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Öz

Bu çal›flmada, Ankara’daki 8 merkez ilçede okuyan ilkö¤retim 5. s›n›f
ö¤rencilerinin okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›nda ebe-
veynlerinin duyarl›l›klar› araflt›r›lm›flt›r. 344 ö¤renciye uygulanan anket
ile elde edilen araflt›rma sonuçlar›na göre, ebeveynlerin bu konuda
yeterince duyarl› davranmad›klar›, bunun da çocuklar›n›n okuma ve kü-
tüphane al›flkanl›klar›n› olumsuz yönde etkiledi¤i saptanm›flt›r. 

Anahtar sözcükler: Ö¤renciler, Okuma al›flkanl›¤›, Kütüphane kullanma
al›flkanl›¤›, Ebeveyn duyarl›l›¤›.

Abstract

In this research, the sensitivities of the parents on the reading and
library use habits of their children in the fifth grade of primary schools
in 8 central districts of Ankara was studied. The mentioned research
was based on the results obtained through a questionnaire survey filled
out by 344 fifth grade students, it was found out that parents are not
adequately sensitive to their children’s reading and library use habits

and this inclination affects the habits of the students negatively.
Keywords: Students,  Reading habits,  Library use habits,  Parents’
sensitivity. 
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Girifl

Bireyin bir gereksinim olarak alg›lamas› sonucu okuma eylemini sürekli,
düzenli ve elefltirel bir biçimde gerçeklefltirmesi okuma al›flkanl›¤› olarak
tan›mlanabilir. Benzer bir yaklafl›mla, kütüphane kullanma al›flkanl›¤›, bire-
yin, zihinsel gereksinimini karfl›lamak amac›yla bir kütüphaneyi sürekli ve
düzenli olarak kullanmas› anlam›na gelmektedir. Duyarl›l›k kavram› da,
"duyum ve duygular› alg›layabilme yetene¤i, hassasiyet... duyarl› olma duru-
mu" (Türk Dil Kurumu [TDK], 1983, s. 338) biçiminde tan›mlanabilir. Gerek
okuma, gerekse kütüphane kullanma al›flkanl›¤›ndaki süreklilik ve düzenlilik
kavramlar› genelde okunan kitap ya da kütüphaneye gitme say›s› temelinde
de¤erlendirilmektedir. American Library Association [ALA] (1978, s. 3)’n›n
bu konuda önerdi¤i s›kl›klardan yararlanarak sözü edilen al›flkanl›klar için bu
çal›flmada flu düzeyler belirlenmifltir:

Zay›f al›flkanl›k: Y›lda 1-5 kitap okuma

Y›lda 1-5 kez kütüphaneye gitme

Orta düzey al›flkanl›k: Y›lda 6-11 kitap okuma

Y›lda 6-11 kez kütüphaneye gitme

Güçlü al›flkanl›k: Y›lda 12 kitap ve daha fazla okuma

Y›lda 12 kez ve daha fazla kütüphaneye gitme

Bir çocu¤un okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›n› kazan›p, gelifl-
tirmesinde birçok bireysel ve toplumsal etken rol oynamaktad›r. Bu al›flkanl›k-
larda bir ülkedeki kültür yap›s›, e¤itim sistemi, düflünce özgürlü¤ü, medya
gibi toplumsal etkenlerin yan› s›ra aile, ö¤retmen, kütüphaneci, arkadafl  gru-
bu gibi, yak›n çevrenin  etkisi de söz konusu olmaktad›r. Özellikle ö¤retmen-
kütüphaneci iletiflimi bu al›flkanl›klar aç›s›ndan "klasik" olarak nitelenebilir. Bu
anlamda, okul-aile derneklerinin etkinlikleri, halk ve okul kütüphanelerinin hiz-
metlerini planlarken aile ve ö¤retmenlerden yararlanmas›, halk kütüphaneleri-
nin ebeveynleri, çocuklar›n›n okuma al›flkanl›klar›n› nas›l gelifltirebilecekleri
konusunda bilgilendirmesi (Terweilliger, 1984) noktas›nda  ebeveyn-kütüpha-
neci-aile-ö¤retmen iliflkisi s›k rastlanan iliflki türleridir. Bu çal›flma, s›ralanan
bu etkenlerden aileyi, inceleme konusu olarak ele almaktad›r.
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Çocu¤un kiflilik kazanmas›nda ve toplumsallaflmas›nda en önemli kurum
olan aile her aç›dan belirleyici ilk toplumsal çevredir. Bütün al›flkanl›klarda
oldu¤u gibi okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›n›n kazan›lmas›nda
da ailenin yaklafl›m ve tutumu, di¤er bir deyiflle duyarl›l›¤› bafll›ca etkendir.
Powell, Taylor ve McMillan (1984), yapt›klar› araflt›rman›n sonuçlar›na daya-
narak, çocuklar›n okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›n›n gelifltirilme-
sinde ailenin temel kurum oldu¤unu aç›k bir biçimde belirtmektedirler. Bu ger-
çe¤i, Steinberg (1979) de "çocu¤un ilgili al›flkanl›klar›nda temel etkinin aile-
den geldi¤i" biçiminde aç›klamaktad›r. Sa¤lamtunç (1991), bu konuda bir
baflka önemli noktay› vurgularken, ailenin okuma ve kütüphane kullanma
al›flkanl›klar› konusunda çocu¤u olumlu yönde oldu¤u gibi olumsuz yönde de
etkileyebilece¤ini belirtmektedir. Ailenin, çocu¤u için bu konuda yerine getir-
mesi gereken sorumluluklar, sorumluluk bilinci ve yapmas› gerekenler bu
duyarl›l›ktan kaynaklanmaktad›r. Ebeveynlerin, sözü edilen bu al›flkanl›klar
konusunda yapmas› gerekenleri, ayn› anlama gelmek üzere göstermeleri
beklenen duyarl›l›klar›n› k›saca flu noktalarda toplayabiliriz:  

■ Bir evde okuma ortam›n› yaratan, di¤er bir deyiflle, böyle bir ortam›n

do¤al parças› kitapl›kt›r. Çocuklar›n, do¤duklar› andan itibaren sürekli
görebilecekleri ve kullanabilecekleri bir kitapl›k, çocuk için okuma al›fl-
kanl›¤›n›n ruhsal ve davran›flsal etkenlerinden birisi anlam›na gelmek-
tedir. Bu nedenle ebeveynler evlerinde bir kitapl›k oluflturma sorumlu-
lu¤una sahiptirler.

■ Okul öncesi dönemde, okuma anlam›nda çocuk ile kitap iliflkisini

ebeveyn sa¤lamal›d›r. Bu çerçevede, ebeveyn çocu¤una, düzeyine
uygun kitaplar okumal› ve kitaplar hakk›nda onunla konuflmal›d›r.
Çocuk kitap ile ne kadar erken dönemde tan›flt›r›l›r ise, bu onun oku-
ma al›flkanl›¤› aç›s›ndan önemli bir avantaj olmaktad›r. Alpay (1991a;
1991b) okuma al›flkanl›¤›nda çocuklar›n ebeveynler taraf›ndan kitap
ile tan›flt›r›lmas›n›n önemine dikkat çekmektedir.

■ Çocu¤un okuma al›flkanl›¤› kazanmas› ve gelifltirmesinde ebeveyn
duyarl›l›¤›n›n önemli boyutlar›ndan birisi çocu¤a kitap hediye etmektir.
Çocu¤un kitab› ve okumay› olumlu ve de¤erli bir eylem olarak alg›lan-
mas›nda, ona ebeveyni taraf›ndan kitap hediye edilmesi küçümsenme-
mesi gereken bir davran›flt›r. Çocu¤un evde belirli ölçüde hissetti¤i



okuma ortam›, onu kitabevi, kitap fuar› ve kütüphane gibi yo¤un
okuma atmosferlerine sokarak desteklenmelidir. Bu nedenle ebeveyn
okuma al›flkanl›¤›n› kazanmas› aç›s›ndan çocu¤unu zaman zaman bu
tür yerlere götürmelidir.

■ Okuma al›flkanl›¤›na iliflkin olarak çocu¤un ebeveynden en çok bekle-
di¤i duyarl›l›k parçalar›ndan birisi okuyaca¤› kitab› seçme konusunda
ebeveyninin ona yard›m etmesidir (Lohann, 1991). Çocu¤unun ilgi ve
be¤enilerini en yak›ndan bilen kifliler olarak ebeveynler bu konuda ciddi
sorumluluklara sahiptirler. 

■ Özellikle elefltirel okuma becerisini kazanmas›nda okudu¤u kitaplar
hakk›nda çocuklar› ile konuflmalar› ebeveynlerin bu al›flkanl›¤a iliflkin
önemli duyarl›l›k alanlar›ndan birisidir.  

■ Ebeveyn önemli ve farkl› bir eylem/araç oldu¤unu hissettirmek için
çocu¤una kitap almas› için para verme konusunda duyarl› davranma-
l›d›r.

■ Çocuklar›n›n kitap okumalar›na ve kütüphaneye gitmelerine ebeveyn-
ler mutlaka olumlu tepki vermelidirler. Bu konuda onlar› desteklemeli,
övmeli ve gerekirse çeflitli biçimlerde ödüllendirmelidirler. Tepkisiz kal-
mak ya da olumsuz tepki göstermek çocuklar›n okuma ve kütüphane
kullanma al›flkanl›klar› aç›s›ndan son derece tehlikeli olabilir. 

■ Ebeveynler çocuklar› için güçlü modellerdir. Çocuklar do¤al olarak
ebeveynlerini genelde taklit etmektedirler. Bu nedenle, ebeveynler
kitap okuyarak ve kütüphaneye giderek çocuklar›na bu konuda da
olumlu modellik yapmal›d›rlar.

■ Kuflkusuz buraya kadar s›ralanan ve çocuklar›n sözü edilen al›flkanl›k-
lar› kazanmalar›nda ve gelifltirmelerinde ebeveynlerin göstermeleri
gereken duyarl›l›¤›n temeli, onlar›n öncelikle bu konuda önemli bir
sorumlulu¤a sahip olduklar›n› bilmeleridir. Di¤er bir deyiflle, ebeveyn-
ler bu konuda öncelikle sorumluluk bilincine sahip olmal›d›rlar. Çocuk-
lar›n okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›na iliflkin ebeveyn
duyarl›l›¤›, sözü edilen "sorumluluk bilinci" anlam›na gelmektedir. Bu
sorumluluk bilincine, dolay›s›yla duyarl›l›¤a sahip olmayan ve bu
sorumlulu¤u/duyarl›l›¤› göstermeyen ebeveynlerin çocuklar›n›n, okuma
ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›n› kazanma olas›l›klar› düflecektir.
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Araflt›rman›n Amac› ve Kapsam›

Türkiye’de okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›¤›na yönelik olarak yap›-
lan araflt›rmalar* içinde konuyu çocuk-ebeveyn iliflkisi ya da bütünlü¤ü teme-
linde de¤erlendiren çal›flma azl›¤› araflt›rmam›z›n ana gerekçesini olufltur-
mufltur. Dolay›s›yla bu araflt›rma, çocuklar›n okuma ve kütüphane kullanma
al›flkanl›klar›nda ebeveyn duyarl›l›¤›n›n düzeyini ve niteli¤ini belirlemek ama-
c›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rma, Ankara Büyükflehir Belediyesi s›n›rlar› içinde yer
alan 8 merkez ilçede okuyan ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencilerini kapsamaktad›r.
Araflt›rmaya dahil edilen ilçe ve ilkö¤retim okullar› flunlard›r:

‹lçeler Okullar

Alt›nda¤ ‹nönü ‹lkö¤retim Okulu
Çankaya Mimar Kemal ‹lkö¤retim Okulu
Etimesgut Bahar ‹lkö¤retim Okulu
Gölbafl› Atatürk ‹lkö¤retim Okulu
Keçiören Yalç›n Eskiyapan ‹lkö¤retim Okulu
Mamak 75. Y›l ‹lkö¤retim Okulu
Sincan Semiha ‹sen ‹lkö¤retim Okulu
Yenimahalle Barbaros ‹lkö¤retim Okulu

Araflt›rmaya 5. s›n›f ö¤rencilerinin al›nmas›n›n temel nedeni, genelde ilk
okul döneminin özel olarak da 5. s›n›fa karfl›l›k gelen yafl grubunun okuma ve
kütüphane kullanma al›flkanl›klar›n›n kazan›lmas› aç›s›ndan son derece kritik
bir dönem olarak kabul edilmesidir (Bamberger, 1990; Özen, 2001; Huttner,
1976). 

Araflt›rman›n yap›ld›¤› ilçelerdeki ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencilerinin toplam
say›s›** yaklafl›k 62.115’dir***. Araflt›rmada anket uygulanan, di¤er bir deyiflle
örnekleme al›nan ö¤renci say›s› 344’dür. 0,99 güven düzeyi ve 0,05 hoflgörü

*Bu konuda yap›lan baz› araflt›rmalar›n genel bir özeti için bkz. Bayram, 2001. Ayr. bkz. Özçelebi
ve Cebecio¤lu, 1990; Özdemirci, 1990; Y›lmaz, 1995.
**Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan al›nan istatistiklerde s›n›flara göre say›sal bir da¤›l›m yoktur. Bu ilçe-
lerdeki toplam ilkö¤retim ö¤renci say›s› ilkö¤retim 8 y›ldan olufltu¤u için 8’e bölünmüfltür.
***Milli E¤itim Bakanl›¤› Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nden 7 May›s 2004 tarihinde al›nan bilgi.
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miktar›na göre bu büyüklükte (62.115) kitleyi istatistiksel olarak temsil eden
örneklem miktar› 338’dir (Ç›ng›, 1990, s. 265). Seçilen örneklem istatistiksel
olarak evreni temsil etmektedir. 

Uygulanan anket ile ebeveynlerin, çocuklar›n›n okuma ve kütüphane kul-
lanma al›flkanl›klar›na yönelik duyarl›l›klar›na iliflkin çocuklar›n düflünceleri
ve alg›lama biçimleri, kan›m›zca sa¤l›kl› veriler elde etmede daha gerçekçi
görünmektedir. Di¤er bir deyiflle, araflt›rma "ebeveynlere göre ebeveyn
duyarl›l›klar›" de¤il, "çocuklar›na göre ebeveyn duyarl›l›klar›" olgusu üzerine
yap›land›r›lm›flt›r. Çocuklar›n bu konudaki düflünceleri, ebeveynlerin duyarl›-
l›klar›n›n onlara yans›mas› anlam›na geldi¤inden daha ifllevsel ve gerçekçi
olaca¤› düflünülmüfltür. Kuflkusuz, burada, anket uygulanan ö¤rencilerin
ebeveynleri hakk›nda bir eksiklik ya da olumsuzluk olarak alg›lamalar› sonu-
cu do¤rular› söylemekte isteksiz davranabilecekleri olas›l›¤›n› dikkate almak
gerekmektedir. Ancak, bu olas›l›¤›n bütün anket uygulamalar› için belirli ölçü-
de geçerli oldu¤u da bilinmektedir. 

Bulgular ve De¤erlendirme

Bu bölümde, ailelerin sosyo-ekonomik durumlar› k›saca belirlendikten sonra,
ebeveynlerin çocuklar›n›n okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar› konu-
sundaki duyarl›l›klar› irdelenmeye çal›fl›lacakt›r. 

Ailelerin Sosyo-Ekonomik Durumlar›

Anket uygulanan ö¤rencilerin ebeveynleri ço¤unlukla ilk ve ortaö¤retim
mezunudur. ‹lkö¤retim mezunu olan annelerin oran› %48, babalar›n oran› ise
%34’tür. Okuma yazma bilmeyen annelerin oran› %4,4 iken, bu oran babalar
için %1.7’dir. Üniversite mezuniyet oranlar›nda da babalar lehine bir durum
söz konusudur. Annelerin %14,8’i üniversite mezunu iken, bu oran babalarda
%27,6’ya yükselmektedir. K›saca, ebeveynlerde babalar›n annelere göre
daha e¤itimli olduklar› görülmektedir.

Araflt›rma kapsam›na al›nan ebeveynlerin mesleksel da¤›l›mlar›na bak›l-
d›¤›nda, annelerin çok büyük ço¤unlu¤unun (%76,7) ev kad›n› oldu¤u, bunu,
s›ras›yla %11,3 ile memurluk ve %3,1 ile emeklili¤in izledi¤i anlafl›lmaktad›r.
Baba mesleklerinde ilk s›ray› memurlar (%29,7) al›rken, iflçilerin (%28,8) ve
iflsizlerin di¤er gruplar› oluflturdu¤u görülmektedir. Ö¤renci ebeveynlerinin en



büyük oranda 31-40 yafl grubunda topland›¤› (anneler için %70,3 ve babalar
için %63,4), bunu annelerde 20-30 yafl grubunun (%18,0), babalarda ise
41-50 yafl grubunun (%29,1) izledi¤i anlafl›lmaktad›r.

Ekonomik düzeylerini belirlemek amac›yla sorulan ev ve otomobil sahipli¤i
durumuna göre, ailelerin yar›ya yak›n› (%49,7) otomobilleri oldu¤unu ve
%60,2’si de oturduklar› evin kendilerine ait oldu¤unu belirtmifllerdir. Ailelerin
ço¤unlu¤unun orta gelir düzeyinde oldu¤u söylenebilir. 

Ö¤rencilerin* Okuma Al›flkanl›klar› Konusunda Ebeveyn Duyarl›l›¤› 

Ö¤rencilerin Kitap Okuma S›kl›klar› 

Çocuklar›n okuma al›flkanl›¤› konusunda ebeveyn duyarl›l›¤›n› çeflitli aç›lar-
dan de¤erlendirmeye geçmeden önce, çocuklar›n bu al›flkanl›klar konusun-
daki durumlar›n› belirlemek sistematik düzen yönünden gerekli görünmekte-
dir. Böylece, öncelikle, sorun (varsa) belirlenmifl olacak ve düflünülen
ebeveyn duyarl›l›¤›n› irdelemek daha anlaml› bir nitelik kazanacakt›r. 

Ulusal e¤itim sisteminde hedeflenmesi gereken okuma al›flkanl›¤› s›kl›¤›-
n›n ayda "2 ve daha fazla kitap okuma" (y›lda 12 kez ve daha fazla) oldu¤u
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*Çal›flmada anlat›msal zorunluluklar nedeniyle denekler için, ayn› anlama gelmek üzere bazen
“ö¤renci” bazen “çocuk” terimi kullan›lm›flt›r. Özellikle “ebeveyn” kavram›n›n geçti¤i ifadelerde
“çocuk” teriminin kullan›lmas› tercih edilmifltir.

Tablo 1. Ö¤rencilerin Kitap Okuma S›kl›klar›

Ö¤rencinin kitap okuma s›kl›¤› N %

Hiç okumaz 123 35,7

2 ayda 1 kitap ve daha az 124 36,0

1 ayda 1 kitap 74 21,5

1 ayda 2 kitap ve daha fazla 23 6,8

Toplam 344 100,0
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söylenebilir ki, bu "güçlü okuma al›flkanl›¤›" anlam›na gelmektedir. Tablo 1
verilerine göre, ö¤rencilerin çok küçük bir bölümü (%6,8) güçlü bir okuma
al›flkanl›¤›na sahip görünmektedir. Hiç kitap okumayanlarla birlikte "zay›f" bir
al›flkanl›¤› ifade eden "2 ayda 1 kitap ve daha az" kitap okuyan ö¤rencilerin
oran› %71,7’ye ulaflmaktad›r ki, bu, okuma al›flkanl›¤› konusunda ö¤renciler
aç›s›ndan ciddi bir soruna iflaret etmektedir. "Orta s›kl›kta" kitap okuyanlar ile
"s›k" okuyan ö¤rencilerin oran› toplam ö¤rencilerin üçte birini bulmamaktad›r.
Yani, ö¤rencilerde ilgili kifli ve kurumlar taraf›ndan dikkate al›nmas› gereken
ciddi bir okuma al›flkanl›¤› sorunu bulunmaktad›r.  

Evde Kitapl›k Olup Olmad›¤›

Bir evde okumaya iliflkin duyarl›l›¤›n genel göstergelerinden birisi olarak
de¤erlendirilebilecek kitapl›k, ayn› zamanda ailedeki okuma kültürünün ve
ortam›n›n do¤al bir parças›d›r. Anket uygulanan ö¤rencilerin evlerinde bir
kitapl›¤›n (ders d›fl› en az 50 kitab› içeren) olup olmad›¤›na yönelik verileri
içeren tablo (Tablo 2) afla¤›dad›r:

Tablo 2. Ailelerin Evinde Kitapl›k Bulunup Bulunmad›¤›

Kitapl›k var m›? N %

Evet 102 29,7

Hay›r 242 70,3

Toplam 344 100,0

Görüldü¤ü gibi, ö¤rencilerin yaln›zca %29,7’sinin evinde bir kitapl›k bulun-
maktad›r. Ö¤rencilerin üçte ikisinden fazlas›n›n evinde bir kitapl›¤›n olmamas›
ruhsal ve davran›flsal güdülenme aç›s›ndan ö¤renciler için olumsuz bir
durum iken, ebeveynler aç›s›ndan da bu konuda bir bilinçsizlik ve duyars›zl›¤›n
göstergesi anlam›na geldi¤ini söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Evde bir kitapl›k
bulunmas›n›n önemi hakk›nda ebeveynlerin bilinçli olduklar›n› söylemek güç
görünmektedir.
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Ebeveynin Okul Öncesi Dönemde Çocu¤una Kitap Okuyup-Okumad›¤› 

Çocu¤un okuma al›flkanl›¤› kazanma sürecinin en önemli aflamalar›ndan
biri say›lan ve ebeveynin okul öncesi dönemde çocu¤una kitap okuyup
okumamas› da ciddi bir duyarl›l›k-duyars›zl›k ölçütüdür. Buna iliflkin veriler
afla¤›da verilmifltir. 

Tablo 3. Ebeveynlerin Çocuklar›na Kitap Okuyup Okumad›klar›

Anne                            Baba

Ebeveyn kitap okur muydu? N % N %

Evet 71 20,6 18 5,2

Hay›r 203 59,1 244 70,9

Bazen 70 20,3 82 23,9

Toplam 344 100,0 344 100,0

Tablo 4. Ebeveynin Çocu¤una Kitap Hediye Edip Etmedi¤i
Anne                             Baba

Ebeveyn çocu¤una kitap N % N %
hediye eder  mi ?
Evet 91 26,5 61 17,7
Hay›r 253 73,5 283 82,3
Toplam 344 100,0 344 100,0

Çocu¤una okul öncesinde kitap okuyan ebeveynlerin oran› gerek anneler-
de gerekse babalarda son derece düflük görünmektedir. Çocu¤una kitap
okuyan annelerin oran› %20,6 iken, bu oran babalar için %5,2’dir. Babalar›n
üçte ikisinden fazlas› (%70,9 ) çocu¤una okul öncesi dönemde kitap okuma-
m›flt›r. Bu oldukça dikkat çekici bir orand›r. Bu konuda, oran› düflük olufluna
karfl›n annelerin babalara göre daha olumlu görüntü çizdi¤i anlafl›lmaktad›r.
Ancak, genel olarak, okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocuklar›na kitap
okuma konusunda yeterli duyarl›l›¤› göstermedikleri söylenebilir.

Ebeveynin Çocu¤a Kitap Hediye Edip Etmedi¤i 

Kitab› ve okumay› de¤erli bir nesne/eylem olarak alg›lamas›nda çocu¤a kitap
hediye edilmesi önemli bir etkendir. Denek ö¤rencilere göre bu konuda
ebeveynlerinin durumunu yans›tan veriler Tablo 4’de yer almaktad›r.
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Tablo 4 incelendi¤inde, annelerin yaklafl›k dörtte üçü babalar›n ise, beflte
dördü çocuklar›na kitap hediye etmemektedirler. Bu konuda anneler lehine
bir durum söz konusu ise de, genel görünüm oldukça olumsuzdur ve
ebeveynlerin, çocu¤una kitap hediye etmede duyars›z davrand›klar› söylene-
bilir. 

Ebeveynin Çocu¤unu Kitabevine Götürüp Götürmedi¤i

Ebeveynlerin çocuklar›n›n okuma al›flkanl›klar› konusundaki duyarl›l›klar›n›n
bir parças› olarak, onlar› bofl zamanlar›nda kitabevlerine ve/veya kitap fuar-
lar›na götürmeleri önemli görünmektedir. Araflt›rmada buna iliflkin olarak
elde edilen veriler durumu de¤erlendirmeye olanak sa¤lamaktad›r.

Tablo 5. Ebeveynin Çocu¤unu Kitabevine Götürüp Götürmedi¤i

Anne                         Baba

Ebeveyn çocu¤unu kitabevine N % N %
götürür mü?

Evet 24 7,0 23 6,7

Hay›r 271 78,8 244 70,9

Bazen 49 14,2 77 22,4

Toplam 344 100,0 344 100,0

Annelerin %78,8’i çocuklar›n› kitabevine götürmezken, bu oran babalarda
%70,9’dur. "Bazen götürme" s›kl›¤›nda babalar lehine bir durum görünmek-
tedir. Babalar›n %22,4’ü, annelerin ise %14,2’si çocu¤unu "bazen" kitabevi-
ne götürmektedir. Bu konuda da ebeveynlerdeki duyarl›l›k düzeyinin son
derece düflük oldu¤u ve yaklafl›k %6-7’lerde kald›¤› anlafl›lmaktad›r. Kitap
hediye  etme ile kitabevine götürme konusundaki ebeveyn duyarl›l›k-duyar-
s›zl›k düzeyleri aras›ndaki benzerlik dikkat çekicidir.

Ebeveynin, Kitap Seçiminde Çocu¤una Yard›mc› Olup Olmad›¤›

Bir anlamda yukar›daki duyarl›l›¤› tamamlayan bir konu da ebeveynin, çocu-
¤unu kitap seçiminde yönlendirmesidir. Uygun kitap seçiminin çocuk için al›fl-
kanl›k aç›s›ndan önemi yads›namaz.
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Tablo 6’ya göre, çocu¤una kitap seçimi konusunda yard›mc› olan anne ve

baba oran› son derece düflüktür. Annelerin %16,6’s› babalar›n ise %7’si bu

konuda duyarl› davranmaktad›r. "Yard›mc› olmama" ve "bazen yard›mc› olma"

seçeneklerinde baba lehine bir durumdan söz edilebilir. Ancak bir önceki tab-

loda (Tablo 6) annelerin çocu¤unu kitabevine götürme oran› (%7) ile burada,

çocu¤unun kitap seçimine yard›mc› olma oran› (%16,6) aras›nda bir çeliflki

oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu çeliflki, "anne, çocu¤unun seçece¤i kitap konusun-

da, ona kitabevine gitmeden yard›mc› olmaktad›r" biçiminde yorumlanabilir.

Ebeveynin Çocu¤u ile Okudu¤u Kitap Hakk›nda Konuflup Konuflmad›¤› 

Çocukta hem okumaya karfl› ilgiyi art›ran hem de ona elefltirel okuma bece-

risi kazand›ran ebeveyn duyarl›l›¤›n›n odaklanmas› gereken noktalardan birisi

de, çocuk ile ebeveynin okunan kitap hakk›nda konuflmas›d›r. Araflt›rma

verilerinin ortaya ç›kard›¤› durum afla¤›daki tabloda (Tablo 7) görülmektedir.

Tablo 6. Ebeveynin Çocu¤unun Kitap Seçimine Yard›mc› Olup Olmad›¤›

Anne                         Baba

Ebeveyn çocu¤una kitap N % N %
seçiminde yard›mc› olur mu?

Evet 57 16,6 24 7,0

Hay›r 240 69,7 175 50,9

Bazen 47 13,7 145 42,1

Toplam 344 100,0 344 100,0

Tablo 7. Ebeveynin Çocu¤unun Okudu¤u Kitap Hakk›nda 
Onunla Konuflup Konuflmad›¤›

Anne                       Baba

Ebeveyn, çocu¤unun okudu¤u N % N %
kitap hakk›nda onunla konuflur mu?

Evet 60 17,4 83 24,1

Hay›r 232 67,5 203 59,0

Bazen 52 15,1 58 16,9

Toplam 344 100,0 344 100,0
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Buna göre, annelerin %17,4’ü babalar›n ise % 24,1’i çocuklar›n›n okuduk-
lar› kitaplar hakk›nda onlarla konuflmaktad›r. Buna karfl›n, annelerin %67,5’i
babalar›n %59’u bu konuda duyars›z davranmakta ve bu duyars›zl›¤›n anne-
lerde daha yüksek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Okuma eylemini çocu¤u ile paylaflma
konusunda ebeveynlerin yeterince destekleyici olmad›klar› söylenebilir.

Ebeveynin, Kitap Almas› ‹çin Çocu¤una Para Verip Vermedi¤i

Ders d›fl› kitap almas› için çocu¤una istedi¤inde para vermesi okuma al›flkan-
l›¤›na iliflkin ebeveyn duyarl›l›¤›n› gösterir. Özellikle günümüzde en önemli
araç durumuna gelmifl olan paran›n kitap için verilmesi önemli bir duyarl›l›¤›n
ifadesidir. Bu duruma iliflkin veriler afla¤›daki tabloda (Tablo 8) yer almaktad›r:

Tablo 8 verilerine göre, ebeveynlerin ancak yaklafl›k dörtte biri çocu¤una
istedi¤inde ders d›fl› kitap almak için para vermektedir. "Hiç bir zaman verme-
yen" ebeveyn oran›n›n çok düflük olmas› bu konuda olumlu bir duruma iflaret
ederken, "bazen" seçene¤inin yüksekli¤i (%69,5) ebeveynlerdeki duyarl›l›¤›n
sürekli ve kararl› olmad›¤›n› göstermektedir. Bu durumda ailelerin genelde
orta sosyo-ekonomik düzeyde olmalar›n›n etkisi düflünülebilir. Öte yandan,
çocuk, ailenin en duyarl› oldu¤u varl›kt›r. Böyle bak›ld›¤›nda, duyars›zl›¤›n
genelde bilinçsizlikten kaynaklan›yor olabilece¤i akla gelmektedir. 

Ö¤rencilerin Kitap Okumalar›na Ebeveynlerinin Tepkisi 

Ö¤rencilerin bofl zamanlar›nda ders d›fl› kitap okumalar›na iliflkin duyarl›l›¤›n
genel bir ifadesi olarak ebeveynlerin tepkileri son derece önemli say›lmal›d›r.
Buna iliflkin araflt›rma verileri Tablo 9’da verilmifltir.

Tablo 8. Ebeveynin, Çocu¤una Kitap Almas› ‹çin Para Verip Vermedi¤i

Ebeveyn kitap almas› için N %
çocu¤una para verir mi?

Her zaman 99 28,8

Bazen 239 69,5

Hiçbir zaman 6 1,7

Toplam 344 100,0
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Tablo 9’da ö¤rencilerin kitap okumalar›na iliflkin ebeveyn tepkileri üç seçe-
nekte toplanm›flt›r. Bunlar "tepkisizlik", "olumsuz tepki" ve "olumlu tepki" ifade-
leri olarak düflünülmüfltür. Buna göre bu konuda, ebeveynlerin çok büyük
ço¤unlu¤u (%66,6) tepkisiz görünmektedir. Tepkisizli¤i duyars›zl›k olarak
de¤erlendirmek yanl›fl olmayacakt›r. Olumsuz tepki verenlerin oran› (%4,7)
düflük görünmekte ancak, bu grubu da tepkisizlik seçene¤i ile birlikte düflün-
dü¤ümüzde, çocu¤unun kitap okumas›na duyars›z kalan ebeveynlerin oran›
%70’i aflmaktad›r ki, bu oldukça ciddi bir olumsuzluk olarak de¤erlendirilebilir.
Ebeveynlerin sadece dörtte birine yak›n› bu konuda duyarl› görünmektedir. 

Ebeveynlerin Kitap Okuma S›kl›klar›

Buraya kadar yap›lan de¤erlendirmelerde, çocuklar›n›n kitap okumalar›
konusunda ebeveynlerin genelde ciddi boyutlarda duyars›zl›k gösterdikleri
anlafl›lm›flt›r. Bu duyars›zl›klar›n temel nedenlerinden birisi, onlar›n kitap
okuma al›flkanl›¤› düzeyinden, di¤er bir deyiflle, okuma ile iliflkilerinden kay-
naklan›yor olabilir. Kitap ile aras›nda güçlü iliflkinin oldu¤u bir ebeveynin oku-
ma al›flkanl›¤› konusunda bilinçli olma olas›l›¤›n›n daha yüksek olaca¤›,
bunun da çocu¤unun okuma al›flkanl›¤›na "duyarl› olma" biçiminde yans›ya-
ca¤› söylenebilir. Afla¤›daki tablo (Tablo 10) bu iliflkiye yönelik anlaml› ipuç-
lar› sunmaktad›r.

Tablo 9. Çocuklar›n›n Kitap Okumalar›na Ebeveyn Tepkisi

Ebeveyn tepkisi N %

Hiçbir fley demezler 229 66,6

"Kitap okumak yerine ders çal›fl" derler 16 4,7

"Aferin!" derler. 99 28,8

Toplam 344 100,0
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Tablo 10’da yer alan veriler, çocuklar›n gözlemlerine göre ebeveynlerin en

büyük ço¤unlu¤unun hiç kitap okumad›klar›, bu oran›n babalarda %39,5 iken,

annelerde %49,7’ye yükseldi¤i görülmektedir. Güçlü bir okuma al›flkanl›¤›n›

ifade eden ve "çok okuyan" annelerin oran› sadece %2,3 ve babalar›n oran›

%4,7’dir. "Seyrek okuyan" ebeveynlerle "hiç okumayan" ebeveynlerin oran›

annelerde %85’e, babalarda %75’e kadar ulaflmaktad›r. Annelerin kitap oku-

maya iliflkin durumlar› babalara göre daha olumsuz görünmektedir. Böylesine

zay›f okuma al›flkanl›¤› düzeyine sahip ebeveynlerin çocuklar›na iliflkin ola-

rak bu konuda duyarl› davranmalar›n› beklemek gerçekçi bir yaklafl›m olma-

yacakt›r. Bu veriler, ayn› zamanda, ebeveynlerin çocuklar›na bu konuda iyi

birer model olamad›klar› biçiminde de yorumlanabilir.

Ö¤rencilerin Kütüphane Kullanma Al›flkanl›klar› Konusunda 

Ebeveyn Duyarl›l›¤›

Ö¤rencilerin Kütüphane Kullanma S›kl›klar›

Çocuklar›n okuma al›flkanl›klar›na iliflkin ebeveyn duyarl›l›¤›n› irdelerken

yapt›¤›m›z sistemati¤i kütüphane kullanma al›flkanl›¤›na yönelik olarak da

uygulamak istiyoruz. Buna göre, öncelikle çocuklar›n kütüphane kullanma

al›flkanl›¤› ile ilgili sorun (varsa) belirlenip, bu konudaki ebeveyn duyarl›l›¤›

çeflitli aç›lardan de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r.

Tablo 10. Çocuklara Göre Ebeveynlerinin Kitap Okuma S›kl›klar›

Anne                        Baba

Ebeveynin kitap okuma s›kl›¤› N % N %

Hiç okumazlar 171 49,7 136 39,5

Seyrek  okurlar 121 35,2 125 36,3

Orta s›kl›kta okurlar 44 12,8 67 19,5

Çok okurlar 8 2,3 16 4,7

Toplam 344 100,0 344 100,0
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Tablo 11’de sunulan veriler, çocuklar›n kütüphane kullanma al›flkanl›¤›
konusundaki durumlar›n›n okuma al›flkanl›¤›ndan daha a¤›r bir sorun niteli¤i
tafl›d›¤›n› ortaya koymaktad›r. Çocuklar›n sadece %4,4’ü gerçek anlamda
kütüphane kullan›c›s›d›r. Kütüphaneye "hiç gitmeyen" ö¤rencilerle "zay›f" kul-
lan›m› ifade eden kütüphaneyi "2 ayda 1 kez ve daha az" kullanan ö¤rencile-
rin oran› %81,9’a ulaflmaktad›r ki, bu gerçekten yüksek bir rakamd›r. Ö¤ren-
cilerin beflte dördünü kütüphane kullan›c›s› olmayan ya da zay›f kullan›c›
olanlar oluflturmaktad›rlar. Çocuklar›n kütüphane kullanma al›flkanl›¤› konu-
sunda ciddi ölçülerde bir sorun söz konusudur. 

Ö¤rencilerin Kütüphane Kullanma Amaçlar›

Bir önceki tablo (Tablo 11) verilerine dayanarak ö¤rencilerin kütüphane kul-
lanma al›flkanl›klar›na iliflkin sorunun nicel durumu ortaya konmufltur. Soru-
nun nitelik boyutuna ›fl›k tutabilecek veriler ise Tablo 12’de yer almaktad›r. 

Tablo 11. Ö¤rencilerin Kütüphaneye Gitme S›kl›klar›

Ö¤rencinin kütüphaneye gitme s›kl›¤› N %

Hiç gitmez 174 50,6

2 ayda 1 kez ve daha az 108 31,3

1 ayda 1 kez 47 13,7

1 ayda 2 kez ve daha fazla 15 4,4

Toplam 344 100,0

Tablo 12. Ö¤rencilerin Kütüphaneye Gitme Amaçlar›

Ö¤rencinin kütüphaneye gitme amac› N %

Ödev yapmak 238 69,2

Ödünç kitap almak 32 9,3

Bofl zaman› geçirmek 53 15,4

Arkadafllar ile birlikte olmak 3 0,9

Di¤er 18 5,2

Toplam 344 100,0
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Elde edilen verilere göre, ö¤rencilerin kütüphane kullanma al›flkanl›klar›
konusunda bir nitelik sorunu da görünmektedir. Zira, ö¤rencilerin çok büyük
ço¤unlu¤u (%69,2) kütüphaneye ödev yapmak için gitmektedir. Ö¤rencilerin
sadece yaklafl›k dörtte biri daha anlaml› amaçlarla (ödünç kitap almak-bofl
zamanlar› de¤erlendirmek) kütüphane kullanmaktad›r. Kuflkusuz, ödev yap-
mak amac›yla kullan›m da belirli ölçüde anlam tafl›maktad›r. Ancak, bu amaç
kal›c› bir kullan›m al›flkanl›¤› yaratmada tercih edilir bir seçenek olarak görün-
memektedir. Çünkü, ö¤renci k›sa süreli bir zorunluluktan dolay› kütüphaneye
gelmekte, bu zorunluluk olmad›¤› ya da ortadan kalkt›¤› zaman kütüphaneyi
kullanmamaktad›r. Oysa, di¤er amaçlarda süreklilik olas›l›¤› daha yüksek
görünmektedir. Nitekim, özellikle ödünç kitap almak için zorunlu koflul olan ve
ayn› zamanda daha gerçekçi ve etkin bir kullan›c›l›¤› ifade eden kütüphane
üyeli¤ine iliflkin sordu¤umuz bir baflka soruya ald›¤›m›z yan›ta göre, ö¤renci-
lerin sadece %10,2’si bir kütüphaneye üye görünmektedir. Üyelik nitelikli
kullan›m konusunda anlaml› bir ölçüttür ve bu aç›dan da ö¤rencilerin durumu
bir nitelik sorununu içermektedir. 

Bir baflka soruya ald›¤›m›z yan›tlara göre, ö¤rencilerin %45,1’i halk kütüp-
hanesine, %41,8’i okul kütüphanesine ve %13,1’i di¤er kütüphanelere
gitmektedir. Ancak, amaçlar aç›s›ndan kütüphane türlerine göre bir farkl›l›k
söz konusu olmamaktad›r.

K›saca, ö¤renciler kütüphaneyi kendilerinde kal›c› bir al›flkanl›k yaratma
olas›l›¤› yüksek amaçlarla kullanmamakta, bu da kütüphane kullanma al›fl-
kanl›¤›nda bir nitelik sorununa iflaret etmektedir. 

Ebeveynlerin Çocuklar›n› Kütüphaneye Götürüp Götürmedikleri 

Çocuklar›n kütüphane kullanma al›flkanl›¤› kazanma sürecinde ebeveynlerin
duyarl›l›¤›n› yans›tan temel etkinliklerden birisi, ebeveynin çocu¤unu kütüp-
haneye götürmesi ve dolay›s›yla onu kütüphane ile tan›flt›rmas›d›r. Afla¤›daki
tablo (Tablo 13) bu konudaki verileri içermektedir. 



Buna göre, ebeveynlerin çok küçük bir bölümü geçen 11-12 y›lda çocu¤u-

nu bir kütüphaneye götürmüfltür. Bu oran annelerde (%16) babalara göre

(%9,9) biraz daha yüksek görünmektedir. Ancak, genelde ebeveynlerin

çocuklar›n› kütüphaneye götürme konusunda son derece duyars›z davran-

d›klar› anlafl›lmaktad›r. Böylesi bir duyars›zl›kla ö¤rencilerin güçlü bir kütüp-

hane kullanma al›flkanl›¤›na sahip olma olas›l›klar›n›n yüksek olmas›n› bek-

lemek gerçekçi görünmemektedir.

Ö¤rencilerin Kütüphaneye Gitmeleri Konusunda Ebeveyn Tepkisi 

Ö¤rencilerin kütüphane kullan›m› konusunda ebeveyn duyarl›l›¤›n› do¤rudan

yans›tan bir ölçüt olarak ebeveyn tepkisine iliflkin veriler de araflt›rma aç›s›n-

dan önemli görünmektedir. 
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Tablo 13. Ebeveynin Çocu¤unu Hiç Kütüphaneye Götürüp Götürmedi¤i

Anne                         Baba

Ebeveyn çocu¤unu hiç   N % N %
kütüphaneye götürdü mü?

Evet 55 16,0 34 9,9

Hay›r 289 84,0 310 90,1

Toplam 344 100,0 344 100,0

Tablo 14. Çocuklar›n›n Kütüphaneye Gitmesi Konusunda 
Ebeveynlerin Tepkisi

Anne                     Baba

Çocu¤un kütüphaneye gitmesi N % N %
konusunda ebeveynin tepkisi

Hiçbir fley demezler 256 74,4 259 75,3

"Kütüphanede ne iflin var?" derler 20 5,8 19 5,5

"Aferin!" derler 68 19,8 66 19,2

Toplam 344 100,0 344 100,0



Tablo 14’de yer alan verilere göre, gerek annelerin gerekse babalar›n
dörtte üçü çocuklar›n kütüphaneye gidip gitmemesi ile ilgilenmemekte, bu
konuda duyars›z davranmaktad›rlar. Yaklafl›k %5 oran›ndaki ebeveyn çocuk-
lar›n›n kütüphane kullan›m›na olumsuz tepki gösterirken, bu konuda olumlu
tepki gösteren ebeveynlerin oran› annelerde %19,8 ve babalarda %19,2’dir.
Burada sunulan veriler araflt›rman›n temel amaçlar› aras›nda say›lan ve ebe-
veynlerin sözü edilen konudaki duyarl›l›klar›n› belirleme aç›s›ndan oldukça
anlaml› görünmektedir. Bu verilere dayanarak ebeveynlerin, çocuklar›n›n
kütüphane kullanma al›flkanl›klar› konusunda genel olarak  duyarl› olmad›k-
lar› söylenebilir.

Ebeveynlerin Kütüphane Kullanma Düzeyleri

Ö¤rencilere göre, ebeveynlerinin kütüphaneye gitme s›kl›klar› afla¤›daki tab-
loda (Tablo 15) yans›t›lmaktad›r. Çocu¤un, anne ve babas›n›n kütüphaneye
gitme s›kl›¤› ve üye olup olmad›¤› hakk›ndaki düflüncesi, bir anlamda, ebe-
veyninin onun gözünde model olma düzeyini yans›t›r. Ancak, bu ayn› zaman-
da, ebeveynlerin incelenen konudaki duyars›zl›klar›n›n kayna¤›n› da bir
boyutuyla ortaya koymaktad›r.
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Tablo 15. Çocuklar›na Göre Ebeveynlerin Kütüphaneye Gitme S›kl›klar›

Anne                      Baba

Ebeveynin kütüphaneye N % N %
gitme s›kl›¤›
Hiç gitmezler 282 82,0 289 84,0

Seyrek  giderler 52 15,1 47 13,7

Orta s›kl›kta giderler 6 1,7 5 1,5

S›k giderler 4 1,2 3 0,8

Toplam 344 100,0 344 100,0

Görüldü¤ü gibi, ö¤rencilerin yaln›zca yaklafl›k %1’i ebeveyninin kütüpha-
neye s›k gitti¤ini düflünmektedir. Ebeveyninin kütüphaneye hiç gitmedi¤ini
düflünen ö¤rencilerin oran› ise hem anneler hem de babalar için %80’lerin
üzerindedir. Bütün gitme seçeneklerindeki oranlar›n toplam› %16-18’e ulafl›rken,
elde edilen di¤er verilere göre, çocuklar›n, sadece %3,2’sinin ebeveynlerinin bir



kütüphaneye üye oldu¤unu belirtmesi durumu daha da karamsar bir noktaya,

nitelik sorununa çekmektedir.

K›saca, ö¤rencilere göre, ebeveynlerinin kütüphane kullanma düzey ve

nitelikleri oldukça düflüktür. 

Ö¤rencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Al›flkanl›¤› Konusunda 

Ebeveyn Deste¤i 

Ö¤rencilere, ebeveynlerinin kendilerini okuma ve kütüphane kullanma al›fl-

kanl›klar› konusunda destekleyip desteklemediklerini böyle bir soru ile do¤ru-

dan sormak, ebeveynlerinin ilgili konudaki duyarl›l›klar›na yönelik genel veri

elde etmenin yan› s›ra önceki sorulara iliflkin verilerle buradaki veriler aras›n-

da bir çeliflki olup olmad›¤›n› anlamak aç›s›ndan da gerekli görülmüfltür.
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Tablo 16. Ö¤rencilere Göre, Ebeveynleri, Onlar› Okuma ve Kütüphane 
Al›flkanl›¤› Konusunda Yeterince Destekliyor mu?

Ebeveyn, çocu¤unu okuma ve kütüphane N %
kullanma al›flkanl›¤› konusunda destekliyor mu?

Evet 138 40,1

Hay›r 206 59,9

Toplam 344 100,0

Ö¤rencilere, ebeveynlerinin bu araflt›rmada ele al›nan konuda duyarl› olup
olmad›klar› do¤rudan soruldu¤unda, daha önce ayn› konuda dolayl› biçimde
sorulan sorulara verdikleri yan›tlardan farkl› görüfl bildirmifllerdir.

Büyük bir olas›l›kla, soruyu "normatif" nitelikte alg›lamalar› sonucu, ebeveyn-
leri hakk›nda "olumsuz fleyler" söylemek istememifller, ebeveynlerine yönelik
do¤rudan olumsuz yan›tlar vermemifllerdir. Önceki sorularda dolayl› nitelikte
soruldu¤u için böyle bir de¤erlendirmeye gitme gere¤i duymadan görüfl bildirmifl-
lerdir. Bu nedenle, çocuklar›n %40,1’i di¤er verilerin aksine ebeveynlerinin bu
konuda duyarl› davrand›¤›n› belirtmifltir. Kuflkusuz, ö¤renciler bu sorudaki "des-
tek" kavram›n› ebeveynin bu al›flkanl›klara "olumsuz tepki vermemesi" ya da
"karfl› ç›kmamas›" olarak genel bir çerçevede alg›lam›fl da olabilirler. Ancak,
bütün bunlara karfl›n %60 dolay›nda çocu¤un ilgili konuda ebeveynlerinden des-
tek görmedi¤ini belirtmesi de küçümsenecek bir oran gibi görünmemektedir. 



Sonuç ve Öneriler

Araflt›rma bulgular›na göre elde edilen sonuçlar flöyle s›ralanabilir:

1. Ailelerde babalar›n e¤itim düzeyi annelere göre daha yüksektir. Anne-
lerde ev kad›nl›¤› ve memurluk, babalarda da memurluk ve iflçilik en
yayg›n meslek gruplar›d›r. Ebeveynlerin ço¤unlu¤u orta yafl grubunda-
d›r. Ailelerin ço¤unlu¤u orta gelir düzeyindedir.

2. Çocuklar›n ciddi bir okuma al›flkanl›¤› sorunu bulunmaktad›r.

3. Ebeveynler evde bir kitapl›k oluflturma konusunda genelde duyars›zd›r.

4. Ebeveynler, okul öncesi dönemde çocuklar›na kitap okuma konusunda
yeterli duyarl›l›¤› göstermemektedirler.

5. Ebeveynler, çocuklar›na kitap hediye etmede duyars›z davran-
maktad›rlar.

6. Ebeveynler, çocuklar›n› kitabevi ve kitap fuarlar›na genelde götürme-
mekte, bu konuda duyarl› davranmamaktad›rlar.

7. Ebeveynler, çocuklar›na kitap seçimi konusunda yeterince yard›mc›
olmamaktad›rlar.

8. Ebeveynler, çocuklar›n›n okuduklar› kitaplar hakk›nda onlarla konufl-
ma duyarl›l›¤›n› göstermemektedirler.

9. Ebeveynler, çocuklar›na kitap almalar› için para verme konusunda
sürekli bir duyarl›l›¤a sahip de¤ildirler.

10. Ebeveynler, çocuklar›n›n kitap okumalar›na iliflkin olarak genelde
duyars›z davranmaktad›rlar.

11. Okuma al›flkanl›¤›na sahip olmayan ya da zay›f okuma al›flkanl›¤›na
sahip ebeveynler ço¤unlu¤u oluflturmaktad›r. Ebeveynlerin, çocuklar›-
n›n kitap okumalar›na iliflkin duyars›zl›klar›n›n büyük ölçüde bu durum-
dan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

12. Çocuklar için çok ciddi boyutlarda bir kütüphane kullanma al›flkanl›¤›
sorunu bulunmaktad›r. Sorunun nicel boyutunun yan› s›ra bir nitelik
boyutunun da bulundu¤u, kütüphanenin ö¤renciler taraf›ndan anlaml›
amaçlarla kullan›lmad›¤› söylenebilir.

13. Ebeveynler genelde çocuklar›n› bir kütüphane ile tan›flt›rmam›fllard›r.
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14. Ebeveynler, çocuklar›n›n kütüphaneye gidip gitmemeleri konusunda
tepkisiz kalmakta, duyars›z davranmaktad›rlar.

15. Çocuklar›, ebeveynlerinin genelde kütüphane kullanmad›klar›n› düflün-
mektedirler. 

16. Ebeveynler gerek okuma, gerekse kütüphane kullanma al›flkanl›¤›
konusunda çocuklar›na iliflkin olarak genelde duyars›z davranmakta-
d›rlar. Ebeveynlerin bu konudaki duyars›zl›klar›n›n "bütünsel" bir nite-
lik tafl›d›¤› söylenebilir. Yani, ebeveynlerin çocuklar›n›n ilgili al›flkanl›k-
lar› konusunda bu çal›flmada ele al›nan bütün ölçütler itibariyle genel
bir duyars›zl›k gösterdikleri anlafl›lmaktad›r; baz› ölçütlerde duyarl›
baz›lar›nda ise, duyars›z olduklar› gibi bir durum gözlenmemifltir. Bu
duyars›zl›klar›n büyük ölçüde kendilerinin de bu al›flkanl›klara ve dola-
y›s›yla bu bilince sahip olmamalar›ndan kaynakland›¤› de¤erlendiril-
mektedir. 

17. Ebeveynler çocuklar› için okuma ve kütüphane kullanma al›flkanl›klar›
konusunda iyi birer model olamamaktad›rlar.

Çocuklar›n her türden al›flkanl›¤› edinmelerinde birinci derecede etkili olan
ve onlara model oluflturan ebeveynlerin, bu araflt›rma sonucunda ortaya ç›kan
duyars›zl›klar› oldukça ciddi bir sorun anlam›na gelmektedir. "Okumayan" ve
"kütüphaneye gitmeyen" anne ve babalar›n "okuyan" ve "kütüphane kullanan"
çocuklara sahip olma olas›l›klar› yüksek olamaz. Bu nedenle, kütüphanelerin
bu konuda çocuklar›n yan› s›ra ve belki de daha a¤›rl›kla ebeveynlere yönel-
mesi, hedef kitle olarak önceli¤i ebeveynlere vermesi daha uygun olacakt›r.
Özellikle, annelerin ilgili konuda öncelikle bilinçlendirilmeleri bu araflt›rmada
belirlenen olumsuzlu¤un giderilmesine ciddi katk›larda bulunabilecektir. 

Bunun d›fl›nda, ö¤retmenlerin incelenen konuda çocuk-ebeveyn
bütünlü¤ünü gözden kaç›rmamalar› ve ebeveynleri de okuma ve kütüphane
kullanma al›flkanl›¤›na iliflkin sorunun do¤al parças› olarak kabul etmeleri
gerekmektedir.

Bu araflt›rma, burada belirlenen ebeveyn duyars›zl›¤›n›n kaynaklar›/
nedenleri hakk›nda hem çocuk, hem de ebeveynin bak›fl aç›s›yla yap›lacak
yeni araflt›rmalarla desteklenip zenginlefltirilebilir.
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