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GİRİŞ

Sivil Toplum Sektörü’nün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında 
Türkiye Yayıncılar Birliğine verdiği hibeyle kurulan OKUYAY Platformu Türkiye’de-
ki durumu saptamak, okuma kültürünün yaygınlaştırılması için yapılması gere-
kenleri belirlemek ve okuma kültürünün teşvik edilmesi için fırsatlar konusunda 
önerilerde bulunmak amacıyla 2019’da Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nın 
yapılmasını sağladı. Bu araştırma okuma kültürümüzde kütüphane, kitabevi, 
okul, aile ve yayıncıların ne kadar etkin olduğu konusunda önemli veriler ortaya 
koydu. Önemli amaçlarından biri “okumayı en çok neyin tetiklediğini” belirlemek 
olan bu araştırmayla Türkiye’de okur profilinin ve okuma kümelerinin belirlenme-
si, bu okuma kümelerinin okuma davranışlarının incelenmesi, ailelerin çocukları-
na nasıl ve ne kadar kitap okuduklarının ortaya çıkarılması, kütüphane algısının 
anlaşılması, kitaplara ve kütüphanelere erişimde karşılaşılan zorlukların tespit 
edilmesi hedeflendi ve elde edilen veriler bu doğrultuda sınıflandırıldı. Araştır-
ma, önceki on bir yıllık süreçte Türkiye’de okuyanların sayısının arttığını göste-
rirken okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından dikkate değer bir katkıda 
da bulunarak “okuyabilirler” olarak adlandırılan %18,8’lik bir kesimin varlığını da 
tanımladı.

Araştırmanın birçok başka önemli çıktısı bulunuyor. Verilerin ortaya çıkar-
dığı sonuçlarından biri de ülke genelinde kütüphanelerin çok fazla kullanılmadığı-
nı gösteriyor. OKUYAY danışma kurulu toplantılarından elde edilen sonuçlara göre 
bunun birden fazla nedeni var. Bu nedenlere göre ise mevcut durumda kütüpha-
neler, modern hayatın toplum ihtiyaçlarına uygun şekilde yanıt veren etkinlik ve 
düzenlemelerle yaygın bir varlık gösteremiyor.

Araştırmada okur ve kitabevi ilişkisini araştıran sorulardan bir tanesi olan 
“Yakınınızda bir kitabevi var mı?” sorusuna, katılımcıların %37’si“Bilmiyorum”, 
%26’sı ise “Hayır yok” yanıtını veriyor. Evinin yakınında bir kitabevi olduğunu söyleyen-
lere, “Siz bu kitabevinde hiç vakit geçiriyor musunuz?” diye sorulduğunda çıkan en 
dikkat çekici veriye göre: “Okuyabilirler” ve “eskiden okuyanlar” olarak adlandırılan 
potansiyel okurlar içinde azımsanmayacak oranda bir kitabevi teması olduğu orta-
ya çıkıyor. Bu veri bize kitabevi ve okur arasındaki iletişim ve ilişkinin geliştirilmesi 
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adına yapılacak çalışmaların, okuma kültürünün organik olarak yaygınlaştırılması 
açısından da büyük bir potansiyel taşıdığını anlatıyor.

Araştırmanın büyük bir kısmı okuma kültürünün temelinin atıldığı ailenin 
ve okulun ülkemizde bu konuda ne kadar etkin olduğunu ve nasıl bir potansiyel 
taşıdığını inceliyor. Sonuçlar umut verici olsa da henüz yeterli etkinlik sağlanabil-
miş durumda değil. Çocuklara ve gençlere keyif için okuma ve eleştirel okuma gibi 
kazanımlar sağlayabilmek için okullarda bazı atılımlar ve yenilikler yapılması şart. 
Ailelerin daha etkin olabilmesi için ise okuma kültürü konusunda farkındalıklarının 
arttırılmasının yanı sıra yönlendirici ve tüm aileyi kapsayan projelere ihtiyaç var.

Okumanın iyi olduğunu düşünen ve okumanın faydalarının farkında olan 
ancak okuma alışkanlığını sürdürememiş veya hiç geliştirememiş yetişkin kesim 
de toplumsal olarak okuma kültürümüzün gelişmesi adına önemli bir potansi-
yel taşıyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı diğer bir önemli veriye göre Türkiye’de 
kitap okumaya ve satın almaya karar vermemizdeki en öncelikli etken olarak 
kitabın konusunun ardından tavsiye geliyor. Bu da tavsiye mekanizmasını okuma 
kültürünü artırmaya yönelik projelerde kullanımını önemli bir hale getiriyor. Oku-
yabilir olarak tanımlanan kişilere kitabevi seçenekleri soruluğunda yaklaşımla-
rı büyük oranda küçük bağımsız kitapevlerinden yana. Bağımsız kitabevlerinde 
kitapçıyla birebir iletişime girmek ve tavsiye almak okuyabilir olarak nitelenen 
kişilerin beklentileri açısından da tutarlı görünüyor.

OKUYAY Platformu proje dahilinde yapılan araştırmalar, okuma kültürü 
aktörleriyle farklı başlıklar altında gerçekleştirilen buluşma ve konuşmalar, danış-
ma kurulları toplantılarında tespit edilen sorun, ihtiyaç ve potansiyelleri yurtdı-
şı gezi ve araştırmaları sonucu incelediği iyi örneklerle bir arada değerlendirdi. 
Okuma kulüplerinin doğası gereği vadettiği faydaların Türkiye’de okuma alışkan-
lığına dair birçok sorun ve ihtiyaçla örtüşmesi okuma kulüplerinin okuma kültü-
rünü geliştirmek isteyen her kurum, girişim ve sektör aktörü açısından önemini 
açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle OKUYAY Platformu aile, okul, kütüphane, kita-
bevi ve yayıncıların sosyal, ekonomik ve okuma kültürü bağlamında birbirlerini 
geliştirmelerine olanak veren önemli bir unsur olarak gördüğü okuma kulüple-
rinin taşıdığı potansiyelin anlaşılması ve bu konuda farkındalık yaratılması için 
yapılacak bazı çalışmaları faaliyetleri arasına aldı. 
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Okuma Kulüpleri kitapçığı, Türkiye Yayıncılar Birliği projesi olan Okuma 
Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu’nun okuma kulüpleri hakkında farkında-
lık yaratma, okuma kulüplerini tanıtma ve bu konuda bilgi paylaşımı sağlama 
amacıyla yaptığı faaliyetlerden biri olarak hazırlandı. Okuma Kulüplerinin Okuma 
Kültürüne Katkısı başlığı altında 5 Kasım 2020’de gerçekleştirilen OKUYAY Buluş-
maları-13 ve 9 Aralık 2020’de gerçekleştirilen OKUYAY Konuşmaları-9 toplantıları 
da Türkiye’deki okuma kulüplerinin çalışmaları, sorunları, ihtiyaçlarının konuşul-
masına ortam sağladı.

Okumak neden önemlidir?
>  Yaşam becerilerimize ve öğrenimimize katkı sağlar.
>  Yaşam koşullarımızı iyileştirmemize destek olur.
>  Sağlığımızı ve refahımızı yönetmemize yardımcı olur.
>  Bizi sosyal olarak birbirimize bağlar.
>  Olabileceğimizin en iyisi olmamız için güç verir.
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OKUMA KULÜBÜ NEDİR?

Okuma Kulübü veya diğer adıyla Kitap Kulübü veya Kitap Tartışma Kulübü 
kişilerin düzenli olarak buluşup okudukları bir kitap veya makale, dergi gibi oku-
ma materyali hakkındaki fikirlerini paylaştığı, okudukları materyalin veya kitabın 
beğendikleri ve beğenmedikleri bölümlerini, karakterlerini ve içerik unsurlarını 
tartıştıkları bir grup etkinliğidir.

Okuma grupları kitapseverlere ilgi alanlarını paylaşmak, farklı konular 
hakkında teşvik edici tartışmalara katılmak ve hepsinden önemlisi kitap okuyan 
yeni insanlarla tanışmak için harika bir fırsat sunar. Okuma kulübü arkadaşlar 
arasında kurulmuş veya profesyoneller tarafından yönetilen büyük bir grup ola-
bilir. Amaç diğer okuyucularla tanışmak, teorileri ve görüşleri paylaşmak, başta 
kitap olmak üzere makale, dergi vb. okuma materyallerini daha zengin bir şekilde 
anlamak ve keyifli vakit geçirmektir.

Okuma kulüpleri evlerde, kütüphanelerde, kitapçılarda, çevrimiçi forumlar-
da, barlarda, kafelerde veya restoranlarda yemek veya içecek eşliğinde toplana-
bilir.

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nda nerelerde kitap 
okunduğu beşli ölçekte sorulduğunda en çok evde kitap 
okunduğu görülüyor. Kamusal alanlarda kitap okunmasının 
okuma kültürünün yaygınlaşması açısından önemli bir rol 
oynadığını düşünürsek araştırmada kamusal alanlarda 
okuyanların oranlarının düşük olduğu söylenebilir. 
Ortalamada 3 ayda 4’ün üstünde kitap okuyanların bile 
kamusal alanda veya toplu taşımada okuyanı henüz yüzde 
10’u geçmiyor. 

*Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019, s. 36-37
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OKUMA KULÜPLERİNİN KISA TARİHÇESİ

Okuma kulüplerinin geçmişi, insanların okudukları hakkında başka biriyle 
konuşma isteği yaşamaya başladığı zamanlara kadar uzanıyor. Bir kitap bize ilham 
verdiğinde, bizi rahatsız ettiğinde, rahatlattığında, meraklandırdığında veya bizi dönüş-
türdüğünde duygularımızı başkalarıyla paylaşmayı istememiz şaşırtıcı değildir.

Okumak ya da okuyan birini dinlemek için bir araya gelmek Orta Çağ’da 
popüler hale geldi ve yaygınlaştı. Okuma yazma bilmemek normal sayılmasına ve 
çok az kişinin kitap sahibi olmasına rağmen dönemin gezici eğlence grupları ve 
ozanları kırsal alanlarda dolaşarak isteyenlere yüksek sesle okurlardı. Ayrıcalıklı 
azınlığın evlerinde ise eğitimli hizmetçiler efendilerine kitap okuyordu.

On sekizinci yüzyılın sonlarına doğru küçük kitap toplulukları, okuma toplu-
lukları, kitap kulüpleri ve edebiyat topluluklarının üyeleri kitapları tartışıp sosyal-
leşirken aynı zamanda bu gruplar, kitap ödünç veren ve dolaştıran bir kütüphane 
işlevi görüyordu.

Kitap okuma gruplarının başlangıcında kadın üyeleri de vardı. Ancak kadın-
ların kitapları tartışmak amacıyla pek çok sayıda edebiyat topluluğu oluşturması, 
1800’lerin başlarına denk geliyor. Bu eğilim Birleşik Devletler’de ancak İç Savaş’tan 
sonra gerçekleşti. Endüstri Devrimi’nin getirdiği değişikliklerin bir sonucu olarak 
daha fazla orta sınıf mensubu kadın boş zaman kazandıkça yalnızca erkeklere 
açık olan kamusal alanlara kademeli olarak erişmeye başladı.

On dokuzuncu yüzyıl edebi toplulukları, on yedinci yüzyılın buluşma nokta-
ları olan Avrupa salonlarında edebiyat, siyaset veya kültür hakkında tartışmak 
isteyen kişilerin (ki bunlar çoğunlukla erkeklerdi) torunlarıydı. Bu Kuzey Ameri-
ka edebiyat topluluklarının üyeleri esas olarak beyaz kadınlardan oluşuyordu ve 
bu model pratikte bazı evlerde hem eğitim hem de eğlence amacıyla kitap veya 
dergilerin okunup tartışıldığı aile içi okuma seanslarından sonra oluştu.

Ayrıca bu dönemde, üyeleri birbirlerine kitap okuyan karma Afrikalı-Ame-
rikalı edebi toplulukların olduğuna dair kanıtlar da bulunuyor. Bu okuyucular boş 
zamanı değerlendirme veya keyif için okuma amacından ziyade gittikçe okur-
yazar olan bir toplumda kültürel sermaye kazanmaya çalışmak amacıyla bunu 
yapıyorlardı.
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Kadın Aktivizminin Temelleri
On dokuzuncu yüzyılın sonlarında edebiyat topluluklarında iki milyondan 

fazla Amerikalı kadının bulunduğu ve ABD halk kütüphanelerinin yüzde 75’inin bu 
tür kadın grupları tarafından kurulduğu tahmin ediliyor.

Bu kadınların çoğu hayır işlerine önem veriyorlardı. Çünkü o zamanlar, kadın-
ların duyarlı yapıları nedeniyle toplumsal meseleleri araştırmaya daha yatkın olduk-
ları ve bunu evdeki görevlerini ihmal etmeden yapabildikleri varsayılıyordu.

Edebiyat toplulukları genellikle daha sonra süfrajet ve benzeri kadın hare-
ketlerine dahil olan kadınlar için eğitim grupları olarak hareket ettiler. Toplumsal 
hareketlere dahil olan birçok kadın daha aktif okuyucular ve yazarlar haline geli-
yordu.

Bugün çağdaş kitap kulüplerinde olduğu gibi bir önceki yüzyılın edebi-
yat topluluğu toplantıları da katılımcı kadınların yaşam ve topluma dair algısı-
nın çerçevesini oluşturuyordu; bunlar, kadınların bilgeliğinin ve bilgisinin ifade 
edilebildiği, onaylanabildiği ve takdir edilebildiği alanlardı. Tartışmalar, kadınla-
rın kendilerini tanımlamalarına ve daha geniş bir dünya ve yaşam algısıyla yeni 
yanıtlar oluşturmalarına yardımcı olan ortak bir dil ve yanı sıra entelektüel ve 
sosyal alışveriş ortamı sağladı.

Okuma eylemi bir topluluk oluşturma pratiği sağlarken, topluluklar için 
yapı taşı niteliğindeki mektup, kitap ve fikir alışverişi de bir topluluğa üye olma-
nın göstergesi olarak kabul ediliyordu. 

Geçmişin okuma toplulukları üyelerine sık sık, kurumsallaşmış eğitim 
sistemi içinde mevcut olmayan öğrenme fırsatlarını keşfetme imkânı sundu. 
1960’larda ve 1970’lerde okuma grupları, kadınların yeni ilgi alanları ve faaliyet-
leri keşfetmesine ve ev içi angarya işlerle bağlarını koparmasına olanak sağladı.

Kulüpler Yaygınlaşıyor
Okuma kulüpleri 1990’ların başında televizyonda çok izlenen programların 

kitaplara yer vererek bir okuma grubu etkisi yaşatmaya başlamasıyla birlikte 
daha yaygın ve popüler olmaya başladı. Amerikalı televizyon programcısı Oprah 
Winfrey’nin programında başlattığı Oprah Winfrey Kitap Kulübü çoğunluğu kadın 
olan izleyicilerinde büyük ve uzun süreli bir etki yarattı. Program dolayısıyla oku-
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nan kitaplar özel bir kapakla tekrar basıldı hatta birçok klasik eser yeniden popüler 
oldu. İngiltere’de de yine televizyon programcısı olan bir çiftin kurduğu Richard ve 
Judy’nin Kitap Kulübü de daha küçük ölçekte genel bir başarı elde etti.

İnternet çağı ise insanların kitap kulüplerine çok daha geniş çerçevede eri-
şimini mümkün kıldı. İnsanlar artık internet üzerinde farklı araç, uygulama, plat-
form ve yöntemler sayesinde kitap ve okuma konusunda paylaşımda bulunabiliyor. 
Online kitap kulüpleri, online kitap dükkânları ve perakendeciler, kitap takas site-
leri, kitap inceleme siteleri, sosyal medya hesapları, bloglar kitap ve okuma çevre-
sinde yeni nesil etkileşimin örnekleri arasında yer alıyor. Hatta internetin doğuşu, 
hayran kurgu adı verilen kurgusal eser tarzının gelişmesine de ortam sağladı.1

1   Hayran kurgu eserleri dizi, film veya kitap benzeri bir eserdeki karakterler ya da olaylar hak-
kında, yaratıcısından ziyade bu çalışmanın hayranları tarafından eğlence amaçlı yaratılan orijinal 
kurgusal eserlerdir.
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OKUMA KULÜBÜ ÇEŞİTLERİ

Tek Başlıklı Okuma Kulüpleri
En sık rastlanılan okuma kulübü budur. Bu kulüplerde gruptaki herkes aynı 

dönemde, önceden belirlenmiş bir kitabı okur. Herkesin kendine ait bir kitabı vardır 
ve burada amaç okuduktan sonra bir araya gelerek o kitap hakkında tartışmaktır.

Bazı kulüpler yeni çıkan kitapları, bazıları sırayla bir yazarın kitaplarını 
veya bir türe ya da konuya dair yeni veya eski kitapları seçme yoluna gidebilir. 
Bu, kütüphanede toplanan bir kitap tartışma kulübü ise o zaman her üye daha 
sonra yapılacak tartışma için belirli bir zaman diliminde kütüphaneden kitabı 
ödünç alabilir.

Çok Başlıklı Okuma Kulüpleri
Bu kulüplerde üyeler bir dönem içerisinde birbirinden farklı kitapları okur-

lar. Bu tür kulüplerde belli bir dönem içerisinde okunacakların bir listesi paylaşılır 
ve herkes bu listedeki kitaplardan birini okur.

Bu topluluğu, istedikleri kitabı okuyan ve birbirini tanımayan bir insan 
grubundan ayıran ve bir kulüp niteliği kazandıran olay, her kitabın bir üye tara-
fından okunduktan sonra başka bir üyeye geçmesidir. Bu nedenle tüm üyelerin 
kitapları seri bir şekilde okuması beklenir.

Ödünç Kitap Okuma Kulüpleri
Üyelerin birbirine kitap ödünç verdikleri kulüplerdir. Bu kulüplerde bir kitap 

listesi hazırlama veya kitap satın alma gibi işler yoktur. Sadece var olan kitapların 
üyeler arasında dolaşıma girmesi söz konusudur.

Her kitap kısa bir özetle birlikte diğer üyelere tanıtılır. Bu, üyelerin kitapla 
ilgili fikir edinmesini ve okuyucunun daha kısa sürede kitapla buluşmasını sağlar. 
Bu sürecin sıralı doğası, kısa bir süre içinde üç ila beş kişinin aynı kitabı okumuş 
olabileceği anlamına gelir, bu da değerli bir tartışma için ideal bir sayıdır.
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Gezgin Kitap Okuma Kulüpleri
Kitabın sahibinin sürekli değiştiği ve kitabın orijinal sahibine geri dönme-

si beklentisinin olmadığı bir oluşumdur. Aktarım mekanizması yüz yüze teslimat, 
postayla gönderme veya kitabı, bilinmeyen okuyucuların bulacağı beklentisiyle 
halka açık bir yerde bırakmayı içerebilir. Her üç yöntem de kitap gezdirme olarak 
adlandırılır. Katılımcılar dünya genelinde, bir yerden geçerken bırakılan kitapların 
yerlerini bir web sitesi üzerinden kitaba özel kimlik numarasıyla izleyebilir. Etkile-
şim büyük ölçüde web merkezlidir, diğer okuma kulüpleri gibi tartışma toplantı-
ları düzenlemek için de bir engel yoktur.

Kütüphane Okuma Kulüpleri
Kimi ülkelerde halk kütüphaneleri, kitap kulüplerini düzenli bir kütüpha-

ne programı olarak planlar. Tartışma toplantısını, genellikle katılımcılar kitabı 
okuduktan sonra kütüphaneci yönetir. Kitap grup toplantısı için kütüphaneden 
ödünç alınabilir. Okuma kulüplerinin toplum kültüründe yer kazandığı ülkelerde, 
kütüphaneden bağımsız kurulmuş okuma kulübü liderleri için aynı kitabın birkaç 
tanesinin kütüphaneden tek bir kullanıcıya ödünç verilebildiği, kitap tartışma 
kitleri bulunmaktadır. Ayrıca, ödünç verme süresi genel olarak ortalama kitap 
ödünç verme süresinden daha uzundur. Kitler ayrıca tartışma sorusu önerilerinin 
yer aldığı bir okuma kılavuzu içerir. Bu, gruptaki herkes kitabı almak zorunda 
kalmadığı için bir kolaylıktır.

Çevrimiçi Okuma Kulüpleri
Teknoloji ve iletişim olanaklarının gelişimiyle popüler hale gelen çevrimiçi 

okuma kulüpleri, genellikle internet forumları, Yahoo grupları, e-posta listeleri, 
goodreads.com gibi özel web siteleri, mobil uygulamalar ve hatta dijital konferans 
görüşmeleri platformlarında yürütülüyor. Ayrıca, sosyal medyada da rastladığımız 
bu çevrimiçi kulüpler çeşitli ilgi alanlarına odaklanan farklı bölge ve ülke üyele-
rinden oluşabiliyor. Mecra sosyal medya olduğunda buradaki etkileşim yolları da 
farklı şekillerde olabiliyor; örneğin, kimi platformlarda akademik tartışma, keyif 
için okuma tartışması yapılırken kimilerinde etkileşim için beğeni veya tepki ikon-
ları, e-mojiler, oylamalar ve benzeri dijital platform fonksiyonu kullanılıyor.
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Yazar Liderliğindeki Okuma Kulüpleri
2012’de iş dünyası kitap ve dergilerinin tartışıldığı dijital okuma kulübü 12 

Books, yazarların yönettiği kitap kulüpleri olarak adlandırılan yeni bir okuma kulü-
bü formatını hayata geçirdi. Yazar liderliğindeki okuma kulüpleri tartışmanın bir 
parçası olarak mevcut kitabın yazarını da dahil ediyor; tartışmalar genellikle 
dijital konferans görüşme veya web semineri aracılığıyla yapılıyor.

Radyo ve Televizyon Programı Okuma Kulüpleri
Bu kulüpler bir televizyon, radyo veya podcast şovunun bir bölümünde düzenli 

olarak bir kitabı tartışmaya açar. İlgili bölümün duyurusu, izleyicilerin veya dinleyi-
cilerin yayında yapılacak tartışmadan önce kitabı okuyabilmesi için önceden yapılır. 
Örnekleri daha çok ABD’de görülen bu türe verilebilecek en eski örneklerden biri The 
Oprah Winfrey Show’da yayınlanan Oprah Winfrey Kitap Kulübü’dür.

Sesli Okuma Kulüpleri
Günümüzün yoğun yaşam tarzları göz önüne alındığında, geleneksel kitap 

kulübünün bir başka çeşidi de sesli okuma kulübüdür. Böyle bir kulüpte, grup 
belirli bir kitap üzerinde anlaşır ve her hafta (veya farklı sıklıklarda) gruptaki 
bir kişi kitabı sesli olarak okurken grubun geri kalanı onu dinler. Üyelerin soru ve 
yorumları için belirli bir süre belirlenir. Böyle bir kulüp, okumayı ortak bir dene-
yim haline getirir ve günlük yaşantısı yoğun kişileri kulübe gelmeden önce kitabı 
okumuş olma görevinden kurtarır.

Bu tarz kulüpler ayrıca, okunduğu anda kitabın özellikleri hakkında yorum 
yapmak için canlı bir ortam yaratır ve çok zengin alışverişler yapılmasını sağlayabi-
lir. Kitabın okunması okuma hızına, toplantıların sıklığına ve yorumların ve tartışma-
nın kapsamına bağlı olarak birkaç oturum boyunca devam edebilir. Üyeler, okuma 
sorumluluğunu paylaşarak sırayla okuyabilir. Konseptin başka bir varyasyonu, 
yorumlar için duraklamalarla birlikte bir sesli kitabı birlikte dinlemek olabilir. Bir 
kitap tamamlandığında, üyeler yeni kitap seçimlerini önerir ve bir sonraki kitabın 
hangisi olduğuna oybirliğiyle karar verilir.
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Sessiz Okuma Kulüpleri
Son yıllarda duyulmaya başlayan sessiz okuma kulübü yeni bir toplan-

tı biçimi diyebiliriz. Oldukça basit ama yenilikçi bir nitelik taşıyan bu kulüplerde 
üyeler bir barda, kütüphanede, kitapçıda veya onları ağırlayacak herhangi bir 
yerde buluşur. Zil çaldığında sessiz okuma zamanı başlar. Bir saat sonra zil tekrar 
çalar ve toplantı biter. Bunun dışında kural yoktur.

Kitabevi Okuma Kulüpleri
Daha çok bağımsız kitapçılarda rastlanabilen bu kulüpler ise kitabevinin 

sahibi veya bir çalışanı tarafından yürütülebilir. Bu kulüpler, kitabevi belirli bir 
tür üzerine odaklanmış bir bağımsız kitapçı ise o türün izleyicisi olan okuyucular 
için oldukça çekici bir platformdur. Üstelik kulüp kitabevinin kendi koleksiyonu-
nu tanıtması, müşterileriyle devamlı ve sıcak bir ilişki yaratması için de ideal bir 
ortam sağlar. Kitabevi okuma kulübü liderleri zaten tüm günü kitaplar hakkında 
düşünüp konuşmakla geçen insanlardır. Bu nedenle okuma seçimleriyle ilişkileri, 
bağımsız okuma kitap kulüplerinden biraz farklıdır. Okuyucuların keyif aldıkları 
eğilimleri daha iyi anlarlar ve gelecek yeni kitaplar hakkında bilgi sahibidirler, 
yayıncılık endüstrisiyle doğrudan bağlıdırlar.

Okuma Kültürü Araştırması’nın sonuçlarına baktığımızda 
ailelerin çocuklarına okul haricinde kitap alması ve 
çocukların kendine ait kitaplarının olmasının bireylerin kitap 
okuma alışkanlığını önemli oranda belirlediğini görüyoruz. 
Okuma kültürünün yaygınlaştırılmasında en temel katkı 
hayatımızdaki ve çevremizdeki çocukları kitaplarla mümkün 
olduğunca çok buluşturmak gibi gözüküyor. Hem kitaptan 
daha güzel bir hediye yoktur değil mi? 

*Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019, s. 61
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ÇOCUK VE OKUL OKUMA KULÜPLERİ

Erken yaşlar da dahil olmak üzere çocukken bir okuma kulübünde aktif 
olmak çok değerli beceriler kazandırır; anlamak için okumak, kişisel deneyimle 
okumayı ilişkilendirmek, bir tartışmaya sırayla katılmak ve başkalarının fikirleri-
ne saygı duymak… Çocuklara yönelik okuma kulüpleri, yetişkinlere yönelik oku-
ma kulüpleriyle aynı amaçlara hizmet eder ve burada kitaplar hakkında konuş-
mak birçok faydaya ulaştıran bir araç haline gelir. Kitap kulüpleri yetişkin olmaya 
yönelik bir eylemdir ve okudukları hakkında fikir oluşturmaları ve bu fikirlerini 
akranlarına ifade etmeleri için çocukları teşvik eder. Daha fazla okumak, daha 
fazla öğrenmek için tetikleyici bir motivasyon sağlar.

Çocuklar bir sandalye veya halının üzerinde aralarında masa olmadan 
çember oluşturacak şekilde otururlar. Kulübün yeri ve niteliğine göre öğretmen, 
kütüphaneci veya pedagojik eğitimden geçmiş bir yetişkin grubun etkili tartış-
ma becerilerinin gelişimini destekler, tartışma düzeyini yükseltir ve ayrıca yazar 
ve illüstratörün yaptıkları işin derinlemesine anlaşılmasını sağlamak için destek 
olur.

Özenli ve düşünülerek planlanmış bir okuma kulübü, ‘öğrenmeyi öğrenme’ 
pratikleri sayesinde çocukların herhangi bir konuyu, bilgiyi nasıl öğreneceğine  
dair deneyimsel bir izlek sunar. Aynı zamanda da çocuklara, okunan metin için 
üretecekleri yanıtları hesaplarken kullanabilecekleri tartışma araçlarını sağlar.

Okuma kulüplerinin çocuklar için çekici olan bir başka yönü de test veya 
sınava girmeden, puan ve not almak için cevap hazırlama zorunluluğu olmadan 
sadece keyif için okumanın saf tatminini yaşayarak hikâye veya anlatıda ger-
çekten kaybolabilmektir. Okuma grupları, yalnız yapılan okuma eylemine sosyal 
nitelik kazandırmak için bir alan açar.

Kısaca okuma kulüpleri çocuklarda;
> Edebiyat sevgisini ve okumaya karşı olumlu bir tavrı teşvik eder,
> Öğrenci merkezli bir okuryazarlık modelini yansıtır (Kademeli Sorumluluk 

Aktarımı yöntemini kullanarak),
> Kapsamlı ve yoğun okumayı teşvik eder,
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> Öğrencileri sorgulamaya ve eleştirel düşünmeye götüren doğal tartış-
maları besler,

> Metne çeşitli yanıtlar verebilme kapasitesini geliştirir,
> Etkileşimi, takım çalışmasını ve iş birliğini teşvik eder,
> Seçim yapma farkındalığı sağlar ve sorumluluğu teşvik eder,
> Öğrencileri çeşitli açılardan edebiyatla tanıştırır,
> Derin düşünme ve öz değerlendirmeyi besler.

Çocuk okuma kulüplerini yetişkin okuma kulüplerinden ayıran en temel 
farklardan birisi de okuma kulüplerinin çocuklara okul, öğretmen, aile gibi bir 
otorite tarafından tanıtılıp deneyim haline dönüştürülebilecek olmasıdır. Bu anlam-
da eğitim kurumları, STK’ler, kütüphane, yerel kitabevleri ve hatta çocuk yayın-
cılarının bu alanda yapacağı yatırım, etkinlik ve projeler çocukların yaşam algısı 
ve kalitesini geliştirmek için önem taşıyan bir sorumluluk niteliği taşır.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Leseclubs (Okuma Kulüpleri)
“Her şey okumayla başlar” mottosuyla Almanya’da okuma kültürünün 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine çok sayıda, çeşitli projeye hayat veren 
Stiftung Lesen farklı ortakların da desteğiyle 2013-2019 yıllarında Almanya’daki 
okul kütüphanelerinde, gençlik merkezi ve diğer eğitim ve kültür kuruluşlarında 
yaklaşık 450 okuma kulübü kurmayı başarmış. 2018’de, çoğu eğitim açısından 
dezavantajlı bir geçmişe sahip 12 .000’den fazla çocuk düzenli olarak okuma kulüp-
lerindeki çeşitli etkinliklere katılmış. Danışmanlar için yılda 40 bölgesel eğitim 
düzenlenmiş. Stiftung Lesen de 2013’ten bu yana, okuma kulüplerine sağladığı 
kitap dergi, dijital medya ve oyunlar dahil olmak üzere yaklaşık 400 .000 medyayla 
ve ayrıca daha rahat bir atmosfer için sağladığı kitaplık, masa, sandalye ve kane-
pelerle çocuklara okuma konusunda daha çekici bir ortam sunmayı başarmış. 
Sonuç olarak çocuklar başkalarıyla birlikte okurken daha fazla eğlenmişler, grup 
içerisinde okuma konusunda cesaret kazanmışlar ve grup içerisinde daha saygılı 
davranmayı öğrenmişler.
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Leseclubs ise Stiftung Lesen’in Almanya çapında yürüttüğü ve “Arkadaş-
larınla Keyifle Oku” mottosu altında bir başarı hikâyesine dönüşmüş olan bir ini-
siyatif: Altı ila 12 yaşlarındaki 10 binden fazla çocuk, sayıları yaklaşık 300’ü bulan 
ve Stiftung Lesen’in yerel paydaşlarla birlikte federal çapta uyguladığı program-
lardan sağlanan kaynaklarla donattığı okuma kulüplerine düzenli olarak devam 
ediyor. Çocuklar burada not baskısı olmadan kitap okuyor, oyun oynuyor ve hep 
birlikte yaratıcı fikirleri hayata geçiriyor. Okuma kulübü süpervizörleri tesisleri 
ve hizmetlerini daha da geliştirmek için düzenli olarak eğitimlere katılabiliyor. 
Daha fazla bilgi için: www.leseclubs .de

Chatterbooks (Gevezekitaplar)
Reading Agency tarafından hazırlanan Chatterbooks, (Gevezekitaplar) 

programı okullarda ve kütüphanelerde gerçekleştirilen çocuklara yönelik bir ağ 
kurma projesi. 2001 yılında başlatılan Chatterbooks Birleşmiş Krallık’ın en büyük 
çocuk okuma ağı. Okul, kütüphane gibi alanlarda düzenlenen oturumlarda oku-
nan kitapların tartışılıp değerlendirildiği bir okuma kulübü niteliği taşıyor. Gruplar 
kütüphaneciler, öğretmenler veya okuma tutkusu olan gönüllüler tarafından yö-
netiliyor. Chatterbooks, 4 ila 12 yaş arasındaki farklı yetenekler ve hedefler veya 
karma gruplarda çocuklarla kullanılabilen esnek bir model. Dernek web sitesinde 
Chatterbooks oturumlarında kullanılacak fikirlerle dolu her ay ücretsiz indirile-
bilir etkinlik paketleri ve ayrıca farklı temalarda önerilen kitap listeleri sunuyor. 
Her seans en az 40 dakika sürüyor (birçok Chatterbooks kulübü 1 ila 1,5 saat bo-
yunca toplanıyor). Sitede örnek bir oturum taslağı da bulunuyor.

Chatterbooks için bazı yayınevlerinden sponsorluk sağlayarak çalışılabi-
len bir model de mevcut. Bu modelde yayınevi Reading Agency’e bir kitapla başvu-
ruyor ve bu onlara seçtikleri bir yazarı veya kitabı tanıtıp yayma fırsatı sağla-
mış oluyor. Eğer sponsorluk anlaşması yoksa ve yayınevi bir kitabıyla Reading 
Agency’nin programına dahil olmak istiyorsa o zaman bir miktar ödeme yapması 
gerekiyor. Chatterbooks çocukların okumalarını ilerletmelerinden çok, keyif için 
okumalarını ve okudukları hakkında konuşmalarını sağlıyor. 
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OKUMA KULÜBÜ KURALLARI VE STANDARTLARI ÜZERİNE

Bir okuma kulübünün başarılı olması, gelişmesi ve büyümesi için belirli 
kurallara ve standartlara uyulması önemlidir. Bu, gereksiz tartışmaları ve hatta 
kasıtsız oluşan kırgınlıkları önleyerek kulübün daha sorunsuz ve verimli işlemesi-
ne yardımcı olur. Bunlar çoğunlukla sağduyuya dayanan basit kurallardır ancak 
yine de kulüp kurallarını tüm üyelere katıldıklarından itibaren periyodik aralık-
larla dostane bir şekilde hatırlatmak faydalı bir yaklaşımdır. Bu aynı zamanda, 
belirli kuralları çiğneyerek diğer üyeleri rahatsız eden bir üyeyle ilgilenmek için 
diplomatik ve bu kişilerin gelecekte oluşabilecek davranışlarını düzeltmek için 
de nazik bir yöntemdir.

Bir okuma kulübü kurarken biraz zaman ayırarak başlangıçtan itibaren 
üye olan herkesin   hemfikir olduğu kurallar ve davranış standartları listesi hazır-
lamak önemlidir. İstenen doyurucu edebi tartışmalar yapmakken bu işle uğraş-
mak angarya gibi görünebilir, ancak en başta bu işe gösterilen özenin harcanan 
zaman ve çabaya değdiği sonradan çok daha iyi anlaşılır. Aksi takdirde daha son-
ra çıkacak anlaşmazlıklar çok daha fazla zaman ve enerji kaybına neden olabilir.

Kulüpte neyin kabul edilebilir davranış olduğu konusunda herkes hemfikir 
olmalıdır. Mesela bu, kişilerin fikirlerini paylaşırken başkalarını rahatsız etmemek, 
fikrini söylemek için kendi sırasının gelmesini beklemek kadar basit bir kural da 
olsa, bazen bunun için çoğunluk oyu almak gerekebilir.

Tüm üyelere kibar ve düşünceli bir şekilde aynı fikirde olmamanın önemi 
vurgulanırken aynı zamanda insanların fikir ayrılığına sahip olmasının tamamen 
kabul edilebilir olduğu özellikle belirtilmelidir.

Kulüp belirli bir tür veya ilgi alanına karar verdiyse, tüm üyelerin bunu anla-
dığından emin olmak gerekir ve yalnızca kriterler dahilinde kitaplar önerilmelidir.

Toplantılar sırasında tüm üyelerin kitap kulübü liderinin veya moderatörün 
yetkisine saygı göstermesi önemlidir.

Sebep dahilinde kışkırtma, öfke gösterisinde bulunma gibi uygunsuz davra-
nışlara tolerans göstermemek ve bu tür üyelerle başa çıkmak için bir yöntem 
belirlemek kulübün uzun ömürlü olması için temel bir anlayıştır. Örneğin kulüp, 
böyle bir üyeyi ihraç etmeden önce belirli sayıda uyarıda bulunabilir.
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Tüm üyelere, tartışmalar sırasında konudan uzaklaşmamanın ve özellikle 
katılım sağlamanın önemini de zaman zaman hatırlatmak gerekebilir.

Tüm kişisel tartışmalar ve sosyal küçük sohbetler, okumayla alakalı tartış-
malardan önce ve sonra yapılmalıdır.

Üyelere, telif hakkıyla korunan materyallerden alıntı yaptıklarında kaynak 
referanslarını da belirtmelerini istemek iyi bir fikirdir.

Özellikle katılımın devamlılık için hayati olduğu küçük kulüplerde toplantılara 
katılımın ve dakik olmanın önemi tüm üyelerle paylaşılmalıdır. Toplantılara sürekli 
olarak geç gelmek veya katılmamak, zamanında gelenlere saygı ve anlayış eksikli-
ğini gösterir. Moderatörün toplantı programına bağlı kalması ve kulüp toplantılarını 
üyelerin takvimlerine kaydedebilecekleri bir formatta onlarla paylaşması bu konu-
yu onlar için de kolaylaştırır. Tüm toplantıları zamanında başlatmaya ve kararlaştı-
rılan zaman dilimine (1 veya 2 saat) uymaya özen gösterilmelidir.

Herkesin eşit sürede ve sırayla konuşma hakkı olması sağlanmalıdır. Tar-
tışma sırasında herkesin kendi konuşma sırasını beklemesi ve diğerinin sözünü 
kesmemesi gerektiği kulüp kurallarında yazılı olarak yer almalı ve gerekiyorsa bu 
kural nazik bir şekilde herkese zaman zaman hatırlatılmalıdır.

Okuma kulübü sosyal etkinlikler düzenlediğinde tüm üyelere katkıda bulun-
maları ve belirli sorumlulukları olanlara bunları ciddiye almaları hatırlatılmalıdır.

Tüm okuma kulübü tartışmalarını okunacak bir sonraki kitap, tartışmanın 
bir sonraki lideri ve toplantı yeri hakkında net bir kararla sonlandırmak önemlidir. 
Bir sonraki toplantı öncesinde, toplantı hakkında herkese hatırlatma yapması 
için birini seçmek de iyi bir fikir olacaktır.
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İYİ BİR KULÜP LİDERİ OLMAK ÜZERİNE

İyi bir okuma kulübü lideri, okuma grubu toplantılarının adil, etkileşimli, 
bilgilendirici ve katılan herkes için keyifli olmasını sağlayarak büyük bir fark yara-
tabilir. Toplantılara rehberlik edecek liderlerin bulunduğu okuma kulüplerinde 
çok daha iyi tartışmalar yapılabildiği genel olarak kabul edilen bir gerçektir. Bir 
okuma kulübünün liderliğini yapmak için organizasyon yeteneklerinden de öte-
de insani ilişkiler ve sosyal davranışlar konusunda farkındalığı yüksek ve empati 
yeteneği güçlü biri olmak önemlidir. Belki organizasyonla ilgili işler, bu becerileri 
gelişmiş bir yardımcı veya ortak başkan tarafından da gerçekleştirilebilir ancak 
işinin büyük kısmı insanlarla iletişim olan lider veya moderatörün sosyal ve ile-
tişim yeteneklerinin gelişmiş olması kulübün keyifli ve uzun ömürlü olması için 
önemli bir kriter gibi görünüyor. Bir okuma kulübü lideri tartışmaların odakta kal-
masını ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlarken, aynı zamanda tartışmada 
garip sessizlik ve gecikmeler olma olasılığını da azaltır.

Kulüp lideri, bazı üyelerin tartışmalarda hâkimiyeti ele geçirerek diğer 
üyelerin katkılarına alan bırakmamasını engeller. Bazı üyelerin fikirlerini ifade 
etme konusunda daha rahat olmaları yaygındır, diğerleri ise daha utangaç veya 
suskun olabilir. Bu nedenle tartışmalardan sorumlu bir liderin olması konuşmayı 
dengede tutmaya ve herhangi bir bireyin tartışmayı tekeline almasını önlemeye 
yardımcı olur.

Liderler üyelere edebi bir yorumda doğru veya yanlış cevapların olmadığını 
hatırlatmaya yardımcı olmalıdır, bu nedenle tüm görüşlere saygı gösterilmeli-
dir. Bu, okuma kulübü toplantılarını ve tartışmalarını eğlenceli hale getirmeye ve 
tartışmaların bir maça dönüşmesini önlemeye yardımcı olur!

Liderlik, kitap kulübünün her bir üyesi tarafından dönemsel olarak sırayla 
yapılabilir, bu da herkesin olayları başka bakış açılarından değerlendirmesine ve 
empati kurmayı ve farklılaşmayı öğrenmesine yardımcı olabilir.

İyi bir lider, sosyalleşme için biraz zaman ayırır. Herkese kulüp kurallarını 
ve yönergeleri hatırlatır. Her üyenin tarzının ve kendilerini ifade etme yönteminin 
farkındadır. Utangaç veya suskun olanları nazikçe cesaretlendirmek ya da gürül-
tülü ve diğerlerini engelleyen üyelerin aşırı davranışlarını kibarca önlemeye 
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çalışmak liderin sorumluluğudur. Soru ve tartışma maddeleri hazırlamak ve bunun 
için araştırma yapmak da liderin işleri arasında yer alır. İnternet, çevrimiçi okuma 
grubu kılavuzları, çevrimiçi kitap kulüpleri ve yayıncıların kaynaklarla dolu web 
sitelerinin yanı sıra yazar web siteleri, kitap inceleme siteleri sayesinde okuma 
tartışmalarına temel oluşturabilecek ve toplantıları daha renkli hale getirecek 
araştırmaları yapmak eski zamanlara göre daha kolay hale gelmiş durumda. 
Ancak bu konuda esnek olmak ve sorulara çok sert bir şekilde bağlı kalmaya 
çalışmamak tartışmanın akıcılığı için önemlidir. Sonuçta, hazırlanan soruların bu 
tartışmaları daha akıcı ve renkli hale getirmek için bir araç olduğunu unutma-
mak gerekir.

OKUMAK
>  Beyin bağlantılarını geliştirir ve güçlendirir.

>  Kelime bilginizi ve anlama düzeyinizi artırır .

>  Empati kurma yeteneğinizi artırır.

>  Uyku hazırlığına yardımcı olur.

>  Stresi azaltır.

>  Kan basıncını ve kalp atış hızını düşür ve sakinleştirir.

>  Depresyon belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur.

>  Yaşlandıkça ortaya çıkan bilişsel gerilemeyi önlemeye 
yardımcı olur.

>  Daha uzun bir yaşama katkıda bulunur.
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OKUMA KULÜPLERİNİN OKUMA KÜLTÜRÜNE KATKISI

Okuma kültürüne katkıları düşünüldüğünde okuma kulüplerinin toplumsal 
olarak taşıdıkları önem daha da öne çıkıyor. Okuma alışkanlığının kazandırılma-
sı, bu alışkanlığın devam ettirilmesi için motivasyon sağlaması, eleştirel okuma 
pratiği sayesinde eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmesi gibi sağladığı ka-
zançlar bile okuma kulüplerinin birey kadar daha sağlıklı ve mutlu bir toplum için 
de etkileyici bir araç olduğunu ispatlıyor. Henüz çocukken okuma grubu deneyimi 
kazanmak keyif için okuma alışkanlığı oluşturduğu gibi okumayı sosyal bir eylem 
haline de dönüştürüyor. Böylece kişinin hem okumayla hem de yaşadığı toplumla 
bağlarını daha güçlü ve sağlıklı kurmasına büyük katkıda bulunuyor.

Ancak okuma kulüplerinin okuma kültürüne katkısı sadece sosyalleşme 
ve okuma alışkanlığı kazanmayla da bitmiyor. Okuma kulüplerinin yarattığı etki-
leşim okur, kitabevi, yayınevi, kütüphane arasında bir bağ kurarak birbirlerinin 
dönüşümüne ve gelişimine de katkıda bulunuyor.

Okuma Kulübüne Katılmanın Kişiye Yaşam Boyu Süren Katkıları
Okuma kulüplerinin okuma tutkusunu başkalarıyla paylaşmak, fikir ve 

karakterler üzerinde konuşmaktan öte yaşam boyu süren faydaları da var. Oku-
manın insana vizyon kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek. Okuma kulüpleri, bunu 
bir adım daha öteye taşır ve farklı bakış açılarını derinlemesine tartışmaya veya 
özümsemeye, çevrenizdeki dünya hakkında bilginizi ve kavrayışınızı artırmaya 
katkıda bulunur.

> Bir okuma grubuna katılmak, belki de kendi başınıza seçmeyeceğiniz 
farklı kitap türlerini denemenize vesile olacağı için okuma dağarcığınızı geniş-
letmenize yardımcı olabilir. Pek çok insan sevdiği bir türde okumanın rahatlığına 
alışır; okuma kulübü bu alışkanlığı kırıp farklı bir türün keyfini deneyimlemeye 
olanak sağlar.

> Okuma grupları öğrenmeyi teşvik etmek konusunda da etkin oluşum-
lardır. Başka insanların ilgi alanlarını öğrenmek, yeni fikirler ve kavramlarla 
karşılaşmak, katılım dürtüsüyle okumak ve bilgi elde etmek belki de körelmiş 
olan merak duygusunu tekrar uyandırmak adına önemli bir etkidir. Okuduklarınız 
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üzerinde tartışmak, zihninizdekileri pekiştirmeye ve bilgiyi daha iyi saklamanıza 
yardımcı olur.

> Okuma kulüpleri, okunan hikâyenin sunduğu bağlam sayesinde başka 
zaman ilginizi çekmeyen ve hatta sıkıcı gelen konuları sıkılmadan öğrenmenize 
olanak tanır. Örneğin, dönem hikâyeleri okumak tarih hakkında daha fazla bilgi 
edinmenizi sağlayabilir.

> Okuma kulüpleri aynı zamanda diğer kültürleri tanımak için de harika 
bir yöntemdir. Sadece kitapların kendisi aracılığıyla değil, aynı zamanda farklı 
geçmişlere sahip herhangi bir üye aracılığıyla da bu kültürler hakkında konuşma 
imkânı sunar. Farklılıkları tartışmak bunları daha geniş bir bağlama yerleştirerek 
herkesin anlamasına yardımcı olur.

> Okuma grubu tartışmaları iletişim becerilerini geliştirmek için ideal bir 
platformdur. Size farklı bakış açılarını ve farklı ifade biçimlerini dinlemenin yanı 
sıra duygusal argümanlara başvurmadan “aynı fikirde olmayı ve olmamayı” pra-
tiğe dökme imkânı sunar. Hem dürüst hem de düşünceli olma becerisini geliştir-
meyi sağlar, bu zor ama son derece değerli bir beceridir. Ayrıca iş hayatındaki 
ve hatta aile içindeki iletişiminiz için de benzersiz bir deneyim sağlar, böylece 
kendinizi uygun bir şekilde ifade etmeyi ve anlaşmazlıkları kişisel algılamadan 
kabul etmeyi öğrenirsiniz.

> Okuma kulüpleri topluluk önünde konuşmaktan çekinenler için de iyi bir 
pratik platformu hatta okuludur. Kulüpteki tartışmalar sırasında fikirlerinizi bir 
izleyici karşısında ifade etmeyi veya bilgileri özetlemeyi ve anlatmak istediğinizi 
tutarlı ve ilgi çekici bir şekilde sunmayı öğrenirsiniz. 

> Dönüşümlü bir lider kadrosuna sahip okuma grupları, herkesin liderlik 
becerilerini ve farklı geçmişlere ve fikirlere sahip bir grup insanın yönetimini uy-
gulama şansının olduğu demokratik bir yapı anlamına gelir.

> Kitap kulüpleri, çocukluğunuzda veya okul müfredatınız nedeniyle uzak 
durduğunuz kitapları tanımanıza ve hatta onlardan keyif almanıza yardımcı ola-
bilir, çünkü okuduğunuz metin hakkında yapılacak olan tartışma sizi daha fazla 
amaç ve dikkatle okumaya motive eder. Özellikle, gruba bir kitap sunmak zorun-
da olmak, bilgileri daha netleştirmek için sadeleştirmenize, kolayca ve verimli bir 
şekilde iletilebilmesi için sınıflandırma becerisini geliştirmenize yardımcı olur.
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> Okuma kulüpleri yazma özlemi olanlar için harika bir zemin oluşturabilir. 
Hem ilginç fikirler bulmak ve geliştirmek veya kendi eserinizi yazmak için moti-
vasyon sağlayabilir. Başkalarının bir kitap hakkındaki değerlendirmelerini ve olay 
örgüsü, karakter ve üslupla ilgili beğenip beğenmediklerini dinlemek daha iyi ve 
daha başarılı bir yazar olma arayışınızda çok yardımcı olabilir.

> Okuma kulüpleri ideal sosyal forumlardır ve hayatın her kesiminden yeni 
insanlarla tanışmak ve arkadaş olmak için birçok fırsat sağlar, ayrıca sosyal takvi-
minize de eğlenceli ve anlamlı bir katkı sağlar.

> Son olarak, okuma kulüpleri kitaplar konusundaki kültürünüzü gelişti-
rerek yazarlar, yayınevleri hakkında bir kavrayış geliştirmenize ve kendi okuma 
kültürünüzü oluşturmanıza imkân sağlar. Kitabevi ve kütüphaneye gitmeyi yaşam 
ritüelleriniz arasına dahil etmenizi kendiliğinden sağlarken kulüp içerisinde 
geliştirdiğiniz sosyal yeterlilikle ve merakla bu mekanlarda daha doyurucu vakit 
geçirmenize katkıda bulunur.

Okuma Kulüpleri Kitabevi, Yayınevi, Kütüphane İlişkisi
Kitabevi, yayınevi ve kütüphaneler hem kendi kulüplerini oluşturma hem 

de bağımsız okuma kulüpleriyle iletişim ve fayda ilişkisi kurarak birbirlerinin ve 
kendi yapılarının faaliyetlerini zenginleştirme potansiyeline sahiptir. 

Bir kitapçının dijital perakendecilerle rekabet edebilmesinin en güçlü yolla-
rından biri topluluk oluşturmaktır. Kitapçılar yazar konuşmalarına, hikâye okuma 
ve sesli okuma gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapar. Avrupa’da bölgesindeki 
topluluklara özel temalı etkinlikler düzenleyen ve okuma gruplarına özel yaratıcı 
faaliyetleri takvimlerine ekleyen bağımsız yerel kitapçılar ilham verici nitelikte-
dir. Pek çok kitapçı, yeni müşteri kazanmanın ve canlı bir atmosfer yaratmanın 
bir yolu olarak okuma kulüplerine de ev sahipliği yapar. Bu, kitabevinin kendi top-
luluğunu yaratırken satış potansiyelini yükseltmesinin yanı sıra okuyucu kitlesini 
canlandırarak yayınevleriyle ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Kitabevi 
kulüpleri, deneyimli okuyucular tarafından yapılan seçimlerle okuyucuların daha 
önce karşılaşmadıkları yeni tür ve yazarlar hakkında bilgi edinmesine yardımcı 
olur. Bazı yayıncılar kitapçı okuma kulüpleriyle özel çalışmalar yapar, onların ihti-
yaçlarını öğrenir ve buna göre üretimde bulunur.
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Yayınevleri için yayınlarının okuyucuyla buluştuğu en kritik noktanın kita-
bevleri olduğu düşünüldüğünde okuma kulüplerinin endüstriye getirdiği hareketlilik 
ve zenginlik göz ardı edilemez. Gerek bağımsız gerek kitabevi okuma kulüplerinin, 
yayın arzının sürekliliğini ve çeşitliliğini arttırmasında rolü vardır. Büyük ölçek-
li okuma kulüplerinin dönemlik olarak yayımladıkları okuma listelerini kitabevi 
ve yayınevleriyle paylaşmaları her iki kurumun faaliyetlerini nitelik ve nicelik 
olarak arttırabilir. Kimi okuma kulüplerinin yüzlerce hatta binlerce üyesi olduğu 
düşünüldüğünde bunun çok ciddi bir katkı olduğu ortadır. Bazı kitabevleri mekân 
düzenlemelerinde, bölgelerindeki okuma kulüplerinin listelerindeki yayınlar için 
özel köşeler dahi kurgularlar.

Okuma kulübü liderleri, kitap ödülleri gibi sektör araçlarını kullanır ve ça-
lışmalarını beğendikleri yayıncıların yayınlarını takip eder. Dünya çapında önde 
gelen yayınevleri, okuma kulüplerinin değerine dair farkındalığını bir faydaya 
dönüştürerek bu kulüplere verdikleri desteği kurumsal faaliyetlerinin bir parçası 
haline getirmiş durumda. Kendi çevrimiçi okuma kulüplerini kurmalarının yanı 
sıra bağımsız okuma kulüpleri için kaynak oluşturmak gibi sürekli bir çaba için-
deler. Artık yeni bir kitap basıldığında tanıtım için gerçekleştirilen klasik yöntemlerin 
ve iletişim çalışmalarının yanı sıra kitabın içeriğine, yazarına, dönem ve benzeri 
unsurlarına dair kaynakça, makale, araştırma ve kulüp toplantılarında konuşula-
bilecek soru ve başlık önerileri gibi çalışmalar da yayınevleri tarafından hazırlanıp 
ücretsiz olarak kulüplerin kullanımına sunuluyor. Ayrıca okuma kulübü kurmak 
veya bir kulübe katılmak isteyenlere yönelik yönlendirme ve bilgilendirme mater-
yalleri de kulüplerin çeşitliliğini ve niteliğini artırma konusunda da önemli bir 
destek. Bu materyallerin, kulüp çalışmalarının sürekliliğini, akıcılığını ve niteliğini 
ciddi şekilde arttırmasını sağlayan pratik bir katkı olduğu tartışılmaz. Elbette 
bu destek yayınevlerinin ürünlerini tanıtması, dolaşıma sokması ve nihayetinde 
okuyucuyla buluşturması açısından da fayda sağlıyor.

Kütüphaneler de mekân, portföy ve yönlendirme hizmetleriyle okuma 
kulüpleri çerçevesinde kurulan ağın önemli bir dinamiği. Kütüphaneler en başta 
tıpkı okullar ve kitapçılar gibi okuma kulübü deneyimini çocuklarla buluşturma 
alanları olarak öne çıkıyor. Kütüphanecilerin liderliğini yaptığı okuma kulüpleri, 
okuma kulübü kavramını yerel düzeyde hayata geçirmek için stratejik bir önem 
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taşıyor. Çocuklar kadar yetişkinler için de geçerli bir fayda sağlayan kütüpha-
ne ve kütüphaneciler hedef kitleye yönelik kurguladıkları özel içerik ve listelerle 
bölgelerindeki toplulukların okuma deneyimini arttıracak rehberlik potansiyelini 
sahiptirler. Okuma kulübü kurmak ve yönetmek halk kütüphanesi kullanım sıklı-
ğını ve niteliğini geliştirmeye katkıda bulunur. Bunun özel kütüphane düzenleme-
leri ve kütüphaneci eğitimleri sonucu elde edilebilecek bir fayda olduğu açık. Bu 
nedenle okuma kültürünün geliştirilmesi bağlamında bu alana yapılacak çaba ve 
yatırımlar önemli bir değer taşıyor. Kütüphaneler ayrıca bağımsız okuma kulüp-
lerine mekân olarak ev sahipliği yapma, kimi üyeler için kulüp listelerini tedarik 
etme ve yayınevleri ve hatta sivil toplum kuruluşlarıyla bu listeler bağlamında 
ortak çalışmalar yapma gibi özel faaliyetlerle de okuma kültürümüz için önem-
li bir pozisyondalar. O nedenle, kütüphanelerin modern hayat koşullarına uyum 
sağlayan daha yaratıcı ve aktif bir yapıda olmaları ve okuma kültürüne dair birçok 
projede iş birliği ortağı olarak görülmesi önemli bir sosyal dinamiğin canlandırıl-
ması ve güçlendirilmesi anlamına geliyor.

Türkiye Okuma Kültürü Araştırması’nda kişilerin kitap 
tercihleri sorulduğunda bakın ne sonuç çıkıyor: Türkiye’de 
en çok roman, öykü, şiir gibi kurgu kitaplar tercih ediliyor. 
Kurgu kitapları tercih edenlerin oranı %42. Görüşülen kişilere 
genel kitap türlerinin yanı sıra ‘kurgu’ ve ‘kurgu dışı’nın 
alt türlerini de ne oranda tercih ettikleri soruldu. Tarih en 
çok tercih edilen tür olarak gözüküyor. Zira kurgu dışı kitap 
olarak da tarih türü daha fazla tercih ediliyor. Macera, 
romantik ve psikolojik kitaplar eşit oranda tercih ediliyor. 

*Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019, s. 30-33
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OKUMA KULÜBÜ - BİBLİYOTERAPİ İLİŞKİSİ

Bibliyoterapi (kitap terapisi, şiir terapisi veya terapötik hikâye anlatımı 
olarak da adlandırılır), hikâye anlatmayı veya iyileştirme amacıyla belirli metin-
leri okumayı içeren yaratıcı bir sanat terapisi modelidir. Bir bireyin kitapların, 
şiirlerin ve diğer yazılı metinlerin içeriğiyle olan ilişkisini terapi olarak kullanır. 

Bibliyoterapinin faydaları üzerine birçok araştırma bulunuyor. Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü yükseklisans öğrencisi Ayşegül Çamtek-
ne, Prof. Dr. Bülent Yılmaz sorumluluğunda yürütülen Okuma Kültürü dersi için 
hazırladığı “Okuma Kulübü-Bibliyoterapi İlişkisi” başlıklı çalışmasında, bir okuma 
kulübü üzerinden yapılan araştırmayı ele alıyor. Araştırmada kulübün bibliyote-
rapi açısından bir etkisi olup olmadığını öğrenmek için katılımcılara bu kulübün 
ya da katıldıkları diğer kulüplerin ruhsal açıdan ne gibi etkileri olduğuna dair bir 
soru yöneltilmiş.2

Karşılığında şu cevaplar alınmış:

“Bu kulüpler ve okunan kitaplar sayesinde yaşama gücümü arttırıyor. 
Burada okunan farklı türde kitaplar ve tartışma ortamları sayesinde yeni 
ufuklar açılıyor. Antidepresan görevi de görüyor aynı zamanda. Özdeşim 
kurma yoluyla kitaplar içerindeki farklı hayatlara girerek gerçekleşen 
olaylar hakkında bazen kendi hayatımla ilgili benzer yönleri bularak bir iyi-
leşme hissediyorum.”

“Biz bir arada olduğumuzda kendi evrenimizi oluşturduğumuz için mutlu 
anları yaşadığımız bir süreç oluyor. Derin okumalar yapıldığı için karakter-
lerle özdeşim kurarak varsa benzer sıkıntılar farklı bir yol gösterici olabi-
liyor. Özellikle duygusal ve moral açısından büyük katkıları oluyor. Bu dün-
yayı yaşanır kılmak için yol gösterici olabiliyor.”

2   Ayşegül Çamtekne, “Okuma Kulübü-Bibliyoterapi İlişkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü, Yayımlanmamış Yükseklisans Ödevi, Haziran 2019
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“Bilgi ve görgümü arttırıyor. Kendim için anlamlı işler yaptığımı düşünüp 
mutlu oluyorum. Her toplantıdan sonra doymuş hissiyle mest oluyorum. 
Yazarlar, akademisyenlerle çalışmanın keyfini yaşıyorum. Yeni kelimeler 
öğrenip, yeni yazarlar tanıyorum. Toplantıların kattığı heyecan, paylaşım, 
enerji, birikim günlük hayatıma pozitiflik, sakinlik, enerjiklik olarak yansı-
yor. Edindiğim yeni bilgiler kullanıcılarıma daha doğru kitap önermemde 
yardımcı oluyor. Okuyan bir kütüphaneci olmam saygınlık uyandırıyor.”

“Oldukça pozitif yönde etkileri oluyor. Yaşamsal deneyimlerinizi aktarabi-
leceğiniz bir grup içinde olmak önemli. Bu durumları kitaplar aracılığıyla 
tartışarak, yeni ve farklı şeyler öğrenerek gündelik sıkıntılardan kurtulu-
yorsunuz. Kitaplar aracılığıyla farklı hayatlara dahil olarak, farklı olaylarla 
yüzleşerek ufkunuzun genişlemesine ve bazen sorunların üstesinden gelme-
nize yardımcı oluyor.”

Aynı araştırmada belirlenen sonuç ve öneriler:

Bununla beraber katılımcılarla yapılan görüşmelerin sonucunda tüm oku-
ma, tartışma ve araştırma süreçlerinin kişiler üzerinde psikolojik açıdan olumlu 
etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu da bir anlamda bu okuma kulübünün kişiler 
üzerinde bibliyoterapi etkisi olduğu söylenebilir.

Genel olarak verilen cevaplara bakılacak olursa:
> Eğitim düzeylerinin kitap okuma sevgi ve alışkanlıklarını geliştirdiği,
> Bir gruba dahil olarak daha kaliteli ve bilinçli birer okuyucu olmalarına 

katkı sağladığı,
> Tüm bu olumlu gelişmelerin psikolojik açıdan da kişileri son derece olum-

lu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Öneri olarak ise şunlar söylenebilir:
> Grubun yaş ortalaması düşürülerek daha genç okuyucuların dahil edildi-

ği bir gruba dönüşmeli,
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> Grup etkinlikleri ve buluşmaları arttırılmalı,
> Toplantılarında daha çok yazarla, çevirmenle ya da herhangi bir dönemle 

ilgili okuma yapılıyorsa o dönemin uzmanıyla söyleşi şeklinde geçmekte. Bunun 
yerine grupça tartışmalı okumalar ve fikir alışverişinin daha çok olduğu toplantı-
lar gerçekleştirilmelidir.

DÜNYADAN ÖRNEKLER

Reading Friends (Okuyan Arkadaşlar)
Reading Friends Programı, The Reading Agency’nin bir projesi. Büyük bir 

piyango çekiliş firması tarafından desteklenerek başlatılmış. İleri yaş gruplarıyla 
yapılan görüşmelerde, bu kişilerin ihtiyaç duydukları şeyin bir hedefi yakalama 
değil, arkadaşlık geliştirmeye yönelik okuma olduğu anlaşılınca program hazır-
lanmış. Reading Friends özellikle yalnızlık çeken, unutma gibi zorluklar yaşamaya 
başlamış yaşlılara kitaplar aracılığıyla sohbet başlatma ve sosyalleşme fırsatı 
yaratıyor. Yerel organizasyonlarda gönüllüler tarafından gerçekleştirilen bu 
program şu anda İngiltere genelinde 14 yerde uygulanıyor. Örneğin, yaşlı bakım 
evlerinde gönüllüler yaşlıların neyle ilgilendiklerini buluyor, uygun kitabı seçip 
sunuyorlar ve aralarında bu kitapla ilgili sohbet başlatıyorlar. Edebiyat kaygısı 
güdülmeyen tercihler yaşlıların kendi hikâyelerini hatırlayıp paylaşmalarına fırsat 
tanıyan herhangi türde kitaplar arasından olabiliyor.

“Okumaya çocukken başlamak ve bu dönemde olabildiğince 
çok okumak özellikle önemlidir, çünkü okumanın etkileri 
birikimlidir. Ancak, okumanın bireye sağladığı birçok fiziksel 
ve psikolojik destekten yararlanmak için asla geç değildir.”
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ELEŞTİREL DÜŞÜNCE VE ELEŞTİREL OKUMA İLİŞKİSİ

Eleştirel okuma, bir metin içindeki bilgileri ve fikirleri keşfetmeye yönelik 
bir tekniktir. Okunan metin üzerinde düşünme ve sorgulama sonrasında bir yar-
gıya ulaşılır. Okur metinle etkileşim içindedir ve bunun sonucunda özgün bakış 
açısına ulaşır.

Eleştirel düşünme ise neyi kabul edip inanacağına karar vermek için bilgi 
ve fikirleri değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir.

Eleştirel okuma dikkatli, aktif, düşünceli, analitik bir okumayı ifade eder. 
Eleştirel düşünme, dünya hakkındaki önceki bilgileriniz ve anlayışınız ışığında 
okuduklarınızın geçerliliği üzerine düşünmeyi içerir.

Eleştirel Okumanın Faydaları 
Eleştirel okuyucular, okuduklarını çözümler, yorumlar, kavrar, sorgular, 

eleştirir, değerlendirir. Tüm bu özellikleriyle eleştirel okuma; 
> Daha iyi ve daha zeki bir okuyucu olmanızı sağlar. 
> Okuduğunuzu daha derin bir düzeyde anlamanızı sağlar.
> Okuduklarınızı daha fazla hatırlamanıza yardımcı olur.
> Okuduklarınıza körü körüne inanmanızı ve kabul etmenizi engeller. 
> Kötü argümanları, kanıtsız iddiaları, yanılgıları, yanlış reklamları, sahte 

haberleri, propagandayı, dolandırıcılıkları vb. tespit etmeyi kolaylaştırır.
> Eleştirel düşünme becerilerinizin gelişmesine ve zekânızın keskinleşme-

sine yardımcı olur.
> Okuduğunuzdan maksimum değeri çıkarmanızı sağlar.

Eleştirel Düşünme Nedir?
Eleştirel düşünme, fikirler arasındaki mantıksal bağlantıyı anlama, net 

ve rasyonel düşünme yeteneğidir. Eleştirel düşünce, Platon ve Sokrates gibi 
erken dönem Yunan filozoflarının zamanından bu yana birçok tartışma ve düşün-
cenin konusu olmuştur. Örneğin günümüzde sık karşılaştığımız, sahte haberleri 
tanıma yeteneği gibi bir tartışma yine eleştirel düşünebilme becerisiyle ilişki-
lidir.
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Eleştirel düşünme, derin ve bağımsız düşünme becerisi olarak tanımlana-
bilir. Özünde akıl yürütme yeteneğinizi kullanmanızı gerektirir. Pasif bir bilgi alıcısı 
olmaktan çok aktif bir öğrenen olmakla ilgilidir. Eleştirel düşünürler, fikirleri ve 
varsayımları göründüğü gibi kabul etmek yerine sert bir şekilde sorgular. Fikir-
lerin, argümanların ve bulguların tüm resmi temsil edip etmediğini belirlemeye 
çalışırlar. Eleştirel düşünürler, sorunları sezgi veya içgüdü ile değil, sistematik 
olarak tanımlar, analiz eder ve çözer.

Eleştirel düşünme becerilerine sahip biri şunları yapabilir:
> Fikirler arasındaki bağları anlar.
> Argümanların ve fikirlerin önemini ve ilgi düzeyini belirler.
> Argümanları tanır, oluşturur ve değerlendirir.
> Muhakemedeki tutarsızlıkları ve hataları tanımlar.
> Sorunlara tutarlı ve sistematik bir şekilde yaklaşır.
> Kendi varsayımlarının, inançlarının ve değerlerinin gerekçelendirilmesi 

üzerinde derinlemesine düşünür.

Eleştirel Düşünme Eleştirel Okumanın Bir Uzantısıdır
Akademik anlamda eleştirel düşünmek, açık fikirli olmayı içerir. Kişisel 

önyargılarınızın veya düşüncelerinizin sizi argümanlardan uzaklaştırmasına izin 
vermeden öğrendiklerinizi işlemek için muhakeme ve kontrol etmenizi gerektirir.

Eleştirel düşünme, rasyonel olmayı ve konuyla ilgili kendi duygularınızın 
farkında olmayı içerir. Düşüncelerinizi, ön bilginizi ve anlayışınızı yeni fikirleri 
veya bakış açılarını barındıracak şekilde yeniden düzenleyebilmeyi içerir.

Eleştirel okuma ve eleştirel düşünme bu nedenle gerçek öğrenmenin ve 
kişisel gelişimin temelidir.
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TARTIŞMA KÜLTÜRÜ

Tartışma bir karara varmak veya fikir alışverişinde bulunmak için bir konu 
hakkında konuşma eylemi veya sürecidir. Tartışma kültürünün okuma kültürü-
nün gelişimiyle paralel olarak henüz çocukken edinilmeye başlaması önemlidir. 
Bu noktada öğretmenlerin tartışma metodunu öğrenime sık sık dahil etmesi büyük 
katkı sağlar. Bu metot öğrencilerin ilgisini ve katılımını artırır. Tartışma metodunun 
da dahil edildiği dersler, öğrencilerin konuya daha fazla odaklanmasına yardım-
cı olabilir. Öğrenciler konu hakkındaki cevapları tartıştıkça farklı bakış açıları 
kazanırlar. İyi sorular ve cevaplar öğrencilerin derinlemesine düşünmesini ve 
bağlantılar kurmasını sağlayabilir. Grup tartışmasının amacı bir tartışma kazan-
mak veya başkalarını eğlendirmek değildir. Tartışmanın amacı, her grup üyesinin 
diğer insanlarla etkileşim yoluyla bir metnin kişisel anlamlarını keşfetmesine ve 
incelemesine yardımcı olmaktır.

Tartışma kültürünün temeli nitelikli konuşmaya dayalıdır. Nitelikli konuşma 
bireyin metni daha üst seviyeden kavrama yeteneğini geliştiren tartışmalar yürüt-
mek için bir yaklaşımdır; burada, üst seviyede kavrama, metin hakkında ve çevresin-
de eleştirel-derin düşünme ve bilgi kuramına dayalı öğrenme anlamına gelir. Nitelikli 
konuşma yaklaşımı konuşmanın bir düşünme aracı olduğu ve belirli türden konuşma-
ların daha iyi anlamaya ve kavramaya katkıda bulunabileceği inancına dayanır.

Tartışma kültürüne sahip üyeler bir okuma kulübünün faydalarını en üst 
seviyeye çıkaracağı gibi kulübün keyifli ve uzun ömürlü olmasında da temel unsur-
lardan biri olarak öne çıkar. Bir grup tartışmasının gerçek tanımı açıktır: belirli bir 
konu veya belki de bir dizi konu hakkında, tüm üyelerin katılımına izin veren 
büyüklükte bir grupta yürütülen eleştirel bir konuşma. İki veya üç kişilik bir gru-
bun genel olarak iyi bir tartışma için lidere ihtiyacı yoktur, ancak sayı beş veya 
altıya ulaştığında tartışmayı bir lider veya moderatör yönetiminde ilerletmek 
daha verimli sonuçlar sağlar. 

Tartışma kültürü gelişmiş kişiler arasında gerçekleştirilen bir tartışmanın 
özellikleri arasında şunları sıralayabiliriz:
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> Herkes birbirine saygılı davranır: hakaret edilmez, duygusal patlamalar 
yaşanmaz, suçlama olmaz.

> Tartışma insanlar üzerinden değil fikir ve düşünceler üzerinden gelişir. 
> Anlaşmazlık ve aynı fikirde olmamak saygıyla karşılanır, alay konusu olmaz.
> Konuşan kişinin sözü kesilmez. Dinleyenler kafasında kendi tepkisini hesap-

lamaktansa konuşan kişinin tüm anlattıklarını dinler.
> Grubun zamanına saygı gösterilir. Başkalarının yanıt verme şansı olması 

için yorumlar makul ölçüde kısa ve öz tutulur.
> Tüm yorumlar ciddiye alınır ve adil bir şekilde değerlendirilmeye çalışılır. 

Katılımcılar birbirlerinin fikir ve düşüncelerinden etkilenmeye ve hatta fikirleri-
nin bu etkiyle değişmesine açıktır.

> Aynı fikirde olmayanlar birbirlerine karşı savunmacı davranmaz. Bu tip 
bir durumda kişiler her iki pozisyonu da değerlendirir ve doğru olduğunu düşün-
dükleri şeye inanmaya devam ediyorlarsa sakince fikirlerini savunmaya da devam 
ederler.

> Temel kurallara uymanın herkesin sorumluğu olduğunun herkes farkın-
dadır.

“Okuma kültürü edinmiş birey, düşünme ve eleştirme 
süreçlerini işlevsel kılan bireydir.”
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BİRLİKTE YAPILAN OKUMA TÜRLERİ NELERDİR?

Sesli Okuma
Metindeki  sözcüklerin ve  söz gruplarının  tonlama, vurgu ve beden dili 

kullanılarak  seslendirilmesidir.  Anlatmaya ve hikâye etmeye olanak sağlayan 
bir okuma türüdür. Sesli okuma eğitimde etkin bir yöntemdir. Sözcüklerin doğru 
seslendirilmesine, görsel hafızanın gelişmesine yardım eder. İletişim kurmayı 
sağladığı için bilişsel ve duyusal gelişime de yardım eder.

Güdümlü Okuma 
Bir öğretim metodu olarak öğretmen tarafından seçilen kitabın derste 

açıklamalar eşliğinde okunmasıdır.  Öğretmenlere öğrencilerini daha  yakın-
dan tanıma ve anlama fırsatı veren güdümlü okuma öncelikli olarak öğrencilerin 
bir metne yoğunlaşması ve odaklanmasını sağlar. 

 
Tahmin Ederek Okuma 
Bir öğretim tekniği olarak öğretmenlerin öğrencilerin okuyacakları metne 

karşı ilgilerini uyandırmaya yönelik bir okuma türüdür. Öğretmen okuma sırasın-
da öğrencilerin metni kavrama gücünü artırmak için merak uyandırıcı sorular 
yöneltir. 

Soru Sorarak Okuma
Okuma öncesinde ve sonrasında metne dair sorular oluşturarak yapılan 

okuma türüdür. Öğretim yöntemi olarak öğrencilerin okumaya bilinçli başlaması-
nı ve metni merak etmesini sağlar. 

Tartışarak Okuma
Aynı metni birden çok kişinin okuması ve okudukları metni tartışarak 

karşılıklı bilgi, duygu ve birikimini paylaşması yoluyla gerçekleştirilen okumadır.
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OKUMA KULÜBÜ KURMAK 

Belki kitap seven başkalarıyla tanışmak isteyen bir kitap aşığısınız, belki 
istediğiniz kadar okumuyorsunuz ve daha sık okumak için bir nedene ihtiyacınız 
var. Belki de sadece kitaplarla ilgili konuşmak için bir araya gelmek isteyen fakat 
bunu nasıl organize edeceğini bilmeyen bir arkadaş grubunuz var. 

Bir okuma kulübüne katılmak, kitap okumak ve yeni insanlarla tanışmanın 
keyif ve eğlencesinin yanı sıra yeni bakış açıları öğrenmek ve sağlıklı tartışma-
lara katılmak için de harika bir yoldur. Eğer bir okuma kulübü başlatmak istiyor-
sanız bazı şeyleri baştan belirlemek kulübünüzün daha uzun ömürlü ve doyurucu 
olmasını sağlayabilir. 

1. Ne Tür Bir Okuma Kulübü Kurmak İstediğinizi Belirleyin
Sayısız tarzda okuma kulübüne rastlamak mümkün. Bunların bazıları çok 

sosyaldir, bazıları ise ciddi şekilde akademiktir. Kulübünüzün kuruluş amacı ve 
teması ne olacak? Bu tema belli bir tür, yazar, yayınevi veya dönem olabilir. 
Yaratıcılık size kalmış ancak bir tema, okuma kulübünüzle ilgili vermeniz gereken 
diğer tüm kararlarda size yardımcı olabilir. 

2. Kulübe Kimlerin Katılacağını Belirleyin
Arkadaş grubu veya daha büyük bir grup olması fark etmez, bu kulübe 

kimlerin katılacağını da önceden belirlemeniz önemlidir. Büyük gruplar çok çeşitli 
fikirler ve bakış açıları sunabilir ancak daha küçük toplantılar daha samimi ola-
bilir ve kulüp üyelerinizi gerçekten tanımanıza olanak tanır. Bu sorunun doğru 
ya da yanlış cevabı yoktur ve zamanla değişebilir. Ancak bu konuyu, etkinliklere 
başlamadan önce düşünmeniz önemlidir çünkü okuma kulübünüzün boyutu ne 
zaman ve nerede buluşabileceğinizi ve hatta hangi kitapları okuyacağınızı bile 
etkileyebilir. Okuma kulübünüze katılacak kişileri bulmak göz korkutucu olabi-
lir ancak kitapların insanları birbirine bağlama gücüne de inanın. Üç arkadaşla 
başlamayı ve her birinden bir, iki, hatta üç arkadaşını davet etmelerini istemeyi 
deneyebilirsiniz. 
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3. Okuma Kulübünüzün Nerede Buluşacağına Karar Verin
Kimi davet ettiğinizi biliyorsunuz veya en azından kişi sayısı beklentinizle 

ilgili bir fikriniz var. Dikkate alınması gereken bir sonraki konu, nasıl buluşacağı-
nızdır. 

Bir okuma kulübünün fiziksel olarak toplanmasına gerek yoktur aslında. 
Sosyal medya veya GoodReads gibi siteler açık veya özel gruplar kurmanıza ola-
nak sağlar. Bazı kitap kulüpleri hem sanal hem de fiziksel olarak ya çevrimiçi 
veya yüz yüze tartışmalar düzenleyerek ya da her ikisini birlikte yürütmeyi tercih 
eder. Kitapseverler grubunuz için hangi modelin en doğrusu olacağını düşünün. 
Bazı gruplar için evde buluşmak kolaydır, ancak yerinizi değiştirmek- bir kafe, 
kütüphane, büyük bir kitapçı ve hatta hava güzelse rahat bir park – kulübünüzün 
rahatlığı konusunda uygun bir tarz yaratmanıza yardımcı olabilir. Fikri kulübü-
nüzdeki kişilere açın ve başka nerelerde bulaşabileceğinizi birlikte değerlendirin. 

4. Kitapları Nasıl Seçeceğinize Karar Verin 
Ne tür bir okuma kulübü kurmak istediğinize, kimi davet edeceğinize ve 

nerede buluşacağınıza karar verdiniz. Büyük sorunun zamanı geldi: Hangi kitap-
ları okuyacaksınız? 

Okuma kulübünüzün temasını düşünmüştünüz. Tema belirlemek kitap 
seçeneklerini daraltmaya gerçekten yardımcı olabilir. İnternet üzerinden seçtiği-
niz tema altında bulunan kitaplar için arama yapabilir ve seçenekleri değerlendi-
rirsiniz. Bu konuda grubunuzdaki kişilerden yardım alabilirsiniz. Demokratik işleyiş 
kitap kulüpleri için her zaman ideal bir yöntemdir. Bazı kitap kulüpleri resmi bir 
oylama veya adaylık süreci kullanırken, diğerleri her bir seçimi grup olarak tartışır. 

Ancak kitap seçerken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta var. 
Konu, uzunluk ve okuma seviyesini göz önünde bulundurmanız önemli. 

5. Bir Ön Okuma Kulübü Toplantısı Ayarlayın 
İlk kitap seçeneğini, kalıcı toplantı yerini ve zamanını, kulübün nasıl yöne-

tileceğini ve kulübün hedeflerini tartışmak için herkesi bir araya getirin. 
Buluşma saati önerileri ve okunacak ilk kitap için bir veya iki seçenek sunun. 

Herkesin karar alma sürecine dahil olmasını istiyorsanız bir oylama yapın. 
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İlk toplantınızı herkesin ilgileneceği bir konu üzerine sıcak bir sohbetle 
başlatın. Örneğin, üyelerin sevdikleri bir kitabı paylaşmalarını sağlamak ve nedeni-
ni açıklamalarını istemek kolay bir seçenektir. Hiç sevmedikleri bir kitap veya en 
sevdikleri edebi karakteri sormak da alternatif sorular olarak işinize yarayabilir.

6. Üyelerin Kitaplara Nasıl Erişeceğini Düşünün 
Kulüp üyelerinin kitaba nasıl erişeceğini de düşünmeniz gerekir. İster e-kitap 

ister sesli kitap olsun, dijital kitaplar kitap kulüpleri için harika bir seçenektir. 
Hemen hemen her yerden erişilebilirler. Bahsedilen kitapların erişimi kolay kütüp-
hanelerde bulunup bulunmadığını da kontrol edin. 

7. Grup Kuralları Belirleyin ve İletişimde Kalın 
Temel kuralları gözden geçirin ve bir e-posta göndererek herkesin bu 

kurallardan haberdar olmasını sağlayın. Bu mesaj içerisinde ne sıklıkta buluşa-
cağınız (mesela, ayda bir kez), toplantıların ne kadar süreceği (yaklaşık iki saat 
genellikle işe yarar) ve diğer belirleyici kuralları da eklemeyi unutmayın. Çok sık 
olmamakla birlikte belirli sürelerde kitap, tema veya kitap okumaya dair konu-
larla ilgili paylaşımlarda bulunmak kulübün canlılığını artırmaya yardımcı ola-
caktır. 

8. Tartışma İçin Hazırlık Yapın 
Tüm ayrıntıları anladınız, seçtiğiniz kitaptan herkes memnun ve ilk oku-

ma kulübü toplantınıza ev sahipliği yapmaktan heyecan duyuyorsunuz. Şimdi, ne 
hakkında konuşacaksınız? 

Kitabı okumuş olsanız bile bir okuma kulübü tartışmasına rehberlik etmek 
biraz göz korkutucu olabilir. Bir grup lideri olarak tartışmanın tonunu siz belirler-
siniz. Küçük bir hazırlık çalışması canlı bir tartışma başlatmanıza yardımcı olur. 
Toplantıya açık uçlu bir soru veya yazarın kitapla ilgili bir röportajıyla başlamak 
iyi bir fikir. Sonra konuşmanın akmasına izin verin. Daha derine mi inmek istiyor-
sunuz? Sorularınız hazır olsun: 
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> En çok hangi karakterle özdeşleştiniz?
> Kitap iyi yazılmış mıydı? Yazarın tarzıyla ilgili sizi ne etkiledi?
> Hikâyede sizi şaşırtan bir yer var mı? 
> Romanla duygusal olarak nasıl bir bağ kurdunuz? 
> Kitap, anlattığı dönem hakkında merak uyandırdı mı? 
> Kitabı bir filme dönüştürselerdi, ana karakter(ler) olarak hangi oyuncu-

ları seçerdiniz? 

9. Adil ve Saygılı Bir Yönetici Olun
Kitaplarla son derece kişisel bir düzeyde ilişki kurarız, böylece toplantılar 

şaşırtıcı derecede samimi tartışmalar açabilir. Görüşler farklı olduğunda şaşır-
mayın ve her zaman saygılı olmayı unutmayın. Kendi yaşam deneyimlerimizi bir 
romana taşıyoruz. Yeni üyeler eklerken bunu aklınızda bulundurun. Açık, aydın-
latıcı konuşmanın gelişebileceği bir grup yaratmak herkesin hoşuna gidecektir.

Okuma Kulübünüzü Canlı Tutmak İçin Öneriler 
Kulübünüzü kurdunuz, toplantılar iyi gidiyor! Zaman zaman rutin içerisine 

katacağınız renkli etkinlik ve farklılıklar sizi monotonluktan kurtarıp kulübünü-
zün ömrünü uzatacaktır. Örneğin;

> Kitap Değişimi Organize Edin
Grup üyeleri arasında bir kitap değiş tokuşu ayarlayın. Herkesin önceden 

okuduğu (ve beğendiği!) bir kitabı diğeriyle paylaşması, herkese toplantılar ara-
sında veya yaklaşan bir tatil süresince okumak için ekstra bir tat verecektir.

> Çocuk Kitapları Bağışlayın
Kulübünüzün kuruluş amacı okumakla ilgili olduğundan, yerel bir yardım 

kuruluşuna veya çocuk hastanesine kitap bağışlamak için üyeler arasında bir 
kitap gezisi düzenleyin. İyilik yapmak iyi hissettirir ve grubun bir araya gelmesi 
için başka bir etkinlik sağlar. 
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> Bir Yazar İmza Etkinliğine Katılın
Bu biraz ev ödevi gerektirecek, ancak buna değebilir! Grubun sevdiği bir 

yazar veya yakında çıkacak yeni bir kitabı olan bir yazar bulun. Yakın zamanda 
yaşadığınız yerde bir imza etkinliği olacak mı, araştırın. 

> Okuduğunuz Kitapla İlgili Paralel Bir Etkinlik Düzenleyin
Okuduğunuz kitapla ilgili anlamlı bir etkinlik bulun. Belki bir şarap tadımı 

veya aşçılık kursuna ev sahipliği yapabilir veya kitabın merkezinde olan bir yere 
geziye çıkabilirsiniz. 

> Özel Bir Misafir Davet Edin 
Örneğin psikolojik bir kitap okuyorsanız, bir psikolog davet edin. Belki de 

ana karakter bir aşçı veya doğa sporcusudur. Toplantınıza katılmalarını ve tartış-
maya katkıda bulunmalarını isteyin.
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Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019
OKUYAY Danışma Kurulu Toplantıları 2020
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netimi Bölümü, Yayımlanmamış Yükseklisans Ödevi, Haziran 2019
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47

O K U M A  K U L Ü P L E R İ



OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu
Ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını çalışma konularından biri haline 
getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Prog-
ramı  kapsamında alınan hibeyle kuruldu.  OKUYAY Platformu, okuma kültürünü 
desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye 
ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yayma hedefiyle çalışmalarını gerçek-
leştirdi.

Çalışmalarını Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık), Türk Kütüphanecileri Derne-
ği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ortaklığı ve Stiftung 
Lesen (Almanya), Okuma Kültürü Derneği iştirakiyle gerçekleştiren OKUYAY Plat-
formu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için seçilen 4 pilot bölgedeki çocukları, 
ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, 
yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirdi ve yine aynı bölgelerde çeşitli pilot uygu-
lamaları hayata geçirdi. Proje sonunda hazırlanan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye 
Yardımcı Kılavuz”, bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması öngörüsüyle hazır-
landı ve kamuoyunun hizmetine sunuldu.

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye Yayıncılar Birliği sorumluluğu 
altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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