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Okumak, anlamak ve karar vermek
Teknolojik gelişmeler sonucunda, günlük hayatımızın ayrılmaz parçası olmaya başlayan elektronik aygıtlar, yaşam 
kalitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynamaya başlamış, özellikle iletişim alanındaki gelişmeler zaman ve me-
kan kavramını önemsiz hale getirmiştir. Artık kısa süreli televizyon canlı yayınları için uydu bağlantılarına ihtiyaç 
duyulmadan, 3G altyapıları kullanılmaktadır. Bunun yanında, eskiden sevdiklerimize yaptığımız “bir yüzünü göre-
medim” serzenişi de görüntülü iletişim sayesinde geçerliliğini yitirmeye başladı. Üretim süreçlerinde kullanılan te-
knolojilerin bilgi tabanlı olarak tasarlanması ve sürekli öğrenen sistemler sayesinde, daha verimli ve kaliteli üretim 
süreçleri kurulmaktadır.

T üm bu olumlu gelişmelerin yanında, teknolojinin toplumsal hayata olan olumsuz yön-
leri de çeşitli ortamlarda tartışılmaya devam ediliyor. Son zamanlarda elektronik ki-
tap okuyucularda bu tartışmaların içinde yer almaya başladı. Bana göre elektronik 

altyapılar ne kadar güçlü olursa olsun ve teknolojik gelişmeler ne kadar ileri seviyede olursa 
olsun, kağıt ortamında basılı kitapların yerinin doldurulması biraz zor. Gelişmiş toplumlarda 
yeni çıkan kitapların tek baskıda onbinler bastığını, ülkemizde ise ancak 10. baskıda onbin 
rakamına ulaştığını göz önüne aldığımızda, esas sorunun okumak alışkanlıkları ile ilgili olduğunu 
anlarız. Okumayan-göz gezdiren, görmeyen-bakan, irdelemeyen-kabul eden toplumlarda okuma 
alışkanlıklarının düşük olduğunu görürüz. Son yıllarda, teknolojik gelişmelerin odak noktası ol-
maya başlayan uzak doğu ülkelerindeki okuma alışkanlıkları irdelendiğinde, ilginç sonuçlar or-
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taya çıkmaktadır. 2009 yılında Dünya Gazeteler Birliği (World Association Newspaper) tarafından 
yayınlanan raporda günlük satış rakamlarına göre ilk 100 gazete sıralanmıştır. Buna göre ilk beş 
sırada yer alan ve tamamı Japonya’da yayın yapan gazetelerin günlük satış adeti 40.922.000’dir. 
İlk sırada 14.067.000 ile Yomiuri Shimbun adlı gazete yer almaktadır. İlk 100 sıralamasında 
Çin’den 24, Hindistan’dan 20, Japonya’dan 19 gazete yer alırken, Türkiye’den sadece bir gazete 
bulunmaktadır. 
Son zamanlarda bilişim konusundaki konuşmalarda örnek olarak verilen Hindistan’da tek bir 
gazete 3.146.000, Çin’de ise 3.183.000 adet satmaktadır. Ülkemizde ulusal anlamda yayın ya-
pan 36 gazetenin günlük satış rakamları ise yaklaşık 4.465.000 adettir. Bu sayıları nüfusa 
orantıladığımızda durum daha çarpıcı bir hale geliyor. Ülkemizde 16 kişiden biri günlük gazete 

alırken, Japonya da ise 2 neredeyse 2 kişiden biri günde en az bir gazete alıyor. 

Okuma alışkanlığına sahip kişilerin, teknolojik gelişmeleri daha kolay anladıkları 
ya da uyguladıkları savı için elimde çok fazla veri yok. Ancak okuyan, okuduğunu 
anlayan, anladığını yorumlayan ve yorumladıkları ile karar verebilme beceri-
sine sahip bireylerin çoğunlukta olduğu toplumlarda, sosyal ve siyasi ilerleme-
ler yanında teknolojik gelişmelerin hızlı ve yaratıcılığında daha fazla olduğuna 

inanıyorum. Özellikle toplumsal muhakeme etme yeteneğinin kazanılması, 
olumsuz gelişmelere karşı zamanında tepki gösterilmesini, buna 
karşın olumlu gelişmeleri kabul etme ve destekleme duyarlılığını da 
beraberinde getirmektedir. 
Ancak ülkemizdeki günlük ulusal gazetelerin internet sitelerinde yer 

alan haberler ve bunların sunuş tarzına baktığımızda, verilenle yet-
inen ve magazinsel merakını gideren bireylerin iştahını kabartıcı bir 

yapı tasarlandığını görüyoruz. Buna karşın ulusal basılı ve elektronik 
medyanın kendilerini takip eden bireylerin öğrenme, irdeleme ve bu-

nun sonucunda fikir sahibi olmalarına katkı da bulunacak biçimde bilgi 
ve haber sunmalarında yarar var. Genç nüfusun doğru yönlendirilmesi ve 

yetişmiş beyinlerin teknolojik ve ekonomik gelişmelere katkıda bulunması, 
ülke kaynaklarının etkin kullanımı için toplumun her kesimine önemli görevler 

düştüğünü unutmayalım.


