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ÖN SÖZ

Her insan dünyaya gelişiyle aradan geçen geçen 9 ayın acısını çıkartırcasına 
hayatı anlamlandırma çalışmasıyla doğar. Doyumun sağlanmadığı anda kendini 
okumaya, sağlandığı anda ise yazmaya; yani üretmeye verir. Okuma bir öğrenme, 
yazma ise yeniden keşfetme çalışmasıdır. Bu kitap da bir öğrenme etkinliğiyken 
meslektaşlarıma “Akşamları tekrar tekrar okuyup zevk aldığım, içinde dil bece-
rilerini geliştirecek etkinliklerin olduğu İngilizce bir kitap var.” diye anlatmamla 
onların “Haydi!” deyip beni harekete geçirmesiyle bir yeniden keşfetme etkinliği 
olarak ortaya çıktı. 

Kitapta yazar öncelikle okuma ve yazma eğitiminin aslında ne olmadığını 
açıklar ve yeni bir öğretim modeli önerir. Okuma ve yazmayla ilgili klişeleri ve 
doğru bilinen yanlışları açıklayıp okuyucuya alternatif yöntemleri sunar.  Bu kitap 
yalnız ana dili eğitimi için değil, yabancı dil öğretimi için de bir yöntem, strateji 
ve teknik kitabıdır. Yapacağımız eğitim-öğretim faaliyetlerinde ilk olarak hedefleri 
belirleriz. Ardından da bu faaliyetleri nasıl gerçekleştireceğimiz, hangi yöntem ve 
teknikleri kullanacağımız soruları akla gelir. Tam bu noktada bu kitap devreye 
girip öğretmeni içinde bulunduğu dolambaçtan çıkarır. Elinizdeki bu kitap, öğ-
renme ortamındaki süreci de tasarlar, bize B ve hatta C, D planlarını sunar. Öğ-
retmeni sadece zorluktan çıkarmaz, dersi zevkli hâle de getirir. Bununla birlikte 
dil öğrenirken zorluk yaşayan öğrencilere özgü uygulamaları da içinde barındıran 
kaynak bir kitaptır.

Çeviri yaparken anlaşılırlık esas alınmış ve sade bir dil kullanılmaya çalışılmış-
tır. Yazarın İngiliz diline özgü verdiği bazı bölümlere (kelime sıklığı gibi) Türkçe ör-
nekler eklenmiş, İngilizce yazım kurallarının anlatıldığı bölüm de Türkçe eğitimin-
de kullanılamayacağı düşüncesiyle çıkarılmıştır. Dil bilgisi kuralları Türkçeye göre 
tamamen farklı olan bir dili Türkçeye uyarlamak için üç aşamalı bir yol çizilmiştir. 
İlk aşamada kitap bir makine gibi çevrilmiş, ikinci aşamada Türkçeye uygunluğu 
kontrol edilmiş, üçüncü aşamada da anlaşılırlığı sağlanmıştır. Kitabın çevirisi uğra-
şına giren değerli meslektaşlarıma ve kitabın çevirisini okuyarak “çeviri kokusunu” 
en aza indirmemize katkı sağlayan Latif Beyreli’ye teşekkür ediyorum.

Çeviri Ekibi Adına

Ahmet BENZER



Yazarın Ön Sözü 

Bu kitap, öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmede öğretmenlere, 
öğretmen adaylarına ve anne-babalara rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıştır. 
Kitapta öğrencilerinizin becerilerini geliştirmek için araştırmaya dayalı strateji-
ler yer almaktadır. Etkinlikler, öğrencilere bireysel olarak uygulanacağı gibi biraz 
yaratıcılık katılarak öğrenci gruplarına da uygulanabilir. Az çaba harcayıp çok şey 
almak istiyorsanız bu kitap sizin için idealdir.

Araştırma Olmayan Araştırmadan Sakının 

Bu kitapta çeşitli strateji ve teknikler anlatılmaktadır; ancak unutmamanız 
gereken nokta, bir problemin hiçbir zaman tek bir çözüm yolunun olmadığıdır. 
Eğitim ürünleri pazarlayan bazı şirketler, sizi okuma problemi olan çocuklar için 
tek bir çözüm olduğuna (Ve doğru olan her durumda onların cevabıdır.) inandır-
maya çalışırlar; ancak yanılırlar. Hatta bu şirketler problem için en olası çözüm 
yolunun kendilerininki olduğunu göstermek için iddialarını bazı “araştırmalarla” 
destekleyebilirler. İki nedenden dolayı bu şirketlere inanılmamalıdır:

Birincisi: Bir araştırma hakem denetimine tabi tutulmadıkça gerçek bir 
araştırma değildir. Güvenilir araştırmacılar, çalışmalarının yayımlanması için  
hakemli dergilere sunarlar. Çalışma, bir dergi tarafından kabul alabilmek için önce-
likle bir hakem heyeti tarafından yeterli bulunmalıdır. Bu hakem heyeti araştırmanın  
sağlam bir temele sahip olup olmadığını, verinin doğru bir şekilde yorumlanıp yo-
rumlanmadığını, herhangi bir tasarım hatası, istatistiksel yanlış yorumlamalar ya 
da diğer hata türlerinin olup olmadığını görmek için araştırmayı çözümler. Çalış-
ma incelenerek bir jüri tarafından kabul edildiğinde “araştırma” olarak adlandırılır. 
O zamana kadar araştırma için “hakkında tartışılabilecek farklı bir konu” dışında 
bir şey denilemez. Araştırma ve uygulama etiğini desteklemeyen, herhangi bir ça-
lışmayı “araştırma” diye adlandıran kuruluşların iddialarına şüphe ile yaklaşılma-
lıdır. Bu tip kuruluşlar işe sorularla değil işine yarayacak cevaplarla başlar, yalnızca  
cevaplarını destekleyecek verilere ulaşır ve bunları kullanırlar. 

İkinci neden: Okumayı öğrenmede problem yaşayan çocuklara yardımcı  
olmada sihirli bir çözüm, sihirli bir iksir yoktur. “En iyi yöntem.” gibi bir şey de 
yoktur. Bunun yerine birçok iyi yöntem vardır. Bazı öğrenciler için faydalı olan 
çeşitli çözümler ve diğer öğrenciler için faydalı olan çeşitli çözümler vardır. Bu, 
diğer önemli bir noktayı gündeme getirir: ‘Standart çocuk’ diye bir şey yoktur. 
Her birey ve öğretme-öğrenme durumu kendine hastır. Okuma yazma konusunda 
başarılı öğretmenler, malzeme kutularında çok farklı eğitim materyallerine sahip-
tirler. Her bir öğrenci için en faydalı şeyi bulmak için bu farklı araçları kullanırlar. 
Eğitimde fazla materyale sahip olmak tek malzemeye sahip olmaktan daha iyidir. 



vi Okuma ve Yazma Öğretiṁ

Bir Budist Hikâyesi Değil

Okuma öğretimi, bir Budist hikâyesi değildir. Bir Budist hikâyesi “Tek elle 
alkışlama sesi nedir?” gibi, mantıklı bir cevabı olmayan bir bilmecedir. Hikâyedeki 
amaç, mantıklı düşünme sürecinden kaçınmaktır. Böylece günlük hayatımızın ço-
ğunda kullanılan basit sebep-sonuç düşüncesinin ötesinde daha yüksek düşünme 
ve algılama seviyesine ulaşılabilir.

Geleneksel olarak, okullar öğretimi yavaşlatarak düşük seviyedeki öğrenci-
lerin sınıf arkadaşlarına yetişmelerine yardım eder. Bu iyi bir Budist hikâyesi için 
temel olabilirken okuma yazma öğretimi için oldukça zayıf bir yöntemdir. Yavaşla-
yarak aynı seviyeye gelmek imkânsızdır. Bu, sola dönerek sağa gideceğiz, kirlene-
rek temizleneceğiz ya da daha çok yiyerek zayıflayacağız demek gibi bir şeydir. Bu 
yavaşlatılmış öğrenme biçimi, öğrencilerin daha az sayıda kitap okumalarına ve 
böylelikle daha az kavram ve kelimeyle karşılaşmalarına yol açar. Zayıf düzeydeki 
okuyucular daha az ve daha yavaş öğretim yerine zenginleştirilmiş öğretim ortam-
larına ihtiyaç duyarlar. Düşük yetenekli okuyucular yeni kavramlar ve kelimelerle 
karşılaşmaya ve etkileşime girmeye ve akranlarıyla yüksek seviyede tartışmalar 
yapmaya ihtiyaç duyarlar. 

Son Söz

Bu kitapta anlatılan stratejilerin kullanımı, okuma yazma konusunda zorla-
nan bir çocuğun durumunu kesin bir şekilde iyileştirecek anlamına gelmez. Yine 
de farklı aşamalarda kullanılan bu stratejilerin hepsine bu kitapta yer verilecektir. 
“Hangi stratejiyi kullanmalısınız?” sorusuna cevap: İşinize yarayanları kullanma-
nızı öneririm. “Onları nasıl kullanmalısınız?” sorusuna cevap: Stratejilerden birini 
seçin ve uyarlayın. Gerekli görülen durumlarda onları kendiniz oluşturup kullanın.

Andrew P. Johnson, Ph.D. 

Okuryazarlık ve Kaynaştırma Merkezi 

313 Armstrong Hall 

Minnesota Devlet Üniversitesi, Mankato 

Mankato, MN 56001 

9 Şubat 2008 

Not: Bu kitabın başlangıcına, genel olarak ne yapacağımı ve bunları neden 
yapacağımı açıklamak için çok kısa dört bölüm dâhil ettim. Bu ön bilgiler, sizin 
için kullanışlı olabilir; ama bir şeyin “nasıl olacağına” dair doğrudan bilgi almak 
istiyorsanız beşinci bölüme bakabilirsiniz.
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BİRİNCİ KISIM

OKUMA HAKKINDA ÖN BİLGİLER



1. Bölüm

Okumayı Tanımlama

Başarılı bir okuma öğretmeni olma, “okuma”nın ne olduğunu anlamakla 
başlar. Okuma diye adlandırılan bu büyülü ve keyifli işe başladığınızda 
kendi kendinize “Metin, beyin ve göz arasında tam olarak ne gerçekleşi-

yor?” sorusunu sormalısınız.

Okuma anlam yakalamak için metni kullanma etkinliğidir. Buradaki iki anah-
tar kelime, yaratıcılık ve anlamdır. Metindeki anlam yakalanamamışsa okuma da 
gerçekleşmez. Örneğin, Ali’nin aşağıdaki gibi bir metinle karşılaştığını varsayalım:

Bixto brum sammpo et meyo gamma. Burpo blaft darf. 

Okuma konusunda herhangi bir problemi yoksa Ali, böyle bir metin karşı-
sında harfleri tanıyarak metni seslendirebilir; ancak böyle bir durumda ortaya çı-
kacak sesler anlam taşımayacağı için bunların bir fok balığının çıkardığı seslerden 
farkı olmayacaktır. Böylece herhangi bir anlama gönderme yapmayan seslendir-
melerin okuma olamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte Ali’ye konuşma metinleri çıkarılmış bir Süpermen çizgi ro-
manı verilse resimlere bakarak konuyla ilgili bazı anlamlar çıkarabilir. Bu durum-
da, Ali bir metni (görsel bir metin) kullanır ve anlamını çıkarır. Böylece onun ger-
çek bir okuma yaptığını içtenlikle söyleyebiliriz. O hâlde bu durum, her çocuğun 
daha ana okulunun ilk günündeyken okuyabileceği anlamına gelmektedir; yani 
her çocuk resimli bir kitabı eline alıp onun ne anlattığını anlatabilir. Küçük çocuk-
lar daha çok resim ve harflere güven duyarken bu durum, yazmada daha çok uz-
manlaştıklarında ve süreçte bazı bilgileri öğrendiklerinde yavaş yavaş değişecektir.

Okuma sürekli gelişen bir beceridir. Her beceri gibi okumayı da alıştırma yapa-
rak daha iyi hâle getiririz. Alıştırma yapmazsak daha iyi olamayız ve hatta okuma 
becerimiz gerileyebilir. 3 yaşından 103 yaşına kadar, okuma uygulamaları daha iyi 
bir okuyucu olma konusunda bize yardım edecektir. 50 yaşında biri olarak bir ön-
ceki yıla göre daha iyi bir okuyucuyum; çünkü binlerce kelime okudum, yüzlerce 
kavram ve fikirle karşılaştım. Bu kelime ve kavramları içeren bir metinle karşılaş-
tığımda beynim onları anlamlandırmaya çalışır. Okumada sadece mikro saniyede 
ya da geçen yıla göre iki kat daha hızlı ve verimli hâle geldim. Gelecek yıl, 51 ya-
şında daha da iyi bir okuyucu olmayı umut ediyorum. 



Okuma, zihninizdeki görsel bilgi ve görsel olmayan bilgileri birleştirmektir. Oku-
ma esnasında sayfada bulunan görsel bilgiler, anlamı oluşturmak için zihninizdeki 
görsel olmayan bilgilerle birleşir. Bu durumda zihninizde oluşan, anlam yaratma 
sürecinde (okuma) kâğıdınızda bulunan şeyler (görseller, yazılar) kadar önemlidir.

Örnek olarak: Bir gün yapacak daha iyi bir şey olmadığından Stephen 
Hawking’in Zamanın Kısa Bir Tarihi: Büyük Patlamadan Kara Deliklere (1988) 
adlı kitabını okumaya karar verdim. Okumaya başladığımda, gözüm her kelimeyi 
algılasa da okuduğum şey hakkında çok az fikir edindim; çünkü fizikle ilgili ka-
famdaki dosyada çok az bilgi (şema) vardı (Bilişselci bilim adamları bunu şema 
diye adlandırır.). Şemalar, beyninizin benzer deneyim ve kavramları düzenlemek 
ve gruplandırmak için kullandığı düzenlenmiş bilgi paketleridir. Şemalar, dosya 
dolabınızdaki dosyalardır. Fizikle ilgili zayıf, neredeyse boş denebilecek şemam-
dan dolayı her bir bölümü defalarca okumak, tekrar ve tekrar okumak zorunda 
kaldım. (İnsanları etkilemek için rafımdan çıkarmadığım hâlde kitabın adından 
başka bir şey bilmiyorum.). 

Geçenlerde Okuryazarlık: Çocukların Anlamı Bulmalarına Yardımcı Olma 
(Literacy: Helping Children Construct Meaning) (Cooper ve Kiger, 2006) adlı ders 
kitabına tekrar baktım. Bu kez kitaba daha hızlı göz gezdirdim, tamamını anladım 
ve okuduğum şeylerin büyük bir kısmını hatırladım. Her iki metni okumak için 
aynı beyni kullandım. Aradaki fark, bu beynin okuma eğitimiyle ilgili şeylerin 
büyük bir kısmına; ancak kozmogoni ve fizikle ilgili şeylerin çok az bir kısmına 
sahip olmasından kaynaklanıyordu.

Okuma, bir düşünceyle diğeri arasında bağlantı kurmaktır. Anlamlı bir bütün 
oluşturmak için düşünceleri bir araya getirmek okumanın ana kısmıdır. Okumak 
için her kelimeyi bilmek gerekmez. Bir dakika durun: Son paragrafı okuduğunuz-
da %99’unuzun kozmogoni (evrenin yaratılışı) kelimesinin anlamını bilmediğiniz 
üzerine bahse girerim. Hatta %98,5’inizin de sözlüğe bakmadan bir şekilde oku-
maya devam ettiğine de bahse girerim. Kelimenin tam anlamını bilmemenize rağ-
men yine de metindeki anlamı çıkardığınızdan (umarım) okumaya devam ettiniz. 
Bir fikir diğeriyle bağlantılı olarak ilerlediğinden duraksamaya gerek duymadınız. 
Ayrıca kelimenin genel anlamını, paragraf ya da cümledeki bağlamından büyük 
ihtimalle çıkardınız. Kelimenin kozmo (evren) kısmını anlamış ve onu kozmik, 
kozmonot, kozmos gibi bildiğiniz diğer kelimelerle de ilişkilendirmiş olabilirsiniz 
(Bu da kelime çözümlemesi, benzeşme ya da kelime kümesi1 bulma diye adlan-
dırılır.). Bu kelimenin uzay, evren ve fizikle bağlantılı olduğunu da tahmin etmiş 
olabilirsiniz (Ve öyledir de.).

1 Ç.n.: Kelime kümesi, ortak özelliklere sahip olan, içinde ortak harf veya ses bulunan ke-
limelerdir. Bkz. http://www.enchantedlearning.com/rhymes/wordfamilies/

1. BÖLÜM

4




