
iyi insan, iyi vatandaþ olsunlar diye...87

Eðitim kurumlarýnda müfredat içine “kitap ve uygulamalý 
okuma” adýnda müstakil bir ders konmasý çözüm adýna ile-
ri sürülebilecek adýmlardan biri olabilir.

Tabii ki eðitim sistemi adýna hep olumsuzluklardan söz 
etmek kesinlikle doðru deðildir. Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn 
orta düzeydeki öðrenciler için baþlattýðý 100 kitap proje-
sinden sonra ilkokullardaki öðrencilere yönelik baþlatýlacak 
100 kitap projesi de okuma alýþkanlýðýný kazandýrmada 
önemli bir rol oynayabilecektir. Ayrýca öðretmenlerin þahsî 
gayretleriyle ve müfredâtýn uygun olmasýyla okullarda her 
gün bir saat kitap okuma saatlerinin konmasý da olumlu 
geliþmeler arasýndadýr. Okul kütüphanesinin yanýnda sýnýf 
kütüphanelerinin telaffuz edilip yaygýnlaþtýðýný duymak ve 
görmek de olumlu geliþmeler arasýnda sayýlabilir.

e. Genel Okumalarýn Tekrar Canlandýrýlmasý

“Genel okuma” insanlarýn çeþitli vesilelerle bir araya 
gelerek ortak bir hareketle deðiþik eserlerden okumalarýna 
denir. Bu hususu, kitap okuma alýþkanlýðýný kazanma-
da müesseselerin rolleri arasýnda ele almamýzýn sebe-
bi; “Genel Okumalar”ýn tarih boyunca bir müessese gibi 
iþlemiþ ve okuma alýþkanlýðýný kazandýrmada çok faydalarý 
olmuþ olmasýndandýr.

Tarihin pek çok devresinde yazar ve þairler yazý ve þiir -

87 M. Turan Tekdoðan, Ýnsanlar ve Kitaplar, s. 87-88, Lapseki, 1973.
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lerini insanlara okurlardý. Ne kadar doðru olduðunu bile-
mesek de tarihçi Herodot’un dokuz kitabýný halka oku-
duðu tarihi bilgiler arasýnda bulunmaktadýr. Hatta pek 
çok edip yalnýz umumi yerlerde okunmak üzere eserler 
yazmýþlardýr.

Araplarýn edip ve þairleri Ukaz panayýrýnda hutbe ve 
þiir okurlardý. Ýnsanlarýn karþýsýnda mevlidler, miraciyeler 
okunmaya hâlâ devam edilmektedir. Anadolu’nun bazý 
yerlerinde kýþ gecelerini geçirmek için pek çok kitap da 
okunmaktadýr.

Avrupa’nýn büyük þehirlerinde bilgin ve edipler kon-
feranslar vererek insanlara bilim ve fenleri eðlenceli me-
todlarla öðretmektedirler. Vaktiyle Roma’da yemek yeme 
zamanlarýnda kitap okumayla görevli memur esirlerin 
olduðu da tarihi kayýtlar arasýndadýr. Zamanýmýzda bazý 
batý okullarýnda cezayý hak etmiþ öðrenciler, arkadaþlarý 
yemek yerken kitap okumakla cezalandýrýlmaktadýr.88

Fakat þunu belirtmek yerinde olur ki kitap okumayý bir 
cezalandýrma neticesi olarak gören bu mantýk doðru bir yol 
deðildir. Çünkü kitap okumak bizim kültürümüze göre bir 
ceza deðil bir ödül olmalýdýr. Bizim kültürümüzde ödülü 
hak eden öðrenciye ve insanlara kitap hediye etmek söz 
konusudur. Hatta tarihimizde pek çok yazar hükümdarlar 
ve halifeler tarafýndan çeþitli þekillerle ödüllendirilmiþlerdir.89 
Bundan dolayý yukarýda misallerini verdiðimiz hususlardan 
“kitap okumayý bir ceza þekli gören mantýðý” tasvip etmek 
mümkün görülmemektedir.
88 Necip Asým Yazýksýz, Kitap, 121-122’den özetle, Ýletiþim Yayýnlarý, Ýstanbul, tsz.
89 Necip Asým Yazýksýz, Kitap, s. 160’da bunun bazý misalleri verilmektedir, Ýletiþim  

Yayýnlarý, Ýstanbul, tsz.
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Ýþte yukarýda genel olarak misallerini verdiðimiz “genel 
okumalar”la, kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrma yolun-
da adýmlar atabilmek mümkündür. Hatta bu sistemin gü-
nümüzde çok yararlý bir yöntem olduðunu söylemek de 
yerinde olur.

f. Oteller ve Hastaneler

Oteller insanýn çoðu zaman yalnýz kaldýðý yerlerdir. Otel 
lobilerine kitaplýklar konarak buralarda da özellikle çok 
satýlan ve herkese hitap eden faydalý kitaplar bulundurula-
rak insanlarýn hem boþa geçecek zamanlarý deðerlendirilmiþ 
hem de okuma oranýnýn arttýrýlmasý saðlanmýþ olacaktýr.

Hastanelerdeki hastalarýn yalnýzlýðýný gidermek, onlarý 
zor zamanlarýnda teselli edecek en güzel dostlar olan ki-
taplarla buluþturmak pek çok açýdan uygun bir hareket-
tir. Eðer böyle yapýlýrsa insanlarýn en uygun zamanlarýnda 
onlarý en çok ihtiyaç duyduklarý kitaplarla buluþturmak 
söz konusu olmaktadýr. “En iyi arkadaþýn kitap” olduðu 
hemen herkesin dilindedir. Hastaya moral veren, onlarý 
yaþama baðlayýcý ve dertlerini unutturucu türden kitaplarýn 
onlar tarafýndan okunmasý, hastane gibi bir ortamda çok 
önemlidir. Bu yüzden hastanelerde bu tür kitaplarý ihtiva 
eden kütüphanelerin bulunmasý ve bunlarýn teþvik edilme-
si, okuma alýþkanlýðýný kazandýrma adýna önemli bir adým 
olacaktýr.

Kitap okuma alýþkanlýðýný yaymak için üzerine görev 
düþen kurumlar tabii ki sadece bunlar deðildir. Nikah 
salonlarý da bu güzel alýþkanlýðýn yaygýnlaþtýrýlmasý için 
iyi birer vesile olabilirler. Yeter ki her bir fert okumak için 
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çaba gösterilmesi gerektiðine inansýn. Evlenme törenlerin-
de, genelde âdet olan þeker kutucuklarý yerine, üzerinde 
davete icabet ettiklerinden dolayý teþekkür ifadesi bulunan 
ambalaj kâðýdýna sarýlmýþ küçük birer kitap verilmesi kötü 
bir fikir midir? Bu misali vermemizin sebebi bunun bizzat 
uygulanmýþ olmasýdýr. Böyle bir zihniyete sahip anneler ve 
babalarýn, çocuklarýnýn câhil kalmamasý için büyük bir so-
rumluluk taþýyacaklarý da malumdur. Unutmayalým ki dini-
mizde iyi bir çýðýr açan herkes açtýðý çýðýrdan yürüyenlerin 
aldýðý sevap kadar sevap alacaklar ve o çýðýrda yürüyen-
lerin sevaplarýndan da hiçbir þey eksilmeyecektir. Bunu 
Peygamber Efendimiz bildirmiþtir.

Öyleyse neticenin kitap okumakla ve onu sevdirmek-
le sonuçlanacaðý, vesilelerin de doðru olduðu herhangi bir 
çýðýrý açmak için gayret göstermek hem kendimize, hem 
milletimize hem de dinimize büyük bir hizmet olmaktadýr.

Kitap Okuma Alýþkanlýðýný Kazanmada Hediyeleþme

Herkes eþine veya dostuna hediye alır. Kitabın hedi-
yeleþmelerimizde ilk sırayı alması okuma alıþkanlıðımızı 
da etkileyecektir. 18. yüzyıl sonlarında yaþamıþ ve bu-
günkü Ýstanbul Millet Kütüphanesi’nin kurucusu olan Ali 
Emi ri Efendi bir bibliyoman yani kitap hastası idi. Elde 
edemediði kitapları sahibinden yalvar-yakar ödünç aldıðı; 
onları el yazısıyla kopya ettikten sonra geri verdiði ve bu 
yolla yüzlerce el yazması kitaba sahip olduðu söylenmekte-
dir. Kitap uðruna görmediði eza, çekmediði cefa kalmayan 
Hazret, saðlıðında on dört bin kitabını Millet kütüphanesi-
ne baðıþlamıþtır. Ayrıca o, elinde bulunan güzel bir Arapça 
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kitabın kendisindeki noksan olan ikinci cildini temin etmek 
için, mevcut olduðunu öðrendiði Yemen’e tayinini çıkart-
mak istemiþti.90

Hastanede yatan yakınımıza, sünnet olan miniklere, 
evlenen çiftlere hediye ettiðimiz kitaptan -tabii ki hediye 
edilen kiþiye ve makama uygun kitaplardan- daha cazip, 
etkileyici ve kalıcı hangi hediye olabilir?

Maneviyat Büyüklerinin Rolleri

Eskiden beri insanlar, mana büyüðü pek çok âlimin et-
rafında toplanmakta ve dinlerini yaþama ve ona hizmet 
verme yolunda “Bilmiyorsanız ehl-i zikre sorun” (Nahl, 16/43) 
âyeti gereði bu büyüklerin gösterdikleri þekilde yollarına 
devam etmektedirler. Burada, sizleri maneviyat büyükleri-
nin kitap okuma üzerinde ne gibi bir etkisi olduðu ile ilgili 
bir deðerlendirme ile baþ baþa bırakmak istiyoruz:

“Bediüzzaman Hazretlerinin, þahsıný kuru çubuða ben-
zeterek, Risale-i Nur’larýn okunmasýna teþvik edip durmasý, 
çeþitli bakýmlardan örnek teþkil etmesi yönüyle büyük 
deðer ifade eder. Bana göre onun yaptýðý en büyük hiz-
metlerden birisi, okuyucularýna “düþünce eðitimi” verme-
sidir. Düþünmeyen, düþünme ihtiyacýný duymayan insan, 
okumayacaktýr. Zorla okutulan kitap, insana faydalý olamaz. 
Tefekkürü ibadet olarak kabullenen Bediüzzaman, kim-
seye baský yapmadan kitaplarýný defalarca okutmaktadýr. 
Kendisini dünya çapýnda kabul ettiren bu ekol, bence ilim 
merkezleri ve yöneticilerce incelenmelidir. Alkolü, sigarayý 
býraktýrýp, insaný “iman fedaisi” haline getiren sýr nedir? Üç 

90 Muhtar Tevfikoðlu, Ali Emiri Efendi, s. 51, Kültür Bakanlıðı Yayınları, Ankara, 1989.
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adamý öldürecek kadar merhametsiz bir kiþiyi, tahta kuru-
sunu öldürmekte tereddüt gösterecek kadar þefkatli hale 
sokan câzibe nereden kaynaklanmaktadýr? Risale-i Nurlar, 
yüzlerce defa baskýsý yapýlýp dünyanýn birçok dillerine niçin 
tercüme edilmektedir?

Bediüzzaman, her söylenen sözün kalbe girmesine 
yol verilmesini istemezken bunun kendisi için de geçer-
li olduðunu þöyle ifade etmektedir: “Size söylediðim söz-
ler hayalin elinde kalsýn; mihenge vurunuz. Eðer altýn 
çýktý ise kalpte saklayýnýz, bakýr çýktý ise çok gýybeti üstü-
ne ve bedduayý arkasýna takýnýz, bana reddediniz, gönde-
riniz.”91 Maneviyat büyükleri bu þekilde endiþesiz olabil-
meli, mensuplarýný okumaya, araþtýrmaya, körü körüne 
baðlanmamaya teþvik edebilmelidir.”92

Ödünç Kitap Verme

Kitaplarýný deli gibi seven ve bundan dolayý çok has-
sas olup, kitaplarýný hiç kimseye vermeyen kiþiler vardýr. 
Bunun sebebi, verdikleri kitaplarýn geri getirilmemesi veya 
kitap üzerine tuttuklarý göz nuru notlar olabilir. Eþyalarý 
üzerinde aþýrý titizlik gösterenler de bulunmaktadýr. Bütün 
bunlara raðmen sosyal hayatta yardýmlaþma kaçýnýlmazdýr. 
Dinimizde, ihtiyaç sahiplerine ödünç para verme, 
baðýþ yapmanýn ne kadar sevap olduðu da malumdur. 
Unutmamalýdýr ki kitap ne kadar elden ele dolaþýr ve ne 
kadar çok okunursa deðeri o kadar artar.

Tabii ki bu arada kitabýna sýký sýkýya baðlý olan, ona 
91 Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Külliyatý (Münâzarât), s. 1940, Nesil Yayýnlarý, 

Ýstanbul, 2002.
92 Ýbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliði, s. 93-94, Sim Yayýncýlýk, Ankara, 1999.
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olan sevdasýndan dolayý kitaplarýný kimseye vermeyenleri 
veya verse de kitabýnýn arkasýna düþenleri ayýplamak ye-
rine takdir etmek gerekmektedir. Çünkü bu kiþilerde kitap 
sevgisi, sadece onun ödünç verilmesinin önüne geçmiþtir. 
Dolayýsýyla onlarýn sadece ödünç verme sevabýndan mah-
rum olduklarý söz konusu olabilir ki onlarýn kitaplardan 
aldýklarý ilhamla etraflarýna yaydýklarý nur ve ýþýktan aldýk-
larý feyiz ve bereket, sözünü ettiðimiz sevaptan daha fazla 
getirisi olan bir husus olabilir.

Kitap Okuma Alýþkanlýðýný Kazanmada 
Diðer Bazý Tavsiyeler

Kitap alýþkanlýðýný kazandýrma ile ilgili yukarýda ifade 
edilen hususlardan baþka þu tavsiyeleri saymak da müm-
kündür:

1. Kitaplarýn renk, baský ve mizanpajýnýn âhenkli ve çe-
kici olmasý kitaplara ilgiyi arttýrabilir.

2. Kitabý sevdirecek kiþiler arasýnda, öðretmen, kütüp-
haneci ve kitapçýnýn olduðu unutulmamalýdýr. Kitapçý, 
mesleðini seven, okuyup araþtýran ve sempatik birisi olursa 
birçok kiþiye çeþitli kitaplarýn ulaþmasýnda önemli rol oy-
nayabilir.

Bu iki madde ile ilgili Peyami Safa þöyle der: “Okuyucu, 
çýrpýþtýrma yazý, kolay cümle, göz boyayýcý resim, þatafatlý 
isim, hoppa mevzu, kübik çizgi, fütürist (gelecekçi) manzume, 
kötü kâðýt, pis baský, dizgi yanlýþý istemiyor. Disiplinsiz ve 
mertebesiz bir neþriyat kalabalýðýnýn önünde þaþýran oku-
yucu bugün ne istediðini daha fazla biliyor. Yazý yazan ve 
basanlar arasýnda bu geliþimin farkýnda olmayanlar mer-
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hametsiz bir ýstýfâya (ayýklanmaya) uðrayarak tasfiye edilecek-
lerdir.”

3. Memleketimizde hanýmlarýn günleri meþhurdur. Bu 
günlerde pastalar yenir, bazen “Yasin”ler okunur, sohbet-
ler yapýlýr. 10-15 dakikalýk da olsa kitap okuyabilme ce-
sareti gösterilebilse güzel sonuçlar alýnabilir. Hanýmlarýmýz, 
Kur’ân-ý Kerim, hadîs-i þerif ve dinî kitaplar okumak için bir 
araya gelebilmelidir. Küçük bir teþvikle bir araya gelebile-
cek nice insanlar vardýr; yeter ki, öncülük yapma gayret ve 
cesaretini gösterebilecek kimseler bulunsun.

Vitrinleri ölçerek uygun kitap ve ansiklopedi alýp hiç 
okumayanlarý bile takdir etmek gerekir. Çünkü kitabýn 
görünmesi de bir reklâmdýr. Ev sahibi kitabý seyrediyor, 
bazen dokunuyor, evin hanýmefendisi zaman zaman to-
zunu alýyor ya, bunlar da güzel. Belki bir gün kitaplarýn 
kapaklarýný açan, sayfalarda gözlerini gezdirenler olur. 
Kitaplar varsýn, vitrinlerin raflarýnda sabýrla beklesinler. 
Okunacaklarý zaman mutlaka gelecektir.93

Okullarýmýzda Okuma Alýþkanlýðý Verilsin, Yeter

Okuma þuuruna ulaþamamamýzýn sebeplerinden biri de 
eðitim sistemindeki aksaklýklardýr. Okullarýmýzda öðretilen 
hususlar þüphesiz ki çok deðerlidir. Fakat ihmal edilen 
bir þey vardýr ki, o da okullarda kitap okuma þuurunun 
verilemeyiþidir. Zira bu þuur veriliyor olsaydý istatistik-
lerde, okuma ile ilgili acýnacak halimiz yerine okuyan ve 
düþünen bir toplum olarak çýkmamýz söz konusu olurdu. 
Nitekim Cevdet Kudret þöyle der: “Okullarýmýzda hiçbir 

93 Ýbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliði, s. 97-98’den iktibasla, Sim Yayýncýlýk, Ankara, 1999.



113

NASIL OKUMALIYIZ?

þey öðretilmesin, hiçbir þey. Okuma alýþkanlýðý verilsin ye-
ter...” Pelaut adlý filozof da okuma alýþkanlýðý hususundaki 
düþüncesini, “Okuma alýþkanlýðý kazanmayanýn öðretimi 
yarým kalmýþ demektir.” sözüyle belirtir.

Bir öðretmen öðrencisine herþeyden önce kitap okuma 
sevgi ve þuurunu vermelidir. Ýsterseniz sizi okuma þuuruna 
sahip birinin, öðretmenine yazdýðý bir yazýnýn küçük bir 
kýsmýyla baþ baþa býrakalým:

“Öðretmenim ince bir sitemdir…
.............

Öðretmenim, ben sýcak naðmelerin mecnunuyum. Kal-
bim muhabbetin sahilsiz ummanlarýný içine sýðdýra bile-
cek kadar büyük. Oysa en ücra köþelerinde bile nefret 
dalgalarýnýn dövüþünü seyreden gönlüm, merhamet 
adýna bir çift kanat hýþýrtýsýna hasret giderken, sen gök-
yüzünün enginliklerinde süzülmüþsün; bana ne?

O sýcak bekleyiþlerin kucaðýnda, o sýcak deryada erittiðim 
ümit dünyamýn enkazlarý yüreðimde buz tutarken, sen 
ufkun kýzýllýðýnda güneþe uzanmýþsýn; bana ne?

Çið düþmüþ yamaçlar, gölgenin koruduðu yollar... Ben 
burada kaybolmadým öðretmenim! Ben, karan lýk bakýþ-
larda, bulanýk zihinlerin uçurumlarýnda parçalan dým. 
“Hiç”in uðruna çektiðim ýzdýrabýn tükenen iniltileri-
ni duya madýn. Sen, o yollarda, o yamaçlarýn eteðinde 
yorul muþsun; bana ne?

Ben bir selvinin devrildiðini gördüm. Ümidin yeise inký-
lâbýný... Mehtabýn sevincinde sönen yýldýzlara þahit ol-
dum. Bir yýkýlýþ karþýsýndasýn öðretmenim. Öyle bir 
yýkýlýþ ki, arzý ihtizaza getirecek kadar yaman, nehirle-
ri taþýracak, seni de içine alacak kadar canhýraþ… Bir 
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yangýn karþýsýndasýn öðretmenim. Öyle bir yangýn ki; 
bütün bir gençliði hedef almýþ, tutuþturacak kadar kor-
kunç... Ve öyle bir fýrtýna karþýsýndasýn ki; arzý aðlatacak 
kadar dokunaklýdýr. Bu oluþumlarý durduramadýn, buna 
engel olamadýn, set olmuþsun; bana ne?

Yemyeþil ormanlarda bestelediðim muhabbet þarkýlarýmý 
birkaç damla gözyaþýna bohçalayýp çaresizliðe gömme-
ye mecbur býrakýldým. O günden beri gerçek tebessü-
me hasretim. Gündüzlerden intikam almayý heceleyen 
baykuþlar gibi karanlýklara tünetilmiþken, sen güllere 
bülbülün sevgi þarkýlarýný okumuþsun; bana ne?

Ýçimde sönmeye terkedilmiþ öðrenme arzumun sönük 
ýþýklarýna elin yetiþmezken, hayal dünyandan öte gide-
meyen ümitlerinle sen; gökyüzünün esrarlý derinliklerin-
den göz kýrpan yýldýzlara ulaþacakmýþsýn; bana ne?

Beynimin kar tutmuþ fakültelerinin altýnda çatýrdayan zih-
nim anlama acziyetiyle inler. Kabiliyetlerim sonsuzluðu 
dilerken; gençliðim belirsizlik dinamitini yedi. Ben fani-
de bitmeyip sonsuzluða varmak isterken, sen ölümün 
kaçýnýlmaz olduðunu söylemiþsin; bana ne?

Sen ulu bir çýnardýn ormanda öðretmenim. Beni gölgen-
de korumak için dal salmýþ bir çýnar. Oysa ben gölgende 
güneþ alamamaktan ölmüþsüm. Sen beni sam yellerine 
karþý korumak isterken yýkýlmýþsýn; bana ne?

Nazarým; düþtüðü yerde görünmez noktanýn ince kývra-
nýþýný görmeye namzetti. Ama maddeyi görmekten taþ-
laþmýþ, düþtüðü yeri taþ aðýrlýðýnda delip geçiyor. Mad-
denin boðucu kýskacýnda beyin guddelerinin ýþýksýz ka-
ranlýðýnda kayboldum. Ruhum kin ve nefretle dolup, 
gözlerim düþmanlýk hýrsýyla bulandý. Baþýboþ, gayeden 
mahrum, aklým gözüme çöreklenirken, maddenin karþý-
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sýnda boyun bükmeyi öðrendim. Bütün hassalarým, his-
lerim, duygularým, elhasýl içim dýþým taþlaþtý. Ve yine ben 
ki ruhî bunalým içerisinde çýlgýnlaþýp, çýðýrtkanlaþýrken 
sen, bana tevazudan söz etmiþsin; bana ne?

Gayemin ilahî hedefi yok, hayatýmýn bir manasý yok de-
mektir. Fýtratýma zýt... Hayýr! Ben böyle yaþamak istemi-
yorum öðretmenim. Tertemiz duygularým var. Kâinatý içi-
me sýðdýrabilecek hislerle dopdoluyum. Ben de görmek, 
duymak, hissetmek istiyorum. Bilmek istiyorum; incir 
yapraðýna bakmasýný, papatyanýn gülüþündeki manayý. 
Ve sevmek istiyorum, vatanýmý, milletimi, þehitlerimin 
ruhlarýný sevmek istiyorum. Sonsuzluða elveriþli kabiliyet-
lerimle ölmek istemiyorum öðretmenim. Baðýrmamdan, 
kopardýðým gürültüden bunu anlayamadýysan hâlâ... 

Ben ki kötülük nedir bilmezdim, kin ve nefreti duymamýþ-
tým. Sevgi ummanlarýný mevceleþtiren duygu larým vardý. 
Sevginin nefrete, iyiliðin kötülüðe inkýlâbýný senden göre-
cektim. Ben ruhsuzlaþýp, vicdansýz hâlde canavarlaþýrken 
öðretmenim, ýþýk olmuþtun sen, gökteki yýldýzdan daha 
uzak. Karanlýklarla dolu yolumu aydýnlatmak için yan-
mýþtýn. Oysa ben de ateþi ben, yaðý ben olan, bir mum 
gibi yandým kendi alevimde. Sen irfanýn içinde boðula-
cakmýþsýn; bana ne?

Sen ilim öðretmek için vardýn. Hakikate teþne dimaðlarý 
yoðuracaktýn, zýtlýklarýn kâbusuna galip getirecektin an-
lamak isteyen zihinleri öðretmenim. Ama ben cehaletin 
kâbusunda inliyorum. Ben gerçeklere susamýþken, sen 
hakikatin gür sesiyle gürleyemedikten sonra öðretensin, 
öðretmensin; bana ne?”94

94 Meryem Beyazal, “Öðretmenim”, Kitaba ve Okumaya Dair, s. 77-80, Iþýk Yayýnlarý, 
Ýzmir, 2005.
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4- Çocuk ve Okuma

‘Okumanýn yaþý yoktur.’ sözü genellikle büyükler için 
söylenir. Böyle algýlandýðý için de, çocuklarýn okuma prob-
lemi yokmuþ gibi düþünülür. Oysa esas problem, çocuklarýn 
okumamasý veya büyüklerin onlara kitap okumamasýdýr.

Anne-babalar çocuklarını nasıl eðitecek? Kültürümüzü 
onlara nasıl verecek? Değerlerimizi nasıl tanıtacak? Mev -
cudattaki güzelliði, yardımlaþmayı ve çeþitliliği çocuğa 
baþka türlü nasıl anlatacak? Eğlence ihtiyacı nasıl kar-
þılanacak? Çocuklar için hazırlanan kitapları onlara oku-
mayan veya okutmayan kaç anne, çocuğa basit bilgiler 
dıþında bir þeyler verebilir? Anne-babalar þimdi bu soru-
lara cevap arıyor.

Evet, “okuma ciddiye alınmadıðı sürece, çocuðun 
iyi yetiþtirilemeyeceðini anne babalar da biliyor. Ancak 
pek çok anne-baba çocuða hangi yaþta ne verileceðini 
bilmediðinden, seviyesinin üstünde bilgiler yükleyerek; 
onu okumadan, öðrenmeden ve bilgi edinmeden nefret 
ettiririm endiþesi taþıyor. O halde anne-baba, öðretmen ve 
rehberlere düþen vazife, çocuða kitap okumayı sevdirerek; 
doðru kitapları, doðru zamanda okutmaktır, diyebiliriz.”95

Okuma Alıþkanlıðı Ancak Çocukluk 
Döneminde Kazanılır

Kitap okumanın faydasını inkâr etmek mümkün değil-
dir. Buna raðmen bazılarımız okur, bazılarımız da okumaz. 
Unutmayalım ki çocukluðunda kitap okumayan kiþiler, 
çoðunlukla ilerleyen yıllarda da iyi bir kitap okuyucu-
95 Harun Avcı, Sızıntı Dergisi, Mart 2003, Yıl: 25, Sayı: 290.
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su olamamaktadırlar. Kitap okuyanların belki de tamamı 
çocukluk döneminde kitap ile haþir neþir olmuþ kiþilerdir. 
Büyük yazar ve þairlere bakalım, hemen hemen hepsi oku-
ma alıþkanlıðı ve benzeri maharetleri çocukluk döneminde 
kazanmıþlardır.

Ýmam Buhari Hazretleri küçük yaþta ilim tahsiline 
baþlayýp, sýbyan mektebinde (ilk okulda) iken 15.000 hadis 
ezberlemiþ ve büluða ermeden de Abdullah b. Mübarek 
Hazretleri’nin kitaplarýný ezberlemiþti. Telif eser yazmaya 
baþladýðýnda da henüz yüzünde sakal çýkmamýþtý.96

Fatih Sultan Mehmet Ýstanbul’u fethettiðinde 21, Napol-
yon Ýtalya’yý zaptettiðinde 27 yaþýnda idi. Goethe ilk þiirini 
10 yaþýnda iken yazdý. Mozart henüz 6 yaþýnda iken konser 
vermeye baþladý.

Ünlü müzisyen Beethoven, ilk eserini 13 yaþýnda iken 
besteledi. Ünlü fizikçi Ýsaac Newton, yer çekimi kanununu 
keþfettiði zaman 24 yaþýnda idi.

Çocuklara daha küçük yaþta verilmesi gereken okuma 
alýþkanlýðý bütün anne babalarýn özen göstermeleri gere-
ken bir husustur. Çocuklarýmýz, bir bakýma geleceðimizdir. 
Geleceðimizin kitap okumayan insanlarýn elinde olduðunu 
düþünmek her anne babaya ürperti verir. Çocuklara oku-
ma alýþkanlýðýný daha onlar küçükken vermek aslýnda 
onlarýn yetiþmeleri için de en güzel bir metoddur. Çünkü 
güzel ahlak da, dini bilgiler de, kültür de, yani kýsacasý ço-
cuklara vermek istediðimiz pek çok þeyi kitaplarla vermek 
mümkündür. Evet, “düþünen, fikir üreten, düþündüðünü 

96 Ýbrahim Canan, Ýslam’da Zaman Tanzimi, s. 74, Cihan Yayýnlarý, Ýstanbul, 1988.
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ifade edebilen ve yanlýþ bilgi ile doðru bilgiyi ayýrabilen 
fertlerin sayýsýnýn artmasý için, çocukluk çaðýnda kitap oku-
ma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasý gerekmektedir.”97

Çocuklarýmýza Hangi Özellikteki 
Kitaplarý Tavsiye Etmeli?

Çocuklara kitap tavsiye ederken onların psikolojik geli-
þi mi; zihnî, fikrî ve bedenî vasıfları göz önünde bulundurul-
malıdır. Bundan dolayı daha çok yedi yaþından itibaren ço-
cuklara, kabiliyet geliþtiren, hayal dünyasını zenginleþtiren 
eserler okutulmalıdır. Çocukta hayal ve merak unsurla-
rının geliþtiði yaþlarda, ilginin macera muhtevalı eserlere 
yöneldiði bilinmektedir. 11-12 yaþ dönemi, çocuðun oku-
maya en elveriþli olduðu dönemdir. 13 yaþından itibaren 
çocuðun örnek alacaðı ve taklit edeceði “kahraman” arayıþı 
baþlamaktadır. Bu bakımdan tarihî romanların ve biyografik 
eserlerin bu yaþ çocukları için önemi büyüktür. Bu yaþlarda 
erkek çocukların maceraya yönelmesi ve bu tür eserlere 
ilgi göstermesine karþılık, kız çocukların daha çok romantik 
eserleri tercih ettikleri de bilinmelidir.

“Anne ve babaların, öðretmenlerin tavsiye edecekleri 
kitaplarý seçerken, çocuðun psikolojik geliþimini ve zihnî, 
fikrî, bedenî vasýflarýný iyi tanýmalarý ve öðrenmeleri þarttýr. 
Tavsiye edilecek kitaplarda þu temel hususlarýn bulunmasý 
gerekmektedir:

a. Seçilen eser, þekil özellikleri bakýmýndan (harf karakteri, 

yazý tipi, resim, renk, cümle yapýsý, kelime haznesi vb.) çocuðun yaþ ve ilgi 
seviyesine uygun olmalýdýr. 

97 Hasan Aydýnlý, Sýzýntý Dergisi, Mart 2004, Yýl: 26 Sayý: 302.
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b. Eserin muhtevasý, çocuðun yaþ özellikleri, psikolojik, 
ruhî ve fikrî geliþimine katkýda bulunmalýdýr. 

c. Kitap, çocuðun sosyalleþmesine yardým etmeli, aile, 
vatan, millet ve insanlýk gibi deðerlere baðlýlýk duygularýný 
güçlendirmelidir. Çocuk dil, din, kültür, gelenek, görenek 
vb. millî deðerleri kitap vesilesiyle tanýyabilmeli ve bu deðer-
leri sevebilmelidir. 

d. Çocuk, kitap vesilesiyle, temel kiþilik deðerlerini ve 
doðruluk, dürüstlük, temizlik, ahlâkî deðerler, çevreyle 
uyum vb. karakter özelliklerini kazanabilmelidir. 

e. Kitap, dil ve anlatým özellikleri bakýmýndan zengin ve 
seviyeli olmalýdýr. Edebî eserler, dilin sevdirilmesi ve dil öð-
re timinin uygulamalý olarak gerçekleþtirilmesi için önemli 
araç lardýr. Kitaptaki cümle yapýlarý basit ve düz olmalý, ke-
lime, deyim ve atasözleri, çocuklarýn yaþ seviyelerine göre 
seçilmelidir. 

f. Kitap, okumayý sevdirerek çocukta okuma yeteneðini 
ve alýþkanlýðýný geliþtirmelidir. 

g. Bütün bunlar uygulanýrken, çocuða kuru nasihat ver-
meden kaçýnmalý ve otoriter bir yaklaþým sergilenmemeli-
dir. Çocuk, yazarýn samimiyetine ve içtenliðine inanmalýdýr. 
Çocuk kitaplarýnda çocuðun ciddiye alýnmasý ve anlatýmýn 
estetik vasýflarla renklendirilmesi de önemlidir. Kuru na-
sihat muhtevalý ve sadece bilgi vermeye dayalý kitaplar, 
çocuðun okumaktan zevk almasýný ve bir kitabý sonuna ka-
dar okumaya çalýþmasýný zorlaþtýrýr.”98

98 Ali Dündar, Yaðmur Dergisi, Sayý: 18, Ocak-Þubat-Mart 2003.
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Çocuklara Kitap Okumayý Nasýl Sevdirebiliriz?

Okumayý sevdirmenin sihirli bir yolu yoktur. Bununla 
birlikte okumayý sevdirmek için deðiþik yollar denenebi-
lir. Önceki bölümlerde deðindiðimiz hususlara ek olarak, 
deðiþik yaþtaki çocuklara uygulanacak pek çok yol bulu-
nabilir.

* Her þeyden önce aile büyükleri evde devamlý olarak 
kitap okuyor ve kitaptaki konularý veya kahramanlarý ai-
ledeki diðer kiþilerle paylaþýyorsa, bu ortamda yetiþen ço-
cuk, kitap okumaya ilgi duyar. Okuma, önce ailede baþlar. 
Okuma bilmeyen çocuk bile kitabý eller, sayfalarý açar, re-
simlere bakar, onlarla ilgili sorular sorar, âdeta yeme-içme 
gibi kitapla iç içe büyür. Kýsaca okuma bizim hayat tarzýmýz 
ise, çocuk da okur. Evet, çocuklara okuma þuuru, daha 
ziyade bu tür “örnek okumalarla” kazandýrýlabilir. Bizim 
kültürümüzde bir kitabý aile içerisinde sesli olarak okumak 
ve birlikte dinlemek geleneði yaygýndý. Bu yolla bütün 
aile fertleri kitap okuma þuuruna sahip olurdu. Ne yazýk 
ki günümüzde, kitap okuma geleneðini býrakmýþ ailelerde, 
beyhude bir istekle çocuklara kitap okumalarý tavsiye edil-
mektedir. Çocuklara okuma alýþkanlýðý kazandýrabilmek 
için, anne veya babanýn çocuða zaman ayýrarak birlikte 
kitap okumaya çalýþmasý þarttýr. Çocuk bu uygulamayla, 
bilmediði kelimeleri ebeveynine sorarak öðrenebilecek ve 
telaffuz, vurgu ve imlâ konusunda beceri kazanabilecektir.

Çocuðun okuyacaðı kitabı birlikte okumak onun hoþuna 
gider. Kitap okurken ses tonu kahramanlara göre ayarlan-
malı ve okumaya canlılık kazandırılmalıdır. Hep anne veya 
baba okursa, bu çocuðu sıkar. Bazen çocuk okumalı anne-
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baba dinlemelidir. Bazı aileler uyku öncesi hikâye okuma-
yı düzenli bir alıþkanlık haline getirmiþlerdir. Bu alıþkanlık 
çoðu ailenin uygulayabileceði pratik bir metottur.

Hikâye anlatırken mümkün olduðu kadar gülünç ke-
limeler seçilmeli ve ses, kimi yerde yükseltilip kimi yerde 
alçaltılarak, iki kiþinin konuþmalarý deðiþik seslerle akta-
rýlarak, oyun oynuyormuþçasýna anlatýlmalý.

Netice olarak anne-babalar, olabildiðince çok sayý da 
ak  þamýn belli bir süresinin okumaya ayrýlmasýný saðlama-
lýdýrlar.

* Çocuða kitap okumak için huzurlu bir zaman ve or-
tam seçilmelidir. Hem çocuðun, hem de kitabý okuyacak 
yetiþkinin rahat olduðu zaman ve zemini seçmek, her iki-
sinin de zevk almasýný saðlayacaktýr. Her gün kitap okuma 
zamaný ve yeri oluþturulursa, düzensiz ve deðiþken ilgi ye-
rine, düzenli ve nitelikli beraberlik saðlanmýþ olur. Böylece 
çocuk, ne istediðini bilen bir yetiþkin olarak geliþecektir.

* Kitap bir bilgi aktarma aracý olarak gösterilmemeli-
dir. Kitabýn eðlenceli ve sýcak yüzü ön plâna çýkarýlmalýdýr. 
Çocuk kitapla bir dost, bir arkadaþ niyetiyle tanýþmalýdýr. 
Çocuðun ilgisini çekecek kitaplar, genellikle resimli hika-
yeler, romanlar, bilmece, bulmaca ve fýkra kitaplarýdýr. Bu 
kitaplarla karþýlaþan çocuk, onlarý oyuncak veya eðlence 
aracý olarak görür. Bu yakýnlýk çocuðu okumaya hazýrlar.

* Çocuk, kitap fuarlarý ve kitap satýþ merkezlerine de 
götürülmeli, burada kitaplarý inceleyebilmesi için yeter-
li zaman ayrýlmalýdýr. Tamamýný olmasa bile, çocuk, ilgi 
duyduðu kitaplarý kendisi seçmeli ve kendisi almalýdýr. 
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Ancak alýnan kitaplar, çocuðun yaþýna uygun olmalýdýr. 
Kitap üzerinde yaþ grubunun yazýlmasý okuyucuya kitap 
seçiminde büyük kolaylýk saðlar. Kitabýn iyi bir dil, güzel 
resimler ve iyi bir baskýyla hazýrlanmýþ olmasý gerekir.

* Kitap okumayý sevdirme bakýmýndan okul da önem-
li bir faktördür. Bu gâye ile günlük programa okuma sa-
atleri konulabilir. Kitap okuma yarýþmalarý düzenlenerek, 
çok okuyanlara mükâfat verilebilir. Öðretmen çocuðun 
okuduðu kitap hakkýnda onunla konuþmalý ve okuduklarýný 
paylaþmalýdýr. Kantinlerde kitap satýlmasý da teþvik edilme-
lidir. Okullarda kütüphane olmalý fakat kitaplar dolaplarda 
kilitli olarak tutulmamalý, çocuk kitapla daima haþir neþir 
olabilmelidir.

* Çocuðu kitap okumaya teþvik ederken zorlayýcý 
olunmamalýdýr. Onu çok iyi tanýmak yeterli deðildir. 
Çocuðun ilgi ve ihtiyaçlarý da bilinmelidir. Çocuklarýn ilgi 
alanlarý doðrultusunda mizahî yayýnlarýn da okunmasý 
saðlanabilir. Böylece çocuðun hem mizahi anlayýþý geliþecek, 
hem de okumayý daha zevkli olarak algýlayacaktýr.

Uygun yollarla yaklaþýlýrsa her çocuk kitap okumayý se-
ver. Ancak baskýyla çocuða kitap okutulamaz. Okumayý 
sevdiremiyorsak, hiç olmazsa okumadan nefret ettirmeye-
lim. Çünkü okumadan nefret eden kiþi, en uygun vasatta 
bile kitaba kolayca ýsýnamaz.99

99 Harun Avcý, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290. Küçük yaþtan baþlayarak 
çocuklarý kitaplara ve okumaya yöneltmenin baþka yollarý de Osman Sevim’in “Kitap  
Okuma Alýþkanlýðý Kazandýrma Projesi” adlý eserinde s. 60-64’de bulunmaktadýr. 
Buradan daha geniþ bilgilerin edinmek mümkündür. Bkz.: Bilge Kültür Sanat Yayýnlarý, 
Ýstanbul, 2003; Ayrýca bkz.: O. Suat Özçelebi ve N. Cebecioðlu, Okuma Alýþkanlýðý ve  
Türkiye, s. 109, Milliyet Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990.
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* Kitabý çocuðun oyuncaklarý arasýna sokmak da onlara 
okumayý ve kitabý sevdirecektir.

* Anne, baba çocuðu için mutlaka evde bir kütüphane 
yapmalýdýr.100 Okuma alýþkanlýðý kazandýrmada kitaplýðýn 
büyük deðeri olduðu bilinmelidir. Bu noktada “Evinizde, ki-
taplara bir oda ayýrmamýþsanýz, odanýzda bir köþe ayýrýnýz.” 
sözü çok manidardýr. L. Borges evdeki kitaplýðýn deðerini 
þöyle belirtmektedir: “Sadece okullarda deðil, babamýn 
kütüphanesinde de eðitim görmüþ olmam dolayýsýyla 
þanslýydým. Çocukluðumu hatýrladýðýmda, babamýn kütüp-
hanesi mahallemden daha çok aklýma gelir, dünyayý bana 
açan o kitaplarý düþünürüm.”

Peyami Safa da der ki: “Kitap, evlerimize teker teker 
girecektir. Yarýn her okumuþ adamýn evinde bir kütüpha-
ne teþekkül etmesini hazýrlayacak mucizeyi, kitabýn evleri-
mizi perakende bir hulûl (giriþ) ile fethetmesi imkânlarýnda 
arayalým.”101

* Ýyi bilinmelidir ki, çocuðun dil geliþimi okuldan 
önce evde olmaktadýr. Öyle anlaþýlýyor ki, çocuðun yaþ 
durumlarý göz önüne alýnarak kitap okumak veya okut-
turmak gerektiðine göre ana babalar kitaplarý çok iyi ince-
lemelidir. Bir taraftan anne baba kendilerini eðitmelidir. 
Çocukluk çaðlarýnýn evrelerini dikkate alarak kitap seçen 
anne babalar büyük insanlardýr. Güzel kitap, iyi terbi-
ye demektir. Herhalde iyi terbiyeden daha güzel miras 
býrakýlamaz.

100 O. Suat Özçelebi ve N. Cebecioðlu, Okuma Alýþkanlýðý ve Türkiye, s. 109, Milliyet 
Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990.

101 Peyami Safa’dan Seçmeler, s. 53, Yaðmur Yayýnlarý, Ýstanbul, 1976.
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* Ailenin maddî durumu zayýf da olsa çocuklarýn oku-
ma gýdalarý kesilmemelidir.102

* Ayrýca anne babalar, çocuklarýn, cep harçlýklarýndan bir 
kýsmýný kitaplara harcamalarý hususunda eðitmelidirler.103

Çocuklarýn okumaya ilgilerinin artmasý için bir takým 
önlemlerin alýnmasý gereklidir. Bu önlemler arasýnda þu 
hususlarý sayabiliriz:

* Daha okula bile gitmeyen miniklere kitap yazdýrmak 
okuma alýþkanlýðý kazandýrmada kullanýlmýþ bir metoddur. 
Bunun da faydasý olabilmektedir.

* Televizyonun da okuma alýþkanlýðýnýn kazandýrýlma-
sýnda kullanýlmasý gerekmektedir. Bu yüzden çocuk prog-
ramlarý yapýmcýlarýnýn programlarda kitaba yer verme-
leri gerekir. Okuma alýþkanlýðýný kazandýracak senaryo, 
skeç, tiyatro vs. yapýlmalýdýr. Televizyon karþýsýnda ge-
çen zamanýn vakti belirlenmelidir. Televizyonlarda büyük 
insan larý tanýtan programlar yapýlmalýdýr.

Avusturya’da ulusal radyo-televizyon kurumu “Birlikte 
Oku” adýnda okumayý teþvik edecek bir program yapmayý 
baþarmýþ ve böylece yaklaþýk 2 milyon konuta ulaþmýþtýr. 
Brezilya hükümeti düzenli olarak okumaya ilgiyi arttýrmak 
için programlarýn yaný sýra reklâm þeklinde çýkan ve “Oku-
mak Yaþamaktýr” adý ile baþlayan duyurularda bulun mak-
tadýr.104

Buna benzer hususlar memleketimizdeki kitle iletiþim 
102 Ýbrahim Ünal, Kitap Tiryakiliði, s. 98-103’den özetle, Sim Yayýncýlýk, Ankara, 1999.
103 O. Suat Özçelebi ve N. Cebecioðlu, Okuma Alýþkanlýðý ve Türkiye, s. 109’dan iktibasla, 

Milliyet Yayýnlarý, Ýstanbul, 1990.
104 Richard Bamberger, Okuma Alýþkanlýðýný Geliþtirme, s. 39-56 arasýndan özetle, Çev: 

Bengü Çapar, Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1990.
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araçlarýnda da yapýlmalýdýr. Benzeri programlarýn ülkemiz-
de olmadýðýný söylemek doðru olmasa da herhalde isteni-
len seviyede olmadýðý da açýktýr.

Çocuklara kitap okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için 
anne-baba tarafýndan yapýlacak diðer hususlar þunlardýr:

1. Çocuðun bilgi kazanmasý ve bu bilgiyi kullanmasý 
teþvik edilmelidir.

2. Ev ortamýnda çocuklarýn bilgi birikimi ciddiye alýnmalý 
ve desteklenmelidir.

3. Çocuðun deðer verdiði özel günlerinde ona kitap he-
diye edilmelidir.

4. Çocuðun okumalarý mükâfatlandýrýlmalýdýr.

5. Çocuðun okuduðu kitabý, baþkalarýna anlatmasýna 
imkân verilmelidir.

6. Anne-babalar okuduðu kitaplardan edindikleri güzel 
bilgi ve deðerleri çocuklarý ile paylaþmalýdýr.

7. Büyük yazar ve mütefekkirlerin hayatlarýndan örnek-
ler verilmeli, onlara olan hürmet artýrýlmalýdýr.

8. Televizyon ve bilgisayar karþýsýnda geçirilen zaman-
lar düzenlenmeli, bu konuda aþýrýlýða izin verilmemelidir.

9. Süreli yayýnlar takip edilerek çocuklarýn merak his-
si tahrik edilmeli ve çocuða bunlarý takip etme alýþkanlýðý 
kazandýrýlmalýdýr.

10. Çocuklarýn harçlýklarýndan kitaba para vermeleri 
teþvik edilmelidir.

11. Kitapevleri ve kitap fuarlarý gezdirilerek çocuklarýn 
böyle mekânlara ýsýnmalarý saðlanmalýdýr.
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12. Kitap okuma konusunda çocuklara baský yapýlma-
malý, bu alýþkanlýk sevdirilerek kazandýrýlmalýdýr.

13. Küçük çocuklara kitaplardan sevebilecekleri pasaj-
lar okunmalý, hikâyeler anlatýlarak onlarýn kitaba olan ilgisi 
artýrýlmalýdýr.

Birçok anne-baba, çocuklarýný meþgul edememekten 
yakýnýr. Çocuklarýmýzý kitaplarýn sýrlý dünyasýnda meþgul 
etmek, onlarýn geliþmesine katký saðlayan önemli bir faa-
liyettir. Çocuklarýn hayatý anlamlandýrabilen fertler olmasý 
için, onlara okuyabilecekleri bir ortam hazýrlamak ve oku-
ma alýþkanlýðý kazandýrmak, her anne babanýn önemli gö-
revleri arasýndadýr.105

Okul Öncesi Dönemde Kitap Okuma

Kitap okumanın faydalarını kitabımızın önceki bölümle-
rinde ele almıþtık. Burada da çocuklar açısından kitap oku-
manın ne türlü faydaları olduðu ve okul öncesi dönemde 
kitap okumanın niteliði ile ilgili bir yazıyı sizinle paylaþmak 
istiyoruz:

“Çocuklarımız, ülkemizde en fazla ihmale uðrayan, sa-
dece kafalarına bilgi yüklenen ve televizyonun kuþatması 
altında olan en kıymetli varlıðımızdır. Okullarımızda öðre-
timden eðitime vakit ayrılamadıðı, çocukların kelime da-
ðarcıðı/nın yeterince geliþmediði, dürüst yaþama biçi-
minin öðretilmediði, çocuðun iyi ve kötü davranıþı ayırt 
edemediði, kimin iyi insan olduðunu tanıyamadıðı, hangi 
insanlarla dost olacaðını bilemediði, pek çok eðitimci ve 
ebeveyn tarafından dile getirilmektedir. Aile veya öðretmen 

105 Bkz.: Hasan Aydýnlý, Sýzýntý Dergisi, Mart 2004, Yýl: 26 Sayý: 302.
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bütün bu açıkları kitapla kısmen veya tamamen kapatabi-
lir. Kitap, çocuk eðitiminin en önemli aracıdır. Çocuklara 
kültürümüzü kitaplarla veririz. Kitap; anne kadar önemlidir, 
diyemeyiz ama, anne çocuða ne veriyorsa kitaplar da onları 
verebilir ve vermelidir. Kitaplar dilin kullanımını geliþtirir ve 
yaþama tarzlarını öðretir. Çocuklar kitapla insanları tanıyıp 
deðerlendirebilir. Roman ve hikâyelerin akıþı içinde insanla-
rın davranıþlarını tanır. Buradan hareketle, hangi davranıþa 
sahip insanlarla dost olunacaðını ve hangi davranıþlardan 
da uzak durulacaðını sezer hale gelir.

Hayatla alâkalı problemleri ve onların çözümlerini kitap-
tan okuyan çocuk, kendi hayatında benzer bir prob  lemle 
karþılaþtıðýnda ben bunun çözümünü biliyorum, der. Kitap 
insana hayal kurmayý; insanlarý, tabiatý, can lýlarý sevmeyi 
öðretir. Ýcatlara ve teknolojiye merak uyan dýrýr. Ýnsanýn kâ-
inattaki yerini ve görevini bildirir. Oku  duðu hikâyeler ona 
karýncanýn ezilmeyeceðini, kuþ yu valarýnýn bozulmayacaðýný, 
hayvanlarýn aç ve susuz býrakýlmayacaðýný, ormanlarýn yakýl-
mayacaðýný öðretir. Yalan söylemenin kötülüðünü, hýr sýzlýðýn, 
kavga ve sava þýn çirkinliðini vicdanýnda hissettirir. Çocuða; 
nasihatle vere mediðimiz insanlarý sevme, karþýlýksýz iyilik 
yapma, cesa ret, azim, mütevazilik, kendine hedef koyma, 
baþarýlý ol mak için çalýþma gibi deðerleri, çocuk okuduðu ki-
taplardaki kahramanlarý taklit ederek kendiliðinden kazanýr.

Kitap, ayný zamanda bir eðlence aracýdýr. Bilmece ve bul-
macalar, zekâ oyunlarý ve fýkralar, çocuðu hem eðlendirir, 
hem zihnini geliþtirir, hem de ibretli dersler verir.

Bütün anne-babalar bilmelidir ki, okumaya baþlamanýn 
yaþý yoktur. Onunla kitap okumaya ne kadar erken 
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baþlarsanýz o kadar iyi olur. Küçük çocuklara kitap oku-
mak onlarla ilgilenmenin en güzel yollarýndan biridir. 
Çocuðun kiþiliði büyük nispette bu yaþ döneminde geliþtiði 
için ona söylenen ve telkin edilen þeyler onun kiþiliðinin 
þekillenmesine tesir eder. Peygamber Efendimiz (sallallahu 

aleyhi ve sellem)’in, çocuk doðar doðmaz kulaðýna ezan ve ka-
met okumayý tavsiye etmesi ve kendisinin de bizzat bunu 
uygulamasý çok manidardýr. Demek ki çocuðun ruhunu 
beslemek için daha ilk günden baþlayarak onun kulaðýna 
birþeylerin söylenmesi ve onunla konuþulmasý gerekmek-
tedir. Bugün çocuk geliþimi üzerinde çalýþanlarýn tespitleri 
de bundan baþka bir þey deðildir.

Çocuk görmeye, renkleri ve þekilleri ayýrt etmeye baþ-
ladýðýnda, onunla kitaplar aracýlýðýyla konuþmaya geçebili-
riz. Bir resim veya þekil çocuðun ilgisini çeker. Eðer bir konu-
yu çocuða uygun bir resim, fotoðraf veya þekille anlatýrsak, 
iþitme ve görme duyusunu birlikte kullanacaðýndan, söy-
lenen daha kalýcý olur. Bundan dolayý daha bebek iken; 
onu kucaðýmýza aldýðýmýzda resim kitabýný açarak hem res-
mi ona gösterir, hem de resimle ilgili konuþmalar yapar-
sak, onu kitapla erkenden tanýþtýrmýþ oluruz. Bu uygulama, 
anne-babaya yakýn temas sebebiyle çocuða sevildiðini his-
settirmenin yanýnda, dil geliþimi ve anne-baba ile diyalog 
kurma bakýmýndan da faydalý olur. Daha büyük bir fayda 
ise, erken yaþta çocuðun hayatýna kitabýn girmesi ve kita-
ba karþý alâkanýn uyanmasýdýr. Artýk kitap onun için sýcak 
bir arkadaþ olur ve okuma sürekli bir ihtiyaç haline gelir. 
Victor Hugo’nun dediði gibi, ‘Okuma ihtiyacý barut gibidir, 
bir kere tutuþunca artýk sönmez.’
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Batý, okul öncesi döneme ait çocuk kitabý çeþitliliði, 
kalitesi ve sayýsý bakýmýndan bizimle kýyaslanamayacak 
kadar ileridir. Ancak bizde de son yýllarda bu konuya 
daha fazla önem verilmekte ve bu sayede okul öncesi 
kitap ve dergi yayýmcýlýðýnda takdir edilecek bir geliþme 
yaþanmaktadýr. Bu kitaplarýn çocuklara ulaþtýrýlmasý ve 
okunmasýnda okul öncesi eðitim kurumlarý önemli rol 
oynamaktadýr. Pek çok anne-babanýn çocuk yetiþtirme 
hususunda bilgisiz veya ilgisiz olduðu dikkate alýndýðýnda, 
ülkemizdeki problemin sadece kitap yayýmlama olmadýðý, 
bunun yanýnda anne-babalara rehberlik hizmetinin de 
çok eksik olduðu söylenebilir.

Okul öncesi dönemde anne-baba her gün çocuða ki-
tap okuduðunda onun kelime hazinesi geniþler, düþünme 
kabiliyeti ve buna baðlý olarak zekâsý geliþir. Dinlemeyi 
ve konuþmayý öðrenir. Kitap okumayý seven bir fert ola-
rak yetiþir. Hikâye okunurken o sýk sýk soru sorar. Çocuk 
soru sorarak öðrendiðinden buna izin verilmelidir. O, 
kelimeler, hikâye kahramanlarý veya kitap hakkýnda ko-
nuþmak istediðinde hemen sözü kesilmemeli, konuþmasý 
saðlanmalýdýr. Onun sorularýna mantýklý doðru, tatmin edi-
ci cevaplar verilmelidir. Asla yalan yanlýþ þeyler söyleyerek 
sorularý geçiþtirilmemelidir. Çocuklar ayný hikâyeyi tekrar 
tekrar dinlemekten sýkýlmazlar. Bildikleri hikâyeleri defa-
larca dinlemeyi sevdikleri gibi ayný kitabýn tekrar tekrar 
okunmasýný da severler. Bu iþlem, kelimelere aþina olma-
ya yardýmcý olduðu gibi kitapta verilmeye çalýþýlan mesajýn 
akýlda kalmasýna da yarar.”106

106 Harun Avcý, Sýzýntý Dergisi, Mart 2003, Yýl: 25, Sayý: 290.
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Okuma İlgi ve Alýþkanlýðýný Geliþtirmeye 
Yönelik Bazý Düþünceler ve İpuçlarý

• Kitaplardaki eskime ve parçalanmalarý önleme gay-
retleri ile okumaya ilginin arttýrýlmasý.

• Kompozisyon yarýþmalarý düzenlemek.

• Tartýþma ve oylama yoluyla “Ay’ýn kitabýný seçme”.

• Kitap ödünç verme: Halk kütüphanelerini ziyaret ede-
rek ilgi çeken kitaplarýn anlatýlmasý.

• Kitaplara ait deneyim ve tecrübeleri iletme.

• Ýyi kitaplar bulmak için kitap arama çalýþmalarý.

• Kitap satýn almayý artýrma: Kitap sergileri. Cep harçlýðý 
ile alýnacak cep kitaplarý, doðum günü kitabý, deðiþik 
baþarýlar için ödül olarak kitaplar verme v.b..

• Kitaplarla ilgili her türlü bilmece ve oyunlar.

• Okulda, gençlik kulüplerinde, parkta, eðlence yerle-
rinde okuma için fýrsat saðlama.

• Sınıfta veya benzeri bir yerde her gün 15 dakika ses siz 
olarak düzenli kitap okuma alıþkanlıðı ve okuma bayram-
ları.

• Okuma baþarýsýný ölçmeye yarayan okuyucu pasa-
portu gibi okumaya ilgiyi çekecek aracýlar bulmak.

• Okuma ilgilerinin geliþimini izlemek için okuyucu ni-
teleme formlarý hazýrlamak.

• Okuma günlüðü hazýrlamak: Bu sistem, Avusturya’da 
yüzlerce okulun sýnýflarýnda 10 yýlý aþkýn süreyle baþarýlý 
olmuþtur.



131

NASIL OKUMALIYIZ?

• Kitle iletiþim araçlarý ile kitaplar arasýnda iletiþim kur-
mak.

• Yazarlarla iliþki-okuma ve tartýþmalar.107

• Ýyi okuyamayanlar için öðretmeni veya bir baþkasý 
tarafýndan yapýlacak özel yardýmlar.

• Haftada bir saat serbest sessiz okuma.

• Kitap kulübü kurma.

• Kitabýn sonunu evde bitirtmek için okumaya çekme 
metodunun kullanýlmasý.

• “Hikayeyi tamamlýyoruz” metodu ile okuyuculardan 
bir hikayenin sonunu bitirmelerini isteme.108

• Ülke çapýnda “kitap okuyan insan” fotoðraf ve resim 
yarýþmasý gibi aktiviteler düzenleme.

• Kitap tanýtýmlarý gerçekleþtirme ve bu tanýtýmlarda ilgi 
çekecek cümleler kullanma.

• Okunacak kitaptaki kahramanýn resmini çizdirme.

• Okuma alýþkanlýðýný kazandýrma sitesi kurma, bu site-
yi geniþ içerikle doldurma ve zenginleþtirme.

• Deðiþik vesilelerle seminerler düzenleme.109

107 Nurullah Ataç der ki: “En büyük yazarlarýmýz büyük kitaplarý alsýnlar, onlarý kýsaltsýnlar, 
çocuklarýna anlatsýnlar.” Bkz.: M. Turan Tekdoðan, Ýnsanlar ve Kitaplar, s. 87,  Lapseki, 
1973.

108 Özetleyerek aldýðýmýz bu düþünceler için bkz.: Richard Bamberger, Okuma Alýþkanlýðýný 
Geliþtirme, s. 60-62, Çev: Bengü Çapar, Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý, Ankara, 1990.

109 Osman Sevim, Kitap Okuma Alýþkanlýðý Kazandýrma Projesi, s. 33-37’den özetle, 
Bilge Kültür Sanat Yayýnlarý, Ýstanbul, 2003. Ayrýca konu ile ilgili bkz.: Üstün Dökmen, 
Okuma Becerisi, Ýlgisi ve Alýþkanlýðý Üzerine Psiko-sosyal Bir Araþtýrma, s. 34, 55, 
80-81, Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý, Ýstanbul, 1994; Richard Bamberger, Okuma  
Alýþkanlýðýný Geliþtirme, s. 39-56 arasý özetle, Çev: Bengü Çapar, Kültür Bakanlýðý 
Yayýnlarý, Ankara, 1990.
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Kitap, Okumak ve Ýlim Üzerine 
Eskimeyen Sözler

Tarih boyunca kitap, okumak ve ilim üzerine pek çok 
sözler söylenmiþtir. Bunlarýn arasýnda birkaç kelimeyle pek 
çok hususu ifade eden vecizeler de bulunmaktadýr. Zaten 
vecizeler, genelde, söylendiði konudaki düþünceleri en gü-
zel þekilde özetleyen ve arkasýnda büyük bir hayat tecrübe-
sini barýndýran özlü sözlerdir. Bu bölümde sizlere bu veci-
zelerden bir demet sunmaya çalýþacaðýz.

Buraya aldýðýmýz vecizeleri, sahiplerinin kronolojik sýra-
sýyla deðil de kullanýþ açýsýndan daha pratik olmasý ama-
cýyla alfabetik olarak aldýk. Aþaðýda öncelikle, sahabîlerin 
de içinde bulunduðu Doðulu düþünürlerin, daha sonra da 
batýlý düþünürlerin sözlerini bulacaksýnýz.

1- Doðulu düþünürlerin Sözleri

Âdemin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kâ-
imdir. (Namýk Kemal)
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Âlim-i mürþid koyun olmalý, kuþ olmamalý. Koyun, ku-
zusuna süt, kuþ yavrusuna kay (kusmuk) verir. (Bediüzzaman)

Allah’ýn hesabýna kâinata bakan adam her ne müþahede 
ederse ilimdir. Eðer gafletle sebepler hesabýna bakarsa, ilim 
zannettiði þey de cehil olur. (Bediüzzaman)

Allahu Teâlâ’nýn mahlûklarýný inceleyen fen adamlarý, 
O’nun büyüklüðünü herkesten iyi anlarlar. (Fahreddin-i Razî)

Anladým ki: saadetimiz, medeniyetin modern ilimleri ile 
olacaktýr. (Bediüzzaman)

Anlamak baþkadýr, bilmek baþkadýr; bin þeyi bilmekten-
se, bir þeyi anlamak daha iyidir. (M. Fethullah Gülen)

Anlayýþ nerede olursa, orasý ululuk kazanýr; bilgi kimde 
olursa o, büyüklük bulur. (Yusuf Has Hacib)

Asýl yetimler anadan babadan deðil ilim ve ahlâktan 
yoksun olanlardýr. (Hz. Ali)

Bana bir harf öðretenin kölesi olurum. (Hz. Ali)

Bana öyle geliyor ki, yalnýz baþlarýna yaþayanlarýn en 
büyük acýlarý kitapsýz oluþlarýdýr. (Ýbrahim Halil Billurcu)

Bazý kitaplar vardýr ki onlar temel ve esastýr. Onlarý sü-
rekli okumak lazým. Bu seneki anlayýþ ve idrakinizle bir þey 
anlarsýnýz; iki sene sonra o günkü seviyenizle okursanýz o 
kitaplarda çok daha derin mânâlar görürsünüz. Mesela, 
Kur’ân-ý Kerîm’i böyle bir okuma hususunda diðer ki-
taplarla beraber deðerlendiremeyiz; ama mâlumunuz 
onu ayda bir hatmetmeyene seleflerimiz Kur’ân’ý terke-
den adam nazarýyla bakmýþlardýr. Ayrýca, Risaleler sürek-
li ve çok okunmalýdýr. Ýhlas Risalesi gibi onbeþ günde bir 
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okunmasý çok faydalý olacak bölümler vardýr. Bazen çok 
farklý kitaplar okuma insaný ukalalaþtýrýr. O insan farklý 
davranmaya baþlar, malumatfurüþluk yapar, bilgiçlik tas-
lar. Bir baþkasý da önüne gelen her kitabý vize sormadan 
okur. Çoðu zaman mâlâyânî þeylerle vaktini tüketir, zihnini 
daðýtýr. Önemli olan çok okumadan ziyade kayda deðer 
kitaplarý okumaktýr. Diðer taraftan, okurken, im’aný nazar; 
yani, mevzulara derinlemesine bakma, okuduðu mesele 
üzerine odaklanma ve yoðunlaþma çok önemlidir. Kitapta 
anlatýlan þeyler üzerinde ýsrarla durma, ele alýnan konu-
lar arasýndaki münasebetlere, o kitaptaki belli bahislerin 
baþka yerlerdeki iþleniþ tarzýna da bakma, yapýlan ima ve 
göndermeleri, seçilen kelimelerdeki incelikleri yakalamaya 
çalýþma da çok istifadeli olur.

Kitap okurken baþka bir husus da özet çýkarmaktýr. Üstad 
Hazretleri, okunan risaleleri talebelerine özetletirmiþ. Zaten 
bu özetleme gayretlerini Lahikalar’da açýkça görebilirsiniz. 
Mesela, Hulusi Efendi ve Hoca Sabri Efendi gibi insanlarýn 
özetlemeleri öyle hoþtur ki, pek beðenirsiniz. Eserlere çok 
vakýftýrlar, dilleri de çok güzeldir. Fakat, sadece onlar deðil; 
Üstad âdet edinmiþ, bu yolla pek çok talebe yetiþtirmiþ. 
Onlar, okuduklarý yerlerden ne anladýklarýný çok iyi kompo-
ze etmiþler. Bu sayede hem kendileri öðrenmiþ ve hem de 
baþkalarýna risaleleri okutmuþ, öðretmiþler. Evet, okunan 
kitaplarýn özetlenmesi, en azýndan okunan her bahisten 
sonra insanýn kendi kendine “Ben buradan ne anladým?” 
deyip zihnen özetlemesi azamî derecede istifadeyi saðlar. 
(M. Fethullah Gülen)

Bilgiden baþka hiçbir kuvvete heves etme. (Câmî)
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Bilgili adam güneþ gibidir, girdiði yeri aydýnlatýr. (Zübeyr 

Gündüzalp)

Bilgili olan güçlü olur. (Firdevsî)

Bilgin kimseyi hoþ tutup sözünü dinle, fazilet öðren, 
öðrendiðini iþinde kullan. (Kaþgarlý Mahmut)

Bilgisi ile amel etmeyen âlim, elinde meþ’ale tutan köre 
benzer. Baþkasýnýn önünü aydýnlatýr, ancak kendi dünyasý 
karanlýktadýr. (Sa’dî Þirâzî)

Bilgisiz ne dünya olur, ne âhiret. Evvela ilim lazým. Farz-
dan evvel farz, ilim; farz içinde farz da ihlastýr. (Mehmet Feyzi 

Efendi)

Bilmediklerimi ayaðýmýn altýna alsaydým, baþým göðe 
de ðerdi. (Ýmam-ý Azam Ebû Hanîfe)

Bilmeyene yazýklar olsun, bilip de yapmayana yetmiþ 
defa yazýklar olsun. (Ebu’d-Derdâ)

Bir insanýn insanlýðý, öðrenip öðretmek ve baþkalarýný 
aydýnlatmakla belli olur. Bilmediði hâlde öðrenmeyi 
düþünmeyen; öðrendikleriyle kendini yenileyip baþkalarýna 
da örnek olmayan kimse dýþ itibarýyla insan görünse de 
düþündürücüdür. (M. Fethullah Gülen)

Bir insanýn okuyup-öðrendikleri ne kadar çok olur-
sa olsun, edindiði bilgiler hiçbir zaman onu okuyup-
öðrenmekten alýkoymamalýdýr. Gerçek ilim adamlarý, daha 
çok; sürekli, araþtýrmalarýnýn yanýnda bildiklerini yetersiz 
bulan kimseler arasýndan çýkmýþtýr. (M. Fethullah Gülen)

Bir kitabýn ilk sayfalarýný açarken çoluk çocuk sahibi ol-
mak emeliyle okumaya baþlamalýyýz. (Peyami Safa)

Bir kitabýn kaç dakikada okunduðunu býrak, kaç yýlda 
yazýldýðýný düþün. (Arif Nihat Asya)
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Bir millet cehâletle haklarýný bilmezse ehl-i hamiyeti 
dahi müstebid (zorba) eder. (Bediüzzaman)

Bir ömür boyu kitaplarla mutlu oldum. Mutluluk nedir, 
diye sorulsa “kitaplar okumak, kitaplar edinmek, kitaplar 
arasýnda yaþamaktýr” derim. (Selim Ýleri)

Bir þey olduðuna inanarak, özenerek, eþeleyerek okur-
sanýz farklý farklý desenler ortaya çýkarabilirsiniz. Israrla, ina-
narak, bir daha bir daha açýp okur, takýldýðýnýz yerlerin üze-
rinde durarak sorup araþtýrýrsanýz bakarsýnýz Allah sizi yeni 
yeni tesbitlere vardýrýr. Bir kimyager gibi yeni yeni terkib-
lerle daha farklý bir þeyler bulabileceðinize inanarak 50 gün 
aradýnýz bulamadýnýz 51. gün inancýnýz sarsýlmadan devam 
etmelisiniz. Yoksa kaçar gider bulamazsýnýz. Bir de eserleri-
mize bütüncül bakabilmek çok önemli, böyle bakamazsanýz 
anlayamazsýnýz. Ýnsan önce okuduðu þeylere inanmalý, 
inanmýþ olarak okumalýdýr. Ýnanarak okursan o okumanýn 
bereketini fazlasýyla görürsün. Demirin yýprandýðý ve demi-
rin aþýndýðý gibi bizler de bazý meselelerde yaþlanmaya ma-
ruz kalýyoruz. 30 senelik kýdem var, ama 30 günlük nura 
vakýf bir adam gibi bir aþký bir þevki olmuyor. Aynen köprü-
nü halatý gibi yük taþýmaz hale geliveriyor. Onun için yaþla 
baþla birlikte derinleþme de müsavi olmalý ve müsavi git-
mesi lazým. Ýnsanlarý çok bilmek ukalalaþtýrmamalý, kýdemin 
ukalalýðýna da takýlýp kalmamalý. Onu da anlatayým bunu 
da anlatayým, orada görüneyim burada da görüneyim di-
yerek sýðlaþmamalý. (M. Fethullah Gülen)

Bir yazý bizde ancak kendi malýmýz olan fikirler doðurmak 
þartýyla faydalýdýr. (Peyami Safa)
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Birçoklarý kitabý ucuz olduðu için almaz. Düþünmez ki 
kitabýn tek deðeri okunmasýndadýr. (Cemil Meriç)

Boþ vakitlerimi hep kütüphanede geçirdim. Karma 
karýþýk gazete, dergi, roman, psikoloji, sosyoloji, tarih, 
felsefe kitabý, hoþuma giden her þeyi okudum. Kitaplarýn 
dünyasý, beni boðan ve ezen dar ve kapalý çevreden çok 
geniþ ve derindi. (Mehmet Kaplan)

Bütün hakiki ilimlerin esasý ve madeni ve nuru ve ruhu: 
Marifetullah’týr ve onun en büyük ve önemli esasý da Ýman-ý 
Billah’týr. (Bediüzzaman)

Büyük kültür eserleri insanýn duygu ve düþünce 
dünyasýný, ilmî araþtýrmalar bilgi ve maharetini geliþtirir. 
Okulu bitirdikten sonra kitap okumayanlar belli bir nok-
tada durmuþ saate benzerler. Zaman ilerledikçe onlar ge-
rilerler. Meslek hayatýnýn ve günlük zaruretlerin çenberin-
den bizi ancak þahsiyetimize yeni bir þeyler katan kitaplar 
kurtarýr. Güzel ve iyi bir kitap insan için gidilmemiþ yeni bir 
ufuktur. (Mehmet Kaplan)

Câh (makam) ile gelmez fazilet câhile. (Ýbn Kemal)

Câhil, öfkelenince baðýrýr-çaðýrýr; akýllý ise, yapmasý ge-
rekli olan þeyleri plânlar. (M. Fethullah Gülen)

Cehalet korkuya, taklit ise telaþa düþürür. (Bediüzzaman)

Cehalet, en kötü arkadaþ; ilim, en vefâlý yoldaþtýr. (M. Fet-

hullah Gülen)

Çocuklara okutulacak kitaplar, þiir olsun nesir olsun, 
düþünceye kuvvet, ruha metanet (zor ve sýkýntýlý durumlarda 

dayanýklýlýk ve gayret), ümit ve azme fer (güç ve kuvvet) verecek ma-
hiyette olmalýdýr ki, iradeleri güçlü, fikirleri saðlam nesillere 
sahip olunabilsin... (M. Fethullah Gülen)
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Dinin ruhuna muhalif olan bâtýn (gizli ve sýrlý bilgi), bâtýldýr. 
(Ebû Said el-Harrâz)

Dünyada en güzel yer, rahvan (sarsmadan giden) atýn sýrtý; 

Zaman içinde en hayýrlý dost ise kitaptýr. (el-Mütenebbî)

Dünyada herþeyin çaresi bulunur. Yalnýz câhil bir 
inatçýyý kafasýna saplanmýþ bir düþünceden döndürmeye 
imkân yoktur. (Þinasi)

Edindiðin bilgiler, giysilerine benzememeli, sen yýkanýr-
ken akýp gitmemeli. (el-Bîrûnî)

Ey okunmamýþ kitap! Bir gün gelecek, okunacaksýn. 
Üzerine belki mavi, belki ela, belki yeþil gözler eðilecek ve 
seni okurken aðlayanlar olacak, gülenler olacak. Gösteriþsiz 
kapaðýnýn altýnda saflýðýný sakla ey kitap! Güzel yüzler, gü-
zel gözler, güzel kirpikler göreceksin. O günü beklemeye 
deðer. Bu mevsim üþütmesin seni. Çiçekler gibi, baharý bek-
lemeyi bil! Yapraklarýn bono deðil, çek deðil, fatura deðil, 
banknot deðildir. Yazýk ki okunsan da anlaþýlamayacaðýn 
çaðlar, nöbetler geçirmekteyiz. (Arif Nihat Asya)

Fazilet, ilim-hilim-ibadet sacayaðý üzerinde oturmakta-
dýr. (M. Fethullah Gülen)

Geleceðin bahtiyar nesilleri, zamaný deðerlendirmesini 
bilecek; düþünürken çalýþmayý, çalýþýrken okumayý, okurken 
de idealleri uðrunda hizmet vermeyi ihmal etmeyecek, dai-
ma canlý, daima renkli olmasýný bilecektir. (M. Fethullah Gülen)

Gerçek bilgi, disiplinli ve denenmiþ bir bilgidir. (Cemil Meriç)

Git öyle bir ilim ara ki, senin gönlünü açsýn ve her prob-
lemini halletsin. (Þâhidî)
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Günahtan kaçýnmayan bilgin, ýþýk tutan bir kördür. 
Doðru yolu gösterir ama kendisi göremez. (Sâdî Þirâzî)

Hak söylemeye baþlayýnca, cehalet öfkelenir, taassup 
tedirgin olur; ilim ise kulak kesilir dinler. (M. Fethullah Gülen)

Hasta olsam, ilâcým, çorbam, sütüm o kitap / Suda ma-
taram, gökte paraþütüm, o kitap. (Necip Fazýl Kýsakürek)

Hedef ve maksadı belirlenmiþ bir ilim, sahibi için, “ile’l-
e bed” devam edecek bir bereket vesilesi ve tükenmez bir 
hazinedir. Bu hazineye malik olanlar, yaþadıkları sürece 
hatta daha sonra da tatlı bir su kaynaðı gibi daima ziyaret 
edilir ve hayra vesile olurlar. (M. Fethullah Gülen)

Her anne ve baba, çocuklarınýn kafasý gereksiz þeylerle 
doldurulmadan önce, onlarý mutlaka ilim ve irfanla 
doyurmalýdýr. Çünkü hakikat adýna boþ gönüller ve ma-
rifetten mahrum ruhlar, her türlü fena düþüncenin serpilip 
geliþmesine müsait birer tarla hükmündedirler. Önceden 
onlara ne tür tohum saçýlýrsa daha sonra hasat edilen de o 
olur. (M. Fethullah Gülen)

Her toplum bir kitaba dayanýr. Ramayana, Neþideler 
neþidesi ve Kur’ân. Senin kitabýn hangisi? (Cemil Meriç)

Her zaman hâl ve davranýþlarýný Kitap ve Sünnet’e 
göre deðerlendirmeyen ve kendini kontrol etmeyen, bu 
meydanýn erlerinden sayýlmaz. (Ebu Hafs)

Hergün iyi bir eserden yüksek sesle beþ on sahife 
oku. Bu sayede konuþma ve söz söyleme istidadýn geli-
þir. (Ali Fuat Baþgil)

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Olmaz ya... Tabiî... Biri insan biri hayvan. (M. Akif Ersoy)
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Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiþ ve uygulana-
bilir özellikler taþýyan ilimdir. Hikmet, ilim ile sanatýn birleþ-
mesidir. (Elmalýlý M. Hamdi Yazýr)

Ýhtiyaç, ilmî keþiflerin keskin gözlü bir kýlavuzudur. 
(M. Fethullah Gülen)

Ýlim ile din, birbirini nefyetmez (inkâr etmez), bilakis ta-
mamlar. Çünkü bunlardan biri aklýn, diðeri gönlün (kalbin) 

ýþýðýdýr. Ve insan ne yalnýz akýldan, ne de gönülden iba-
rettir. Fakat hem akýl, hem de gönül sahibi bir varlýktýr. 
Dinsiz ilim belki aklý tatmin eder, fakat muhakkak ki gönlü 
karartýr. Nitekim ilimsiz din de ruhu ve gönlü ýþýtýr, fakat aklý 
karanlýkta býrakýr. Binaenaleyh, insanlýðýn hayrý ve faydasý, 
ne bugün olduðu gibi yalnýz ilme baðlanmaktýr, ne de orta 
zamanlarda olduðu gibi yalnýz dine sarýlmaktýr. Fakat her 
ikisine birden sahip olmaktýr. (Ali Fuad Baþgil)

Ýlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. (Yunus Emre)

Ýlim irfan mürþittir, karanlýklarý boðar, 

Ýnsanlarý cehâlet, gaflet bunaltýp boðar. (Hacý Bektaþ Veli)

Ýlim öðrenmekten maksat, bilginin insanoðluna mürþit 
ve rehber olmasý ve öðrenilen þeylerle, insanî kemâlâta 
giden yollarýn aydýnlýða kavuþturulmasýdýr. Binaenaleyh, 
ruha mâl edilmemiþ ilimler, sahibinin sýrtýnda bir yük; 
insaný ulvî hedeflere yöneltmeyen marifet de bir düþünce 
hamallýðýdýr. (M. Fethullah Gülen)

Ýlim öyle bir þeydir ki, sen ona tam gücünü vermedikçe 
o sana yarýsýyla bile gelmez. (Ýmam-ý Azam)

Ýlim sahibinin dostu çok olur, mal sahibinin ise düþmaný. 
(Hz. Ali)
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Ýlim servetten daha kýymetlidir. Çünkü, serveti sen ko-
rursun, halbuki ilim seni korur. (Hz. Ali)

Ýlim ve mârifetin olmadýðý bir yerde, akýl âtýl, mantýk 
aldatýcý, kararlar da isabetsizdir. (M. Fethullah Gülen)

Ýlim, amele kaynak olamamýþsa, kurumasý mukadder-
dir. (M. Fethullah Gülen)

Ýlim, aþaðýdakileri yükseltir, câhillik de yüksektekileri 
alçaltýr. (Hz. Ali)

Ýlim, hilim (yumuþak huyluluk) ile birleþince baþ döndürücü 
bir derinliðe ulaþýr. (M. Fethullah Gülen)

Ýlim, maldan hayýrlýdýr. Çünkü ilim seni korur, malý ise 
sen korursun. Mal, harcamakla azalýr, ilim ise sarfetmekle 
çoðalýr. (Âmidî)

Ýlim, varlýklý zamanýnda sahibi için bir süs; sýkýntýlý 
zamanlarýnda da bir kurtarýcý olur. (Ýbnü’l-Mukaffa)

Ýlimde istibdad taklidi doðurur. Ve dalâlet fýrkalarýný 
Ýslâmiyet’ten intâc eden (netice veren), dinî meselelerdeki is-
tibdad-ý ilmîdir. (Bediüzzaman)

Ýlimle takviye edilmeyen bir saltanat, çökmeye mah-
kûmdur. (el-Ahnef)

Ýlimler tevazu ile baþlar. (Cemil Meriç)

Ýlimler, saadetimizi garanti edip, bizleri insanlýða yükselt-
tiði ölçüde faydalýdýrlar. Aksine, insanoðluna korkulu rüya-
lar yaþatan ilim ve teknoloji, yolumuzu kesmiþ bir cadý ve 
þeytandýr. (M. Fethullah Gülen)

Ýlimlerin esasý, ilimlerin þâhý ve padiþahý, imân ilmidir. 
(Bediüzzaman)
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Ýlmin deðeri de diðer mumlarýn kendisinden ýþýk aldýðý 
enerji kaynaðýna benzer. (Nizamülmülk)

Ýnsan, bu âleme ilim ve dua vasýtasýyla tekemmül etmek 
(olgunlaþmak, kâmil noktaya ulaþmak) için gelmiþtir. (Bediüzzaman)

Ýnsan gönlünü bütünüyle Allah’a verir, Kur’ân’a samimi 
bir çýrak olur, muhtemel bütün tenkid mülahazalarýndan 
arýnýrsa Cenâb-ý Allah onun ufkunu açar ve ona ummadýðý 
þeyler ilham eder. Baþlangýçta aklýmýzýn ermediði hususlar-
da bile tam teslim olmak lazým. Kur’ân’a itimad çok önem-
lidir. Çok az tefsirci Ý. Rabbani, Ý.Gazzali, Bediüzzaman 
seviyesinde Kur’ân’a inancýný bütünüyle ortaya koyuyor. 
Hiçbir gün ihmal etmeden gönlünü vererek sürekli Kur’ân’ý 
okumak lazým. (M. Fethullah Gülen)

Ýnsan, tarihin hoþ ve lâtif sahifelerinin yanýnda, biraz 
da korkunç ve ürperten sahifelerini okumalýdýr ki, gereken 
tembihi alabilsin. Yoksa o, düþüncelerinde hep çocukça 
kalabilir. (M. Fethullah Gülen)

Ýnsanlara anlayacaklarý þeyleri anlatýn. Allah ve Resû-
lü’ nün tekzib edilmelerini ister misiniz? (Hz. Ali)

Ýnsanoðlu için gerçek hayat, ilim ve irfanla kabil olaca-
ðýndan, öðrenip öðretmeyi ihmal edenler, hayatta dahi ol-
salar ölü sayýlýrlar. Zira insanýn yaratýlýþýnýn gayesi, görüp 
bilmek ve öðrendiklerini baþkalarýna bildirmekten ibarettir. 
(M. Fethullah Gülen)

Ýstesem sýrf Fâtiha Sûresi’nin tefsiriyle yetmiþ beygiri 
yüklerim. (Hz. Ali)

Kalbe gelen vâridatý ancak Kitap ve Sünnet gibi iki sâdýk 
þâhidle kabul ederim. (Ebû Süleyman Dârânî)
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Kalem kýlýçtan üstündür. Zira berikisi, yakýndan tesir et-
tiði halde, ötekisi, çok uzaktan tesir eder. (Ýmam Kastallânî)

Kalemlerin kâðýtlar üzerindeki cýzýrtýlarý, dügâh ve uþþak 
makamlarýndan daha tatlýdýr. (Zemahþerî)

Kendini “bilmiyorum” demeye alýþtýr ki, hiçbir zaman “bil-
miyorum” deme utancýný yaþamayasýn..! (M. Fethullah Gülen)

Kendini ilme ver. Eðer muhtaç duruma düþersen, o, 
sana sermaye olur. Hiçbir þeye ihtiyacýn yoksa bile, o, se-
nin için bir þereftir. (Zübeyr b. Ebî Bekir)

Kitabýn sahibi üzerindeki hakký, sevgi, alâka ve nazardýr; 
onlarý, size buðz baðlamayacaklarý kadar ziyaret etmeyi, 
hatýrlarýný almayý, okþamayý ihmal etmeyiniz ki, bu vazife-
nin en faziletlisi okumak, satýr aralarýnda baþka dünyalara 
açýlan dehlizleri keþfetmektir. (Ahmet Turan Alkan)

Kitabýna eðilmiþ çocuk, aþýný piþiren kadýn, tarlasýný sü-
ren çiftçi, tezgâhtaki sanatkâr, fenâlýk düþünmeye vakit bu-
lamaz. (Ahmet Yesevî)

Kitap, adamý beslemezse þiþirir, bilgilerin yýðýnýyla þiþ-
manlatýr. (Peyami Safa)

Kitap çok yüzlüdür, fakat sýrrý açýða vurmaz. Ýki yüzlü-
ler ise sýr saklayamaz. Yüzünün çizgileri sana sýrlarý haber 
veriyor. Gözünle devamlý bakarsan onlarý anlarsýn. (Abdullah 

b. Ahmed)

Kitap okumak mühimdir; ondan daha mühimi de 
okuduklarýný hayata geçirip tatbik edebilmektir. Ayrýca, bil-
dikleri insaný gurura ve kibre sevk etmemeli. Aksi takdirde 
insan, Hürriyet Heykeli gibi bir þeye benzer. Evet, böylesi 
sadece bir heykeldir ve karýnca kadar dahi kýymeti yoktur. 
(M. Fethullah Gülen)
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Kitap okumak, öyle bir sanattýr ki, gündüz ve gecenin 
herhangi bir saatinde uygulanabilir. Yeter ki okumak için 
ufak bir ýþýk ve aydýnlýk olsun. Bu bakýmdan kitaba ilgi 
duyulduðu anda onu okumak gerekir. (Arif Hikmet Par)

Kitap, meçhule açýlan bir kapýdýr. (Cemil Meriç)

Kitap; susturduðumuz zaman sessiz, konuþturduðunuz 
zaman konuþan, meþguliyetiniz varken sohbete baþlama-
yan, çalýþma zamanýnda sizi yalnýz býrakan, kendisi için 
giyinip süslenme ve utanýp sýkýlma zahmetine sokmayan 
bir gece misafiri; yüzünüze karþý dalkavukluk etmeyen bir 
arkadaþ; azdýrýp sapýtmayan bir dost, býktýrýp usandýrmayan, 
münafýklýk yapmayan ve size karþý yalan söyleyip dolap 
çevirmeyen bir yoldaþtýr. (el-Câhýz)

Kitaplarda bulunmaz ne keder, ne ýzdýrap / Bir gönül-
den yazýlýr yüz ciltlik kitap (Mevlânâ)

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalýþalým. (Mevlânâ)

Kitaptan daha iyi bir arkadaþ yoktur. Zaman zaman o 
insana dert ortaklýðý eder. Ýnsanýn gönlünü açar, yüreðine 
su serper. Gönlünün her muradýna onunla eriþirsin. 
Böylesine güzel bir dost görülmemiþtir; ne incitir, ne inci-
nir. (Kâtip Çelebi)

Kitaptan deðil, kitapsýzlardan korkmalýyýz. (Cemil Meriç)

Kültürün dünde, bugünde, yarýnda tek taþýyýcýsý vardýr: 
Kitap. (Cemil Meriç)

Mal ve mevki gibi ilim de, mayasý bozuklarýn elinde fit-
ne ve fesat âletidir. (Mevlânâ)

Marifet, nefsi silmek deðil, bilmektir. (Hacýbektaþý Veli)

Meclislerimizin gayesi okuma deðilse hüsrandayýz de-
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mektir. Neticede sohbet-i cânan olmuyorsa hüsrandayýz 
demektir. Bu nazarla bakýnca da birçoklarýmýz kaybedi-
yor demektir. Üstad hazretleri bu konumda olup da kay-
betmeyen çok azdýr diyor. Bizim içimizde bu iþleri sevke-
den arkadaþlarýmýz dahi Allah’la irtibatlarýnda çok kopuk 
olduklarýný esefle görüyorum. (M. Fethullah Gülen)

Muvaffak bir sanat eseri, içinde bütün unsurlarýn ve 
bü tün yorgunluklarýn bir mükemmeliyet haline geldiði, 
ayrýlmasý kabil olmayan bir terkiptir. (Ahmet Hamdi Tanpýnar)

Müspet ilimlerin ilhada götüreceðinden korkarak, on-
lardan uzak kalmak bir çocukluk; onlarý bütün bütün dine, 
imana zýt görerek, ilimleri inkâra vesile saymak da, bir 
peþin hükümlülük ve cehalettir. (M. Fethullah Gülen)

Neden hakâik-i imaniyeye karþý lakaydýz, neden imanda 
derinleþme gibi bir mefkûremiz yok. Neden nurlar gibi bir 
hazine elimizin altýnda iken yabancýyýz. Neden yabancýlar 
gibi aðzýmýzda geveliyoruz (okurken). Neden ibadet u taat 
bizim gafletimizin gölgesinde cereyan ediyor. Okumayý 
düþünmeyi evrad u ezkarý bile bir angarya gibi kabul edi-
yoruz. (M. Fethullah Gülen)

Odaný kitaplarla donatýp da mahalle bekçileri gibi 
onlarýn korunmasý ile yetinme. (Ragýp Paþa)

Oku! kelimesini memleket sathýnda beyinlerin duvarla-
rýna yapýþtýrmalýyýz. (Ýbrahim Ünal)

Oku, oku, âlim ol; 

Cehâlet ardýr sana! 

Câhil kalýrsan eðer, 

Dünya mezardýr sana. (Âlî)
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Okuduðun kitaplar, düþünüp tahlil ettiðin mevzular ve 
soluk soluða Hak yolundaki gayretleri nispetinde, mahvi-
yet (alçakgönüllülük) içinde ve “kahýr ve lütfu bir bilme” 
çizgisinde deðilsen, her hamlende benliðin kýzýl pençesiyle 
kýstýrýlacaðýný düþün ve ürper! (M. Fethullah Gülen)

Okuma, düþünme, çalýþma, araþtýrma; hakikate hakikat 
olduðu için baðlanma sevdasýyla birleþince, zannediyorum 
cihanlarý fethedecek bir güç hâline gelir. (M. Fethullah Gülen)

Okuma, mütalâada bulunma ve mârifet arayýþýnda 
olma, ruhun en önemli gýdalarýndandýr. Bunlardan yok-
sun olmak ise, telâfisi imkânsýz çok ciddî bir mahrumiyet-
tir. (M. Fethullah Gülen)

Okumadan ululuk isteyene þaþarým. (Ýbn Mübarek)

Okumak, iki ruh arasýnda âþýkâne mülâkâttýr. (Cemil Meriç)

Okumaktan mana ne?

Kiþi hakký bilmektir.

Çün okudun bilmezsin

Nice okumaktýr. (Yunus Emre)

Okunmadan kalkýlacak olunursa, kalkmamak üzere 
yatýlacaktýr. (Ýbrahim Ünal)

Otuz sene nefsime karþý mücâhedede bulundum, ilmî 
ölçülere riayet kadar ona aðýr gelen bir þey görmedim. 
(Ebû Yezîd)

Öðrenip öðretilecek þeyler, insanýn mahiyetini, kâinatýn 
sýrlarýný keþfe yönelik olmalýdýr. Benlik sýrlarýna ýþýk tutma-
yan, varlýðýn karanlýk noktalarýný ve týkanýklýklarýný açýp 
aydýnlatmayan ilim, ilim deðildir. (M. Fethullah Gülen)
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Öðretmeden salýverme evlâdýný sokaða.

Kitap, sünnet, icmâ-ý ümmet, hem kýyâs-ý fukahâ,

Etme ar, öðren, oku ehlinden

Her þeyin ilmi, güzel cehlinden (Nâbî)

Önce doðruyu bilmek gerekir, doðru bulunursa yanlýþ 
da bilinir, ama önce yanlýþ bilinirse doðruya ulaþýlamaz. 
(Farabi)

Önceleri “Ahlâk kitaplarda kaldý.” derlerdi. Þimdi, “Es ki 
kitaplarda kaldý.” diyorlar. Öyle de olsa, eskitilmek iste-
nen bu kýymetli þeye ne kadar “yeni” feda edilse deðer. 
(M. Fethullah Gülen)

Pazarlarda oturmak kötü bir þeydir. Bunlarýn içinde 
böyle olmayanlarý da vardýr: At pazarý, silâh pazarý ve kitap 
pazarýndan baþkasýna yaklaþma, iþte sana yiðitlerin âleti ve 
iþte sana edeb ehlinin sermayesi... (Bir Arap Þairi)

Peygambere uðramayan yollar kapalýdýr, neticeye 
ulaþtýrmaz. Kitap ve Sünnet bilmeyenin arkasýndan gidil-
mez. (Cüneyd Baðdadi)

Savm u salât u hac ile zahid iþin biter sanma, / Ýnsan-ý 
kâmil olmaya lâzým olan irfan imiþ. (Niyazî Mýsrî)

Soru da bilgiden doðar, yanýt da. (Mevlana)

Þanlý cedlerimizin miras olarak býrakýp gittiði ve bugün-
kü dünyanýn da aþkla-þevkle arkasýna düþüp araþtýrdýðý 
bunca ilmî ve edebî eserlere karþý milletçe alâkasýzlýðýmýz, 
doðrusu anlaþýlýr gibi deðil... (M. Fethullah Gülen)

Þer-i þerîfin bekâsý ilimledir. Ve ilmin bekâsý ulemâ ile-
dir. (Koçi Bey)
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Þimdi hüküm-fermâ, þecaat-ý akliye ve fenniyedir. Yal-
nýz þecaat-i kalbî kâfi deðil. (Bediüzzaman)

Þimdi mûcit-kâþif yetiþmiyor. Taklitçi adamlar yetiþiyor. 
Kýsmen her þeyi deðiþtirecek, isyancý ruha ihtiyaç var. Her 
þey deðiþecek. Kitap-mektep-kapý-sýra.. hepsi.. ve tenkit ile 
iþe baþlama esastýr. (M. Fethullah Gülen)

Þimdi oku kabirde okuyamazsýn. (Zübeyir Gündüzalp)

Tarihte bir çok harpler, kalemin âciz kaldýðý yerde kýlýcýn 
medeniyet dersi verdiðini gösterirler. (Peyami Safa)

Uyku bastýracak olsa bir bardak bir þey içerek açýlýyor, 
yeniden çalýþmaya koyuluyordum. Uykuda bile zihnim 
okuduðum þeylerle meþgul oluyordu. (Ýbn Sinâ)

Uykuya dalmýþ bilgisiz kiþiye öðüt vermek, çorak topraða 
tohum atmak gibidir. Aptallýk ve bilgisizlik yýrtýðý yama tut-
maz. (Mevlânâ)

Üç kiþiye acý: Cahiller arasýndaki âlime, zenginken fakir 
düþene, hatýrlý iken itibarýný kaybedene. (Þeyh Edebâlî)

Vicdanýn ziyasý ulûm-u diniyyedir [dinî ilimlerdir]. Aklýn 
nuru fünûn-u medeniyyedir [modern fenlerdir]. Ýkisinin 
imtizacý (birleþmesiyle) ile hakikat tecelli eder. O iki cenah 
ile talebenin himmeti pervâz eder [uçar]. Ýftirak ettikleri 
[ayrýldýklarý] vakit, birincisinde taassub; ikincisinde hîle, 
þübhe tevellüd eder. (Bediüzzaman)

Ya kitap, ya ölüm! Beðen, beðendiðini al. (Peyami Safa)

Ya Kümeyl! Ýlim, maldan daha hayýrlýdýr: Ýlim seni ko-
rur; sen ise malý korursun. Ýlim, hâkimdir; mal ise mahkûm. 
Mal, vermekle eksilir; ilim ise verdikçe artar. (Hz. Ali)
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Ya senelerini sarfederek kitap yaz, ya saatlerini sarfede-
rek kitap oku. (Mahmut Apaydýn)

Yabancýlar, dað-taþ ülkemizin her yanýný didik didik 
edip, bize ait ilim, san’at ve kültür hazinelerinden istifade 
ederken; bizler, geçmiþimize ait ilim ve kültür kaynaklarýný 
araþtýrmaz, okumaz ve okuyamazsak, oturup hâlimize 
aðlamamýz gerekir. (M. Fethullah Gülen)

Yakîn (Gerçek bilgi), þekten, þüpheden kurtulmak; 
doðru, saðlam ve kesinlerden kesin bir bilgiye, hem de 
herhangi bir tereddüt ve kuþkuya düþmeyecek þekilde 
ulaþmak, bütünleþmek demektir. (M. Fethullah Gülen)

Yalnýz kýlýca dayanan, kalemle nemâlanmayan devlet-
te medeniyet vasfý yoktur. Bu, sosyal manada göçebeliktir. 
Kabza kavrayan eller, kalem tutmadýklarý müddetçe tarih, 
tozlu bir “kýn” olmaktan öteye geçemez. (Kemal Edip Kürkçüoðlu)

Yedikçe acýkan tecessüsünüzü (araþtýrmacýlýðýnýzý) do-
yurmak için, öðrendikçe artan cehlinizi azaltmak için, 
memleketinizin ve mesleðinizin þerefi için ve nihayet kendi 
muvaffakiyetiniz için, program ve disiplin zoruyla deðil, an-
lamak ve çalýþmak aþkýyla, durup dinlenmeden öðrenecek 
ve deneyeceksiniz. (Peyami Safa)

Yemekten sonra kütüphaneye gitmek üzere, önün-
den geçtiðin ve yabancýsý olmadýðýn bir kahvede bir kaç 
arkadaþýný tavla baþýnda görüyorsun. Sana hep birden 
kollarýný kaldýrýp gel gel diyerek iþaret ediyorlar. Ýlk vehlede 
(anda) canýn atýyor, adýmlarýn gerilemeye baþlýyor: Kahvenin 
þamatalý havasý, tavla pullarýnýn þakýrtýsý, gençliðin þakrak 
kahkahasý seni sanki zincirleyip çekiyor. Kütüphaneye git-
mekten hemen vazgeçmek üzeresin. Derken, beyninde 
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þimþek hýzýyla bir muhakeme geçiyor. Ve ani kesin bir ka-
rarla kütüphaneye gitmeliyim, diyor ve yürüyorsun. Ýþte 
genç okuyucum, bu kararýnla sen iyilik ve muvaffakiyet 
yolunda aklýný ve iradeni kullandýn. (A. Fuad Baþgil)

Yeni bir þey öðrenmeden geçirdiðim bir günde, benim 
için, güneþin doðmasýnda bir hayýr yoktur. (Hz. Ali)

2- Diðer Düþünürlerin sözleri

Allah’ým, bana içi kitap dolu bir ev ile çiçek dolu bir 
bahçe ver. (Konfüçyüs)

Astronomi, ruhu yükseklere doðru bakmaya zorlar ve 
bizi bu dünyadan baþka bir dünyaya götürür. (Platon)

Atinalý filozof Salon’a kuvvetli ve genç kalmasýnýn sebe-
bini sormuþlar, Salon, “Her gün yeni birþey öðrenmelidir.” 
cevabýný vermiþ. (Salon)

Atlarýmýza harcadýðýmýz paraya nazaran, genel veya 
özel kütüphanelerimiz için harcadýðýmýz paranýn ne kadar 
olduðunu hiç düþündünüz mü? (Ruskin)

Ayýp olan, bir düþünceyi gizlemek deðil, o çeþit bir dü-
þünceyi edinmektir. Tuz nasýl yemeklere tat veriyorsa eþyaya 
nitelik veren de insanlarýn düþüncesidir. (Anatole France)

Ayný nehirde iki kez yýkanýlmaz, çünkü sonradan akan 
su ilk akan sudan baþkadýr. (Herakleitos)

Az bilmek için çok okumak gerekir. (Montesqueu)

Az bulunur bir zekâya sahip bir insana rastladýðýmýzda, 
ona hangi kitaplarý okuduðunu sormamýz gerekir. (Emerson)

Az þey bilen bildiði þeyin doðruluðundan emin olabilir, 
bilgi arttýkça kuþku da artar. (Geothe)
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Baðnazýn kafasý gözbebeði gibidir; ne kadar aydýnlýk 
olursa o kadar küçülür. (Oliver Wendell Holmes Jr.)

Bana kitaplarýný göster, sana çocuklarýnýn ne ruhta 
olduðunu söyleyeyim. (W. Stekel)

Batýl inanç ve cehaletten oluþan fanatizm, bütün asýrlar 
boyunca bir hastalýk olmuþtur. (Voltaire)

Bazý kitaplarýn tadýna bakýlmalýdýr... diðerleri yutul-
malýdýr... ve çok azý da çiðnenip hazmedilmelidir. (Bacon)

Bazý öðrenciler bilgi pýnarýndan içerler. Bazýlarý da sade-
ce gargara yaparlar. (E. C. McKenzie)

Ben bilgi dostuyum, öðretmenlerim aðaçlar ya da deðil, 
sitede oturan insanlardýr. (Sokrates)

Ben bir þey biliyorsam o da bir þey bilmediðimdendir. 
(Sokrates)

Ben kitaplarýmý deðil, kitaplarým beni ortaya çýkarmýþtýr. 
(Montaigne)

Beþ yýl sonra iki þey dýþýnda bugünküyle ayný olacaksýnýz: 
tanýþtýðýnýz insanlar ve okuduðunuz kitaplar. (Sharles E. Jones)

Bildiðini bilenin arkasýndan gidin

Bildiðini bilmeyeni uyandýrýn

Bilmediðini bilene öðretin

Bilmediðini bilmeyenden uzaklaþýn. (Konfüçyüs)

Bilge kiþiler hayatýn dertlerine çareyi kitaplardan bulur-
lar. (Victor Hugo)

Bilgi bir hazine, uygulamasý da bu hazineyi açan anah-
tardýr. (Aristotales)

Bilgi bizi yanlýþ yollara yöneltebilir, fakat bunun cevabý 
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ancak daha fazla ve daha iyi bilgidir. Çýlgýnlarýn elindeki 
cehalet hiçbir zaman birþeyi çözememiþtir. (Ýsaac Asýmov)

Bilgi insaný þüpheden, iyilik acý çekmekten, kararlý ol-
mak korkudan kurtarýr. (Konfüçyus)

Bilgi kullanýlmakla eskimeyen ve baþkalarýna aktardýðýnýz 
zaman sizde kalaný azalmayan bir olgudur. (Leontief)

Bilgi paraya benzer, kazandýkça tutkuya dönüþür, an-
cak bu iyi bir tutkudur. (Bernard Shaw)

Bilgi ruhun gýdasýdýr. (Sokrates)

Bilgi sakalla ölçülmez. (Molierre)

Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir. (James Madison)

Bilgi ve felsefe, geçmiþ ve gelecek dertlerin hakkýn -
dan gelir; ama bugünün dertleri de onun hakkýndan ge-
lir. (La Rochefoucauld)

Bilgi ve insan gücü eþ anlamlýdýr. (Bacon)

Bilgi, bölüþüldükçe artan hazinedir. (Bhartrihari)

Bilgi, hürriyetin ayrýlmaz bir parçasýdýr. (W. E. Channing)

Bilgi, iki çeþittir; bir konuyu bilmek, o konuyu nereden 
öðreneceðini bilmek. (Samuel Johnson)

Bilgilerin bilgisizlere üstünlüðü, dirinin ölüye üstünlüðü 
kadardýr. (Aristotales)

Bilginin efendisi olmak Ýçin, çalýþmanýn uþaðý olmalýdýr. 
(Balzac)

Bilginin kendisinde büyük güç vardýr. (Bacon)

Bilginin bütün amacý önceden görmektir; bilimden, 
önceden görme gücü çýkar ve bu güçten de eylem doðar. 
(Auguste Comte)
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Bilgisiyle böbürlenen kimse bilgisini deðil bilgisizliðini 
ilan ediyor demektir. (Sophokles)

Bilgisiz bir kimse, aptaldan daha aptaldýr. (Moliere)

Bilgisiz dürüstlük zayýf ve yararsýzdýr, dürüst olmayan 
bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur. (Samuel Johnson)

Bilgisiz kimse davula benzer, sesi çoktur ama, içi boþtur. 
(M. Longisland)

Bilgisiz ve metodsuz çalýþan kimseler, diyar diyar dola-
þarak hazine arayan kimseler gibidir. (Descartes)

Bilgisizlik tanrýnýn laneti olduðuna göre, bilgi göklere 
uçabileceðimiz kanatlardýr. (Shakespeare)

Bilgiye sahip olarak doðmuþ birisi deðilim. Öðretmeyi 
seviyorum ve öðrenmeye çalýþýyorum. (Konfüçyüs)

Bilgiye sahip oldum mu? Bilmiyorum. (Konfüçyüs)

Bilgiyi, baþka kimseler üzerinde üstünlük saðlama, kâr ve 
þöhret ya da bunun gibi aþaðýlýk þeyler için deðil; yaþamda 
ondan yararlanmak ve kullanmak için ara. (Bacon)

Bilim ancak hedefine eriþtiðini hayal ettiði zaman tehli-
kelidir. (Bernard Shaw)

Bilim iyi zamanlarda, servet kötü zamanlarda bir sýðýnak 
ve iyi bir yol göstericidir. (Aristotales)

Bilim þaþkýnlýkla baþlar. (Aristotales)

Bilim ve fende en iyi kitaplarý, edebiyatta ise en eskileri 
okumayý tercih edin. (Lytton)

Bilim ve sanat uzun, ömür kýsadýr. (Hippokrates)

Bilim ve tekniðin yeni bir sorun yaratmadan bir sorunu 
çözebildiðini anýmsamýyorum. (Bernard Shaw)
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Bilimde gerçek yalnýzca bir an’dýr. (Russell)

Bilimi, bugünkü bilimin dar çerçevesinden çýkarýp, bilim 
üstüne getirdiðimiz an tam bilim olur. (Newton)

Bilimler kitaplarý deðil, kitaplar bilimleri incelemelidir. 
(Bacon)

Bilmediðimi bildiðim için diðer insanlardan farklýyým. 
(Sokrates)

Bir bahçe ve kitaplýðýn varsa hiçbir eksiðin yok demek-
tir. (Çiçero)

Bir damla mürekkep bir milyon kiþiyi düþündürebilir. 
(Lord Byron)

Bir deniz savaþý, savaþ gemileri almadan da kazanýlabilir, 
fakat bir fikir savaþý kitapsýz asla kazanýlamaz. (Rousvelt)

Bir insan her þeyi bilemez. (Horatius)

Bir insan sadece iki þey vasýtasýyla bir þeyler öðrenir: Biri 
okumak diðeri akýllý insanlarla birlikte olmak. (Will Rogers)

Bir insanýn deðeri kitaplarýnýn deðeri ile ölçülür. 
(Spencer)

Bir kitabýn yararlý olmasý deðil, iyi yazýlmýþ olmasý gere-
kir. (Rousseau)

Bir kitap bazen bir savaþ kadar büyük olabilir. (Benjamin 

Disraeli)

Bir kitap okumak çoðu zaman bir insanýn geleceðini be-
lirler. (Ralph Waldo Emerson)

Bir kitap, dünyadan daha geniþtir. Çünkü maddeye 
düþünceyi de katar. (V. Hugo)

Bir kitap, hiç huy deðiþtirmeyen bir dosttur. (Pixereourt)
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Bir kum tanesinin sýrrýný çözmesini baþarsaydýk, bütün 
dünyanýn sýrrýný öðrenmiþ olurduk. (Albert Einstein)

Bir kuruluþun sahip olduðu, yeri doldurulamaz tek ser-
maye, insanlarýn bilgi ve yeteneðidir.” (Andrew Carnegie)

Bir okul açan, bir hapishane kapatmýþ olur. (Victor Hugo)

Bir þey bildiðin zaman, onu bildiðini göstermeye çalýþ. 
Bir þey bilmiyorsan, onu bilmediðini kabul et. Ýþte o bilgi-
dir. (Konfüçyüs)

Bir þey meydana getirirken, bir resim çizerken veya 
bir kütüphane yaparken, bir teori üzerinde çalýþýrken, þiir 
okurken, güzel bir kitabýn sayfalarýný çevirirken yaþadýðýmý 
hissederim. (Stuart Chaze)

Bir þeyi bilmek için, ayrýntýlarýný bilmek gerekir. Bu da 
hemen hemen sonsuz olduðuna göre, bilgilerimiz hep yü-
zeysel ve eksiktir. (La Rochefoucauld)

Bir þeyi ezberlemek bilmek sayýlmaz. (Montaigne)

Bir þeyi gerçekten bilmek onu anlamakla olur. (Sokrates)

Bir tabiat kanununu ifade eden her formül, Allah’ý öven 
bir Ýlâhîdir. (Maria Mitchell)

Bir tek kitap yazmak için, yarým kitaplýk okuyunuz. 
(Samuel Johnson)

Bir ülkede okumaya karþý istek artmadýkça, gaflet ve 
gafletten doðacak felâket azalmaz. (Benjamin Franklin)

Biraz param olursa; eðer artarsa yiyecek ve giyecek 
alýrým. (Erasmus)

Birbirinin tersi olan þeyler birbirinin ilacý olabilirler. 
(Hip pokrates)

Birþeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. (Socrates)
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Biz yeni bir düþünce hakkýnda yargýda bulunurken, 
yalnýz deneyle yetinmeyiz, bilimler tarihindeki düþünceler 
zincirinden de yararlanýrýz. (Alain)

Bizim millet olarak bütün düþüncemiz, bütün gayemiz 
eðlenmektir; eðlencenin elzem olduðu inancı da, bir hasta-
lık gibi yakamızı bırakmamaktadır. Meclisten tahıl için ka-
nunlar geçirdiniz. Þimdi baþka bir tahıl söz konusu. Daha 
nefis, daha besleyici bir ekmek saðlayacak bir tahıl: Susam. 
Bu susam, kapıları açan büyü, harâmî maðaralarının kapı-
larını deðil, hükümdar hazinelerinin kapılarım açan tahıl: 
Kitap... (Ruskin)

Boþ bir çuvalın dik durmasý zordur. (Benjamin Franklin)

Boþ bir kafa, þeytanýn çalýþma odasýdýr. (S. Smiles)

Bu dünyada hiçbir þey bilinçli cehaletten ve aptallýktan 
daha tehlikeli deðildir. (Martin Luther King)

Bugünün gerçek üniversitesi bir kitap koleksiyonudur. 
(Thomas Caryle)

Bütün bildiðim þey birþey bilmediðimdir. (Socrates)

Büyük cinayetler büyük cahiller tarafýndan iþlenmiþtir. 
(Voltaire)

Câhil olduðunuzu idrak etmeniz, bilgi yolunda attýðýnýz 
büyük bir adýmdýr. (B. Disraile)

Cehalet ne kadar fazla ise doðmatizm de o kadar bü-
yüktür. (Sir William Osler)

Çalýþarak kendimizi keþfedebiliriz, kendimizi keþfettikçe 
de evreni keþfederiz. (Ritsos)

Çeþitli kitaplar okumak, insaný tatmin edebilir, ama zih-
ni beslemez. (Fenelon)
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Çevremizdeki doða güçlerini tanýmayý ve yönetmeyi 
baþardýðýmýz halde, içimizdeki gücün büyüklüðünü anla-
maktan uzaðýz. (Russell)

Çeyrek saatlik bir okumanýn gideremediði üzüntüm ol-
mamýþtýr. (Montesqueu)

Çok bilenin derdi de çok olur. (Lessing)

Çok konuþuyorduk ve bilgisizdik. (Roma imparatorluðunun 

yýkýlýþýnýn sebebini böyle anlatýyor.) (Çiçero)

Deðiþiklikten baþka hiçbir þey devamlý deðildir. (Herakleitos)

Dehanýn ilk ve son þartý, gerçeði sevmektir. (Goethe)

Dinsiz ilim kör, ilimsiz din topaldýr. (Albert Einstein)

Doðada rastlanan her taþýn altýna bakmalýdýr. Çünkü 
gerçeðe bazen caddelerde deðil, patika yollarda rastlanýr. 
(Bacon)

Dünya, kiþi için, kitaplardan edindiði tecrübelerden do-
layý, daha baþka bir âlem haline gelebilir. (Mark Von Doren)

Dünya, okuyan için yaratýlmýþtýr. Okuma zevkini öðre-
nen mutlu bir insandýr. (Con Hersel)

Dünyada en zor olan þey, insanýn kendisini bilmesidir. 
(Thales)

Dünyada, en yakýn dostlarýmdan bile ihânet, hiç deðilse 
vefâsýzlýk gördüm. Beni üzmeyen, üstelik daima avutan tek 
dostum, kitap olmuþtur. (Voltaire)

Düþünce de gýdadýr. (Victor Hugo)

Düþüncenin haline aðlamak boþunadýr, onun için çalý-
þalým yeter. (Camus)

Düþünmeden öðrenmek yitirilmiþ bir emektir. (Konfüçyüs)
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Düþünmeden vazgeçtiðimiz an, genellikle fýrsatý kaçýrmýþ 
oluruz. (Publilius Syrus)

Düþünmek ruhun kendi kendine konuþmasýdýr. (Platon)

Düþünmekten utanmadýðýný söylemekten utanma. 
(Montaigne)

Düþünür, yeniden düþünen ve þimdiye kadar düþünül-
müþ þeylerin üzerinde asla yeterince düþünülmemiþ olduðu 
kanýsýna varan kimsedir. (Valery)

Düþünüyorum, öyleyse varým. (Descartes)

Eðer bilgiye, bilime kendimizi veriyorsak, bu, hayata 
daha bir donatýlmýþ olarak dönebilmek içindir. (Goethe)

Eðer gerçeði açýklamak istiyorsan, zerafeti terziye býrak. 
(Albert Einstein)

Eðer güneþe akýllýca bakmazsak, karanlýk içinde kalýrýz. 
(John Milton)

Eðitim her þeydir. Þeftali bir zamanlar acý bir bademdi. 
Karnýbahar da üniversite eðitimi almýþ bir lahanadan baþka 
bir þey deðildir. (Mark Twain)

Eðitimin yapamayacaðý hiçbirþey yoktur. Hiçbir þey 
onun etki alanýnýn dýþýnda kalamaz. Kötü ahlâklarý iyiye 
çevirebilir; kötü ilkeleri yýkar ve yerine yenilerini koyar; 
insanlarý melekler seviyesine çýkarabilir. (Mark Twain)

Elmas bile iþlenmezse göstermez deðerini; 
Ýnsan da böyledir, ancak okursa gösterebilir gerçek 

deðerini. (Bir Japon þair)

Etraflýca çalýþ, doðru bir þekilde araþtýr, dikkatlice düþün, 
düþündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir þekilde 
uygula. (Konfüçyüs)
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Evrende aklýmýzýn kavrayamayacaðý ve duygularýmýzla 
sezemeyebileceðimiz þeyler vardýr. (Ludwig von Mises)

Felsefe bir aðaç gibidir, kökleri metafizik, gövdesi fiziktir. 
Gövdesinden çýkan kollar da bütün bilimlerdir. (Descartes)

Felsefe zorunlu görevlerde zayýflýðýmýzý anlamakla 
baþlar. (Epiktetos)

Felsefeyle eðlenmek tam anlamýyla felsefe yapmaktýr. 
(Pascal)

Filozof doðanýn pilotudur, cennete götürmek isterken 
cehenneme de sürükleyebilir. (Bernard Shaw)

Geleceði düþündüðüm yok, bilmiyorum çünkü. (Kafka)

Gençken bilgi aðacýný dikelim ki, yaþlandýðýmýz zaman 
gölgesinde barýnacak bir yerimiz olsun. (Lord Chesterfield)

Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acýdýr. 
(Ovidius)

Genel bir kural olarak, yaþamdaki en baþarýlý insan, en 
iyi bilgiye sahip olandýr. (Benjamin Disraelli)

Gerçeði arayan bir insan, öncelikle her þeyden gücü 
yettiðince kuþku duymalýdýr. (Descartes)

Gerçeði arayanlar bütün insanlýðýn malý olur. (Voltaire)

Gerçeði söyleyenler hiçbir zaman susmak zorunda 
deðildir. (Barbusse)

Gerçeði yer altýna gömseniz bile, o yine büyüyerek pat-
layacak ve her þeyi yok edecektir. (Zola)

Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile deðil, 
akýl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. (Aristo)

Gerçek, uçurumun dibindedir. (Demokritos)
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Gerçeklik, kusursuzluðun ve güzelliðin temeli ve bil geli-
ğidir. (La Rochefoucauld)

Güneþ dünya için ne anlama geliyorsa kitaplar da be-
nim için o anlama gelir. (Earl Nightingale)

Hak’tan ve faziletlerden mahrum olan bilgi, hilekârlýktýr, 
onun akýl ve zekâ ile alakasý yoktur. (Eflatun)

Hangi sahada olursa olsun, ilimle ciddî þekilde meþ gul 
olan herkes, ilim mâbedinin kapısındaki þu yazı yı okuyacak-
tır: “Ýmân et!” Ýman, ilim adamının vazgeçemeyece ði bir va-
sıftır. (Max Planck)

Hareket halindeki cehâletten daha korkunç bir güç yok-
tur. (Bernard Show)

Hayata yeniden baþlasaydým, saniyelerin nabzýný tutar-
dým. (Dostoyevski)

Her bakýþ bir gözlem, her gözlem bir düþünce, her 
düþünce bir baðlantý ve iliþki doðurur. Öyle ki, her dikkatli 
bakýþýmýzda bir teori kurduðumuzu söyleyebiliriz. (Goethe)

Her bildiðini söyleme, fakat her söylediðini bil. (Marcel 

Lenoir)

Her gün tek bir cümle bile olsa birazcýk okuyarak iler-
leyin. Eðer her gün 15 dakikanýzý verirseniz, yýlýn sonunda 
bunun etkisini hissedersiniz. (Horace Mann)

Her okur bir lider deðildir, fakat her lider bir okur olma-
lýdýr. (Harry Truman)

Her yerde mutluluðu aradým, ama sadece küçük bir 
kitabý okuduðum küçük bir köþede buldum. (Thomas Kempis)

Herkes benim düþünceme katýlýrsa yanýlmýþ olmaktan 
korkarým. (Oscar Wilde)
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Herkes okuma öðrenmenin ne kadar zamana, neye 
malolduðunu bilmiyor. Ben buna seksen yýlýmý harcadým 
hala da amacýma ulaþtýðýmý söyleyemem. (Goethe)

Hiçbir þey, bazý filozoflarýn söylediði kadar gülünç deðil-
dir. (Çiçero)

Ýki þey dünyaya hükmeder; biri kýlýç, diðeri düþünce. 
Kýlýç, eninde sonunda düþünceye yenilir. (Napoleon)

Ýlaçlarýnýz besin, besinleriniz ilaç olsun. (Hippokrates)

Ýlim, baþarýlý reçeteler koleksiyonudur. (Volery)

Ýlmin sultanlýðý için zevâl yoktur. Ýnsan, bilmediðini iste-
yemez. (Voltaire)

Ýnsan bir þeyi bilince bildiðinde ýsrar etmeli, tek bilgi bu-
dur. (Konfüçyüs)

Ýnsan ilimden istifade eder, fakat din ile yaþar. (William 

James)

Ýnsan iyi yazý yazarlarýn kitaplarýný sýk sýk okursa güzel 
konuþmasa, düþüncelerini hiçbir çaba gerekmeden üstün 
bir biçimde açýklamaya çalýþýr. (Voltaire)

Ýnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiðini sanýr. 
(Rousseau)

Ýnsan ne kadar çok kitap okursa, o kadar çok yüksele-
ceðini bilmelidir. (Bang)

Ýnsana büyüklük veren düþüncedir. (Pascal)

Ýnsaný hayata hazýrlamayan ve iþe yaramayan her bilgi, 
sahibini, altýnda ezen bir yüktür. (John Dewey)

Ýnsanýn bilebileceði þeyler sýnýrlýdýr ve kendisi gibi mü-
kemmel deðildir. (Giovanni Battista Vico)
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Ýnsanýn varlýðý sýrla kuþatýlmýþtýr. Bizim dar bilgimiz ve 
tecrübemiz sýnýrsýz denizlerde bir küçük adadýr sadece. 
(John Stuart Mill)

Ýnsanlar matbaayý keþfettiklerinden beri, geceler tama-
men karanlýk deðildir. (Morley)

Ýnsanlarýn duygularý bilgileriyle ters orantýlýdýr. (Russell)

Ýnsanlýðýn aynasý kitaptýr. (Aldous Huxley)

Ýster bilgece ister aptalca görünsün, bir kitabý okurken, 
o bana sanki yaþýyormuþ ve benimle konuþuyormuþ gibi 
gelir. (Jonathan Swift)

Ýyi bir kitabý öldürmektense bir adam öldürmek daha 
iyidir. (John Milton)

Ýyi bir kitabý yakmak, iyi bir vatandaþý öldürmekten 
farksýzdýr. (J. Milton)

Ýyi bir kitap, düþünen insana yaþam veren kandýr. 

(John Milton)

Ýyi kitaplar baþarýya doðru uzatýlmýþ bir köprüdür. (Ba con)

Ýyi kitaplar okumayan kimsenin, okumuþ olmasýyla ca-
hil kalmasý arasýnda hiçbir fark yoktur. (Mark Twain)

Kafalarý bilgi nuru ile aydýnlatýnýz, ta ki onlarý kesme 
ihtiyacý duymayasýnýz. (Victor Hugo)

Kâinatýn Yaratýcýsýna olan inanç, ilmî araþtýrmanýn en 
kuvvetli ve en asîl muharrik gücüdür. (Albert Einstein)

Kendini kurnaz zanneden insanlar, okumayý küçümser-
ler. Basit insanlar, ona hayran olurlar. Akýllý insanlar ise 
ondan faydalanýrlar. (Bacon)

Kendinizi güçsüz ve yalnız hissettiðiniz zaman kitaplıkla-
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ra koþunuz. Önce iyi kitapları okuyun; yoksa onları elinize 
almak için hiçbir istek duymazsınız. (Thoreau)

Keþfedebileceðimiz en güzel þey, en akıl edilmez olan-
dır. (Albert Einstein)

Kitabın hâlâ fikirlerin temel taþıyıcısı olduðuna ina-
nıyorum. (George Will)

Kitap basımının icadı dünyanın en önemli olayıdır. 
(Victor Hugo)

Kitap olmayan kitaplar da vardır. (Lamb)

Kitap seçimi tıpkı arkadaþ seçimi gibi ciddi bir iþtir. 
Okuduklarımızdan da yaptıklarımız gibi sorumluyuz. (John 

Lubbock)

Kitap, yalnız kalmıþ adamın bir dostudur. (Georges Duhamel)

Kitaplar da dost gibi az, fakat iyi seçilmiþ olmalıdır. 
(Joineriana)

Kitaplar hiç solmayacak bitkilerdir. (Herrik)

Kitaplar sessiz öðretmenlerdir. (Gellius)

Kitaplar televizyonun tersidir: Yavaþ, çekici, ilham veri-
ci, zekâ uyarıcı, yaratıcılıðý mahmuzlayýcýdýr. (David Shenk)

Kitaplar, benim için en iyi, ihtiyarladýkça hiç yýpranmayan 
tek dostlarýmdýr. (Maurice Rostand)

Kitaplar, benim sevgili dostlarım, gerçek danıþman la-
rımdır. Çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi ha-
tır latırlar. (Alphonse Daudet)

Kitaplar, beynin çocuklarıdýr. (Swift)

Kitaplar, en iyi dostlarým ve en sadýk sevgililerimdir. Ýyi 
bir kitap, hakiki bir hazinedir. (Lytton)

Kitaplar, soðuk ama güvenilir dostlardýr. (Victor Hugo)
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Kitaplarda geçmiþ zamanlarýn raksý gizlidir. (Thomas Carlyle)

Kitaplardan daha iyi bir yol arkadaþý bilmiyorum.
(H. Fletcher)

Kitaplarým, bana yetecek kadar büyük bir krallýktýr. 
(Shakespeare)

Kitaplarýn yakýldýðý yerde, insanlar da yakýlýr. (Heinrich 

Heine)

Kitaplýðýmý, baþkalarýndan aldýðým kitaplarla kurdum. 
(Anatole France)

Kitaplýk kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldýr. 
(Victor Hugo)

Kitapsýz bir ev, ruhsuz bir vücuttur. (Çiçero)

Kitapsýz yaþamak, kör, saðýr, dilsiz yaþamaktýr. (Seneca)

Kütüphaneler, iyi öðretmenler gibi, bugünün dünyasýnýn 
unsurlarýndan birisidir. (Carl M. White)

Mantýk bazen korkaklýðý kabul edebilme cesaretinden 
baþka bir þey deðildir. (Bernard Shaw)

Modern dünyada krallarýn kudreti bilgidir. (Anthony Robbins)

Nasýl zümrüt, þahane rengiyle gözü okþar, duygulara 
þifa etkisi yaparsa insan güzelliði de daha büyük ölçüde iç 
ve dýþ duygularý okþar. (Goethe)

Ne aradýðýný bilmeyen, bulduðunu anlayamaz. (Claude 

Bernard)

Okuma hevesini, Hindistan’ýn bütün hazinelerine deðiþ-
mem. (Gibbon)

Okuma ihtiyacý barut gibidir, bir kere tutuþunca artýk 
sönmez. (Victor Hugo)
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Okuma zevkini kazanmayanýn tahsili, yarýda kalmýþ de-
mektir. (P. Pencaut)

Okuma, alýþkanlýklarýn en asilidir. (Antoine Albalat)

Okumadan düþünmek yararsýz, düþünmeden okumak 
gereksizdir. (Konfuçyüs)

Okumadan edindiðim biricik fayda bilgisizliðimi gittikçe 
daha iyi görmek olmuþtur. (Descartes)

Okumak gýdadýr. Okuyan insanlýk, bilen insanlýktýr. 
(Victor Hugo)

Okumasýný bilirsen her insanýn bir kitap olduðunu gö-
rürsün. (W. E. Channing)

Okumasýný sevmeyen bir kral olmaktansa, tavan ara-
sýnda kitap yýðýnlarý ortasýnda oturan bir fakir olmayý tercih 
ederim. (Macaulay)

Okumayý öðrenmek en güç sanattýr. Ýçinde bir iyi taraf 
bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur. (Goethe)

Okumayý sevmek, hayattaki can sýkýcý saatleri güzel sa-
atlerle deðiþtirmektir. (Montesquieu)

Okunmayan, tekrar tekrar okunmayan, sevilip beðenil-
meyen, tekrar tekrar sevilip beðenilmeyen bir kitap fayda 
saðlamaktan çok uzaktýr. (Ruskin)

Okuyabilirseniz her insan bir kitaptýr. (William Ellis)

Okuyanlar iki misli daha iyi görür. (Meander)

Okuyucularý ikiye ayýrýrým: Hatýrlamak için okuyanlar, 
unutmak için okuyanlar. (William Philips)

Okuyup yazanla okumayanlar arasýndaki fark, ölülerle 
diriler arasýndaki fark kadardýr. (Aristo)
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Okuyup yazmayý öðretmek, ateþ yakmak demektir. He-
ce lenen her bir heceden bir kavram çýkar. (Victor Hugo)

Olgun adam, bilgisini saat gibi taþýr, çýkarýp herkese 
göstermez, lüzumu olunca kullanýr. (T. Browne)

Öðrenmek için insan, hiçbir zaman yaþlý deðildir. (B. 

Franklin)

Sanýyorum, bu dünyada bilgisizliðin bilime karþý duydu-
ðu kin ve nefretten daha zorlu bir kin ve nefret yoktur. 
(Galile)

Susan bir bilgin, bir sözcük söylemeyen aptaldan fark-
sýzdýr. (Moliere)

Tarih, okuyana kendi gözünün görme derecesine göre 
yol gösteren bir klavuzdur. (Rousseau)

Tarih, zamanýn nasýl geçtiðini gösteren yemin etmiþ 
tanýktýr. O, gerçekliði aydýnlatýr, bize eski zamanlardan ha-
berler getirir. (Çiçero)

Tarihçiler için ilk yasa gerçek olmayaný aðýza almamak, 
ikincisi ise doðru olan bir þeyi örtbas etmemektir. (Çiçero)

Tecrübe bütün öðretmenlerin en iyisidir. (Publilus Syrus)

Tek iyi olan þey bilgi, tek kötü olan þey de bilgisizliktir. 
(Diogenes)

Tek ölümsüz þey, kitaptýr. (R. Choate)

Tümüyle kitaba dayanan bir bilgi ne sýkýcý bir bilgidir. 
(Montaigne)

Umutla açýlýp kazançla kapanan bir kitap iyi kitaptýr. 

(Accott)

Unutma ki, insanlýðýn yüzyýllardýr öðrendikleri, sonsuz 
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uzunlukta bir kumsaldaki tek bir kum taneciðinden daha 
fazla deðildir. (Xsentius)

Var olmaya deðer her þey bilinmeye de deðerdir. 
Çünkü bilgi varlýðýn bir imgesidir. Onda iyi ve kötü ayný 
anda bulunmaktadýr. (Bacon)

Yabani milletler dýþýnda her ülke, kitaplar tarafýndan 
yöneltilir. (Voltaire)

Yalanlamak ve reddetmek için okuma! Ýnanmak ve 
herþeyi kullanmak için okuma! Konuþmak ve nutuk atmak 
için de okuma! Tartmak, kýyaslamak ve düþünmek için 
oku! (Bacon)

Yalnýz iyi olan bir þey vardýr; bilgi. Kötü olan bir þey de 
bilgi. (Sokrates)

Yapýcý düþünce kur. (Andre Gide)

Yaþamak için okuyun. (Gustave Flaubert)

Yaþayan insanlarýn zekâsý, ölmüþ insanlarla en iyi mü-
nasebeti kitaplar yoluyla kurar. (Bovee)

Yokluðunu duymadýðýn þeyin üzüntüsünü de duymazsýn. 
(Çiçero)

Zamaný gelen bir düþüncenin gücüne hiçbir ordu karþý 
koyamaz. (Victor Hugo)

Zamanýnýzý, kendinizi baþkalarýnýn yazýlarýyla geliþtir-
meye alýþtýrýn, böylece baþkalarýnýn çaba harcayarak 
geldiði noktaya kolayca gelirsiniz. (Socrates)

Zekâ, tarla gibidir, ekilip bakýlmak ister. (Çiçero)
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EK-1

Okumada Yeni Bir Yöntem: Müzâkereli 
ve Þerhli Okuyuþ

Büyük zâtlarýn eserleri, içerisinde pek çok hikmeti barýn-
dýran bir derya gibidir. Üzerlerinde uzun boylu düþün mek ve 
cidden kafa yormak gerekir. Çünkü onlar, büyük bir birikime, 
geniþ bir altyapýya sahip engin kiþilerdir. Ayrýca onlar, hayatýn 
içinde piþerek, maddî-mânevî bütün fakültelerini maksimum 
düzeyde çalýþtýrmýþlar ve Allah’ýn büyük lütuflarýna mazhar 
olmuþlardýr. Onlarýn eserleri büyük hakikatlerle doludur. Bu 
yüzden de, bu çeþit eserler üzerinde ciddî þekilde çalýþma ge-
rekmektedir.

Peki neler yapılabilir? Eskilerin söyledikleri, bize bu konu-
da ıþık tutabilir. Onlar, ilimde derinleþme ve ve onu koruma 
adına müzâkereyi tavsiye etmektedirler. “Ýlmin âfeti; unut-
kanlık ve müzâkereyi terktir.” der büyük hadis âlimi Ýmam 
Zührî. Bir baþkası; “Ýlmi götüren þey, nisyân (unutkanlık) ve 
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terk-i müzâkeredir.” diye söyler. Alkame de; “Ýlmin ihyâsı, 
müzâkere (ile)dir.” diyerek bu koroya katılır. “Müzâkereye 
devam eden, bildiklerini unutmaz; bilmedikleri konusunda 
da bol bol istifâde eder.” diyen hak dostu da bu görüþlere 
ortak olur. Ýbn Abbas (radıyallahu anhumâ); “Bir geceyi ilim mü-
zâkeresiyle geçirmek, (bana göre) o geceyi baþka türlü ihyâ 
etmekten çok daha hayırlıdır.” sözleriyle müzâkerenin öne-
mini bir kere daha vurgular. “Münâzara âlimlerle, müzâkere 
âriflerle, mükâbere (bilgiçlik taslamak) de câhillerle yapılan-
dır.” diyen gönül eri müzâkerenin, iþi bilen insanlarla ya-
pılmasını tavsiye eder. Ýbnü’l-Cevzî, birisinin þöyle bir sö-
zünü nakleder ki bu da enteresandır: “Ömrümden bir saati 
bile boþu boþuna geçirmem bana kesinlikle helâl deðildir. 
Müzâkere ve münâzaradan dilim, mütâlaadan gözüm yo-
rulursa, uzanırım, yazacaklarımı düþünmeden de doðrulup 
kalkmam; seksenli yaþlarda kendimi ilme olan isteðim bakı-
mından yirmili yaþlardaki hâlimden çok daha hırslı buluyo-
rum.” Ayrıca unutulmamalıdır ki, meclislerin en güzeli, ilim 
müzâkeresi yapılan meclislerdir.

Ýnsanımızın derdini anlayan ve ‘bu konudaki dertlerimi-
zi nasıl aþabiliriz?’ sancısıyla kıvranan büyük beyinler tarafın-
dan özellikle son zamanlarda yaygınlaþtırılan, kısmen de olsa 
örnekleri görülen ‘müzâkereli okuyuþ tarzı’, kitap okuma, hu-
susiyle de önemli eserleri mütâlaa etme konusunda yepyeni 
açılımlara vesile olabilecek verimli bir okuma tekniði sunuyor. 
Bu tip bir okuma yöntemi aslında öteden beri ilim çevrelerince 
bilinmesine ve kısmen de uygulanmasına raðmen, ancak kendi 
dünyamız itibâriyle örneklerini son zamanlarda yeni yeni gör-
meye baþlamıþ bulunuyoruz. “Müzâkere”; kelime anlamı iti-
bâriyle ‘karþılıklı hatırlamaya çalıþma’ demektir. Buradan yola 
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çıkarak, müzâkereli okuma da, önemli eserleri ehil kiþilerle bir-
likte okuma ve okunan eserler üzerinde daha derin düþünerek, 
farklı açılımlara gitme ve bu esnâda, katılımcıların derse iþtirâk 
etmesiyle metni daha iyi kavramaya çalıþma ameliyesidir.

Mehmet Kaplan’ın söylediði gibi, kültür; önüne gelen her 
eseri okuyarak deðil de, belli baþlı temel eserleri tekrar tekrar 
okuyarak ancak kazanılabilecek bir þeydir. Bu nedenle eser-
leri okurken bu çerçevede okumak, beslenme kaynaklarımız-
dan daha verimli istifâde adına çok önemlidir. Bu yüzden, 
‘dengesiz okuma’ dedikleri üslûpsuz oku yuþların pek faydası 
olmasa gerek.

Ýmana ve kalbe hitap eden külliyat ve onların açıklayı-
cısı eserleri, daha sıkı bir okuyuþla, farklı ve yeni açılımlara 
giderek, ‘yepyeni okuma’larla tilâvet etmek gerekmektedir. 
Her þeyden önce bu cihanbahâ eserlere karþı hürmetkâr ol-
mak îcap eder. Çünkü her þeyin baþının saygı ve sevgi -daha 
doðrusu ‘edep’- olduðu bilinen bir husustur. Öyleyse, saygıyla 
bir þeyler bekleyerek ve gereken cehdi de göstererek bu eser-
lere yönelmek, bizi daha da kazançlı kılacaktır. Bizden ön-
cekilerde olduðu gibi, bu eserlere gerçekten âþık olmamız ve 
onları anlayıp yaþamayı hayatımızın biricik gâyesi yapmamız 
gerekmektedir. ‘Aþksız kitap okunmaz’ diyen Tanpınar, kitap-
lardan istifâde için, bizi, onlara âþık olmaya salıklamaktadır. 
Yoksa, kitaplar orada biz burada, seneler tükenir ve kosko-
ca ömürler beyhûde geçmiþ olur da gözle görülür ölçüde bir 
þey istifâde edemeyiz. Zâten bu ölümsüz eserleri okudukça, 
içimizdeki küllenmiþ aþk duygusu hareketlenecek, sonsuzluk 
bize uzaktan uzaða göz kırpıp tebessüm edecektir.

Bu eserlerdir ki bizi iç karmaþasından kurtarır ve gönül 
dünyamıza itminân sunarlar. Þimdiye kadar okuduðumuz 
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türlü türlü kitaplar bizi çok yordu, çok yıprattı. Belki bir nev’i 
ıstırap da verdiler. Ancak gönlümüz, bizi ve ruhumuzu ter-
biye eden bu deðerli eserleri gerçekten özledi. Dolayýsýyla 
husûsî bir dikkatle yeni baþtan okumamýz îcap ediyor. Onlar 
ruhumuzu besleyecek, terbiye edecek; bizi imân ve mârifete 
ulaþtýracaktýr. Ancak üþenmeden okumamýz, kâinatýn sýrlarýný 
onlarla çözüp yola revân olmamýz gerekiyor. Buyurulduðu 
gibi, okurken bütün varlýðýmýzý vererek, göz, el, kafa ‘bütünü-
müzle’ kitabýn emrine girerek, eserlerin tamamen kontrolüne 
geçerek okumamýz þart. “Merak ilmin hocasýdýr” (Sünûhât/74) 
buyuruyor Bediüzzaman. Dolayýsýyla merakla, aþkla, heye-
canla bir kez daha bu ölümsüz pýnarlara koþmak ve oralardan 
kana kana içmek elzemdir.

Bu eserler, âdetâ birer mimardýrlar. Sizi her okuyuþu-
nuzda yeni baþtan oluþturur, yeni baþtan çizerler. Önümüz-
de billur merdiven, baþýmýzda ýþýk külçesi bir âvize gibi yo-
lumuzu ýþýldatýrlar, bizi ýþýða boðarlar. Ruhumuzu her dem 
yuyup yýkarlar ve bizi Allah adamý kalýbýna koyarlar. Onlar, 
hayatýmýzý tanzim eder, bizi cidden etkiler ve dupduru hâle 
getirirler. Ayrýca bizi durmadan tâmir ederler, yenilerler. 
Onlarla, bakýmsýz iç dünyamýz mâmûre olur, gönül bahçe-
miz geniþler. Onlarý okudukça sanki size bir melek kanadý te-
dârik edip cennete uçuruvereceklerini sanýrsýnýz. Birçok girift 
meseleyi hemen hallediverirler. Dar ve ufuksuz hayatlar bu 
kýymetli kitaplarla hayat bulur. Eserlerde derinleþtikçe, üzerin-
de durdukça, onlarý ciddiye aldýkça önümüze yeni yeni ufuk-
lar açýlýr. Bir bahar koruluðu gibidirler. Kývâmýmýz bunlarla 
kemâle erer; istikâmete bunlarla ulaþýlýr. Bir yýðýn tehlikele-
re açýk kalb ve zihin dünyamýz kendisini bu eserlerle bulur. 
Onlarla çocuklar kadar mesut olur, hayatýmýzý âdetâ cennet-
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lere çeviririz. Öyleyse, okumayý artýk îtiyâd hâline getirmemiz, 
hayatla mücâdeleyi bu eserlerden istifâdeyle yapmamýz ge-
rekiyor. Yoksa bir yýðýn ömür törpüsü gündelik iþler var önü-
müzde. ...ve çoðu angarya. Emin olunmalý ki, içinde ufuklu 
hitâbelerin bulunduðu bu kýymetli kitaplar olmadan bizler bi-
rer bîçâreyiz. (Bayram Kusursuz, Kendisinden)

EK-2

Risale-i Nur’u Anlayarak Nasýl Okuyabiliriz?

Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin kale-
minden içinde yaþadýðýmýz asrýn hastalýklarýna Kur’ân’ýn ecza-
hanesinden ilaçlar sunan bir eser. Risale-i Nur’u tanýyanlarýn 
en büyük arzusu, bu muhteþem ilimler hazinesini verimli 
okumak ve doðru anlayabilmektir. Bunun için önemli olan 
okuduðumuz eseri anlayabilecek bir metot tayin etmemiz. 
Vereceðimiz metotlar uygulandýðýnda, Risale-i Nur’u okumayý 
ve anlamayý, baþarabilir ve ayný zamanda bunu zevkli bir 
uðraþa dönüþtürebilirsiniz.

Sözler veya Âsâ-yý Musa’dan Baþlayabiliriz

Öncelikle Risale-i Nur’dan kitap seçimi önemlidir. Bu 
sebeple ilk defa okumaya baþlayanlarýn Sözler ve Asa-yý 
Musa’dan baþlamasý faydalý olacaktýr. Çünkü bu iki eser, yeni 
baþlayanlar için daha akýcý ve kolay anlaþýlýr.

Önce Sözlüksüz Okuyalým

Âsâ-yý Musa’dan baþladýðýnýzý düþünürsek, ilk kitabý söz-
lüksüz okumanýz daha iyi olacaktýr. Çünkü lügata bakmak za-
man kaybettirir ve bu yüzden canýnýz sýkýlabilir. Ýlk kitap size 
üslûba alýþmanýzý saðlayacaktýr. 
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Doðru Sözlük Kullanalým

Ýkinci kitapta veya Sözler’den baþladýysanýz yarýsýndan 
itibaren sözlük kullanarak okumanýzda fayda var. Fakat her 
kelimeye bakmanýz gerekmez. Sözlük ile tam olarak çalýþma 
birkaç kitaptan sonra olursa daha iyi olur. Ayrýca sözlük 
Risale-i Nur için hazýrlanmýþ olmalýdýr. Sözlüðe bakarken isim 
tamlamasýyla beraber bakmakta fayda vardýr. Mesela “Rezzak 
ve Kerim” kelimeleri beraber geçiyorsa ayrý ayrý bakmak ye-
rine “Rezzak-ý Kerim” olarak bakmak daha faydalý olacaktýr. 
Ayrýca günümüzde sayfa sonlarýnda bilinmeyen kelimelerin 
anlamlarýnýn verildiði küliyyattan bazý eserler basýlmýþtýr.

Daha Sonra Tarihçe-i Hayat’ý Okuyalým

Ýkinci kitabý bitirdikten sonra, bu kitaplarýn hangi makam-
da ve hangi þartlarda ve kimler için yazýldýðýný ve uðruna neler 
feda edildiðini anlamak için Tarihçe-i Hayat okunmalýdýr. Bu 
çalýþma diðer kitaplardaki bazý kavramlarýn ve ifadelerin daha 
iyi anlaþýlmasýný saðlayacaktýr.

Artýk Lahikalar’a Geçebiliriz

Bundan sonra, mutlaka Lahikalar’dan birisi okunmalı-
dır. Lahikalar’da sıralamanın, Barla, Kastamonu ve Emirdað 
Lahikaları þeklinde olması faydalı olacaktır. Burada temel ki-
tapların yani (Sözler, Lemalar gibi..) günlük hayatımızda ve sosyal 
hayattaki uygulamaları anlatılmaktadır. Lahikalar, istikameti 
saðlar. Daha sonraki her bir-iki kitaptan sonra bir lahika ki-
tabı okumak gerekir. Lahikalar tek olarak okunabileceði gibi, 
mesela Mektubat’ı ya da Lemalar’ı okurken her gün bir ya da 
iki mektup okumak þeklinde de olabilir. 

Ýþarâtü’l-Ý’caz  ve Muhakemat En Son Okunmalı

Mektubat, Lemalar, Mesnevi-i Nuriye, Þualar, Lahikalar 
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ve Sikke-i Tasdik-i Gaybi bittikten sonra Hutbe-i Þamiye ve 
Sünühat gibi kitaplar okunmalıdır. En son olarak da büyük 
bir ilmî gayreti gerektiren Ýþarâtü’l-Ý’caz ve Muhakemat adlı 
eserler okunmalıdır. Tüm kitapları bitirdikten sonra tekrar 
baþtan baþlanmalıdır.

Kendi Zihnimizden Örnekler Bulalım

Risale-i Nur’u okurken, zaman zaman kendimize “ne-
den?”, “niçin?” ve “nasıl?” sorularını sormalıyız. Bu durum, 
da  ha çok istifade etmemizi saðlar. Ayrıca anlatılan konularla 
il gili kendi zihninizden örnekler bulmaya çalıþmak da mana-
ları pe kiþ tirecektir.

Günlük Hayatýmýzla İlgiler Kuralým

Günlük hayatýnýzda karþýlaþtýðýnýz hadiselerle okudu ðunuz 
konular arasýnda ilgi kurmaya çalýþýn. Ýlk önce baþ tan bir 
baðlantý kurmak zor gibi gözükse de, sonradan kitap ile bir-
çok konunun ve hadisenin arasýnda açýk iliþkinin olduðunu 
fark edeceksiniz. Tefekkür ile ilgili bahisleri mutlaka günlük 
hayatýmýzda da hatýrlamak gerekir. Yýldýzlar, çiçekler, sofra-
daki ve çevremizdeki nimetler gibi varlýklarý seyrederken, bazý 
nimetlerden istifade ederken Risale-i Nur’daki ilgili konuyu 
hatýrlamak gerekir.

Arkadaþlarýmýzla Mütalaa Edelim

Arkadaþlarýmýzla ve ailemizle günlük sohbetlerimizde, 
Risa le-i Nur’dan bazý konular mutlaka olmalýdýr. Dostla-
rýmýzla ve arkadaþlarýmýzla karþýlaþtýðýmýzda bir önceki gün 
okuduðumuz bazý konularý açýp onlara anlatalým. O konuyu 
bizden iyi biliyor olsalar bile önemli deðil. Kalbleri zevkle 
dinleyecektir.
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Zaman Zaman Sesli Okuyabiliriz

Kendi kendimize okurken zaman zaman sesli okumak 
da oldukça faydalýdýr. Mesela kendi evimizde eþimizi ve 
çocuklarýmýzý karþýmýza alarak Risale-i Nur’dan onlara pasaj-
lar okuyabiliriz. 

Gazete Okur Gibi Okumayalým

Risale-i Nur’u Bediüzzaman’ýn ifadesiyle gazete okur gibi 
okumamalýyýz. Onu duya duya, hissederek, kendimizi vererek 
ve ayný zamanda arkadaþlarýmýzla mütalaa ederek okumalýyýz. 
Karþýlýklý müzakere edilerek yapýlan okumalar çok daha kalýcý 
ve faydalý olacaktýr.

Not Almayý İhmal Etmeyelim

Bir defter alarak okuduðumuz yerleri not almalýyýz. Not 
alma okuduðumuz yerleri unutmamamýzý saðlayacaktýr. Bir 
Arap atasözü bunu çok güzel bir þekilde dile getirmektedir: 
“Ýlim bir avdýr, yazmak ise onu yakalamaktýr.”

Az da Olsa Mutlaka Her Gün Okumalýyýz

Az da olsa, mutlaka her gün okumak gerekir. Çünkü Risa-
le-i Nur’u iyi anlamak devamlı okumayı gerektirir. Bediüz-
zaman Hazretleri’nin, bir sayfa dahi okumaya vakit bula-
mıyoruz diyenlere “kitabın kapaðını açıp kapatın” dediðini 
unutmayalım. 

Bu maddeleri çoðaltmak elbette mümkün. Ama hepsin-
den önemli olan saðlam bir irade. Ýradelerimizdeki potansiyel 
kuvveti harekete geçirerek bu iman derslerini anlayarak oku-
maya ne dersiniz... (Ali Demirel, Kendisinden)
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Niçin okumamýz gerektiðini anlatan birinci çalýþmamýz 
ile birlikte bu eser bir bütün olarak ele alýnýrsa görülecek-
tir ki okumak, nedeniyle, nasýlýyla bir sevdâ iþi. Öyle bir 
sevdâ ki siz ona bir adým yaklaþtýðýnýzda o size koþarak ge-
liyor, ilim aþkýný ve bilgi hazinelerini kucaðýnýza döküveri-
yor, hem de hiç naz etmeden. Bu sevdaya tutulmak için, 
pek çok vesile ve metod varken artýk beklemeyelim. Bu 
sevdayý tatmadan ebedî âleme göçmek büyük bir ziyan ve 
hüsrandýr. Zira bu aþkýn bütün yollarý, insaný da, kitabý da, 
bu aþký da yaratan Yüce Mevlâ’ya çýkýyor.

Okuduðumuz halde kendimizde bir deðiþiklik göremesek 
bile okumalýyýz. “Hepsi mükemmel tarzda yerine getirileme-
yen bir iþin azý, kusurlusu veya eksikli olaný da terk edilmez.” 
ölçüsüne göre hareket etmeliyiz. Unutmamalýyýz ki herþeyin 
bir vakti vardýr ve her yüce iþ beraberinde bazý sýkýntýlarý ge-
tirecektir. Kolaylýk zorluk ile beraberdir her zaman. Engelleri 
aþýp aklýmýzýn ve kalbimizin okuduðumuz þeylere açýlacaðý 
zaman mutlaka gelecektir. Yeter ki yýlmayalým.
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Mimar Sinan Süleymaniye’yi bitirdiði vakit, yetmiþ 
yaþýný geçmiþti. Bismarc, Alman birliðini kurduðu vakit 
yetmiþ yaþýnda idi. Bernard Shaw, piyeslerinden biri ilk defa 
sahnelendiðinde 94 yaþýnda bulunuyordu. Sokrat müzik 
âleti çalmasýný ihtiyarlýk yýllarýnda öðrenmiþti. Amerika’da 
en büyük Ýngilizce sözlüðü yazan Noah Webster, bu iþe 22 
senesini vermiþti.

Amerikalý ünlü bir yazar olan Irwing Stone, Van Gogh 
hakkýnda yazdýðý meþhur kitabý tam 15 yayýnevi tarafýndan 
kabul edilmemiþti. Ünlü Ýngiliz yazar G. K. Chesterton, 
çocukluðunda oldukça þiþman ve çirkin bir çocuktu. 
Daha da önemlisi 8 yaþýna gelinceye kadar da okumayý 
öðrenememiþti. Ama o asla “ben okumayý öðrenemedim 
ve oldukça çirkin bir çocuðum ben asla yazar olamam” 
mazeretine sýðýnmamýþ ve çalýþmasýnýn neticesini almýþtý.

Hayatýmýzý kolaylaþtýran dikiþ makinesinin mucidi Elias 
Howe, icat ettiði makinenin ucuna takabileceði iðneyi bul-
mak için çok uðraþmýþtý. Her denemesinde baþarýsýz olu-
yordu. Edison da elektriði bulabilme yolunda kaç defa 
baþarýsýz deneyimlerle karþýlaþtý.

Cenab-ý Allah: “Müminler! Gevþemeyin, yýlgýnlýk göster-
meyin, korkmayýn, inanýyorsanýz üstünsünüz, (üstün gelirsi-
niz)” buyurmaktadýr. Karþýmýzda duran bir engeli aþmanýn 
en temel þartý onu geçebileceðimize olan inancýmýzdýr. 
Ýnanmýyorsak baþaramayýz.

Çalýþalým, kendimize güvenelim, azmedelim, sabre-
delim. Eþi olmayan bir kültür mirasýna sahip olanlarýn, 
diðerlerinden eksiði deðil fazlasý vardýr. Kültür ve medeni-
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yetimizin zenginliklerinin neler olduðunu ancak okuyarak 
öðrenebiliriz. Yeter ki merak edelim.

Bunlarýn yaný sýra aklýmýzdan çýkarmamamýz gereken bir 
husus vardýr ki o da “yarýn” diye bir þeyin olmadýðýdýr. Evet, 
sadece “bugün” vardýr. Yine bir düþünürün dediði gibi oku-
maya yarýn deðil hemen baþlamak gerek: “Yarýn yapacaðýný 
söylüyorsun. Niçin bugünden baþlamýyorsun?”

Lenin, Sibirya sürgününde Marks’ýn kitabýný Sibirya’nýn 
dondurucu soðuðunda 1000 kez okurken muhteþem bir 
medeniyetin vârisçileri olan bizler neyi kaç defa okuyor 
ve okuduklarýmýzý ne ölçüde hayata geçirebiliyoruz? Fert 
fert bunlarýn muhasebesini yapmanýn zamaný artýk gelme-
di mi? Bunun muhasebesini þimdi yapamazsak, ne zaman 
yapacaðýz?

Okumayý bilmek önemli deðildir. Bir þey okumadýktan 
veya okunacak kitaplar uzaðýmýzda olduktan sonra, iyi 
okuma bilmenin kime ne faydasý olabilir ki?
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