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Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma ve
Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma•
An lnvestigation on Reading and Library Use Habits of Turkish
Students Studying in Primary Schools in Vienna

Bülent Yılmaz••
Öz
Bu çalışma, Viyana ilkokullarında okuyan Türk öğrencilerin okuma ve kütüphane kul
lanma alışkanlıkları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. Araştırma
verileri Viyana "daki 7 ilkokulun dördüncü sınıfında bulunan 108 Türk öğrenci, 94 öğren
ci velisi, 1 7 sınıf öğretmeni, 7 Türkçe dersi öğretmeni, 7 okul müdürü, 12 halk kütüpha
necisi ve 1 okul kütüphanecisine uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Ayrıca, aynı ki
şilerle resmi ve resmi olmayan görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrenci
lerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlığına yeterince sahip olmadıkları anlaşıl
mıştır. Bu alışkanlıkları kazanmada önemli role sahip aile ve öğretmen/er öğrencilerle
yeterince ilgilenmemektedirler. Okullarda ciddi bir kütüphane sorunu bulunmaktadır.
Öğrenciler Türkçe okuma materyali bulmakta güçlükler yaşamaktadırlar. Okul ve sınıf
kitaplık/arı çoğunlukla yeterli ve işlevsel değildir. Yoğun biçimde televizyon izleme oku
ma ve kütüphane kullanma alışkanlık/arını olumsuz yönde etkilemektedir. Öğrencilerin
okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarına ilişkin sorunlarının çözümü için aile ve
öğretmenler bu konuda eğitilmeli; okul kütüphaneleri nitelikli Türkçe materyal ile işlev
sel duruma getirilmeli: okullardaki Türkçe ders saatleri artırılmalı ve bu derslerin içerık
Jeri gözden geçirilmelidir.
Anahtar Sözcükler; Okuma alışkanlığı, Kütüphane kullanma alışkanlğı, Çok kültürlü
toplum.
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Abstract
This paper reports the tindings ot a research project on the reading and library use
habits of Turkish students of primary schools in Vienna. Data were gathered through
a number of questionnaires which were filled out by 108 fourth grade students of
Turkish descent based in 7 Viennese primary schools, 94 parents, 17 classroom
teachers, 7 Turkish /anguage teachers, 7 headmasters, 12 public librarians and 1
school /ibrarian. Both forma! and informal interviews were also conducted with the
same subjects. We found that students /ack proper reading and library use habits.
Parents and teachers, who should play an important role in this process, are not
adequately involved. Schools have a serious library problem. Students experience dif
ficulties in finding books in Turkish. School and c/assroom libraries are not adequate
and they are mostly dysfunctional. Reading and library use habits are negatively
affected by heavy viewing of te/evision programs. We conctude that parents and
teachers should be educated; that school libraries should be made functional and
stocked with Turkish material of good quality; and that the number of hours of Turkish
language courses should be increased and the contents of such courses shou/d be
revised.
Keywords: Reading habits, Library use habits, Multicultural society.

Giriş
Toplumsal gelişme ve bireysel yetkinleşmenin temel kaynaklarından sayılan
okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıkları, diğer alışkanlıklarda olduğu gi
bi, belirli koşulları gerektiren bir sürecin ürünü/sonucu olarak ortaya çıkabilir.
Okuma alışkanlığı; "Bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması
sonucu, okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir biçimde ve eleşti
rici/irdeleyici bir nitelikte gerçekleştirmesidir" (Yılmaz, 1993, s. 30). Kütüpha
ne kullanma alışkanlığı için yapılacak bir tanım da benzer içerikte olacaktır.
"Okuma" teriminin yerine "kütüphane kullanma" terimi konularak aynı çerçe
vede yapılacak bir tanımlama bu alışkanlık için açıklayıcı niteliktedir. Okuma
ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının kazanılmasına ve geliştirilmesine
olanak sağlayan bireysel ve toplumsal koşullar için genel bir çerçeve çizilebi
lir görünmektedir. Bu konuda duyarlı ve bilinçli davranabilen aile ile öğretmen
çocukta okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarının temellerinin atılma-
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sinda ba$11Ca rolO oynarlar. Bireylerin ic;;inde ya$ad1klan toplumun egitim-kOltOr yapIsI, ekonomik geli$mi$Iik duzeyi, kutuphane sistemi ve d0$0nce 6zg0rlugune ili$kin ko$ullar ise incelenen al1$kanl1klann toplumsal boyutlan anlamina gelmektedir.
Ozetlenen bu genel ic;;erik c;;erc;;evesinde, c;;ok kOltOrlO bir toplumda okuma
a11$kanllginin etnik azinl1k c;;ocuklan ic;;in i$Ievi "kOltOrel uyuma katk1" olarak
tanimlanabilir. Okuma al1$kanl191 c;;ocuklann zihinsel yeteneklerini ve ki$iliklerini geli$tirir, toplumsalla$maya katk, saglar ve egitimi destekler. <;ok kulturI0 bir toplumda bu genel i$Ievlerinin yani sIra, okuma al1$kanl191nin, c;;ocugun
her iki dilde (anadili ve ic;;inde ya$ad191 toplumun dili) s6zc0k dagarc191n1, gramer yeterliligini, d0$0nme gucOnO, ileti$imini geli$tirecegi; ev sahibi toplumun
ya$ama bic;;imini anlamasin, kolayla$t1racag1 belirtilmektedir (Stadler, 1980,
s. 330-331 ). Ayn ca, okuma, bireysel bir etkinlik olmanin 6tesinde c;;ocugun
kendi etnik grubuna baglanmasin, ve kOltOrel miraslanni korumasin, da destekler (Simsova, 1992, s. 28). Okumanin s6z0 edilen toplum yapIs1ndaki i$levi dil konusunda yogunla$maktad1r. Oil en ba$ta bir okuma arac, (Simsova,

1992, s. 28), bu anlamda bilgiye arac1l1k eden bir guc;; ve dolay1s1yla kulturdur
(Freire ve Macedo, 1998, s. 100). <;ocukta dili geli$tiren bir arac;; olarak okumanin kulturel uyuma katk1s1 , onun kulturel kimliginin olu$umuna yardImc1 olmak noktasinda yogunla$maktad1r. Bu anlamda, Vogt (1980, s. 294), ic;;inde
ya$an,lan Olkeye ait edebi eserlerin etnik dilde verilmesinin kulturel kimligin
ya$at1lmasindaki 6nemine dikkat c;;ekmektedir.
Benzer i$1evlere sahip kutuphane kullanma alI$kanl191nin da etnik topluluk Oyelerinin, kendilerini marjinal olmaktan kurtaracak d6n0$0m0 saglamalarina yard,mc, olacag, (Simsova, 1980, s. 247); o toplum ic;;in kulturleraras,
anlay1$ ve ili$kilerin geli$tirilmesine, kulturel c;;e$itliligin art,nlmasina, kulturleraras1 gec;;i$in kolayla$t1nlmasina ve toplumsal b0t0nle$meye katk1da bulunacag, (Mylopoulos, 1985, s. 23-24) s6ylenebilir. IFLA'nin (1992) azinllklara
yonelik kutuphane hizmetleri konusunda standartlar geli$tirmi$ olmas, konunun onemini ortaya koymaktadir.
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Bu onemi dikkate alan, Saglamtung'un (1986) Almanya'daki TOrklere yonelik halk kOtOphanesi hizmetleri konusunda o zamanki Federal Almanya'da
1983 y1linda ger9ekle§tirdigi ara§tirmada, Turklere yonelik kOtOphane hizmetlerinde 9e§itli sorunlann soz konusu oldugu ve bu sorunlann gozOmO i9in
Turkiye ve Almanya hOkumetlerinin ortak 9aba gostermesi gerekliligi ortaya
91km1§t1r. Dolay1s1yla, bu al1§kanhklara yonelik olarak yap1lacak ara§tirmalar
ilgili ev sahibi ve etnik topluluga ili§kin durumun irdelenmesine olanak saglamaktad1r.
Okuma ve kOtOphane kullanma ah§kanhklan s1kl1klan konusunda uluslararas1 bir standart olmamasina kar§in Amerikan KOtOphane Dernegi'nin
(ALA, 1978) onerilerinden yararlanarak gOnOmOz i9in okuma s1khklanna/dOzeylerine gore okuyuculan ve kullanic1lan §6yle gruplandirabiliriz:

Zay1f okuyucu

: 2 ayda 1 kitap ve daha az okuyan

Orta duzeyde/s1kl1kta okuyan okuyucu: Ayda 1 kitap okuyan
Ost duzeyde (i;:ok okuyan) okuyucu

: Ayda 2 kitap ve daha fazla okuyan

Az kullanan kullarnc1

: Halk kutuphanesini 2 ayda 1 kez
ve daha az kullanan kullan1c1

Orta s1kl1kta kullanan kullarnc1

: Halk kutuphanesini ayda 1 kez
kullanan kullarnc1

S1k kullanan kullarnc1

: Halk kutuphanesini ayda 2 kez ve
daha fazla kullanan kullarnc1.

Ara§t1rmam1zda bu s1kl1klar esas ahnacaktir.
Avusturya, yabanc1 nOfusun ve bu yabanc1 nOfus i9erisinde de TOrklerin
yogun olarak ya§ad1g1 Avrupa'nin 90k kOltOrlO toplumlarindan birisidir. Ayni
90k kOltOrlOIOgO ba§kent Viyana'da da gbrmek olanaklld1r. Avusturya nOfusunun %9, 1 'ini, Viyana nOfusunun da % 16,9'unu Avusturya vatanda§1 olmayanlar olu§turmaktad1r. TOrkler Avusturya nOfusu i9inde % 1,8, yabanc1lar i9inde
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ise % 18,9'Iuk bir orana sahiptir. Ara~t1rma kapsamina alinan Viyana'da TOrklerin genel nOfusa oranlan %2,9 ve yabanc1 nOfus iyindeki oranlan ise
%17'dir (OSTAT, 1998). Buradaki yabanc1lar ve Turk nufus oranlanna Avusturya vatanda~llgina geyenler dahil degildir. Bunlar dahil edildiginde yukandaki oranlann anlaml1 duzeyde yOkselecegi soylenebilir. Dolay1s1yla, ara~tirma sonuylan gerek Viyana'da ya~ayan ve anadili TOrkye olanlar gerekse
anadili Almanca olmayanlar ayIs1ndan bak1ld1ginda onemli bir nufus dilimini
ilgilendirecek niteliktedir.
Viyana ilkokullannda okuyan ve anadili Almanca olmayan ogrencilerin
orani %30,3't0r. Anadili Almanca olmayanlarin ise %27,7'sini anadili TOrkve
olan ogrenciler olu~turmaktadir (BMUK, 1998a; 1998b):

Ara~t1rmanm Amac1

Bu yall~ma Viyana ilkokullannda okuyan ve anadili TOrkye olan ogrencilerin
okuma ve kutOphane kullanma ah~kanl1klan Ozerine 1999 y1linda yapIlan
ara~tirmanin bazi sonuc;lanni ic;ermektedir. 1999'un Ocak-Agustos aylan
arasinda gerc;ekle~tirilen bu ara~tIrmanin amac;lan a~ag1da verilmektedir:
a) Viyana ilkokulunda okuyan ve anadili TOrkc;:e olan ogrencilerin kitap
okuma al,~kanhklari ve kutuphane kullanimlari uzerine bilimsel bilgi
saglamak;
b) Sozu edilen grubun okuma ve kutuphane kullanma al1~kanl1klarini butun boyutlariyla incelemek;
c)

Ulkede genc;:ler/c;:ocuklar uzerine yap,lan konuyla ilgili genel ara~t,rmalara katk, saglamak;

d) Sozu edilen grubun okuma ve kutuphane kullanma konularindaki sorun larina uygun c;:ozum onerilerinde bulunmak; ve
e) Anadili Almanca olmayan diger gruplarla ilgili yap,lacak c;:ah~malara
zemin hazirlamak.

•Ara~tirmam1zm kuramsal alt yap1sma ili~kin daha fazla bilgi ir;;in bkz. (Y1lmaz, 2000).
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Okuma ve kOtOphane kullanma al1~kanilklan Ozerinde sOrekli ve gOncel
ara$tirmalar yap1lmaildir. SOrekli ve gOncel ara~t1rmalar yap1lmazsa bu konulardaki egilim belirlenemez. Aynca, bu konularda yap1lan ara$tirmalardan elde edilen veriler bir Olkede 9ocuklar ve gen9lerle ilgili genel sorunlann tanimlanmasina katk1da bulunur.
Bu ara$t1rmada Viyana ilkokullannda okuyan ve anadili TOrk9e olan ogrencilerin ne kadar s1kilkla okuduklan , ne kadar s1kilkla kOtOphane kullandIklan, hangi zamanlarda okuduklan ve kOtOphaneye gittikleri, okuyacaklan kitaplan nas1I se9tikleri, okuma ve kOtOphane kullanim a11$kanilklan ile ilgili
ge9mi$leri , hangi tOr kitaplardan ho$land1klan , daha 90k nerede okuduklan,
daha 90k hangi dilde okuduklan, okuduklan kitaplan nereden edindikleri, neden okuduklan ve kOtOphane kullanma ama9lan gibi konularda bulgular sunmaktad1r.

Ara~t,rmanm Yontemi ve Kapsam,
Ara$t1rma "betimleme" yontemi ile ger9ekle~tirilmi~tir. Bu ara$tlrma i9in Avusturya egitim sisteminde 90k onemli bir kav~ag1 ifade eden ve ayni zamanda
okuma ve kOtOphane kullanma al1$kanilklan sOreci a91sindan en uygun y1llann ("altin y1llar") ilki say1lan ilkokul 4. sin1f se9ilmi$tir. Ara$tirma evrenini
olu$turan Viyana ilkokullannda okuyan ve anadili TOrk9e olan 4. s1nif ogrencilerinin tam sayIsI veri yoklugu nedeniyle tespit edilememi~tir. Ancak, sozO
edilen ilkokullann ilk dort sin1finda okuyan ve anadili TOrk9e olan toplam ogrenci sayIsI 5.333't0r. Bu sayIya dayanarak 4. sin1fta bulunan anadili TOrk9e
olan ogrenci sayIsinin bu sayinin dorde bolOnmesiyle elde edilen 1300-1500
arasinda olacag1 tahmin edilebilir. Ara~t1rmada orneklem olarak alinan ogrenci sayIsI 108'dir. Orneklemin evreni temsil orani yakla$1k %7,2-%8,3 arasindad1r. YOzde 95 gOven dOzeyi ve ± 0.04 ho~gorO miktannda 2000 birimlik evren i9in uygun olan orneklem birimi sayIsI 108'dir (<;mg, , 1990, s. 262).
Ara~tIrma orneklemi "basit rastgele orneklem" yontemi ile se9ilmi$tir.
Ara$tirma kapsamina alinan okullara ili$kin istatistiksel veriler Tablo 1'de
verilmektedir.
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Tablo 1. Anket Uygulanan Okullardaki Ogrenci Say1 lar1

Okul ad1

fop/am
Ogrenci
Say1s1

Gaullachergasse 228
Ri:itzergasse
214
Darwingasse
191
Einsiedlergasse
348
Selzergasse
294
Pi:ichlarnstrasse
295
Quellenstrasse
289
Diger
Toplam
1859

4. Smtf
fop/am
Ogrenci
Say1s1

4. Smtf Top/am

84
69
76
11 9
73
113
104

56
51
41
65
56
89
57

14
16
19
20
13
34
24

14
16
15
17
11
7
24
4

638

415

140

108

Top/am Turk
Ogrenci
Say1s1

Turk
Ogrenci
Say1s1

Anket
Uygutanan 4. Sm,f
Turk Ogrenci
Say1s1

.

GbrOldOgO gibi, anadili TOrk9e olan toplam 140 dordOncO sm1f ogrencisinin 108'ine ula~1lm1~t1r. Ara~t1rmaya dahil edilen okullardaki 4. sm1f ogrencilerinin %33,?'si anadili TOrk9e olan ogrencilerdir. Bu okullardaki toplam ogrenci sayIsmm %34,3'0n0 anadili TOrk9e olan bgrenciler olu~turmaktad1r. Yani, bu okullar anadili TOrk9e olan ogrencilerin yogun olarak yer aldIgI okullar-

dir.
Ara~t,rmada, hem sorunu bOtOn boyutlanyla ele alma kaygIsI, hem ayni
konularda farkli taraflann gorO~lerini elde etme dO~Oncesi, hem de bir grubun
verdigi bilgiyi diger grubun bilgisi ile kar~Ila~t1rma/denetleme istegi nedeniyle
yedi ayn gruba yedi tOr anket uygulanmI~ ve bu gruplarla gbrO~meler yapIlmI~tIr. En bOyOk gruplan olu~turan bgrencilerin ve velilerin % 1O'una on test
uygulanm1~, aynca bir grup bgrenci (anket uygulanan bgrencilerin % 12,9'u)
ile gbrO~me de yap1lm1~t1r. Anket uygulanan ve gbrO~me yap1lan ki~ilerle ilgili
bilgiler Tablo 2'de verilmektedir.

· orneklem says1m tamamlamak i,;:in ara~hrma kapsam1 d1~mdaki okullardan se,;:ilen ogrenci say1s1.
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Tabla 2. Uygulanan Anket ve Yap1lan Goru~me Say1lan
Anket
Ogrenci
Veli
S1nif bgretmeni
Turk<;:e Ogretmeni
Okul Muduru
Halk Kutuphanecisi
Okul Kutuphanecisi
Toplam

108

14

94
17
7
7
12

2
2

246

18

Yukanda s1ralanan tum gruplar ara:;;tirma kapsamina alinan ogrencilerle
ili;,kisi olan ki:;,ilerden olu:;,maktadir. Veliler anket uygulanan bgrencilerin velileri, bgretmenler ayni ogrencilerin ogretmenleri, okul mudurleri ogrencilerin
okuduklan okullann mudurleri, halk kutuphanecileri ayni ogrencilerin uye olduklan kutuphanelerin yoneticileridir. Boylece, buradaki her grubun verdigi
bilgiyi digeriyle zenginle:;,tirmek ve/veya denetlemek olanakl1 olmu:;;tur.
Ogrencilerin, kendilerine uygulanan ankette uye olduklann1 s6yledikleri ve
bu nedenle ara:;,t1rma kapsamina alinan 12 halk kutuphanesi :;;unlard1r:
Leystrasse, Skodagasse, Hutteldorferstrasse, Laxenburgerstrasse, Simmeringer Hauptstrasse, Hormayrgasse, Pappenheimgasse, Engerthstrasse,
Pannaschgasse, Zirkusgasse, Grundsteingasse, Hasengasse.
Aynca, ara:;,t1rma s1rasinda Viyana Turk Ogretmenler Dernegi ve Turk Veliler Birliginden yetkililerle resmi ve gaymesmi goru:;;meler yap1lm1:;,t1r. Viyana
"Uluslararas1<;ocuk Literaturu ve Okuma Ara:;,t1rmas1 Enstitusu" ile de goru:;;
al1:;, veri:;,inde bulunulmu:;;tur.
Ara:;;tirma sonucunda elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) program1yla bilgisayarda degerlendirilmi:;;tir.

Bulgular ve Degerlendirme

Bu bblumde, ara:;;t1rma kapsamina alinan ogrenciler ile bu 6grencilerin velilerine, okul mudurlerine, s1n1f ogretmenlerine, Turk<;:e ogretmenlerine, okul
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kOtOphanecileri ve halk kOtOphanecilerine uygulanan anket, yap,lan gorO~meler ve gergekle~tirilen gozlemlerden elde edilen bulgular degerlendirilerek
(yorumlanarak) sunulmaktad1r.

Ogrencilerin Okuma ve KOWphane Kullanma Afl$kan/Jklanna
ifi$kin Gene/ Bulgular

bgrencilerin • kitap okuma ve kOtOphane kullanma s1kltklan Tablo 3'te verilmektedir.

Tabla 3. Ogrencilerin Kitap Okuma ve KOtOphane Kullanma S1kl1klan

Kitap Okuma S1kllg1
Hiv okumam
2 ayda 1 kitap
ve daha az

Kiltiiphane kullanma s1kllg1
2 ayda 1 kez ve
1 ayda 2 kez ve
Hi£g_itmem
daha az
Ayda 1 kez
daha fazla
Top/am
N %
N %
N %
N %
N %
41 89
4
9
2
0 0,0
46 100
%59
%29
%5
%0
%43
18 47
%26

Ayda 1 kitap

8 47
%12

1 ayda 2 kitap ve
daha fazla

2 29
%3

Toplam

69 64
%100

8
%57

21

2

18

%1 4
0

30

7 35

0

14 13

0 0,0

14

20 18

4

%100

17 100

57

7 100

4

%6
108 100

%80

5

38 100
%35
%16

%0

%5
%100

2
%20

%35

%0
%100

11
%55

%100

• Ara~tirma kapsamindaki anadili TOrkye olan bgrenciler kastedilmektedir. Bundan sonra "ogrenciler" denilecektir.
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Ogrencilerin yakla§lk %40'inin kitap okumad1g1, bunu "zay1f" bir okuma
all§kanl1gin1 ifade eden "2 ayda 1 kitap ve daha az" okuyan ogrencilerin
(%35) izledigi anla§1lmaktad1r. Bu iki grubun toplam, %77,8 gibi yuksek bir
orana ula§maktadir. En ku9uk azinllg1 ise 90910 okuma all§kanllgina sahip
ogrenci grubu olu§turmaktadir.
Ogrenci velilerinin, 9ocuklannin okuma ali§kanllgina sahip olup olmad1klan na yonelik soruya verdikleri yanitlar bu oranlan dogrular niteliktedir. <;ocuklarinin okuma all§kanllgina sahip olmad1klann1 ve/veya zay1f okuma ali§kanl1gina sahip olduklanni soyleyen velilerin orani % 71,3'tur.
Sin1f ogretmenlerinin %70,6's1 ve Turk9e ogretmenlerinin de %85,?'si ogrencilerin "hi9 kitap okumad1klann1" ya da "az okuduklanni" belirtmi§lerdir.
Hem sin1f hem de Turk9e ogretmenlerinin tumu "s1k kitap okuyan" ogrenci
bulunmad1g1n1 ifade etmi§lerdir. Okul kutuphanecisi de Turk ogrencilerin genellikle az okuduklanni dile getirmi§tir.
Turk ogrencilerin Avusturyall ve diger etnik topluluk ogrencilerine gore nas11 bir okuma ali§kanl1gina sahip olduklanni belirlemeye yonelik bulgulara gore, s1nif ogretmenlerinin yakla§lk u9te ikisi (%70,6) Turk 9ocuklannin Avusturyall ogrencilere gore, % 17,6's1 da diger etnik topluluklann ogrencilerine
gore daha az okuduklanni soylemi§lerdir. Sozu edilen ogretmen grubunun
%29,4'0 Turk ogrencilerle Avusturyall ogrenciler arasinda, %82,3'0 de Turk
ogrenciler ile diger etnik topluluklann ogrencileri arasinda okuma al1§kanllg1
konusunda bir fark olmad1gin1 belirtmi§lerdir. Turk ogrencilerin diger iki gruba gore daha 90k kitap okuduklanni belirten sin1f ogretmeni bulunmamaktad1r. Okul kutuphanecisi de Turk ogrencilerin Avusturyal1 ogrencilere gore daha az okuduklarin, ancak diger etnik topluluk ogrencileri ile aralannda bir fark
olmad1gin1 belirtmi§tir.
Tablo 3'te de yer ald1g1 uzere, en 90910 kutuphane kullanma all§kanllgina
sahip olanlar en ku9uk dilimi olu§turmaktad1r. Halk kutuphanesine "hi9 gitmeyenlerle", zay1f bir kullanim1 ifade eden "2 ayda 1 kez ve daha az" gidenlerin
toplam, %76,9'a ula§maktad1r. Bu verilere gore ciddi bir kutuphane kullanma ali§kanl1g1 sorunundan soz edilebilir. Ozellikle, 90910 ve orta duzeyde ku-
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tuphane kullanma all§kanllgina sahip olanlann oraninin toplam ic;:inde dbrtte
birin altinda kalmas1 dO§OndOrOcOdOr.
KOtuphane kullanma ali§kanllgina sahip olanlar ic;:inde "orta s1kllgin" ag1rllkta oldugu, bunu "zay1f" kullanimin izledigi ve "s1k" kullanimin en dO§Ok orana sahip oldugu anla§ilmaktadir.
Ogrenci velilerinin yanya yakin1 (%47,9) c;:ocuklannin kOtuphane kullanma all§kanl1gina "sahip olmad1klanni", uc;:te biri (%33) de "k1smen sahip olduklanni" belirtmi§lerdir. Bu oran (%80,9) bgrenci anketinden elde edilen kOtuphaneye hie;: gitmeyenlerle seyrek gidenlerin oranina (% 76,9) c;:ok yakin bir
orandir. K1sacas1, gerek bgrenci gerekse veli anketinden elde edilen bulgular
bgrencilerin c;:ok bOyOk c;:ogunlugunun kOtuphane kullanma ali§kanllgina ya
sahip olmad1g1ni ya da bu all§kanl1klarinin zay1f oldugunu ortaya koymaktad1r. bgrencilerin s1nif ve TOrkc;:e bgretmenleriyle Oye olduklan halk kOtOphanesinde c;:all§an kOtOphanecilerin verdigi bilgiler de sbzOnO ettigimiz bulgulan destekler niteliktedir.
S1n1f bgretmenleri, genelde (%58,8) Turk bgrencilerin Avusturyall bgrencilerden daha az kOtuphane kulland1klanni , diger etnik grup c;:ocuklan ile ise
aralannda fark bulunmad1g1n1 dO§Onmektedirler. Benzer kaniya halk kutuphanecilerinin de sahip olduklan anla§1lmaktad1r.
Tablo 3'te dikkati c;:eken bir ba§ka bnemli nokta da, c;:ocuklann okuma al1§kanl1klan ile kOtuphane kullanma all§kanl1klan arasindaki ili§kidir. ilgili verilere gore, c;:ocuklarda bu al1§kanl1klardan birisine sahip olmanin diger all§kanl1ga sahip olma olas1l1gin1 art1rd1g1 sbylenebilir. brnegin ; okuma all§kanllgina
sahip olmayan (hie;: okumayan) bgrenciler arasinda kOtOphane kullanan bgrenci bulunmamaktad1r. S1k kitap okuyan bgrencilerin %57,1 'i ayn1 zamanda
kOtOphaneyi de s1k kullanmaktadirlar.
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Ogrenciferin Okuma Nedenferi, Yerferi, Zaman/an ve
Ho§land1klan Kitap Turferi

Ogrencilerin bOyOk 9ogunlugu ho§land1klan i9in, daha guzel konu§mak i9in
ve aileleri istedigi i9in kitap okuduklanni dile getirmi§lerdir.
Ara§tirma verilerine gore, okuma ail§kanilgina sahip ogrencilerin tamam1na yakin1 (%96,8) kitap okuma yeri olarak evlerini tercih etmektedirler. Okulda ve halk kOtOphanesinde okumay1 tercih eden ogrencilerin orani son derece dO§OktOr (%3,2).
Kitap okudugunu soyleyen ogrencilerin daha 90k ne zaman kitap okuduklanna ili§kin verileri i9eren tablo (Tablo 4) a§a91dad1r.
Tabla 4. Ogrencilerin Kitap Okuma Zamanlan
Ne zaman okudugu

N

%

Ak$amlan

18

29,0

Hatta sonlan

15

24,2

BO$ zaman buldugunda

28

45,2

Diger
Toplam

1

1,6

62

100,0

bgrencilerin yakla§1k yans1 bo§ zaman bulduklannda okuduklarin1 belirtirken, bunu ak§amlan okumay1 tercih edenler izlemektedir. Bu bulgular,
ogrencilerin kitap okumaya dOzenli bir bi9imde zaman ay1rmad1klanni
gostermektedir. Okuma al1§kanilg1nin elden geldigince dOzenli okumay1
gerektirdigi goz onOne alin1rsa, sozO edilen ail§kanilga sahip olan ogrencilerin dahi bu ail§kanilg1 geli§tirememe ve hatta kaybetme riski bulunmaktad1r.
Tablo 5 verilerine gore, ogrenciler tarafindan en 90k okunan kitap tOrO
masallardir. Bunu, birbirine yakin oranlarla 9izgi romanlar, macera kitaplan
ve bilgi veren (fen) kitaplar izlemektedir. Ogrencilerin en az tercih ettikleri
kitap tOrleri ise biyografi ve polisiye kitaplard1r. Yapt191m1z gorO§me ve
gozlemlere dayanarak ogrencilerin kitap tOrleri konusunda se9im yapma bilgi
ve olanagina fazlaca sahip olamad1klan , 90nkO genelde bildikleri tOrOn
Nasrettin Hoca ve Keloglan ile (ki bunlar da masald1r) siniril oldugu
soylenebilir.
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Tabla 5. Ogrencilerin Ho~land1klar1 Kitap Turleri
Kitap Wrleri

N

%

Macera kitaplari

10

16,1

Masallar

24

38,7

6

9,7

c;ocukluk anilari
Polisiye romanlar
yizgi romanlar
Bilgi veren kitaplar
Toplam

2

3,2

11

17,7

9

14,5

62

100,0

Hem TOrk9e tigretmenleri hem de halk kutuphanecileri ogrencilerin
yukanda belirtilen kitap turlerinden ho§land1klanni belirtmi§lerdir. Okul
kutuphanecisi bu konuda bir fikri olmad1gm1 soylemi§tir.
bgrencilerin hangi dilde kitap okuduklanna ili§kin bu lgular Tablo 6'da verilmektedir.
Tabla 6. Ogrencilerin Okuduklari Kitaplann Dili
Kitap akudugu di/

N

%

3

4,8

Almanca

30

48,4

Her iki dil

28

45,2

1

1,6

62

100,0

TOrki;:e

Diger
Toplam

bgrencilerin yakla§lk yans1 Almanca kitap okumay1, diger yans1 da her iki
dilde (Almanca-Turk9e) okumay1 tercih ettiklerini belirtmi§lerdir. Turk9e kitap
okumay1 tercih edenlerin orani son derece d0§0ktur. Yap1lan gor0§melerde,
ogrenciler bu oranin d0§0k olma nedenini, "Almanca kitap bulmanm TOrk9e kitap bulmaya gore 90k daha kolay oldugu" bi9iminde a91klam1§lard1r. bgrencilerin daha 90k Almanca kitap okuduklan bulgusu sm1f ogretmenleri tarafmdan da
desteklenmi§tir. Her iki dilde de kitap okuyan tigrenci oranmm yanya yakm olmas1 kulturel uyum a91smdan olumlu bir durum olarak degerlendirilebilir.
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Ogrencilerin Okuyacak/ar, Kitap/ar, Se<;me ve Edinme Ydntemleri
Okuma alt~kanltg1na sahip ogrencilerin, okumak istedikleri kitaplan nas,I sei;:tiklerine ili~kin yanitlan Tablo ?'de verilmektedir.

Tabla 7. Ogrencilerin Okuyacag1 Kitab1 Sei;:im Yi:intemleri
Nasti sei:;tigi

N

%

Annem-babam yard1m eder

5

8, 1

Ogretmenim yard1m eder

7

11 ,3

Arkada~lanm yard1m eder
Kendim sei;:erim
Diger

Toplam

3

4,8

46

74,2

1

1,6

62

100,0

Ogrencilerin yakla~,k dortte Oi;:O okuyacaklan kitaplan kendileri sei;:mektedirler. Bu konuda ogretmenlerin katkIsI az olmakla birlikte (% 11 ,3) anne-babalannkinden (%8, 1) yOksek gorOnmektedir. Buna gore, ogrencilerin okuyacaklan kitaplan sei;:me konusunda yeterince yonlendirilmedikleri ortaya i;:1kmaktad1r. Kitap sei;:imi bu ya~ i;:ocuklar ii;:in okuma alt~kanltgtntn geli~imini
belirleyecek olduki;:a onemli bir olgudur. vocuklann, ozellikle aile ve ogretmenlerden sei;:im konusunda yard1m alamay,~lan onemli bir eksikliktir. Ogrencilerin bOyOk i;:ogunlugunun zay1f dOzeyde okuma alt~kanltgina sahip olduklan dO~OnOIOrse, kitap sei;:im i~ini ogrencilerin kendilerinin yapmalan , egilim ve ilgilerine uygun kitap sei;:ememeleri olas1l191 nedeniyle, onlan kitap
okumaktan sogutabilecektir.
Tablo 8 ogrencilerin okumak istedikleri kitaplan nas,I/nereden edindiklerine ili~kin verileri ii;:ermektedir. Ku~kusuz, ogrenciler okuyacaklan kitaplan
sei;:me ve edinmede birden i;:ok yontem kullanabilirler. Ancak, burada elde
edilmek istenen veriler bu konuda "en i;:ok" (ilk s1rada) kullandtklan yontemlerdir.
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Tabla 8. Ogrencilerin Okumak istedikleri Kitaplan Edinme Yontemleri
Nereden bulduklan
Satin almm
S1n1f kitapl191ndan
odunr;: alrnm
Okul kitaplrgrndan
odunr;: alrnm
Halk kutuphanesinden
odunr;: alrnm

N
17

27,4

3

4,8

3

4,8

%

26

41 ,9

Arkada~lanmdan
odunr;: alrnm

8

12,9

Hediye gelir

3

Diger

2

4,8
3,2

62

100,0

Toplam

Tablo 8'de yer alan verilere gore halk kutuphaneleri ogrencilerin kitap
edinmeleri i9in temel kaynak durumundadir. bgrencilerin yakla§1k %40'1okumak istedikleri kitaplan halk kutuphanesinden odun9 ald1klanni belirtirken,
okul ve sm1f kitapl1klanndan odun9 alanlann orani %5 duzeyinde kalmaktad1r. Ogrenciler kitap edinmede ikinci s1rada satin almay1 belirtmi§lerdir. Ogrencilerin okumak istedikleri kitaplan genellikle halk kutuphanesinden ald1klanna ili§kin bulgu sm1f ogretmenlerinin buyuk 9ogunlugu (%64,7) tarafmdan
da desteklenmi§tir.
Buna kar§1n, Turk9e kitaplar i9in 9ocuklann genellikle Turk9e ogretmenlerinin ki§isel kitapliklanndan yararland1klan anla§1lmaktad1r.
Yap1lan goru§melerde ogrenciler okuyacaklan kitaplan se9erken once turune, sonra fiyatma ve daha sonra da fiziksel ozelliklerine bakt1klanni ve kitaplan genellikle pahal1 bulduklarm1 belirtmi§lerdir.

Tabla 9. Ogrencilerin Okumak istedikleri Kitaplan Bulma Gur;:lukleri
Zarluk r;:ekiyar mu?

N

%

9

14,5

Hayrr

21

33,9

Bazen

32

51,6

Toplam

62

100,0

Evet
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Tablo 9 ogrencilerin okumak istedikleri kitaplan bulmada guc;:luklerle kar§ila§IP kar§1la§mad1klannr gosteren verileri ic;:ermektedir. bgrencilerin uc;:te
biri okumak istedikleri kitaplan bulmakta "zorluk c;:ekmedigini" soylerken,
% 14,5'i (9) "zorluk c;:ektigini" ve yansindan fazlas1 da "bazen zorluk c;:ektigini"
ifade etmi§lerdir. Gerek sin1f ogretmenlerinin gerekse Turkc;:e ogretmenlerinin
buyuk c;:ogunlugu ogrencilere Turkc;:e kitap onermede ve bulmada buyuk gOc;:IOkler ya§ad1klannr, Almanca kitaplar ic;:in bu sorunun ya§anmad1gin1 dile getirmi§lerdir.
Gerek anket gerekse yap1lan gorO§me sonuc;:lanna gore okuma all§kanllgina sahip ogrenciler aras1nda bugOne kadar okuyup begendigi kitap ve yazar ad1 verebilen ogrencilerin oranI son derece dO§Ok (% 11 ,1) c;:1km1§tir. Bu
oran kitap okudugunu soyleyen ogrencilerin dahi saglam bir okuma al1§kanllgina sahip olmad1klannr gostermektedir. Dile getirilen TOrkc;:e kitaplar i<;:inde
Nasrettin Hoca, Keloglan; yazarlar ic;:inde Aziz Nesin, Kemalettin Tugcu ve
Emine $enlikoglu ; Alman yazarlar arasinda Astrik Obalis ve okuduklan kitaplar arasinda Tom und Jerry, Lisa und die Katze, Wauga bulunmaktadir.

6grencilerin KDWphane Kullanma Al1§kan/1klanna ili§kin Gene/ Bulgular
Ara§tIrmam1zda kOtOphane kullanrm1 ic;:in "kOtOphaneye Oye olma" ve "kOtOphaneye gitme s1kl191" olmak Ozere iki olc;:Ot kullanrlm1§t1r. Aynca, ara§tIrmaya
dahil edilen okullardan yalnrzca birinde okul kitapllginin bulunmas1 ve var
olan sin1f kitapl1klannin da son derece yetersiz ve i§levsiz olmalan nedeniyle gerek "Oyelik" gerekse "kOtOphaneye gitme s1kl191" olc;:Otleri halk kOtOphaneleri temelinde ele alinm1§t1r. Yani, s1nrf kitapl1klan ve okul kOtOphanesi taraf1m1zdan degerlendirmeye almacak nicelik ve nitelikte gorOlmemi§tir.
bgrencilerin kOtOphane kullanma sIklIklanna ili§kin bulgular Tablo 3'te verilmi§ ve bu bulgulara ili§kin degerlendirmeler de orada yap1lm1§t1. Eide edilen diger baz1 ara§tirma verilerine gore, ogrencilerin yakla§ik Oc;:te ikisi
(%63,9) kOtOphaneye Oye degildir. Oyeligin kOtOphaneye gitme sIkllgma gore daha saglam bir kullanrm1 ifade ettigi goz onOne alm1r ve bu all§kanllgm
kazanrlma doneminin de okul y1llan oldugu dO§OnOIOrse, kOtOphaneye Oye ol-

295

Bilgi Diinyas, 2000, 1(2): 280-306

80/ent Y1/maz

mayanlann orani oldukc;:a yOksek sayIlabilir. Bu oranin okul ile ili§kinin bittigi
y1llarda daha da yOkselme olas1l191 sorunu iyice agirla§t1rmaktad1r.

6grencilerin Halk Kutuphanesini Kullanma Ama9/an ve Zaman/an
bgrencilerin halk kOtOphanesini kullanma amac;:lan en az kullanma s1kl1g1 kadar bnem ta§1maktad1r. Buna ili§kin veriler Tablo 1 O'da yer almaktadIr.
Tablo 10. bgrencilerin Halk KOtOphanesini Kullanim Ama9lar1
Amac;lar
Ders 9al1i;,mak-odev yapmak
Kitap bdOnQ almak

N

%

5

12,8

26

66,7

Kaset, CD vb. bdOnQ almak

3

7,7

Kitap, dergi, gazete okumak

5

12,8

39

100,0

Toplam

Kitap odOnc;: almak amacIyla kOtOphaneye gidenler c;:ogunluktad1r. Dikkati
c;:eken diger bir nokta ise kaset, CD vb. kitap dt§I materyal odunc;: almak amac1yla kOtOphaneye gidenlerin oraninin son derece dO§Ok olu§udur. Bu, ogrencilerin kitap d1§1 materyale ilgilerinin yOksek olmad1g1 anlamina gelmektedir.
Bir ba§ka deyi§le, ogrenciler, bir anlamda, geleneksel kOtOphane kullanicIsI
gor0nt0s0 c;:izmektedirler.
bgrencilerin halk kOtOphanesini genellikle kitap odOnc;: alma amac1yla kulland1klan ve kaset, CD vb. materyal odOnc;: almanin dO§Ok oldugu sonucu
halk kOtOphanecilerinin verdigi bilgilerle de dogrulanmaktadir.
Ara§t1rma bulgulanna gore ogrenciler halk kOtOphanesini genellikle
(%61,5) hatta ic;:i bo§ zamanlannda ve hafta sonlan (%39,5) kullanmaktad1rlar.

Ogrencilerin Kutuphane Kullanma Ge9mi~leri
Genel olarak kOtOphane kullanma ali§kanlig1nin edinilme sOrecinde bireylerin c;:ocukluk doneminde kOtOphaneye ilk kez ne zaman ve kiminle gittikleri ve
yine ilk kez hangi kOtOphaneye gittikleri bOyOk onem ta§imaktadir.
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Tabla 11. Ogrencilerin Ya~amlarinda Kutuphaneye ilk Kez Gittikleri Dbnem
Ne zaman gittigi

N

%

Kre~te

7

9,6

1. sin1fta

8

10,9

2. sin1fta

13

17,8

3. sin1fta

16

21 ,9

4. sin1fta

14

19,2

Hat1rlam1yorum

15

20,6

Toplam

73

100,0

Ogrencilerin, en gok ilkokul 3. sm1fta ilk kez bir kutuphaneye gittikleri anla§ilmaktadir (Table 11 ). Oysa, bu oranm 6zellikle 1. sm1f igin yuksek olmas1
beklenirdi. Dikkati geken bir ba§ka nokta ise, bir kutuphane ile okul 6ncesi d6nemde tani§ma oranmm da gok dO§Ok (%9,6) olu§udur. Ogrencilerin be§te
birinin kutuphaneye ilk gittikleri d6nemi hat1rlayamamalan , kutuphanelerin
onlarda ilk kez kar~1la§t1klannda kal1c1 bir iz b1rakmad191 bigiminde yorumlanabilir. K1sacas1, bulgular 6grencilerin kutuphane kullanma gegmi§lerinin gok
eski olmad1gm1 g6stermektedir.
Ogrencilerin kutuphane kullanma gegmi§lerine l§lk tutacak bir diger bulgu
da tani§ilan ilk kutuphane turudur. Kutuphane kullanmaya ili§kin all§kanllk
surecinin genelde i;ocuk kutuphanesi ile ba§lay1p, okul, halk, Oniversite/ara§tirma ve yine halk kutuphanesi ile surmesi beklenir. Ara§tIrmamIzda, 6grencilerin buyuk i;ogunlugunun (%65,7) ilk kez halk kutuphanesi ile tani~t191, bunu okul kutuphanesinin izledigi (% 12,3) anla§1lmaktad1r. ilk kez gittigi kutuphaneyi animsayamayan ogrencilerin orani da dO~Ok degildir (%20,5) .
KOtOphaneye gitme al1§kanllg1 edinme surecinde kutuphaneye ilk kez kiminle gidildigi etkileyici bir unsur olabilmektedir. KOtOphaneye ilk kez anne-baba ile gitmek anne-baba duyarllllgm1 gostermesi ai;1smdan onemlidir. Oysa,
bulgulara gore, bir kutuphaneye ilk kez anne-babas1yla giden ogrencilerin oranmIn son derece dO§Ok (%8,6) oldugu, kutuphaneye ilk kez ogretmenleri ile
giden ogrencilerin oranmm da % 17,2'de kald191 anla§ilmaktadir. Sm1f sei;enegi ile birle§tirildiginde ogretmenin bu konudaki katk1s1, %43,1'e yukselmek-
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tedir. Buna kar~m. hatirlayamayanlarla birlikte kutOphaneye ha.la hie;: gitmeyen ogrencilerin %46,3'I0k oranmda ogretmenin pay1/sorumlulugu az degildir.

6grencilerin Halk KOtilphanelerine ili§kin DO§Onceleri

Ogrencilerin gordukleri ya da kulland1klan kutOphanelere ili~kin du~Onceleri
ozellikle onlardaki kOtOphane bilincini ve ayni zamanda ilgili kutuphanelerin
kullan1c1 gozuyle yansImasmI ortaya 9IkarmasI ac;:Ismdan onemlidir.
Tablo 12. Ogrencilere Gore Halk Kutuphanelerinin Durumu
Halk kutuphanesi nasil?

N

%

Qok iyi

25

64,1

iyi

10

25,6

3

7,7

Orta
Kotu
Toplam

1

2,6

39

100,0

Tablo 12'deki bulgulara gore, ogrencilerin halk kOtOphaneleri ve oradaki
gorevlilere ili~kin dO~Onceleri olumludur. KOtOphane kullanan ogrencilerin uc;:te ikiye yakm1 kutOphaneleri "c;:ok iyi", dortte biri de "iyi" bulmaktadir. KOtOphaneyi kotO bulan sadece bir ogrenci 91km1~t1r. Bu bulgular, ogrencilerde kOtOphane kullanim al1~kanilklanna ili~kin gorulen olumsuzlugun buyuk olc;:ude
kutOphane d1~1 nedenlerden kaynakland191 bic;:iminde yorumlanabilir.

6grencilerin Okuma Materyalinin Ne Kadanm KOtilphanelerde
Bulabildiklerine ili§kin OO§Onceleri

KOtOphanelerin okuma ail~kanilg1 yaratmadaki temel i~levlerinden birisi kullanicIlara uygun okuma materyali sunma noktasmda yogunla~maktad1r. Bu
nedenle ogrencilerin arad1klan okuma materyalinin ne kadanni kutOphanelerde bulabildiklerine ili~kin dO~Onceleri bu i~levin gerc;:ekle~me duzeyini gostermesi ac;:,smdan onem ta~1maktadir.
Okul ve sm,f kitapilklan olan okullardaki ogrencilerin buyuk bolumu bu kitapilklarda arad1klan Almanca kitaplan bulabildiklerini, Almanca CD vb. kitap
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d1§1 materyali ise az da olsa bulduklanni belirtmi§lerdir. Buna kar§in, ogrenciler gerek TOrk9e kitap gerekse kitap d1§1 materyali genellikle hi9 bulamad1klanni dile getirmi§lerdir. Ara§tirma kapsamindaki bir okulda yer alan okul
kutOphanesi gorevlisi kutOphanenin materyal de dahil her a91dan yetersiz oldugunu dile getirmi§tir. Aynca, bu kutOphaneci, kutuphaneye genellikle, duydugu ve yayinevi kataloglannda gordugu kitaplan satin ald1g1n1, TOrk9e kitaplar i9in TOrk9e ogretmenlerinden yard1m istedigini belirtmi§tir.

Ogrencilerin Okuma/Kiltuphane Kullanma Al1§kan/1k/an ve
Televizyon izteme S1kflk/an

Televizyon, video ve bilgisayar gibi medya ara9lannin kullaniminIn ogrencilerin okuma ve kutOphane kullanim1 uzerine etkisini bilmek, ozellikle aileler ve
ogretmenler a91sindan bu konuda alinacak tutumu onemli ol9ude bi9imlendirecektir. bgrencilerin gunluk TV izleme sureleri Tablo 13'te verilmektedir.
Tabla 13. Ogrencilerin Gunluk Televizyon izleme Sureleri
Televizyon izleme s1kilg1
(Gunde)

N

%

5

4,6

1-2 saat

28

25,9

3-4 saat

46

42,6

5 saat ve daha fazla

29

26,9

108

100,0

Hi9 izlemem

Toplam

bgrencilerin %43'unun gunde 3-4 saat televizyon izledikleri, 5 saat ve daha fazla TV izleyen ogrencilerin oraninin da az1msanmayacak duzeyde
(%27) oldugu gorulmektedir. Gunde 1-2 saat izleyenlerin orani %25,9'dur. Bu
bulgulara dayanarak, ogrencilerin buyuk 9ogunlugunun "9ok" televizyon izledikleri soylenebilir. Televizyon izlemenin okuma ali§kanl1gina olumsuz etkisi,
ku§kusuz gunluk izleme suresinin yarn sIra ve belki de daha 90k izlenilen
programlann nitelikleriyle ilgilidir. Ogrencilerle yapt1g1m1z goru§melerde ailelerin 9ogunlukla Turk televizyon kanallanni izledikleri anla§1lm1§tir. Sozu edilen kanallann 9ocuklara uygun nitelikteki yayinlarinin ise son derece sinIrli
oldugu genelde kabul edilen bir ger9ektir. K1sacas1 , izlenen programlann niteligi de ogrencilerin okuma ali§kanliklanni olumsuz yonde etkileyebilecektir.
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A$ag1daki tablolarda yer alan veriler televizyon izleme sOresinin okuma ve
kOtOphane kullanma alt$kanltklan Ozerindeki etkisine ili$kin baz1 ipu9lan sunmaktad1r:
Tabla 14. Ogrencilerin Kitap Okuma S1khklan ile Televizyon izleme
Yogunluklan Arasindaki ili~ki

Televizyon izleme
s1klig1 (Gunde)
Hie;: izlemem
1-2 saat
3-4 saat
5 saat ve daha fazla
Toplam

Hi£okumam
N
%
3
6,5
6
13,0
22
47,8
15 32,6
46 100,0

Kitap okuma s1kflg1
2 ayda 1 kez ve
1 ayda 2 kez ve
daha az
Ay_da 1 kez
daha tazla
N
%
N
%
N
%
2,6
0
0,0
1,3
10
4
57,1
26,3
8
47,1
17
44,7
5
29,4
2
28,6
10
26,3
4
0
0,0
23,5
38
100,0
17 100,0
7
100,0

Tablo 14 verilerine gore, hie;: kitap okumayanlann %80,4'0 09 saat ve daha fazla televizyon izlerken, bu oran "s1k okuyan" ogrencilerde %28,6'd1r. Ayni farkl1ltk "hie;: izlememe" durumunda da gorOlmektedir. Bu bulgulara dayanarak, hi9 kitap okumayanlann 90k daha fazla televizyon izledikleri, bir ba$ka deyi$1e, yogun olarak televizyon izlemenin kitap okumay1 olumsuz yonde
etkiledigi soylenebilir.

Tablo 15. Halk Kutuphanesine Gitme S1khg1 ile Televizyon izleme
Suresi Arasindaki ili~ki

Televizyon izleme
s1khg1 (Gunde)
Hie;: izlemem
1-2 saat
3-4 saat
5 saat ve daha fazla
Toplam

300

Hi£ g_itmem
N
%
4
5,8
10
14,5
32
46,4
23
33,3
69 100,0

Halk kiituphanesine g_itme s1k/ig1
2 ayda 1 kez ve
1 ayda 2 kez ve
daha az
Ay_da 1 kez
daha fazla
N
%
N
%
N
%
6,7
0
0,0
0
0,0
53,3
8
7
36,8
3
60,0
2
40,0
4
26,7
42,1
8
2
13,3
4
21,1
0
0,0
15
100,0
19 100,0
5
100,0
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Tablo 15'e gore, halk kutuphanesine "s1k" (ayda iki kez ve daha fazla) giden ogrencilerin yandan fazlas1 gunde 1-2 saat televizyon izlerken, halk kutuphanesine hiy gitmeyen ogrenciler iyin bu oran % 14,5'e du~mektedir. Buna kar~in. halk kutuphanesine hiy gitmeyenlerin %33,3'0 gunde 5 saat ve daha fazla televizyon izlerken, bu yogunlukta televizyon izleyen "s1k okuyan"
ogrenci bulunmamaktadIr. K1sacasI, televizyon izlemenin kutuphane kullarnminI da olumsuz yonde etkileyebilen bir olgu oldugu soylenebilir.

Sonu~
Viyana'da okuyan ve anadili Turkye olan ilkokul 4. sin1f ogrencilerinin okuma
ve kutuphane kullanma ah~kanhklan Ozerine yap1lan ara~tIrmanin yukanda
sunulan bulgulan yeryevesinde elde edilen sonuylanrn ~oyle siralayabiliriz:
1.

Ogrencilerin bOyOk bir bolOmO okuma ah$kanhgina sahip degildir. Oku·
ma ah$kanhgina sahip olan ogrencilerin de bOyOk 9ogunlugunun bu
ah$kanhklan "zay1f"t1r. Ogrencilerin 90k k090k bir bolOmO "g09IO" bir
okuma al1$kanhgina sahiptir.

2.

Ogrenciler, ayni egitim sisteminde yer alan Avusturyah ogrencilere gore daha az kitap okurlarken, diger etnik topluluk ogrencileri ile aralannda, bu konuda anlamh farkhllklar bulunmamaktad1r.

3.

Ogrenciler hO$land1klan, daha gOzel konu$mak istedikleri ve aileleri istedigi i9in kitap okumaktad1rlar.

4.

Ogrenciler genellikle kitaplanni evlerinde, bO$ zaman bulduklannda
okumakta, en 90k masal ve 9izgi romanlardan ho$lanmaktad1rlar. En az
tercih ettikleri kitap tOrO ise polisiye romanlard1r.

5.

Ogrencilerin 9ogunlugu Almanca kitap okumaktad1r. TOrk9e kitap okuyan ogrenci say1s1 son derece azdir. TOrk9e kitap okumanin azl1 91 bO·
yuk oranda TOrk9e kitap bulunamamasindan kaynaklanmaktad1r.

6.

Ogrenciler okuyacaklan kitaplan genellikle kendi kendilerine se9mektedirler. Bu konuda ogretmen ve anne-babanin yard1m1 yetersizdir. Ogrenciler okuyacaklan kitaplan se9erlerken kitabin once tOrOne, sonra fiyatina ve fiziksel ozelliklerine dikkat etmektedir.
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Ogrenciler okumak istedikleri kitaplan r;:ogunlukla halk kOtOphanesinden
6d0nr;: almaktad1rlar. Bu konuda okul ve sin1f kitapl1klan son derece yetersiz kalmaktad1r. Ogrencilerin 6nemli bir b6I0m0 de okuyacaklan kitab1 satin almaktad1r. Ogrenciler satin ald1klan kitaplan genellikle pahal1
bulmaktad1rlar.

8.

Ogrenciler ve 6gretmenler genellikle Turk r;:ocuk edebiyatinin r;:agda§
eserlerinden haberdar degildirler.

9.

Ogrencilerin bOyOk r;:ogunlugu kOtOphane kullanma ali§kanligina sahip
degildir. Ogrenciler genelde kOtOphaneye Oye degildirler. Oye olanlar da
kutuphaneyi az kullanmaktad1rlar. Ogrencilerin kutuphane kullanma
al1§kanlig1 duzeyleri okuma ali§kanl1g1 duzeylerinin alt1ndad1r.

10.

Ogrenciler halk kutuphanesini r;:ogunlukla kitap 6dunr;: almak amac1yla
kullanmaktad1rlar. Kutuphaneyi kaset, CD vb. materyal 6dunr;: almak
ir;:in kullanan 6grenci sayIsI r;:ok azd1r.

11 .

Ogrenciler bir kutuphane ile ilk kez ilkokul d6neminde 6gretmenleri arac1l1g1yla tani§ml§lar ve r;:ogunlugunun ilk kez gittigi kutuphane halk kutuphanesi olmu§tur.

12. Ogrenciler halk kOtOphanelerini ve oradaki g6revlilerin yakla§1mlann1
"iyi" bulmaktadirlar.
13.

Ogrenciler okumak ir;:in arad1klan Almanca kitaplann r;:ogunu, kaset ve
CD'lerin buyuk b6I0munu halk kOtOphanelerinde bulmaktadirlar. Ancak,
Turkr;:e kitap ve 6zellikle kaset ve CD bulmakta sIkint1 ya§amaktad1rlar.

14.

Okullarda okul ve sin1f kitapliklan son derece yetersiz ve i§levsizdir.
Okullann buyuk k1sminda okul kitapl1g1 bulunmamaktad1r. Okul kitapliginin olmad1g1 okullarda dahi s1nif kitapliklan az ve yetersizdir. Aynca,
okul ve sin1f kitapl1klanndaki TOrkr;:e kaynaklar da yok denecek kadar
azd1r.

15.

Ogrencilerin televizyon izleme yogunluklan onlann okuma ve kOtOphane kullanma al1§kanliklarin1 olumsuz y6nde etkilemektedir. Televizyonu
r;:ok izleyen 6grencilerin okuma ve kutuphane kullanma ali§kanliklan
dO§mektedir.
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bneriler
1.

Ele ald1g1m1z sorunun temelli 9ozumu Avusturya ve Turk hukOmetlerinin egitim-kultur politika ve uygulamalanyla, ilgili hukOmetler arasindaki
i$birliginde yatmaktad1r. Ancak, ara$t1rmam1z bu konuda oneriler getirmeye uygun degildir. Bu nedenle, bu noktaya dikkat 9ekmekle yetiniyoruz.

2.

Her$eyden once, okuma ve kutuphane kullaniminin onemi ilgili tum ki$i ve kurumlar (devlet, hukOmet, bakanhk, medya, egitim-kulturle ilgili
yoneticiler, okul mudurleri, ogretmenler, veliler ve ogrenciler) tarafindan
dogru ve yeterince anla$1lmahd1r. Sozu edilen ki$i ve kurumlann bu konuya duyarl1hklan saglanmal1d1r.

3.

Ozellikle aileler ve ogretmenler okuma/kutuphane kullanma ali$kanl1g1
edinme konusunda egitilmelidirler. Bu konuda ogretmenler meslek oncesi ve meslek-i9i egitim alabilir, aileler i9in okullar duzenli olarak bilgilendirici toplant1lar yapabilirler. <;:unku, aileler sozu edilen al1$kanhklar
konusunda bilin9lendirilmedigi surece ogretmenlerin 9abas1 yetersiz kalacakt1r. Ailelerin ve ogretmenlerin egitimi konusunda Turk aile ve ogretmen derneklerinin ve halk kutuphanelerinin katk1lan saglanabilir. Bu
egitim toplant1lannda aileler oncelikle konunun onemine inand1nlmal1 ve
sonra yapabilecekleri/yapmalan gerekenler anlat1lmal1d1r. K1sacas1 , sorunun en onemli ayaklan aile ve ogretmenlerdir. Dogrudan ve yalnizca
9ocuklara (ogrencilere) ula$maya 9al1$mak yanl1$ ve eksik bir 9aba olabilecektir.

4.

Ogrencilerin okuma materyali bulamama sorunlan 9ozume kavu$turulmal1d1r. Bu ama9la;
i.

Etnik topluluk yazarlan ve yayinc1hg1 desteklenmelidir.

ii.

Turk ogrencilerinin Turk9e kitap gereksinimleri mutlaka kar$1lanmal1d1r. Bu ama9la ilgili kurumlar arac1l191yla Turk hukOmetinden
yard1m istenmelidir.

iii.

Bu konuda yararlanilabilecek onemli bir kaynak da Viyana'daki
halk kutuphaneleridir. Avusturya hukOmeti ve diger yetkili kurumlar kutuphanelerin Turk (ve tabii diger etnik topluluk) ogrencilerine
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ybnelik materyal saglanmasina parasal ve diger turden destek
saglamal1d1r. Viyana'daki tum kutuphanelere Turk9e kitap alinmahd1r. Bu kitaplann 9ogunlugu 9ocuklann en 90k ho$1and,klan masal ve 9izgi romanlar olmal1d1r.
5.

Ozellikle bgretmenler ogrencilere kitap se9iminde yard1mc1 olmal1d1rlar.
Turk bgrencilerin Nasrettin Hoca ve Keloglan gibi kitaplann yan, s1ra
9agda$ Turk 9ocuk edebiyatinin urunleri ile de tani$malan saglanmal1d1r.

6.

Ogrencilerin bir kutuphane ile okul bncesi dbnemde tani$malan ve kutuphane kullanmalan saglanmalid1r. Bu ama9la kre$1erin duyarl1l191 artmlabilir.

7.

Sbzu edilen tani$ma saglanm,$ olsun ya da olmas1n bgrenciler ilkokul
birinci sin,fin ba$indan itibaren kutuphaneye duzenli olarak gbturulmelidir.

8.

Ele ald191m1z konuda sorunun en bnemli par9alanndan birisi de okul ve
sin1f kitapliklannin durumudur. Acil olarak 96zumlenmesi gereken sorun
okullann ve bu okullardaki s1niflann kitapl1klara sahip k1hnmas1d1r.
Okullarda ve sin,flarda yeterli ve i$1evsel kitaphklar olmad191 surece ele
ald191m1z sorun 96zumlenemez. Ostelik bu sorun yalnizca Turk bgrencileri etkileyen bir sorun olmaktan 90k tum bgrencileri ve egitim sistemini ilgilendiren bir konudur. Aynca, okul ve s1nif kitapliklanndaki Turk9e
yayin orani art1r1lmal1d1r.

9.

Halk, okul ve sin,f kitaphklan arasinda surekli, duzenli ve ciddi bir i$birligi saglanmal1d1r.

10.

Halk kutuphanelerindeki bzellikle Turk9e kaset, CD vb. kitap dI$I materyal koleksiyonu art1r1lmahd1r. Turk9e kitap giri$inde sureklilik saglanma11 ve halk kutuphanelerinde Turklere ybnelik olarak verilen ozel hizmetler geli$lirilmelidir.

11.

Ogrencilerin okuma ve kutuphane kullanma al1$kanl1klan konusunda
veli ile bgretmen arasinda s1k1 bir i$birligi ger9ekle$tirilmelidir.
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Ogrencilerin yaln1zca okuma ya da kutuphane kullanma ah~kanhg1na
degil her iki al1~kanhga birden sahip olmalan ic;:in c;:al1~1lmahd1r. Qunku,
bu iki al1~kanl1k birbirini beslemektedir.

13. Ogrencilerin televizyon izleme yogunluklan mutlaka azalt1lmah ve sec;:ici izleyici olmalanna c;:al1~1lmahd1r.
14. Ogrenciler s1k s1k sinema, tiyatro, konser, kitap sergi ve fuarlan , kitabevi
gibi yerlere goturulmeli, kitap kulubune uye ve bir dergiye abone olmalan saglanmahd1r.
15.

Ogretmenler, ogrencileri okumaya ve kutuphane kullanmaya yoneltecek odevler vermelidirler.

16.

ilkokul egitim-ogretim programlan bu ah~kanl1klan destekleyecek etkinlikler ac;:1sindan gozden gec;:irilmeli ve zenginle~tirilmelidir.
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