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“Fantastik hikayelerin okunma oranı nedir?” sorusundan hareketle

tasarladığımız projede gözlem ve anket çalışmaları yaparak bu türe

karşı ilgiyi araştırmayı hedefledik. Yaş grubunun, cinsiyetin, Türk

büyükleriyle ilgili fantastik öykülere edebiyatımızda yer verilmesinin

fantastik hikayelerin okunma oranına etkisini merak etmekteyiz.Bu

türdeki eserlerin öğrencilerin hayal dünyasına, yaşama bakışına nasıl

bir katkısı vardır?

Amaç: Kullanılan Yöntem: Sonuçlar ve Değerlendirme:

Kaynaklar:

Giriş:

Fantastik sözcüğü “gerçekte var olmayan, hayal ürünü, hayali”

anlamlarına gelmektedir. Fantastik hikayeler ise var olmayan hayali bir

dünyada geçen, hayal unsuru yer, zaman ve karakterlerin bulunduğu

hikayelerdir. Fantastik hikayeler, edebiyatın önemli yazın dallarından

birisidir. Fantastik hikayeler, dünya edebiyatında olduğu gibi Türk

edebiyatında da önemli bir yer bulmuş, Türk okuyucusu tarafından

sevilerek okunmuştur. Alice Harikalar Diyarında, Guliver’in Gezileri,

Sindrella, Çizmeli Kedi, Güzel ve Çirkin, Küçük Prens fantastik

hikayelerin en somut örnekleri arasındadır.

Araştırma projemizde , fantastik hikayelerin ne kadar bilindiğini,

okunma oranlarının ne olduğunu, yaş grubunun, cinsiyetin, Türk

büyükleriyle ilgili fantastik öykülere edebiyatımızda yer verilmesinin

fantastik hikayelerin okunma oranına etkisini, bu türdeki eserlerin

öğrencilerin hayal dünyasına, yaşama bakışına nasıl bir katkısı

sağladığını araştırdık.

Proje Bütçesi:

Hazırladığımız anketi örneklem kitlemize uygulatarak verilen yanıtları

değerlendirdik.

Sonuç olarak; fantastik hikayeler kavramının toplumumuzun büyük

bölümünde bilindiğini ve fantastik eserlerin okunduğunu belirledik.

Kitap okuma alışkanlığının özellikle çocuk ve gençlerde daha yerleşmiş

olduğunu gördük. Türk büyükleri ile ilgili fantastik eserlerin de

okuyucular tarafından okunduğunu, okuyucuların okudukları fantastik

eserlerin hayal dünyalarını olumlu yönde etkilediğini düşündüklerini

tespit ettik.

Araştırma projemizin başlangıç aşamasında “fantastik hikayeler”

kavramını ve hangi eserlerin bu kapsama gireceğini araştırdık. Yazılmış

fantastik hikaye örneklerini inceledik. Araştırma projemizde,fantastik

hikayeler konulu bir anket çalışması hazırladık. 1 ay süresince internet

ortamında uyguladığımız 10 sorudan oluşan anketimize toplam 162 kişi

katılarak proje konumuz hakkında belirlemiş olduğumuz sorularımıza

yanıt verdiler.. Fantastik hikayeler üzerine yapılmış önceki çalışmaları

araştırdık.

• Anketimize 82 bayan / 80 erkek toplam 162 kişi katıldı.

• Ağırlıklı yaş grubu 7-19 yaş aralığında oldu. (katılımcıların %50’si)

• Kitap okuma alışkanlığınız var mı? Sorumuza katılımcıların %85,80’i

evet yanıtını verdi.

• En son ne zaman kitap okudunuz sorumuza en çok verilen

cevap“son bir hafta” oldu. (%58,64 oranında)

• En çok ne tür kitaplar okursunuz sorumuza %56,79 oranı ile en çok

roman-hikaye türlerinde yanıt aldık.

• Fantastik hikayeler okur musunuz? Sorumuza çoğunluk evet, okurum

şeklinde yanıt verdi. (%75,93)

• Türk büyükleri ile ilgili fantastik hikayeler okudunuz mu? Sorumuza az

bir farkla evet ,okudum diyenler çoğunluktaydı. (%53,09)

• Fantastik hikayeler okumak hayal dünyanızı etkiliyor mu? Sorumuz

büyük çoğunlukla evet olarak yanıtlandı. (%82,10)

• Fantastik hikayeler okumanın yaşama bakışınıza etkisi nasıl olur?

Sorumuza olumlu olur, diyenler %64,20 oranındaydı.

Sosyal Medya konulu anket hizmeti alımı: 130 TL

http://www.edebiyatvesanatakademisi.com/makale/fantastik-edebiyat-

ve-hikaye-55579.aspx


