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"Türk grup davranışı" adını verdiğimiz örüntünün tipik karakteristiklerinden birisi, Türkiye'de yaşayan 
insanların çok büyük bir çoğunluğunun yazıyla olan ilişkisinde gözlemlenebilir. 
Yazı, insanın 50 bin yıllık yeryüzü yaşantısının ancak son 5500 yılında ortaya çıkan, geç bir buluşu; 
yazıyla ve matbaayla birlikte, sözlü kültürden yazılı kültüre geçildi, bilincin yapısı kökünden değişti. 
Araştırmacılar, Rönesans'tan Reform'a, kapitalizmin gelişmesinden modern bilimlerin ortaya 
çıkmasına kadar birçok önemli olayda, toplumsal ve zihinsel birçok değişimde yazının ve matbaanın 
temel bir rol oynadığını ayrıntılarıyla gösterdi. 
Kültürleri yazıyla olan ilişkilerine göre "sözlü" ve "yazılı kültür" olarak incelemek mümkün ve bu tarz 
incelemenin çok başarılı örnekleri var. Ancak kabul etmek gerekir ki, eski sözlü zihin yapısı, yazının 
icadıyla bir anda silinmedi, matbaanın icadıyla bilgi ve belleğin denetim olanaklarına bağlı olarak 
aşama aşama değişti. Örneğin yazı ve matbaanın icadından sonra çok uzun yıllar sözlü kültür etkisini 
sürdürdü, bu nedenle yazıyı oluşturan harfler işaret olarak hemen benimsenmedi. Avrupa'da okur 
yazar simyacılar, ilaç şişelerini ve kutularını harflerle değil, çeşitli burç şekilleriyle işaretlemeye devam 
ettiler. Yine örneğin birçok toplumda yazı, okur-yazar olmayanlar tarafından önceleri giz ve büyülü güç 
taşıyan bir araç sanıldı, yazı parçacıkları tılsımlı muska olarak kullanıldı. 
Türk topluluklarının yazıyla olan maceraları ise, çok zorlu ve ilginç oldu; çok güçlü bir sözlü kültür 
geleneğine sahip olan Türkler adeta bilinçlerinin yazı tarafından değiştirilmesine direndiler. Bugün ise, 
yöneticiler tarafından okur-yazarlığın öneminin anlaşılmasının ve yapılan eğitim seferberliklerinin 
ardından Türkiye'de toplumun yazıyla ilişkisi bakımından araştırmacıları çok güç durumda bırakan bir 
manzara ortaya çıktı. 
Bir başka deyişle Türkiye insanı, büyük çoğunlukla okuma-yazma bilse de, resmi rakamlar yüksek bir 
okur-yazarlık oranı bildirse de, ancak sözlü kültürde görülebilecek bir zihinsel işleyişe sahip ve 
gündelik yaşamında bunun doğal sonuçlarını sergiliyor. 
Sözün gücü ve zihinsel işleyişin işitselliğe dayalı oluşu, en açık biçimde kendini dinsel yaşantılarda 
ortaya koyar; bunun en açık göstergesi ise, ezan. Bura insanının duygu dünyasında belirgin biçimde 
işitsel öğeler baskın. Sazın ve muhabbetin temel olduğu Cem törenleri, dinsel yaşantının bir başka 
açıkça sözel yanları. 
Dinsel yaşantının tam karşıtında da rengarenk küfürler yer alır; çoğumuz açıkça küfürbazızdır. 
Erkekler, kahvehane, birahane ve meyhanede esasen "muhabbet" için bir araya gelirlerken, kadın 
yaratıcılığı bir araya gelmek, "dedikodu" yapmak için sayısız fırsatlar ortaya çıkarır. Tek başına 
"komşuluk" değil, "komşu gezmeleri" hâlâ birçok insanın hayatında çok önemli. Bu "muhabbet"lerde 
önde gelen "söz ustaları", "sözü dinlenir" kimseler hep var olur. Bu sözlü gelenek, çok kanallı 
televizyonlar ve radyo cümbüşüyle birlikte, fasılasız biçimde sürdürülüyor. 
Ölçü olarak yazılı kültürün gelişmişlik düzeylerini aldığımızda ise, sözlü kültürün kimi özellikleri açıkça 
modernleşmemizin önündeki en köklü engeller olarak çıkarlar. Bunların başında, sözüm ona "yüksek" 
okur-yazarlık oranına rağmen, göçebe - sözlü kültürün modern zamanlardaki mirasını ya da tortusunu 
teşkil eden okuma-yazmaya karşı tepkisellik ya da en azından isteksizlik geliyor. Bura insanı, okuma -
yazmaya yalnızca yönetici elitlerin yapacağı bir fiil olarak bakıyor, saygı ve hatta tıpkı Afrika 
kabilelerindeki gibi yazının kendisinden bile korku duyuyor, yeteneği varsa çocuğunun "okuma"sı için 
elinden gelen desteği veriyor ama kendisi asla böyle beyhude(!) bir uğraşa heves etmiyor. Doğru 
düzgün tasarlanmış bir araştırma bu konuda kimsenin söylemeye cesaret edemediği acı gerçekleri 
gün yüzüne çıkarabilir. İyimser bir tahminle, bu ülkedeki işlevsel okur-yazarlık (okur - yazarlığın 
sağladığı bilgiyi gündelik hayatın içinde optimum kullanma) oranı, yüzde 25 civarındadır. Okur-
yazarlık, "oku bakayım" diye ölçülmez; olanca gayrete rağmen Cumhuriyet hükümetlerinin eğitim 
alanında aldığı sonuçlar skandal boyutlarındadır. Dünyanın başka hiçbir milletinin gündelik dilinde, 
okumakla devlet adamı olmanın eşitlendiği ya da fazla okumanın beden ve ruh sağlığına kötü 
geleceğiyle ilgili ifadeler olamaz. 
İşlevsel okur-yazarlık oranının böylesine düşük oluşu, bir matbaa kültürü geliştiremeden geçilen 
görselliğe dayalı medya ve insanlara estetik ve tinsel arayışları için zaman bırakmayan ekonomik 
yoksulluk tarafından pekiştiriliyor; kitleler cehalete ve yozluğa mahkum ediliyor. Artık seyretmek ve hiç 



düşünmemek, ulusal kimliğin psikososyopolitiğinin temel karakteristiklerinden. Hekimin yazarak tarif 
ettiği ilaç kullanım kılavuzunu, lise mezunu olduğu halde bir türlü anlayamayan, tarifin, tıpkı ortaçağ 
simyacıları gibi, ilacın üzerine çizilerek yapılmasını isteyen, üniversite mezunu olduğu halde, gündelik 
gazete almaktan nefret eden insan manzaralarımız, bu karakteristiğin yansımalarından ibaret. 
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