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Bu kitap ismini burada sayamadığım ulusal ve uluslararası değerli okuma 
araştırmacılarına, onların emeklerine, öğretmenlere ve dünyanın geleceği öğrencilere  

ithaf olunur…





ÖN SÖZ

Okuma kavramı, farklı formlarda olsa da insanoğlunun çevresiyle iletişim 
kurmasından itibaren var olan bir kavramdır. Eğitimin formal bir hal almasıyla 
birlikte bu kavram yazılı ve görsel materyallerden bilgi edinmede bireylerin kul-
landığı önemli bir beceri olarak görülmeye başlamıştır. Okuma becerisi, bilgi çağı 
olarak adlandırılan günümüzde ise bambaşka bir önem kazanmıştır. Bu beceri gü-
nümüzde var olabilme ve bilgi savaşlarında rekabet edebilmede kuvvetli bir araç 
olarak öğrencilere kazandırılması gereken temel bir beceri olarak gösterilmektedir.

Öğrencilerin gelişiminde okuma becerisinin önemine olan inanca sahip ül-
keler, eğitim programlarında okuma ve anlama üzerine yoğunlaşmışlardır. Bunun 
bir göstergesi olarak uluslararası ülkelerin eğitim sistemlerini değerlendiren sı-
navlarda okuma becerisi anahtar beceri olarak araştırılmıştır. Bu sınavlarda oku-
ma becerisi düşük öğrencilerin olduğu ülkeler, sıralamada gerilerde kalmıştır.  
Özellikle eğitimciler olarak okuma ve anlama sorunu yaşayan öğrencilerin, aka-
demik başarılarının da sorunlu olacağının farkında olmalıyız. Öğrenci okuma ve 
anlamada eksiklik yaşıyorsa, matematik, fen veya diğer derslerde de sorun yaşar. 
Çünkü bu içeriklerin hepsinde okunması ve anlaşılması gereken çok sayıda bilgi 
var. Dolayısıyla öğrencilerin okuma ve anlama becerileri, diğer alanlarda öğrenme 
için bir önkoşuldur.

Diğer yandan okuryazarlık becerisi akademik başarı, sosyal katılım, doğru 
ebeveynlik, işsizlik, suç ve sağlık gibi değişkenlerle ilişkilendirilmektedir. Bu du-
rum okuryazarlık becerisinin sadece okul içi değil okul dışı yaşam için de ne denli 
önemli olduğunu kanıtlamaktadır.

Gerek ulusal gerekse uluslararası akademik performanslarda başarı göstere-
bilmek ve bireyin okul dışı yaşamındaki niteliği artırmak için öğrencilerin okuma 
ve anlama becerisini geliştirmenin yollarını bulmak zorundayız. Bunun için oku-
ma ve anlamaya hem teorik hem pratik olarak odaklanmalıyız. Öğrencilerimizin 
işlevsel bir okuryazar olmasını sağlayacak politikalar geliştirmeliyiz. Bu amaçla 
öncelikle okuma ve anlama kavramlarına daha derin bakmalı ve bu kavramla-
rın edindirilmesi için neler yapabiliriz? Sorusunu sormalıyız. Bu sorudan hare-
ketle bu kitapta öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerini geliştirmenin yolları 
hakkında bilgiler verilmiştir. Okuma literatüründe etkililiği kanıtlanmış pek çok 
strateji bu kitapta bir araya getirilmiş ve sınıf içi uygulama örnekleri ile birlik-
te sunulmuştur. Bazı stratejiler özellikle öğretmenlerin stratejileri uygulamasını 
kolaylaştırmak için metinler üzerinden örnek uygulamalar hazırlanmıştır. Ancak 
öğretmenler bu stratejileri kendi sınıf düzeyine ve şartlarına göre kendileri yeni-
den yapılandırarak kullanabilir. 
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4. Okuduğunu anlamanın değerlendirilmesi.
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Okuma becerisi fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerilerin birlikte kullanılması-
nı gerektiren üst düzey zihinsel bir etkinliktir. Bu beceri göz ve ses organlarının çe-
şitli hareketlerini ve zihnin yazılı sembolleri anlamasını gerektirir (Demirel, 2002). 
Göz satırlar üzerinde sıçrayarak kelime ve kelimeyi oluşturan harfleri, heceleri gö-
rür; bunları zihninde birleştirerek anlar ve seslendirir (Öz, 2001). Akyol (2011:3) 
okumaya daha geniş bir perspektiften tanım yaparak okumayı beyinde gerçekleşen, 
anlam kurmaya dayalı karmaşık bir düşünme süreci olarak tanımlamaktadır. 

Okuma, tek yönlü sadece yazar tarafından sürdürülen bir süreç olmayıp, oku-
ma süreciyle ilgili yazar, ortam, metin gibi diğer faktörleri de karşılıklı işe koşan bir 
etkileşim süreci olarak düşünülmektedir. Bundan dolayı National Reading Panel-
NRP (2000) okumayı okuyucu ve metin arasında amaçlı ve düşünceye dayalı et-
kileşim gerektiren bir süreç olarak açıklamaktadır. Buna göre okuyucu metinle 
karşılaştığında bir taraftan kelimeyi tanımaya ve ayırt etmeye; diğer taraftan ön 
bilgilerini ve bu süreçteki strateji bilgisini kullanarak metni anlamaya çalışmakta-
dır. Bu tanımlardan hareketle okuma, fiziksel ve zihinsel süreçleri içeren, okuyucu 
ve metin (yazar) arasındaki etkileşimi gerektiren, anlama amacını taşıyan,  aktif 
bir etkinliktir (Baştuğ, 2012).

Okuma süreci yazara bağlı olarak sesli ve sessiz olmak üzere iki türlü yürütül-
mektedir. Okuyucunun amacına bağlı olarak bu okumalar farklılaşır. Sessiz oku-
ma, okuyucunun ses organlarını kullanmadan gerçekleştirdiği okumadır. Zaman 
zaman içinden okuma, dudakla ya da mırıldanarak okuma da sessiz okuma olarak 
algılanır. Ancak sessiz okuma göz ve zihinle yapılan bir okumadır. Doğru sessiz 
okuma, göz ve zihinle yapılan okumadır. Dudak, içinden mırıldanarak okuma 
doğru okuma davranışları değildir. Çünkü okuma sırasındaki bu okuma davranış-
ları, öğrencinin dikkatini dağıtır ve okuma sürecini olumsuz etkiler.

Sessiz okumanın daha çok anlamaya ve bilgi edinmeye dönük bir okuma ol-
duğu şeklinde yaygın bir kabul vardır. Hatta pek çok araştırmada öğrencilerin bir 
metni sessiz okuyarak, sesli okumasına göre daha iyi anladığı şeklinde sonuçlar 
bulunmuştur.
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Sessiz okuma, sesli okumaya göre daha geç gelişir. Bundan dolayı okulun ilk 
yıllarında öğretmenler yoğun olarak sesli okumaya ağırlık vermeli ve sesli okuma-
da yetkinliğe erişmesine paralel olarak ağır ağır sessiz okuma çalışmalarına ağırlık 
verilmelidir. Sesli okuma, sessiz okumaya geçişte bir köprü görevi görür. Bundan 
dolayı başlangıçta öğrencilerin sesli okumalarına odaklanılmalıdır. İlkokulun ilk 
yılları için sesli okuma geliştirilmesi gereken kritik bir beceri olarak görülmelidir. 

Sesli okuma, özellikle çocuğun okumayı öğrenmeye başlamasıyla birlikte 
okulun ilk yıllarında sıklıkla yapılan bir okumadır. Sesli okumada başlıca amaç, 
yazıyı doğru ve konuşma dilinin özelliklerini yansıtacak şekilde okumadır (Demi-
rel, 2002: 80). Sesli okuma, sessiz okumadan farklı olarak ses organlarının kulla-
nılmasıyla ve metnin anlamını yansıtacak bir şekilde konuşurcasına yapılan oku-
madır. Okuyucu bu okumada metindeki yazıları gözle algılar, zihninde yorumlar 
ve konuşma organlarının yardımıyla seslendirir. 

Sesli okuma dinamik bir okumadır. Bu okuma sırasında metnin dilbilgisel ve 
anlam özellikleri birlikte sergilenir. Okuyucu bir taraftan cümlelerin diziliş, nokta-
lama ve gruplama gibi metnin fiziksel özelliklerini; diğer taraftan metnin içeriğini, 
düşüncesini ve içerikteki betimlemeleri, olayla ilgili kahramanların duygularını 
yansıtır. Okuyucu, sesli okuma yaparken metni sadece anlamakla yetinmez aynı 
zamanda metnin yapısını ve içeriğini de ifade eder. Sesli okuyucu, yazarın anlatı-
mını adeta canlandırır.

Sesli okuma, kelimelerin ve cümlelerin basit düzeyde seslendirilmesi değildir. 
Sesli okuma, fiziksel ve zihinsel süreçleri içeren karmaşık bir etkinliktir. Kelimeyi 
görme, tanıma, şifresini çözme, belli hızda, tonlama ve vurguyla okuma gibi aynı 
anda pek çok becerilerin sergilendiği bir süreçtir (Güneş, 2007). Nitelikli bir sesli 
okuma, planlı bir şekilde okulun ilk yıllarından itibaren doğru öğretimsel uygula-
malarla kazandırılır.

Sesli okuma, öğrencilerin okuma becerisini kazanmada kritik bir role sahip-
tir. Sesli okuma, öğrencilerin telaffuz becerilerini geliştirerek etkili konuşma ye-
teneği kazanmalarına yardım eder. Güneş  (2007:131) sesli okumanın yararlarını

• “Sesi, vurguyu ve tonlamayı geliştirir,

• Kelime tanıma becerilerini geliştirir,

• Okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirir,

• Anlama ve zihin becerilerini geliştirir,

• Öğrenmeyi kolaylaştırır,

• Kültürü artırır, bakış açısını genişletir” şeklinde sıralamıştır.

2 Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme




