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Öz
Okuma alýþkanlýðý, bireylerin zihinsel ve toplumsal geliþimlerine çok yönlü
katkýda bulunmasý iþlevini, yaþanan hýzlý toplumsal deðiþim sürecinde de
sürdürmektedir. Ancak, son dönemlerde çocuklarýn televizyon izlemelerinin ve
bilgisayar kullanmalarýnýn, onlarýn okuma alýþkanlýklarýný etkilediði görülmeye
baþlanmýþtýr. Olumlu ya da olumsuz yönde olabilecek bu etkinin belirlenmesi ve
bu yönde çözümler üretilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Bu çalýþma, öðrencilerin
televizyon izleme ve bilgisayar kullanmalarýnýn, onlarýn okuma alýþkanlýklarý
üzerine etkisini belirlemek amacýyla yapýlmýþtýr. Çalýþma, Ankara Büyükþehir
Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Özel Bilkent Ýlköðretim Okulu ve Çankaya
Ýlköðretim Okulu’nda eðitim gören beþinci sýnýf öðrencileri üzerinde 2005 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. Bu çerçevede, bu okullardaki 222 öðrenciye anket uygulanmýþtýr. Araþtýrma sonucunda, öðrencilerin boþ zamanlarýnda kitap okumayý,
bilgisayar kullanma ve televizyon izleme etkinliðinden daha sonra tercih ettiði,
*
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bilgisayar kullanma süresi ve televizyon izleme süresi ile kitap okuma sýklýðý
arasýnda ters orantýlý bir iliþkinin olduðu anlaþýlmýþtýr.

Anahtar Kelimeler: Okuma alýþkanlýðý, Televizyon izleme, Bilgisayar kullanma

Abstract
Reading habits contribute both to the cognitive and social developments of individuals in so many aspects. This function of the reading habit continues in the
rapid social changing process of today’s world. However, children’s habits of television watching and computer using have been recently seen to affect their
reading habits. Therefore, defining the positive or negative impacts of television
and computers on children and finding solutions carries significant importance.
The aim of this study is to determine the influences of the television watching
and computer using on children’s reading habits. In order to find out the influences, a survey was performed on all 5th grade students at Bilkent Private Primary
School and Çankaya Public Primary School located within Ankara Büyükþehir
Municipality borders. The questionaire was applied to 222 students in these two
schools. As a result of the study, it is clear that students prefer to play on computers and watch television in their leisure time to reading books. There is an
inverse proportion apparent between the time spent using computers and
watching television and the time spent on reading.

Keywords: Reading habits, Watching television, Using computer

Giriþ
Bireysel, zihinsel ve yaratýcý bir süreç olan okuma en etkili ve en eski öðrenme
biçimidir. Okuma, boþ zamanlarý deðerlendirmek, ekonomik, kültürel ve
teknolojik geliþmeleri izlemek, yeni þeyler öðrenmek için yapýlan bir etkinlik ya
da ilgi olarak da tanýmlanabilir. Çocuðun kendini daha iyi ve doðru biçimde ifade
edebilmesine yardým eden okuma, onun, yaratýcýlýðýnýn, yeteneklerinin, soyut
düþüncelerinin, hayal gücünün, zihinsel ve motor becerilerinin geliþmesini saðla-
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maktadýr. Okuma gibi temel alýþkanlýklarýn kazanýlmasýnda, çocukluk döneminin
yaþamsal bir öneme sahip olduðu belirtilmektedir (Alpay, 1990, s. 79; Yýlmaz,
1998, s. 248). Bu nedenle, okuma ilgisinin, çocukluk döneminde kazanýlmasý ve
ergenlik döneminde desteklenerek alýþkanlýk haline dönüþtürülmesi gerekmektedir. Okumanýn alýþkanlýk haline gelebilmesi için çocuðun okumayý bir zevk ve
gereksinim olarak algýlamasý önemlidir. Bamberger’in (1990, s. 8) Cleary’den
yaptýðý alýntýya göre, bireylerin boþ zamanlarýnda okuma etkinliðini tercih etmesi
ve gerçekleþtirmesi bakýmýndan 8-13 yaþlarý okumanýn altýn yýllarý olarak deðerlendirilmektedir.
Okuyan öðrenci; düþünen, yargýlayan, eleþtiren, bilgiye ve kütüphaneye
gereksinim duyan, çaðdaþ ve demokratik birey anlamýna gelmektedir. Okuma,
içinde bulunduðumuz çaðda da nitelikli bir yaþamýn önemli aracý olma özelliðini sürdürmektedir. Bir baþka deyiþle, okuma deðiþim sürecinin yok edemediði,
tam tersine sözü edilen deðiþim sürecine uyum saðlamanýn bir aracý haline
gelmektedir. Güçlü bir insan etkinliði olmasýna karþýn, okuma alýþkanlýðý da
diðer alýþkanlýklar gibi, yaþanan deðiþim sürecinden olumlu, olumsuz ya da hem
olumlu hem olumsuz biçimde etkilenebilmektedir. Özellikle, son on beþ yýlda
gerçekleþen ve hýzlanarak süreceði öngörülen teknolojik geliþmelerin en çok
etkileyeceði alýþkanlýklardan birisi “okuma” olabilecektir.
Geliþen teknoloji ile birlikte boþ zamanlarý deðerlendirme için sunulan etkinlikler nicelik olarak artarken, nitelik olarak da deðiþmiþtir. En ucuz eðlence, bilgilenme ve boþ zamanlarý deðerlendirme aracý olarak görülen kitap, gazete, dergi
gibi geleneksel kitle iletiþim araçlarýnýn yerini televizyon, radyo, bilgisayar,
VCD, DVD gibi araçlar almaya baþlamýþtýr. Toplumsal ve bireysel yaþamýmýzý
geliþtirici birçok sonuçlarýnýn yaný sýra sözü edilen yeni kitle iletiþim araçlarýnýn
sorun yaratabilecek etkilerinin olduðu da genelde kabul edilmektedir. Bu araçlar
bireylerde varolan bazý olumlu alýþkanlýk ve davranýþ biçimlerini deðiþtirebilmekte, yeni tutumlar geliþtirmektedir. Yarattýðý bu yeni tutum, davranýþ,
alýþkanlýklar ve bireyi edilgenleþtiren etkisi nedeniyle “elektronik dadýdan”,
“aptal kutusu” gibi adlandýrmalara konu olan televizyon, eðlence, eðitim ve boþ
zamanlarý deðerlendirmede neredeyse “biricik” araç niteliði taþýmaktadýr.
Bireylere ve dolayýsýyla çocuklara yeni fýrsat ve olanaklar yaratmakla birlikte
bazý sakýncalar getiren diðer teknolojik araç ise, bilgisayarlardýr. Çocuklarda yeni
bir yaþam biçimi yaratacak denli güçlü etkilere sahip bu iki aracýn, toplumsal ve
bireysel bir etkinlik/ alýþkanlýk olan okumayý etkilemesi olasý görünmektedir.
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Okuma Alýþkanlýðý
Okuma alýþkanlýðý, okumanýn bir anlamda otomatikleþmiþ bir davranýþa
dönüþtürülmesi olarak tanýmlanabilmektedir. Kýsaca tanýmlayacak olursak,
okuma alýþkanlýðý; “bireyin bir gereksinim ve zevk kaynaðý olarak algýlamasý
sonucu okuma eylemini yaþam boyu, sürekli, düzenli ve eleþtirel bir biçimde
gerçekleþtirmesidir” (Yýlmaz, 1993, s. 30). Okuma alýþkanlýðýnýn hem toplumsal
hem de bireysel düzeyde yararlarý söz konusu olmaktadýr. Çalýþmamýz kapsamýna daha uygun olduðu için okuma alýþkanlýðýnýn çocuk için bireysel yararlarýný
sýralayacak olursak, okuma alýþkanlýðý çocuðun;
• zihinsel geliþimine doðrudan katkýda bulunur;
• anadilini doðru ve yeterli bir biçimde kullanmasýný saðlar;
• kelime daðarcýðýnýn zenginleþmesine doðrudan yardým eder;
• saðlýklý ve güçlü bir kiþilik geliþtirmesine katkýda bulunur;
• iletiþim becerisinin güçlenmesine yardýmcý olur;
• eðitim ve öðretim baþarýsýný artýrýr.
Yukarýda sýralanan yararlarýn çocuðun zihinsel ve kiþilik geliþimi açýsýndan
son derece önemli olduðu söylenebilir. Ergenlik baþlangýcýnýn alýþkanlýklar ve
dolayýsýyla okuma alýþkanlýðý açýsýndan kritik bir aþama oluþu, yukarýda sýralanan
ve çocuk için yeni bir yaþam dönemi yaratmaya baþlayan özelliklerden kaynaklanmaktadýr. Olasýlýksal düþünme, akýl yürütme, soyut konularla ilgilenme ve
bundan zevk alma, nedensel bakabilme ve yorumlama gücü kazanmaya baþlama
çocuk için okuma alýþkanlýðý ile iliþkisini baþlatacak ve/ veya güçlendirecek özelliklerdir. Okudukça soyut düþünme gücü artacak, soyut düþünme gücü arttýkça
okumaya daha çok ilgi duyacaktýr.
Okuma alýþkanlýðý düzeyleri konusunda dünyada kabul edilen standart
ölçütler bulunmamaktadýr. Her toplum varolan uluslararasý yaklaþýmlarý kendi
kültürel ve toplumsal özelliklerini de gözönüne alarak bu konuda bazý ölçütler
geliþtirebilir. Bu çalýþmada özellikle ALA (1978) ve UNESCO’nun (Staiger,
1979) önerdiði ölçütlerden yararlanýlarak þu düzeyler temel alýnacaktýr:
1. Üst Düzey Okuyucu: Ayda 2 kitap veya daha fazla kitap okuyan okuyucu,
2. Orta Düzey Okuyucu: Ayda 1 kitap okuyan okuyucu,
3. Zayýf Okuyucu: 2 ayda 1 kitap veya daha az kitap okuyan okuyucudur.
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Kýsaca belirtecek olursak, çocuklar þu nedenlerle kitap okuyabilirler;
• Hoþlandýklarý için,
• Boþ zamanlarýný deðerlendirmek ve eðlenmek için,
• Eðitim baþarýlarýný artýrmak için,
• Okuyan kiþilere özendikleri ve onlara benzemek için,
• Anne, baba ve/ veya öðretmenleri istediði için,
• Toplum ve arkadaþ grubu içinde farklý bir statü ve kimlik kazanmak için.
Bu amaçlar bireyden bireye deðiþebildiði gibi, çoðu zaman birden fazla amaç
da söz konusu olabilmektedir.
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de okuma, okuma alýþkanlýðý, okuma problemleri ve çözüm önerileri, okuma hatalarý, okuma eðilimleri, okuma alýþkanlýðýný geliþtirmeye yönelik programlar, okuma alýþkanlýðý kazanýlmasýnda olumlu ve olumsuz etkileri olan aile, öðretmen, televizyon, bilgisayar, kütüphane gibi
faktörlere yönelik
çeþitli araþtýrmalar yapýlmakta ve çözüm önerileri geliþtirilmeye
1
çalýþýlmaktadýr.

Televizyon Ýzleme ve Okuma Alýþkanlýðý Arasýndaki Ýliþki
Yüzyýllar boyunca insanlar tarafýndan icat edilen her araç varolan kültürel,
toplumsal, ekonomik ve politik yapý üzerinde etkili olarak, toplumsal ve bireysel
tutum ve davranýþlarýn deðiþmesine veya yeniden þekillenmesine neden olabilmektedir. Tutum ve davranýþlardaki bu deðiþim bazen olumlu, bazen olumsuz,
bazen de hem olumlu hem olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.
Televizyon daha çok yetiþkinlere yönelik bir kitle iletiþim aracý, güçlü bir
bilgi aktarma, etkili bir öðrenme, dünyalarýn, kültürlerin ve insanlarýn bir araya
getirilmesi için hizmet veren, görüntüyü çocuðun ayaðýna getiren, evrene açýlma
isteðine uygun düþen, ayný anda göze ve kulaða hitap eden, ýþýk hýzýyla yayýlan,
þimdiki zamaný merkezine alan elektronik bir araçtýr (Aral ve Aktaþ, 1997, s.
105; Gürün, 1984, s. 144; Sayýn, 1999, s. 168).
Televizyonun çocuklarýn geliþimi üzerindeki etkileri incelenirken, çocuklarýn
1

Bu konuda bkz. Bayram, 1990; Bintz, 1993, s. 610-611, Boztepe, 2002, s. 143-146; Brooks ve diðerleri, 1997;
Devrimci, 1993, s. 119-120; Dökmen, 1994; Furi-Perry, 2003, s. 24; Luma, 2002, s. 2, 63, 112-114; Mavi ,
1995, s. 69, 108-109, 115; Özçelebi ve Cebecioðlu 1990; Stenberg, 2001, s. 1; Sullivan, 1991, s. 40; Þimþek,
2003, s. 58,112-113; Virgil, 1994, s. 53; Yýlmaz, 1995, s. 329, 331; Yýlmaz, 2000, s. 450, 457.
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geliþim ve iletiþim özelliklerine dikkat edilmesi ve bu iki konunun bütün olarak
ele alýnmasý gerekmektedir. Ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri de
televizyon izlemeyi etkilemektedir. “Ailelerin sosyo-ekonomik ve kültürel
düzeyi yükseldikçe çocuklarý ile ilgili eðitimsel deðerlerinin ve beklentilerinin
arttýðý ve çocuklarýný bu yönde yönlendirdikleri belirtilebilir” (Aral ve Aktaþ,
1997, s. 103). Televizyonun evde bulunduðu yer, izleyicinin yaþý, izleyicinin
eðitim ve kültür seviyesi, öðrenim durumu ve ailenin televizyon izleme alýþkanlýklarý televizyonun gücünü etkileyen faktörlerdir.
Genelde olumsuz etkileri ön plana çýkarýlan televizyonun teknolojik bir ürün
olarak toplumsal yaþamý geliþtirici etkisinin de olduðu söylenebilir. Televizyon
ile ayný anda dünyanýn farklý yerleþim birimlerinde bulunan çok sayýda insana
ulaþýlabilir. Ýnsanlar dünyadaki olaylardan anýnda haberdar olabilmektedir. Kiþi
televizyon izlerken eðlenmekte ve eðlenirken öðrenebilmektedir. Uydu yayýnlarý
coðrafi sýnýrlarý ortadan kaldýrarak, farklý kültürleri öðrenme fýrsatý vermektedir.
Televizyonda yayýnlanan programlarla, yaþanan olumsuzluklar sergilenmekte ve
böylece insanlarýn bilinçlenmesine yardýmcý olabilmektedir. Televizyon insanlarýn bakýþ açýsýný geniþletebilir. Ayrýca, televizyon ailenin bir arada zaman
geçirmesini saðlayan bir aile etkinliði olarak da düþünülebilir (Turam, 1996, s.
9). Televizyonun eðitimde kullanýlmasý ile çocuklar daha kolay öðrenmekte, dil
geliþimleri hýzlanmakta, sözcük hazineleri geniþlemektedir. Çocuklarýn bilgisini
artýrýrken, hayal güçlerini de geliþtirmektedir. Çocuk televizyon izlerken
oyalanýr, uslanýr ve anne babasý için sorun olmaktan çýkar. Böyle
düþünüldüðünde televizyon iyi bir avutucu, iyi bir çocuk bakýcýsýdýr (Yavuzer,
1994, s. 80). Çocuklara videokasetler ile daha kapsamlý deneyler gösterilebilir.
Televizyon seyreden çocuklar daha geliþmiþ bir görüntü bilincine ve bilgi
birikimine sahiptir (Turam, 1996, s. 46). Televizyon dünyadaki görüntüler ve
inanýþlar hakkýndaki kültürel tanýtýmlarýn geliþmesinde önemli bir rol oynamaktadýr (Groebel, 1998, s. 4). Televizyon, çeþitli ülkeler hakkýndaki düþünceler ve
görüntülerle çocuklarýn ilgisini çekerek, onlarda öðrenme isteðinin artmasýna
yardýmcý olmakta, kendi düþüncelerini mantýklý ve düzgün bir biçimde ifade
etmelerini saðlamaktadýr.
Televizyon bilinçli kullanýldýðýnda, kolay bir öðrenme yöntemi olmasýna
karþýn, kaçýþ ve dinlenme aracý olarak da kullanýlýr (Evra, 1998, s. 30).
Televizyon ve bilgisayar gibi yeni görsel kitle iletiþim araçlarý çocuklarýn fiziksel, psikolojik ve sosyal geliþimine olumlu etkilerinin yanýnda olumsuz etkileri
olabilmektedir. Çocuklar yetiþkinlere göre izlediklerinden daha fazla etkilenirler,
izlediklerini sorgulama ve deðerlendirme becerileri henüz yeterince
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geliþmemiþtir. Amerika Birleþik Devletleri’nde (ABD) yapýlan araþtýrmaya göre
8-16 yaþ arasýndaki çocuklarýn %60’nýn kendi odasýnda televizyonu olduðu, televizyon izlemenin hareket gerektirmeyen pasif bir etkinlik olmasý nedeniyle, konsantre güçlüðünün oluþmasýna neden olduðu anlaþýlmýþtýr (“Televizyon çocuklarý
uyuþturuyor”, 2004).
Televizyon, çocuklarýn duyarsýzlaþmasýna, þiddet içeren saldýrgan
davranýþlarda bulunmalarýna, konsantrasyon sorunlarý yaþamalarýna, saðlýksýz
beslenme alýþkanlýklarý edinmelerine, dünya ile ilgili gerçek dýþý düþüncelere
sahip olmalarýna, bilinçsiz bir tüketici olmalarýna, yanlýþ kiþilerle özdeþim kurmalarýna, hayal güçlerinin, okuma ve yazma becerilerinin zayýflamasýna neden
olabilir (Berkowitz ve Rogers, 1986, s. 62, 67, 69; Evra, 1998, s. 32-33, 128;
Greenfield, 1984, s. 49; Gunter ve Mcalleer, 1997, s. 24, s. 173; Holtzman ve
Lagunes, 1981, s. 22; Koolstra, Voort ve Kamp, 1997, s. 32, 128, 133). Turam’ýn
(1996, s. 27) da belirttiði gibi popüler kültürün oluþmasýný saðlayan televizyon
insanlarýn boþ zamanlarýný doldurarak yaratýcý, sosyal ve kültürel etkinliklere
zaman ayýrmalarýna meydan vermeyebilir. Televizyon kitap okuma gibi beceri
geliþtirici ve yaratýcý etkinliklerin yerini alabilmektedir (Aral ve Aktaþ, 1997,s.
104-105; Beentjes ve Voort, 1988, s. 393-395; Groebel, 1998, s. 4).
Gagne (1992), televizyonun çocuklarýn okuma davranýþlarýný geliþtirdiði,
okuma kategorilerini yükselttiði, kitap seçimlerine yardýmcý olduðu, televizyon
izlemenin eðlence amacýyla okuma üzerinde etkili olduðunu, televizyonun
çocuklarý okumaya yönlendirebilecek bir araç olduðunu savunmaktadýr.
Okumayý olumlu bir etkinlik olarak sunan, içeriði ve düzeyi izleyenlere göre
uygun olan film, belgesel, reklam vb. programlar izleyenlerde okumaya karþý
istek yaratabilir. Özellikle, kendilerini bir model ile özdeþleþtiren çocuklar için
televizyonda gördükleri okuyan kahramanlar onlarda okuma konusunda olumlu
etkiler yaratacaktýr. Kýsaca belirtmek gerekirse, televizyonun çocuklarýn okuma
alýþkanlýklarý üzerinde olumlu etkiye sahip olmasýnýn büyük ölçüde televizyon
programlarýnýn içeriði ve niteliði ile yakýndan ilgili olduðu açýktýr. Niteliksiz televizyon yayýnlarýnýn çocuklarýn okuma alýþkanlýklarýný olumlu etkilemesi beklenemez. Türkiye’de çocuklara yönelik televizyon yayýnlarýnýn niteliði konusunda
olumlu bir yapýnýn olduðunu söylemek güç görünmektedir. Radyo Televizyon
Üst Kurulu’nun çocuklara yönelik televizyon yayýnlarý ile ilgili yaptýðý kamuoyu
araþtýrmasý sonucunda; çocuklara yönelik mevcut yayýnlarýn yeterli düzeyde
olmadýðý belirtilirken, anketi yanýtlayanlarýn %98’i çocuklarý eðitici yönde
kaliteli programlar yapýlmasýný istediklerini dile getirmiþlerdir (RTÜK, 1997, s.
5-6). Ayrýca, ankete katýlanlarýn %74’ü çocuklara yönelik mevcut yayýnlarýn
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yeterli düzeyde olmadýðýný söylemiþtir (RTÜK, 1997, s. 20). Görüldüðü gibi,
Türkiye’de toplumun %74’ü çocuklarýna yönelik televizyon yayýnlarýný yetersiz
bulmaktadýr. Bu yetersiz yapý ile Türkiye’de televizyonun okuma alýþkanlýðý
konusunda olumlu etki yaratmasýný beklemek güç görünmektedir.
Televizyonun okuma alýþkanlýðý üzerine olumsuz etkisi genelde daha güçlü
bir eðilim olarak göze çarpmaktadýr. Yapýlan çeþitli araþtýrmalara göre öðrencilerin ve ailelerinin televizyon izleyerek harcadýklarý zamanýn, öðrencilerin
okuma alýþkanlýklarý üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduðu görülmüþtür
(Beentjes ve Voort, 1988, s. 390-395; Woolf, 1980). Televizyonun okuma
alýþkanlýðýna olumsuz etkisinin temel boyutlarýndan birisinin, televizyonun
bireylerde genelde okumayý çok fazla içermeyen, görselliðe dayalý yeni bir
yaþam tarzý (yaþama biçimi) yaratmasý olduðu söylenebilir. Bu anlamda, FuriPerry (2003, s. 24) günümüz gençlerinin televizyon ekranlarýna mýhlanmýþ,
çevrimiçi sohbet odalarý tarafýndan büyülenmiþ, video oyunlarý baðýmlýsý olduklarýný, gerekli olmadýkça okumaktan kaçtýklarýný ve okumayý sevmediklerini
belirtmektedir. Bir televizyon programýnda kamera açýsý, kiþi ve hareketler üç
saniyede bir deðiþmektedir. Ýzleyicilerin algýladýklarýný seçme, ayýklama ve
deðerlendirme için zamaný yoktur. Ýzleyicinin dikkatini toplayabilmek için görsel
imajlar ve çarpýcý sesler devamlý deðiþtirilerek verilir. Böylece bireyler bilgiyi
“küçük birimler” halinde almaktadýr. Bu durum insanlarýn bir noktada uzun süreli dikkat toplamasýný ve konsantrasyonunu zorlaþtýrmaktadýr. Çocuklar bilgiyi
küçük parçalar halinde almaya alýþtýklarýndan öðretmenlerini dinlemekte, kitap
okumakta zorlanmakta ve konsantrasyon sorunu yaþamaktadýrlar (Canter, 1998,
s. 6). Sözü edilen bu durumun çocuklarda giderek yeni bir algýlama biçimi
yaratabileceði ve bu yeni algýlama biçiminin de okumayý çekici ve kolay bir
etkinlik olarak kabul etmeyeceði öngörülebilir. Ayrýca, televizyon çocuklarý düþ
ve zihin tembelleri olmaya yöneltmektedir (Turam, 1996, s. 47).
Televizyonun okuma alýþkanlýðý üzerindeki olumsuz etkisinin önemli nedenlerinden birisi de, onun genelde çok zaman alýcý/ çalýcý niteliðidir. Yapýlan
araþtýrmalar çocuklarýn televizyon izlemeye, kitap okuma, müzik, resim etkinliklerine göre daha fazla zaman ayýrdýklarýný, sosyo-ekonomik açýdan alt düzeydeki çocuklarýn daha uzun süre televizyon seyrettiklerini ve az okuduklarýný, televizyon izlemenin çocuklarýn boþ zamanlarýný azaltmasý nedeniyle okuma alýþkanlýðý üzerinde olumsuz etkiye sahip olduðunu göstermiþtir (Aral ve Aktaþ, 1997,
s. 104-105; Beentjes ve Voort, 1988, s. 401; Hampton, 1985; Smith, 1982).
Dikkat çekilmesi gereken diðer bir nokta ise, televizyon yayýnlarýndaki, þiddet ve saldýrgan görüntülerdir. Araþtýrma sonuçlarýna göre, televizyonun çocuk-
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larýn yaþamlarýnda þiddetin, saldýrgan davranýþlarýn oluþmasýnda etkili olduðu,
çocuklarýn televizyon izleyebileceði saatlerde onlarý þiddet kullanmaya özendirecek, þiddet görüntüleri içeren programlara yer verildiði belirlenmiþtir (Groebel,
1998, s. 4; Özdiker ve diðerleri, 1997, s. 2-14; RTÜK, 1997, s.12-14). Okuma
alýþkanlýðýný, genelde bireylere, özellikle de çocuklara insanlar arasý iliþkilerde
sorunlarýný iletiþimle, konuþarak, deðerlendirip tartýþarak çözme becerisini
geliþtiren bir etkinlik olarak düþünmek yanlýþ olmayacaktýr. Oysa içeriði genelde
denetlenemeyen televizyon yayýnlarý, þiddet öðesini bolca kullanmakta, kiþilere
sorunlarýný çözme yolu olarak þiddeti önerebilmektedir. Þiddeti bir sorun çözme
aracý olarak benimseyen çocuklarýn, bilgiyi, dolayýsýyla okumayý sorun çözme
aracý olarak kabul etmesi ve kullanmasý güçleþmekte, böylece okumaktan uzaklaþmaktadýr.

Bilgisayar Kullanma ve Okuma Alýþkanlýðý Arasýndaki Ýliþki
Günümüzde çocuklarýn okuma alýþkanlýðý üzerinde olumlu ve / veya olumsuz
etkisi olan, televizyondan daha çekici ve popüler olan görsel-iþitsel kitle iletiþim
araçlarýndan biri de bilgisayardýr. Bilgisayarlar çok miktardaki veriyi kýsa sürede
iþleyen araçlardýr (Stephens ve Treays, 1999, s. 4). Anne ve babalar teknolojinin,
eðitimin ve öðretimin niteliðini artýracaðýna inanmakta, buna baðlý olarak da her
ebeveyn çocuðuna kiþisel bilgisayar almak için maddi koþullarýný zorlamaktadýr.
Ancak, birçok anne ve babanýn yeni teknolojiyi nasýl kullanacaklarýný
bilmemeleri, çocuklarýn bilgisayarý eðitimden çok eðlence amacýyla kullanmalarý, ailelerin denetim eksikliði, genç ve esnek zihinlerin evde ve okulda
zamanlarýnýn büyük bir bölümünü bilgisayar ekraný önünde geçirmelerine neden
olmaktadýr. Her teknolojik ürün gibi bilgisayarlarýn da çocuklarýn zihinsel,
bedensel, ruhsal ve toplumsal geliþimleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin
olacaðý söylenebilir. Etkinin olumlu ve olumsuzluðunu belirleyecek unsurlarýn
en baþta bilgisayar kullaným süresi, bilgisayar kullaným amaçlarý, ailelerin ve
diðer ilgililerin bu konudaki yaklaþýmlarý olduðu söylenebilir.
Çocuklar bilgisayarý Ýnterneti kullanmak, oyun oynamak, eðitim ve öðretim
amacý ile kullanmaktadýr. Bilgisayarýn ve Ýnternetin yalnýz baþýna çok az eðitimsel deðere sahip olduðu söylenebilir. Ancak, teknoloji iyi kullanýldýðýnda, çocuklara eriþemeyecekleri çok geniþ bir bilgi deposunu kullanmalarýna izin verir.
Kiþilerin ýrk, renk ve etnik özelliklerini ortadan kaldýrarak, önyargýsýz bir iletiþim
kurulmasýný ve ortak bir dünya kültürünün oluþmasýna yardýmcý olabilir. Diðer
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bir deyiþle, gerçek çalýþma gruplarý ve uluslararasý e-posta arkadaþlarý ile kýtasal
köprüler parçalanýr (Akgül, 1995; Brant, 2003, s. 54). Buna karþýn, Birkets
(2004, s. 51) bilgisayarýn okuma alýþkanlýðýný gerilettiðini; Lieberman (1986) ise,
bilgisayar oyunlarýnýn okumadan alýnan zevkin azalmasýna, okuma baþarýsýnýn
düþmesine neden olduðunu dile getirmektedirler. ABD’de yapýlan bir araþtýrmada deneklerin %37’si teknolojinin okumayý azalttýðýný belirtmiþlerdir (Brant,
2003, s. 53).
Televizyon gibi çocuðun toplumsallaþmasýna olumsuz etkileri olabilen bilgisayar da, çocuklarýn þiddet içeren saldýrgan davranýþlarda bulunmalarýna, fikir
hýrsýzlýðý yapmalarýna, aile iliþkilerinin, konuþma, yazma becerilerinin zayýflamasýna, bedensel rahatsýzlýklar ve konsantrasyon sorunlarý yaþamalarýna neden
olabilir (Greenfield, 1984, s. 147; Healy, 1999, s. 123-124; Lieberman, 1986).
Ýnternetin son zamanlarda kuþkulu ve þüpheli bir kaynak olduðu, öðrencilerin
fikir hýrsýzlýðý yapmasýný ve kopya çekmesini kolaylaþtýrdýðý belirtilmektedir
(Hastings, 2003, s. 55). Önemli bir baþka nokta ise, çocuklarýn Ýnternet ortamýndaki bilgilerin güvenirliði ve doðruluðunu deðerlendirme becerisine sahip olmamalarýdýr (Hirsch, 1999, s. 1266-1267). Bilgisayar, çocuklarýn yazma ve dil
becerilerinin geliþmesini olumsuz etkilemektedir (Greenfield, 1984, s. 147).
Çünkü öðrenciler kompozisyon ve yaratýcý yazý çalýþmalarýný bilgisayarda, bilgisayarýn kelime iþlemci özelliðinden yararlanarak yazabilmektedirler. Dilbilgisi
için zihinsel bir çaba göstermelerine ve zaman harcamalarýna gerek kalmadýðýný
düþünebilirler. Çünkü bilgisayar gerekli düzeltmeleri otomatik olarak yapmaktadýr. Bilgisayarýn, okumadan alýnan zevkin azalmasýna, okuma baþarýsýnýn
düþmesine, kitap okumaya ayrýlan zamanýn azalmasýna, hayal gücünün gerilemesine ve sýk televizyon izlenmesine de yol açabileceði öne sürülmektedir
(Beentjes, Koolstra, Marseille ve Voort, 2001, s. 109-110; Birkets, 2004, s. 51;
Brant, 2003, s. 53; Markoff, 2000; O’Toole, 2000, s.1,7). Sonuç olarak, televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanýn çocuklarýn kitap okuma, müzik dinleme, arkadaþlarý ile oynama, resim yapma gibi yaratýcý etkinliklere ayýrdýklarý
zamanýn yerini aldýðýný söyleyebiliriz.
Bilgisayar da televizyon gibi çocuklarýn genelde yaþama tarzýný deðiþtirdiði,
diðer etkinliklere ayýracaðý zamaný aldýðý ve yaratýcýlýðý zayýflattýðý için okuma
alýþkanlýklarýný olumsuz etkileyebilmektedir. Yapýlan bir araþtýrmada “Teknoloji
hangi etkinlikleri yapmanýzý azalttý” sorusuna verilen yanýtlara göre, çocuklarýn
%37’si okuma, %29’u oyun oynama, %27’si spor yapma ve %8’i bir müzik
enstrümaný çalma etkinliklerini azalttýðýný belirtmiþtir (Brant, 2003, s. 53).
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Araþtýrmanýn Amacý, Kapsamý ve Yöntemi
Yapýlan araþtýrmanýnýn amacý, televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanýn
ilköðretim 5. sýnýfa giden ve ailelerin sosyo-ekonomik durumu yüksek öðrencilerin okuma alýþkanlýklarý üzerinde etkisi olup olmadýðýný, varsa bu etkinin
nedenlerini, niteliðini ve düzeyini belirlemektir.
Araþtýrmada betimleme yöntemi kullanýlmýþtýr. Okuma, çoðunlukla “okul
çocukluðu” döneminde þekillenmeye baþladýðý ve “buluð veya ergenlik baþlarý”
döneminde alýþkanlýk haline dönüþtürülebildiði için, çalýþmada ilköðretim beþinci sýnýf öðrencileri seçilmiþtir. Çalýþmanýn alanýný Özel Bilkent Ýlköðretim Okulu
ve Çankaya Ýlköðretim Okulu beþinci sýnýf öðrencileri oluþturmaktadýr. Ayrýca,
araþtýrmanýn gerçekleþtirilebilmesi için evinde bilgisayara sahip öðrencilere
eriþilmesinin gerekliliði nedeniyle, çoðunlukla sosyo-ekonomik düzeyi yüksek
ailelerin çocuklarýnýn eðitim gördükleri bir devlet okulu olan Çankaya Ýlköðretim
Okulu seçilmiþtir. Araþtýrma 2005 yýlýnda gerçekleþtirilmiþtir. Araþtýrmanýn
evrenini Ankara Büyükþehir Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan ilköðretim okulu
beþinci sýnýf öðrencileri oluþturmaktadýr. Evreni oluþturan toplam öðrenci sayýsý
59 614’tür (N. Çelenk, Kiþisel Ýletiþim, 16 Mayýs 2005). Örnekleme alýnan
öðrenci sayýsý ise toplam 222’dir. Çýngý’ya (1990, s. 264) göre, 0,95 güven
düzeyi ± 0,04 hoþgörü miktarýna göre evreni temsil etmesi gereken örneklem
sayýsý 216’dýr. Örneklemimiz 222 olduðundan evreni temsil etmektedir.
Veri toplama tekniði olarak anket uygulanmýþtýr. Anket sonuçlarý SPSS
(Statistical Package of Social Science) istatistik programý ile deðerlendirilmiþtir.
Ayrýca, anket uygulama sýrasýnda öðrenci ve öðretmenlerle görüþme yapýlmýþtýr.

Bulgular ve Deðerlendirme2
Bu bölümde, 222 öðrencinin anket sorularýna verdikleri yanýtlar deðerlendirilerek yorumlanmaktadýr. Elde edilen bulgular ile öðrencilerin kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma durumlarý saptanacak, daha sonra ise bunlarýn arasýndaki iliþkiler irdelenmeye çalýþýlacaktýr.

2

Daha ayrýntýlý ve kapsamlý deðerlendirme ve sonuçlar için bkz. Aksaçlýoðlu, 2005.
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Öðrencilerin Kitap Okuma Durumlarý
Araþtýrmanýn temel konusunu oluþturan öðrencilerin kitap okuma durumlarý;
okuma sýklýðý ve okuma nedenleri baðlamýnda ele alýnmýþtýr. Öðrencilerin okuma
sýklýðýna iliþkin veriler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Öðrencilerin Okuma Sýklýðý

Genelde deðerlendirilecek olursa, anket uygulanan öðrencilerin okuma
durumlarýnýn olumlu bir görüntü sergilediði söylenebilir. Hiç kitap okumayan ve
az okuyan öðrenci oranýnýn düþüklüðü, orta ve üst düzey oranýnýn yüksekliði
sözü edilen olumlu görüntünün dayanaðýný oluþturmaktadýr. Öðretmenlerden
edindiðimiz bilgilere göre, bu olumlu durumda kitap okumanýn okul eðitim
programlarýnda zorunlu olmasýnýn ve eðitimcilerin bu konuda gerçekten duyarlý
davranmalarýnýn temel etken olduðu anlaþýlmaktadýr.
Öðrencilerin kitap okuma durumlarýnýn ortaya konulmasý açýsýndan ele alýnmasý gereken bir baþka boyut kitap okuma nedenleridir. Buna iliþkin tablo (Tablo
2) aþaðýdadýr.
Tablo 2. Öðrencilerin Kitap Okuma Nedenleri

Bu verilere göre, öðrencilerin yarýya yakýnýnýn hoþlandýklarý için okuduklarý,
bunu iyi bir boþ zaman etkinliði olmasý ve derslere katký saðlamasý amacýyla okumanýn izlediði görülmektedir. Bu sýralamaya dayanarak, öðrencilerin kitap
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okuma nedenlerinin okuma alýþkanlýðý olgusu açýsýndan olumlu olduðu
söylenebilir.

Öðrencilerin Televizyon Ýzleme Durumlarý
Araþtýrmamýzýn temel konusunu oluþturan parçalardan birisi de öðrencilerin televizyon izleme durumudur. Bu baþlýk altýnda öðrencilerin televizyon izleme sýklýðý incelenmiþtir. Anket bulgularýna göre öðrencilerden %35,1’nin (78) kendi
odasýnda televizyonu varken, %64,9’nun (144) yoktur. Öðrencilerin hafta içi ve
hafta sonu televizyon izleme sýklýðý ile ilgili veriler aþaðýda Tablo 3’de gösterilmiþtir.
Tablo 3. Öðrencilerin Hafta Ýçi- Hafta Sonu Televizyon Ýzleme Sýklýðý

Bu verilere göre, öðrencilerin yaklaþýk üçte birinin hafta sonu televizyon
baðýmlýsý haline geldiði, bu oranýn önemli olduðu, 2-3 saat televizyon izleme
oranýnda oldukça yüksek olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayrýca, öðrenciler için az sayýlmayacak günde 2-3 saat televizyon izleme sýklýklarýnýn hem hafta içi hem de
hafta sonu yüksek oluþu dikkati çekmektedir.

Öðrencilerin Bilgisayar Kullanma Durumlarý
Araþtýrmamýzda öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýklarýný etkileyeceði
düþünülerek ele alýnmasý planlanan bir diðer öðe de bilgisayar kullanýmýdýr.
Öðrencilerin bilgisayar kullaným sýklýklarýný gösteren veriler Tablo 4’de yer
almaktadýr.
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Tablo 4. Öðrencilerin Hafta Ýçi – Hafta Sonu Bilgisayar Kullanma Süresi

Buna göre hafta sonu bilgisayar kullanma sýklýðý, hafta içine göre çok daha
yüksektir. Öðrencilerin yarýdan fazlasýnýn (%56,8) hafta sonu günde 2 saat ve
üzerinde bilgisayar kullandýðý görülmektedir. Kullaným süresinin hafta sonu yükselmesinde temel etkenin, öðrencilerin boþ zamanlarýnýn artmasý olduðu
söylenebilir.

Öðrencilerin Bilgisayar Kullanma Amaçlarý
Öðrencilerin bilgisayarý kullanma amaçlarý Tablo 5’de ayrýntýlý olarak gösterilmiþtir.
Tablo 5. Öðrencilerin Bilgisayar Kullanma
Amaçlarý

Anketi yanýtlayan öðrencilerin bilgisayarý aðýrlýklý olarak oyun oynamak ve
ödevlerini araþtýrmak (%27,5), oyun oynamak (%19,5), oyun oynamak ve ödev
yazmak (%17,1) amacýyla kullandýklarýný, %5,8’i (13) diðer seçeneði altýnda; bilgisayarý sohbet ve internette dolaþmak (1), sohbet ve okul ödevlerini araþtýrmak
(1), e-posta ve okul ödevlerini araþtýrmak (1), e-posta ve ödev yazmak (3), ödev
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yazmak ve internette dolaþmak (3), ödev araþtýrmak ve internette dolaþmak (4)
amacýyla kullandýklarýný belirtmiþlerdir. Ýçinde “oyun oynamak” amacýnýn
olmadýðý seçeneklerin (sohbet, ödev yazmak, Ýnternette dolaþmak, ödev araþtýrmak) toplam oranýnýn %16,6’da kalmasý, oyun oynamanýn tek baþýna ya da diðer
amaçlarla birlikte yer aldýðý seçeneklerin toplam oranýnýn ise %76,7 olmasý
dikkat çekicidir. Bilgisayar kullanýmýnda öðrenciler için birinci sýradaki amacýn
“oyun oynamak” olduðu rahatlýkla söylenebilir.

Öðrencilerin Boþ Zaman Etkinlikleri Olarak Kitap Okuma, Televizyon Ýzleme ve
Bilgisayar Kullanma Tercihleri
Öðrencilerden boþ zaman etkinliði olarak kitap okumak, televizyon izlemek ve
bilgisayar kullanmak arasýnda bir tercih sýralamasý yapmalarý istenmiþtir.
Araþtýrmamýz açýsýndan sýralama ve sýralamadaki oranlarýn büyük önem taþýyacaðý düþünülmüþtür.
Tablo 6. Öðrencilerin Boþ Zaman Etkinlikleri Olarak Kitap Okuma, Televizyon Ýzleme ve
Bilgisayar Kullanma Tercihleri

Tablo 6’ya göre, öðrencilerin boþ zamanlarýnda yapmayý tercih ettikleri ilk üç
etkinlik sýrasýyla bilgisayar kullanmak (%37,8), televizyon izlemek (%35,6) ve
kitap okumaktýr (%26,6). Anketi yanýtlayan öðrencilerin çoðunluðu ilk sýrada
(%73,4) bilgisayar kullanmayý ve televizyon izlemeyi tercih ederken, sadece
%26,6’lýk kýsmýnýn kitap okumayý ilk sýrada tercih ettiði Tablo 6’da görülmektedir. Kuþkusuz, öðrencilerin boþ zamanlarýnda gerçekleþtirdikleri baþka etkinlikler de vardýr. Ancak, araþtýrmamýz açýsýndan bu üç etkinlik arasýnda bir seçim
/ sýralama yapmalarý, kitap okumanýn onlar için hem bilinçlerinde hem de uygulamada hangi sýrada olduðunu ortaya çýkarmada son derece önemlidir. Elde
edilen verilere göre, kitap okuma öðrencilerin boþ zamanlarýnda yapmak istediði
bu üç etkinlik arasýnda son sýrada yer almaktadýr. Yani, bilgisayar kullanma ve
televizyon izleme öðrencilerin kitap okumaya göre daha öncelikli tercih ettikleri
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etkinliklerdir. Önceliði bu etkinliðe vermelerinin, kitap okuma alýþkanlýklarýný
etkilemeyeceðini düþünmek ise olasý görünmemektedir. En azýndan zaman öðesi
açýsýndan bu etkinin olacaðý söylenebilir.

Öðrencilerin Televizyon Ýzleme ve Kitap Okuma Durumlarý Arasýndaki Ýliþki
Öðrencilerin televizyon izleme sýklýðý ve okuma sýklýðý arasýndaki iliþki Tablo
7’de verilmiþtir.
Tablo 7. Öðrencilerin Kitap Okuma Sýklýðý ve Televizyon Ýzleme Sýklýðý

Öðrencilerin televizyon izleme durumlarýnýn onlarýn okuma sýklýklarýný nasýl
etkilediðine yönelik Tablo 7’de yer alan verileri deðerlendirirken “çok izleme”
ve “çok okuma” seçeneklerine dikkat çekmek gerekmektedir. Buna göre, günde
0-1 saat, yani az televizyon izleyen öðrencilerin yaklaþýk %60’ý çok kitap okuyan
(etkin okuyucu) okuyucu olduðu, oysa bu oranýn günde 4 saat ve daha fazla televizyon seyreden öðrencilerde %45,1’e düþtüðü görülmektedir. Buna baðlý olarak,
günde 0-1 saat televizyon izleyen öðrencilerinde seyrek ve orta sýklýkla okuyanlarýn oraný toplam %40,9 iken, bu oran günde 4 saat ve daha fazla televizyon
izleyen öðrenciler için %55’e yükselmektedir. Günde 2-3 saat televizyon izlemenin (orta izleme süresi) öðrencilerin okuma sýklýðýný, 4 saat ve daha fazla
izleme seçeneðine göre daha az olumsuz etkilediði de anlaþýlmaktadýr.
Dolayýsýyla, çok televizyon izlemenin okumayý olumsuz yönde etkilediði
söylenebilir.
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Öðrencilerin Bilgisayar Kullanma ve Kitap Okuma Durumlarý Arasýndaki Ýliþki
Bilgisayar kullanma süresinin, öðrencilerin kitap okuma sýklýklarýna etkisini
belirlemek amacýyla elde edilen veriler aþaðýda Tablo 8’de sunulmuþtur.
Tablo 8. Öðrencilerin Kitap Okuma Sýklýðý ve Bilgisayar Kullanma Sýklýðý

Buna göre, 0-1 saat ve 2-3 saat bilgisayar kullanan öðrencilerin yaklaþýk
%60’ý ayda 2 kitap ya da daha fazla kitap okurken (etkin okuyucu iken), 4 saat
ve daha fazla bilgisayar kullanan öðrenciler için bu oran %35,5 düþmektedir. Hiç
okumadýðýný belirten bir öðrenci ise 4 saat ve daha fazla bilgisayar kullanmaktadýr. Günde 0-1 saat bilgisayar kullanan öðrenciler ile 2-3 saat kullanan öðrenci
gruplarýnda “çok okuma” (ayda 2 kitap ve daha fazla) seçeneði en yüksek orana
sahip iken, günde 4 saat ve daha fazla bilgisayar kullanan öðrenciler için bu
seçenek ikinci sýradadýr. Tablo 8’in verilerine dayanarak, uzun süre bilgisayar
kullanan öðrencilerin kitap okuma sýklýklarýnýn düþtüðü ve bu iki deðiþken
arasýnda ters orantýlý bir iliþki olduðu söylenebilir. Bir baþka deyiþle, bilgisayarý
az kullanan öðrencilerin daha çok kitap okuduklarý görülmektedir.

Öðrencilerin Yeterince Kitap Okumama Nedenleri Olarak Televizyon Ýzleme ve
Bilgisayar Kullanma
Araþtýrma hipotezimizin doðrudan sýnanmasýna yönelik olan ve öðrencilerin
neden yeterince kitap okumadýklarý sorusuna verdikleri yanýtlardan oluþan veriler
Tablo 9’da yer almaktadýr.
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Tablo 9. Öðrencilerin Kitap Okumama Nedenleri

Öðrencilerin neden yeterince kitap okumadýklarýna yönelik veriler içeren
tablo (Tablo 9) incelendiðinde televizyon izleme ve bilgisayar kullanma ile ilgili
nedenlerin ilk üç sýrayý aldýðý görülmektedir. Öðrencilerin %55’i yani yarýdan
fazlasý televizyon ve bilgisayar öðesi nedenleriyle yeterince kitap okumadýðýný
belirtmiþtir. Yeterince kitap okuduðunu düþünen %32’lik oran ayrý tutulduðunda
ise, yeterince kitap okumadýðýný düþünen %68 oranýndaki öðrenci grubunun
%55’nin okumama nedeninin televizyon izleme ve bilgisayar kullanma ile ilgili
olmasý oldukça dikkat çekicidir.
Yeterince kitap okumamada televizyon izleme ve bilgisayar kullanma dýþýndaki nedenlerin etkisinin %13,1 düzeyinde kalmasý, öðrencilerin yeterince kitap
okumama durumlarýnda televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanýn baþlýca
etkenler olduðunu ortaya koyar niteliktedir. En azýndan öðrencilerin böyle
düþündüðü söylenebilir. Burada, %32 oranýnýn da öðrencinin yeterince
okuduðunu düþünmesi, kitap okuyan öðrencilerin önemli bir bölümünün de
yeterince okuduklarýný düþündükleri, bunun farkýnda olduklarýný da ortaya koymaktadýr. Bu farkýnda olma olumlu bir durum olarak deðerlendirilebilir.

Daha Az Televizyon Ýzleme ve Bilgisayar Kullanmanýn Daha Çok Kitap
Okumaya Etkisi
Öðrencilerin kitap okumama nedenleri ile ilgili tabloda (Tablo 9) sunulan verileri ve bu verilerin ortaya çýkardýðý durumu desteklemek için sorulan daha az
televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanýn daha çok kitap okumayý saðlayýp
saðlamayacaðý ile ilgili öðrenci düþünceleri Tablo 10’da gösterilmiþtir.
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Tablo 10. Daha Az Televizyon Ýzleme ve Bilgisayar Kullanma Daha Çok Kitap Okuma Ýliþkisi

Öðrencilerin %56,8’si (126) daha az televizyon izleme ve bilgisayar kullanmanýn daha çok kitap okumayý saðlayacaðýný belirtirken, %43,2’si (96) daha
fazla kitap okumayý saðlamayacaðýný belirtmiþtir. Bu veriler, öðrencilerin yarýdan çoðunun televizyon izleme ve bilgisayar kullanmayý az kitap okumanýn bir
nedeni olarak gördüðünü ortaya koymaktadýr. Ayrýca, bu oran Tablo 9’da yeterince kitap okumamalarýnda televizyon ve bilgisayarý neden olarak düþünen
%55’lik öðrenci oraný ile tutarlýdýr.

Kitap, Bilgisayar Oyunu ve Televizyon Kahramanlarý Konusunda Öðrencilerin
Düþünceleri
Okuduklarý, izledikleri ya da oyunlarýn içinde yer alan kahramanlardan etkilenmenin öðrencileri o etkinliði gerçekleþtirmeye daha çok yönelteceði sayýltýsýyla
sorduðumuz soruya öðrencilerin verdikleri yanýtlara göre oluþturulan tablo
(Tablo 11) aþaðýdadýr.
Tablo 11. Öðrencileri Etkileyen Kahramanlar

Buna göre, anketi yanýtlayan öðrencilerin %48,2’si okuduðu kitaplarda yer
alan kahramanlardan, %31,1’i televizyonda gördüðü kahramanlardan, %20,7’si
bilgisayar oyunundaki kahramanlardan etkilendiklerini belirtmiþtir. Öðrencilerin
en büyük bölümünün (%48,2) en çok etkilendikleri kahramanlarýn kitaplarda
okuduklarý olduðunu belirtmeleri bu alýþkanlýk açýsýndan son derece olumlu bir
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durum olarak deðerlendirilebilir. Ayrýca, kitap kahramanlarýnýn öðrencilerde
daha kalýcý etki yarattýðý anlaþýlmaktadýr. Ancak, en çok kitap kahramanlarýndan
etkilenmelerine karþýn, öðrencilerin en çok gerçekleþtirdikleri etkinlikler arasýnda kitap okumanýn son sýrada olmasý bir çeliþki gibi görünmektedir. Bu durum
öðrencilerin kahramanlara iliþkin bu etkilenmeyi kitap okumaya yeterince yansýtmadýklarý, daha açýkçasý, bu üç etkinlik içinde okumayý birinci sýraya çýkarmaya yetmediði biçiminde yorumlanabilir. Ancak, çok okuyan öðrenci oranýnýn
%56,8 olduðu gözönüne alýnýrsa %48,2’lik kitap kahramanlarýndan etkilenme
oranýnýn önemli ölçüde tutarlýlýk gösterdiði de görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Araþtýrmada gerçekleþtirilen anket uygulamasý ile elde edilen bulgulara dayanarak þu sonuçlarý sýralamak olanaklýdýr:
1. Öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýklarý olumlu bir görüntü ortaya koymaktadýr. Öðrencilerin “etkin okuyucu” ya da “orta düzey okuyucu”
olduklarý anlaþýlmýþtýr. Okuma alýþkanlýðýna sahip olmayan öðrenci yok denecek
kadar azdýr. Zayýf okuma alýþkanlýðýna sahip öðrenci oraný da düþüktür.
Kýsacasý, araþtýrma kapsamýna alýnan öðrenciler genelde güçlü ve orta düzey
okuma alýþkanlýðýna sahiptirler. Ancak öðrencilerin yarýya yakýnýnýn “etkin
okuyucu” olduklarý gerçeði gözden kaçýrýlmamalýdýr. Hedeflenmesi gereken
sýklýðýn “etkin okuyuculuk” olduðu dikkate alýnýrsa bu oran küçük bir oran
deðildir. Türkiye gerçekliðinde olumlu sayýlabilecek bu araþtýrmaya ait
okuma oranlarý “olmasý gerekene” göre deðerlendirildiðinde olumsuzluklar
içeren bir hal almaktadýr. Bu görece olumlu durumun araþtýrmaya dahil edilen
okullara özgü eðitim anlayýþý, öðretmenin niteliði, okulun olanaklarý, okuma
alýþkanlýðýna iliþkin okul ve öðretmen duyarlýlýðý, ailelerin yaklaþýmý, ailelerin
sosyo-ekonomik yapýsý etkili olmaktadýr.
2. Öðrenciler genelde hoþlandýklarý için kitap okumaktadýrlar. Onlar, iyi bir boþ
zaman etkinliði ve derslere katkýsý olan bir ilgi olarak gördükleri için de kitap
okumaktadýrlar. Öðrencilerin genelde okuma alýþkanlýðý olgusu açýsýndan
saðlam sayýlabilecek nedenlerle kitap okuduklarý söylenebilir. Öðrencilerin
kitap okuma sýklýklarý ile nedenleri bu alýþkanlýklar açýsýndan örtüþmekte, birbirini bütünlemektedir.
3. Öðrenciler ders ve ödevleri nedeniyle hafta içi genelde “az” izledikleri televizyonu hafta sonlarý anlamlý düzeyde artýrarak “çok” izlemektedirler. Öðren-
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ciler genelde televizyon izlemeye eðilimlidirler.
4. Öðrenciler bilgisayar kullanma konusunda güçlü eðilime sahiptirler. Hafta
sonlarý daha çok boþ zamanlarý olduðundan daha fazla bilgisayar kullanmaktadýrlar. Öðrenciler bilgisayarý daha çok “oyun oynamak”, “ödev yazmak” ve
“okul ödevlerini yapmak” amaçlarýyla kullanmaktadýr. Ancak, öðrencilerin
bilgisayar kullanma nedenleri arasýnda “oyun oynamak” aðýrlýklý olarak yer
almaktadýr.
5. Öðrenciler boþ zamanlarýnda gerçekleþtirmek üzere kitap okumak, “televizyon izlemek” ve “bilgisayar kullanmak” etkinlikleri arasýndan kitap okumayý son sýrada tercih ederken, ilk iki sýraya “bilgisayar kullanma” ve “televizyon izleme”yi koymaktadýr. Bir baþka deyiþle, araþtýrmamýzda
incelediðimiz üç etkinlik arasýnda öðrenciler kitap okumayý öncelikle tercih
etmemektedirler. Öðrencilerin kitap okumayý, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme etkinliklerinden sonra tercih etmeleri onlarýn okumaya ayýracak zamanlarýný azalttýðý gibi, boþ zaman etkinliði olarak okumayý diðer etkinliklere göre çekici bulmadýklarýný da ortaya koymaktadýr. Nitekim, öðrenciler
bilgisayar kullanma ve televizyon izlemeye daha az zaman ayýrsalar, daha çok
kitap okuyabileceklerini bizzat kendileri de belirtmiþlerdir. Kýsaca, boþ
zamanlarýný deðerlendirmede bilgisayar kullanma ve televizyon izleme,
öðrencilerin kitap okuma alýþkanlýklarý tercihlerini etkilemekte ve yerini
almaktadýr. Dikkati çeken bir baþka nokta ise, bilgisayar kullanýmýnýn öðrenciler tarafýndan televizyon izleme etkinliðinden daha çok tercih ediliyor
olmasýdýr. Öðrenci ilgisinin televizyondan bilgisayara doðru kaymaya
baþladýðý söylenebilir.
6. Öðrencilerin televizyon izleme süreleri ile kitap okuma sýklýklarý arasýnda ters
orantýlý bir iliþki bulunmaktadýr. Televizyon izlemeye daha çok zaman ayýran
öðrenci daha az kitap okumaktadýr. Ayný türden (ters orantý) iliþki öðrencilerin bilgisayar kullanmalarý ile kitap okumalarý arasýnda da söz konusudur.
Bilgisayar kullanmaya daha az zaman ayýran öðrenciler daha çok kitap okumaktadýrlar. Sözü edilen ters orantýlý iliþki öðrencilerin kitap okumama
nedenlerine yönelik sorulara verdiði yanýtlarda da açýkça görülmüþtür. Öðrenciler yeterince kitap okumamalarýnda bilgisayar kullanma ve televizyon izlemeyi öncelikli neden olarak görmektedir.
7. Araþtýrmada ilginç bir baþka sonuç ise, öðrencilerin bu üç etkinlik içinde
tanýþtýklarý kahramanlardan etkilenme düzeyleridir. Öðrenciler kitap kahramanlarýndan daha çok etkilenmektedirler. Ancak, kahramanlardan etkilenme
o etkinliði tercih etmeye yetmemektedir. Yine de kitap okumanýn akýlda daha
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kalýcý izler yarattýðý söylenebilir.
Araþtýrmamýzýn yapýsý gereði (bilgisayara sahip çocuklara ulaþabilmek için)
seçmek durumunda olduðumuz Çankaya Ýlköðretim Okulu’nun ortalama bir
devlet okulu sayýlamayacaðý gerçeði de gözden uzak tutulmamalýdýr. Sahip
olduðu olanaklar, öðrenci ailelerinin yapýsý vb. etkenler açýsýndan özel okul
niteliðine yakýn görünmektedir. Dolayýsýyla, bu araþtýrma ortalama koþullara
sahip bir devlet okulu ile yapýlsaydý farklý sonuçlar elde edilebilirdi. Bu araþtýrmada ulaþýlan sonuçlar nitelikli özel okul niteliðine yakýn devlet okullarýna
genellenebilir görünmektedir.
Araþtýrmada elde edilen sonuçlar çerçevesinde bazý öneriler geliþtirilebilir:
1. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðrencilerde saðlýklý bir okuma, televizyon
izleme ve bilgisayar kullanma alýþkanlýðý geliþtirme ve bunlar arasýnda denge
saðlama konusunda ulusal bir politika belirlemelidir.
2. Öðrenciler için dengeli bir kitap okuma, televizyon izleme ve bilgisayar kullanma kültürü yaratmaya yönelik programlar oluþturulmalý ve uygulanmalýdýr. Ýlköðretim döneminde sýnýf içinde sadece Türkçe ders kitaplarýndaki
parçalara dayalý olarak okuma faaliyeti yapýlmamalýdýr. Öðretmenler öðrencilerin okuma ilgilerini belirleyerek bu doðrultuda öðrencilerine okuyucu
rehberliði yapmalýdýrlar. Ders programlarýndaki serbest okuma saati artýrýlmalý ve müfredata bilgisayar okur yazarlýðý dersi konulmalýdýr.
3. Medya, bilgisayar ve televizyonun doðru kullanýmý konusunda haber ve
yazýlara yer vererek, halkýn bilinçlenmesini saðlamalýdýr. Bu konuda MEB ile
Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn yaygýn eðitim faaliyetlerinde ailelere çocuklarýnýn televizyon izleme, bilgisayar kullanma ve okuma alýþkanlýklarý
konusunda eðitim verilmelidir.
4. Üniversitelerin Eðitim Fakülteleri’nde okuyan öðretmen adaylarýna bilgisayar
ve televizyon gibi araçlarýn doðru ve etkili kullanýmý ile ilgili gerekli dersler
verilerek, bilinçlendirilmeleri gerekir. Bu konuda hem mesleki hem de kiþisel
duyarlýlýk taþýmak zorunda görünen öðretmenler, öðrencilerinin televizyon
izleme ve bilgisayar kullanmalarýnýn, okuma alýþkanlýklarýna zarar vermesini
engellemeye çalýþmalýdýrlar. Kitap okumanýn alternatif bir boþ zaman etkinliði olduðunu öðrencilerine benimseterek ve yaþatarak göstermelidir.
Kendileri de üç etkinlik türünü dengeli biçimde gerçekleþtirerek
örnek/ model olmaya çalýþmalýdýrlar. Bu konuda ailelerle mutlaka iþbirliði
içinde olmalýdýrlar.
5. Gerek okul yöneticileri ve öðretmenler, gerekse aileler öðrencilerde televizyon izleme
ya da bilgisayar kullanmanýn okuma alýþkanlýðýna göre daha “önemli” ya da
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“gerekli” olduðu yönünde bir anlayýþ geliþtirmemeli, buna engel olmaya çalýþmalý, okuma alýþkanlýðý olmadan bu etkinliklerin verimli olamayacaðýný
onlara benimsetmeye çalýþmalýdýrlar. Ancak, bu üç etkinlik konusunda hiçbirinin
yasaklanmasý yönünde davranmamalý, öðrencilerde “seçici” ve “sýnýrlayýcý” bir
tutum geliþtirmeye çalýþmalýdýrlar.
6. Okullarda televizyonlu ve bilgisayarlý eðitime ayrýlan zaman kadar kitap okumaya da zaman ayrýlmalýdýr. Bu üç etkinliðin birbirini engelleyen deðil,
destekleyen ve belirleyen nitelikte olmasýna çalýþýlmalýdýr.
7. Televizyon kanallarýnýn özellikle çocuklarda olumsuz eðilimler yaratacak programlar yapmamasý çok önemlidir. Bu konuda televizyon kanallarý hem kendi
kendilerini denetlemeli hem de devlet tarafýndan ciddi bir denetime alýnmalýdýr. Devlet tarafýndan gerekli yasalar çýkartýlarak, uygulanmasý gerekir.
Televizyon çocuklar için okuma alýþkanlýðýný köreltecek deðil güçlendirecek
nitelikte iþlev görmelidir. Çocuklar için zararlý olabilecek programlar geç
saatlerde gösterilmelidir.
8. Kitap okumanýn alternatif bir eðitim ve boþ zaman etkinliði olma iþlevini
sürdürebilmesi için okullarda mutlaka çaðdaþ ve çekici kütüphaneler ile sýnýf
kitaplýklarý oluþturulmalýdýr.
9. Öðrencilerin saðlýklý bir okuma alýþkanlýðýna sahip olmalarýnda önemli rolleri
olan çocuk kütüphaneleri ile halk kütüphaneleri iþlevsel kýlýnarak çekici duruma getirilmelidir.
Görüldüðü gibi, önümüzdeki süreçte önemli bir konu olarak karþýmýza çýkmasý olasý televizyon izleme ve bilgisayar kullanma alýþkanlýklarýnýn, çocuklarýn
okuma alýþkanlýklarýna yönelik tehdit ve alternatif olmasý durumu bireysel ve
toplumsal duyarlýlýkla aþýlabilecektir. Gerekli önlemler alýnmadýðý takdirde yazýlý
kültürü edinmeden görsel kültürle yaþamaya baþlayacak çocuklarda saðlýksýz
kiþilik ve eðilimlerin oluþmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu konuda çocuklar, gençler
ve yetiþkinler arasýnda karþýlaþtýrýlmalý olarak yapýlacak yeni araþtýrmalar
konuyu zenginleþtirecektir.
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Summary
The students who are being analized have generally strong and medium reading
habits. Students generally read because they like reading, think reading is a good
free time activity and a help to the lessons. Students generally like watching TV.
They watch more TV at the weekends. Students use computer for playing games,
writing homework, and for doing their homework. Students prefer reading books
as the last activity they want to do. However they prefer to watch TV and use
computers at the top activities they want to do. Also it is seen that students` interest in TV is sliding to computers`. There is an opposite relation between the time
students spent watching TV and using computers and the time they spent reading. Students who spent more time watching TV and using computers spent less
time reading books. The heros in the books are remembered more by the students
than the heros in computer games and TV. The Ministry of Education, parents,
teachers and media have a high responsibility on the students`s getting a balanced
habit in these 3 activities.

