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ÖN SÖZ
20. yüzyıl bilim dünyasında yaşanan hızlı gelişmeler karşısında insanlar, yüzyılı bilgi, teknoloji ve bilgisayar çağı gibi yaklaşımlarla adlandırmaya çalıştı. Hayatın her alanında olduğu gibi bilgide de hızlı gelişme ve değişmeler olmuştur.
Dünyada olup biten gelişmeleri yakından takip etmek, bilgiyi güncellemek veya
yeniden yapılandırmak, değişime uyum sağlamak için son derece önemlidir.
Günümüzde bilgiyi farklı alanlara aktararak kullanma alanlarının artması,
bilginin zamanla geçerliliğini yitirmesi veya kabuk değiştirmesi, eğitimcilerin eğitime ve bilgiyi sunmaya ilişkin görüşlerini değiştirmiştir. 1980’li yılların sonuna
kadar geleneksel yapıya bağlı öğrenme-öğretme anlayışında, öğrencilere bir dizi
bilginin aktarılması ve istendiğinde hatırlanması amaçlanırdı. Öğrencilerin bu
anlayışta öğrendikleri bilgileri nerede ve nasıl kullanacakları konusunda bilişsel
farkındalık geliştirmelerine olanak sağlanmadığı söylenebilir. Günümüzde ise bireyin öğrendiği bilginin niceliğinden çok onu nerede ve nasıl kullanacağını bilmesi, yeni durumlar karşısında bilgiyi yeniden nasıl üreteceği önem kazanmıştır.
Bilgiye ulaşmanın, onu sürekli güncellemenin en kolay ve ekonomik yollarından biri okumadır. Okuma; yazılı olan bir metni, bilinen yazı karakterlerini sesli
veya sessiz çözmenin ötesinde, metnin içindeki duygu, düşünce ve iletileri kavramaktır. Herhangi bir metni okuma sonucunda, zihinde onunla ilgili bir anlamanın
gerçekleşmesi beklenir. Bunun eğitimi de okullarda verilmekte ve temel eğitim
sürecinden geçmiş bir bireyden ana dilini eksiksiz kullanma, okuduğunu ve dinlediğini anlama, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru anlatabilme
yeteneğini kazanmış olması beklenir.
Okullarda öğrencilere kazandırılmaya çalışılan temel becerilerin başında
okuma ve yazma gelmektedir. İlköğretimin birinci basamağında okuma becerisinin geliştirilmesi çalışmalarının temel önceliği devinişsellik kazanmasına dayanır. Okuma eğitimi etkinliklerinde, okunan metni bütün yönleriyle kavra(t)
ma çalışmalarından çok işlek, hızlı okuma ve doğru okuma etkinlikleri daha ön
plandadır. Bilgilenme sürecinin daha yoğun olduğu ilköğretim ikinci kademeden
itibaren, buna öğrenmenin disiplinlere ayrıldığı 4 ve 5. sınıflar da dâhil edilebilir, okuma eğitimi çalışmaları temel okuryazarlık becerisini geliştiren sesli okuma
etkinliklerinden çok okuduğunu kavrama, okuduğu metinden bilgi edinme, öğrenme sürecine yönelik okuma becerisini geliştirme etkinliklerine dönüşmektedir.
Okul dönemi öğrenmelerinin büyük bir bölümünün basılı metinlere, kitaplara ve
okuma becerisine dayandığı düşünülürse iyi geliştirilmiş bir okuduğunu kavrama
becerisinin bu süreçte ne kadar önemli olduğu daha kolay anlaşılacaktır. Ayrıca
eğitim sürecinin her aşamasında öğrencilerin akademik yeterliliklerini belirlemek
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için yapılan sınavlar, daha çok okuduğunu anlama becerisine dayanmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında 4 ve 5. sınıflardan itibaren Türkçe derslerinde yapılan okuma
eğitimi çalışmalarının temel amacı okuduğunu iyi kavrayan bireyler yetiştirmektir.
Bu kitap, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının sınıfta yapacakları okuma eğitimi etkinliklerinde karşılaşacakları bilgilendirici, öyküleyici metinleri ve şiir metinlerini çözümlemek, öğrencilere bunları kavratmak; öğretim sürecinin her aşamasında akademik başarı için metin özetlemeyi
öğretmek amacıyla hazırlanmıştır.
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının, öğrencilerin okuma ve öğrenme çabalarında daha bilinçli ve etkili eylemlerde bulunmalarını sağlamak için okuma ve
anlama ile ilgili bilmeleri gereken temel ve önemli konulara 10 farklı bölümde yer
verilmiştir. Bunun için kitapta okuma eğitiminin bilişsel ve fiziksel özelliklerinden okuma stratejileri ve okuma tekniklerine, metin bilgisinden farklı türlerdeki
metinleri kavrama ve özetleme için kullanılabilecek kavram haritalarının kullanımına kadar farklı konularda kuramsal bilginin yanında sınıfta etkili olabilecek
uygulama örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca okuma ilgisi ve alışkanlığının geliştirilmesi için dünyada yapılan uygulama ve programlar tanıtılmıştır.
İlköğretimden bugüne kadar yetişmemde emeği geçen bütün öğretmenlerime, özellikle beni sürekli yüreklendirip bana yol gösteren değerli hocalarım Prof.
Dr. Metin ERGUN, Prof. Dr. Murat ÖZBAY ve Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK’e;
zaman konusunda bana sabır gösteren sevgili eşim ve kızlarım Merve, Ceren ve
Elif ’e en içten duygularla teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Halit KARATAY
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GİRİŞ
Günümüzde her alanda olduğu gibi bilgide de hızlı bir gelişme ve değişim yaşanmaktadır. Bilginin sürekli olarak gelişmesi, değişmesine bağlı olarak teknoloji
alanındaki hızlı ilerlemeler, insan ihtiyaçlarını çeşitlendirmektedir. Sosyal hayatın
her alanında yaşanan hızlı gelişmeler, beraberinde sorunları da getirmektedir. Sorunların çözümünde kullanılan araçlar, teknik ve yöntemler işlevini kaybetmekte,
sorunlara bakış açısı ve çözüm yaklaşımları değişmektedir. Her alanda yaşanabilen paradigma kaymaları, sosyal bir varlık olan insanın kendisi ve çevresiyle barışık yaşayabilme gücünü her geçen gün biraz daha zorlamaktadır. İnsanın dünyada
olup biten bütün gelişmeleri yakından takip etmesi, sahip olduğu dünya bilgisine
yeni bilgi ve deneyimler eklemesi veya duruma göre onu yeniden yapılandırması
ile mümkündür.
Bilginin sürekli gelişerek çoğalması, çeşitlenmesi ve değişmesi, eğitimcilerin
öğrenmeye ilişkin bakışını değiştirmiştir. Geleneksel yapıdaki öğretme-öğrenme
sürecinde, bir dizi bilginin öğrenciye aktarılması ve istenildiğinde öğrenci tarafından anımsanması temel amaçtır. Öğrenciler bu süreçte öğrendikleri bilgiyi nerede
ve nasıl kullanacaklarını bilmezler (Saban, 2000: 103). Oysa günümüzde, insanın
sahip olduğu bilginin niceliğinden çok, bilgiyi yeni ve farklı durumlar karşısında
nerede kullandığı veya sorunlar karşısında onu nasıl yapılandırdığı önem kazanmıştır (Özden, 2005).
Bilgiye ulaşmanın, onu sürekli güncelleştirmenin yollarından biri ve belki de
en önemlisi okumaktır. Temel dil becerileri arasında yer alan okuma, anlama becerisinin temelini oluşturur. Okuma; yazılı olan bir metni bilinen yazı karakterlerini
sesli veya sessiz çözmenin ötesinde, metnin içindeki duygu, düşünce ve iletileri
anlamaktır. Herhangi bir metni okuma sonucunda, zihinde onunla ilgili bir anlamanın gerçekleşmesi beklenir. Aksi takdirde o metni okumanın amacına ulaştığı
söylenemez. Alman düşünür Goethe’nin dediği gibi, “Okumayı öğrenmek, sanatların en zorudur”. Bir yükseköğretim programı bitirdiği hâlde okuduğunu tam ve
doğru anlayamayan bireylerin sayısının oldukça fazla olduğu bilinen bir gerçektir
(Özdemir, 1975: 4). Okullarda anlama temel dil becerilerini geliştirmeye yönelik
bir dil eğitiminden çok; sese dayalı şekillerin fonetik karşılığı olan karakterleri seslendirmeye dayalı bir okuma eğitimi yapıldığından, metni kavrama ikinci planda
kalmaktadır. Bu durum, öğrencilerin ileriye dönük akademik başarılarını olum-
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suz yönde etkilemektedir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte temel neden; ülkemizde, yabancı dil öğretimine verilen önemin Türkçe öğretimine verilmemesi,
Türkçe dersinin “çok kolay derslerden biri” olarak algılanmasıdır (Güzel, 1987:
436-437).
Okuduğunu anlama sadece, okunan metindeki bilinmeyen kelime ve kelime
grupları, deyimleri vs. anlamlandırmak, onların sözlükteki anlamını bulmak değildir. Anlamak, okunanı bütün yönleriyle kavramaktır. Kavramanın belirtisi ise
metni değerlendirebilmek, ondaki bilgiyi içselleştirerek yorumlayabilmektir. Türkçe derslerinde yapılan dil eğitiminin amacı; öğrencilerin okuma, dinleme, yazma
ve konuşma temel dil becerilerini geliştirme olduğuna göre, öncelikle öğretmenin
bu becerilerin öneminin bilincinde olması ve bunları Türkçe derslerinde yaptığı etkinliklerde en iyi öğretme yöntem ve teknikleri ile öğrencilerine kazandırması gerekir. Beden eğitimi öğretmeninden şampiyon olması beklenmediği gibi
Türkçe öğretmeninden de bir şair, öykücü ya da yazar olması beklenmez. Ancak
öğretmen, öğrencilerine kazandıracağı temel dil becerilerine ilişkin kazanımları
en iyi şekilde taşır nitelikte olmalıdır (Göğüş, 1978: 13). Temel eğitim almış bir bireyden ana dili eksiksiz kullanma, dinlediğini veya okuduğunu anlama, duygu ve
düşüncelerini söz veya yazı ile eksiksiz ve doğru anlatabilme becerisini kazanmış
olması beklenir. Son zamanlarda öğrencilerin, ilk ve orta öğrenimleri sonunda bir
üst eğitim kurumuna devam etmek için girdikleri sınavlarda iyi puan almaları bir
yana, yetersiz veya sıfır puan almaları, okullarda yapılan Türkçe eğitiminin amacına ulaşmadığını göstermektedir. İlk ve ortaöğretim düzeyindeki okullarımızda
okutulan Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin program hedefleri arasında
öğrencilerin okuduğunu kavrama becerisini geliştirmenin önemli bir yeri vardır.
Her düzeydeki öğretim kurumu için hazırlanan öğretim programlarında ana
dil eğitimine ilişkin hedefleri gerçekleştirecek etkinliklerin, öğrencilerin temel dil
becerilerini, okuma zevk ve alışkanlıklarını geliştirici, öğrencilerde dil bilinci ve
sevgisini uyandırıcı nitelikte olması gerekir. Öğretim programlarındaki amaçları gerçekleştirmek için öğrencilerin dili kullanma yeteneklerini geliştirecek, neyi,
nasıl, kime, ne zaman ve ne kadar öğreteceğini bilen nitelikli öğretmenlere ihtiyaç
vardır. Bu kitap geleneksel anlayışla yapılan okuma eğitimi çalışmalarına farklı bir
bakış açısı getirme, okuma eğitimi ile ilgili kuramsal bilgi ile uygulamayı birleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

1. BÖLÜM
OKUMANIN TANIMI VE EĞİTİMİ
1. Temel Dil Becerileri
Dili, pek çok araştırmacı tarif etmiş ve her tarif, dilin başka bir özelliğini
ortaya koymuştur. Türkçe sözlükte dil kelimesi, “insanların düşündüklerini ve
duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan,
zeban.” diye tanımlanır (TDK, 1998: 586). Dili herhangi bir tanıma sığdırmak zordur. Ergin(1999: 3-5)’e göre dil; “insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir
vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan ve gelişen canlı bir varlık; milleti birleştiren,
koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese; seslerden örülmüş muazzam
bir yapı; temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi”dir.
Dil insanların birbirleriyle anlaşmalarını, iletişim kurmalarını sağlayan sosyal iletişim aracıdır. Dilin iletişim işlevini temel alarak onu tanımlamaya çalışanlar, dilin geçmişte yaşanan olayları bugüne, bugünkü olayları da yatay olarak eş
zamanda başkalarına ve geleceğe aktarma özelliği üzerinde durmaktadır. Burada
yazı, metin veya anlam açısından onun karşılığı olan, özelliğini taşıyan gösterge
olarak ön plana çıkar. Bloomfield’e (1999: 69-86) göre yazı, dil değildir; gözle algılanan göstergeler aracılığıyla dili yalnızca bir kaydetme yoludur. Bu durumda
dil, insanın soyutlama ve simge kullanma yeteneğinin de en belirgin taşıyıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılı veya sözlü olarak yapılan iletişim, her zaman
kültürden ve geçmiş deneyimlerden etkilenir. Bir sözcük hiçbir zaman kastettiği
şeyin kendisi değildir, o hep kastedilen kavramın yerine geçen bir simgedir. Dil
aracılığıyla bir duygu, düşünce ve durumu anlatırken onunla ilgili nesneleri göstermektense o nesnelerin simgelerini yani göstergelerini, ses olarak anlamlarını
çağrıştıran fonetik unsurları kullanmak insan için daha kolay bir iletişim yoludur. Bu simgelerin kullanılması ile sözcükler oluşmuştur. İnsanoğlunun sözcükleri yazmadan önce düşünceleri yazdığı bilinir. İmge (imaj) önceleri nesnelerin bir
işareti olarak kullanılmıştır. Bu kullanım ise bir anda olmamıştır, çünkü insanoğlunun grafik işaretin, simgenin rasyonel değerinin bilincine varması gerekiyordu
(Baştürk, 2004: 103). Grafik işaretin rasyonel değeri ise kültürden kaynaklanan
farklılıklara bağlı olarak toplumdan topluma hatta aynı sosyal yapıdaki kişiden
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kişiye değişebilmekte ve farklı yorumlanabilmektedir. Bu yüzden ilk dönem insanlarının bizim anladığımız manada bir yazı dili kullandığı söylenemez. Bu açıdan
bakıldığında genel olarak dil; insanların nesiller boyu süren tecrübeleri sonucunda oluşturduğu sözlü ve yazılı iletişim aracı olarak tarif edilebilir. İnsanlığın erken
dönemlerinde sadece sözlü dil becerilerinin, dinleme ve konuşmanın etkin kullanıldığı, yazının icadından sonra da okuma ve yazma dil becerilerinin kullanılmaya
başlandığı söylenebilir. Çünkü tarihçiler yazının icadını, tarihî devirlerin başlangıcı olarak kabul ederler.
Dil, anlama: okuma ve dinleme; anlatma: konuşma ve yazma temel becerilerden oluşur. Özdemir ve Yangın, anlamaya dayalı dil becerilerini alıcı; anlatmaya
dayalı dil becerilerini de verici beceriler olarak değerlendirirler. “Dil konusunda
son yıllarda yapılan tartışmalar, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinden herhangi birinin gelişmesinin diğer becerileri nasıl etkilediği üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışmalar konuyla ilgili farklı sonuçlar ortaya koysa da bu becerilerin birbiriyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Örneğin, dinleme ve okuma becerileri,
bilgi edinme, öğrenme ile ilgili oldukları için bunlar alıcı beceriler olarak tanımlanmıştır. Konuşma ve yazma becerileri ise bilgiyi yayma işlevi gördükleri için verici beceriler olarak tanımlanmıştır (Özdemir, 1983: 11; Yangın, 1998: 36). İletişim
süreci, bilgiyi alma ve yayma bakımından temel dil becerilerinin işleyişi şu şekilde
gösterilebilir.

Okumanın Tanımı ve Eğitimi
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Şekil 1. Temel dil becerileri
1950’li ve 1960’lı yıllarda televizyonun toplum hayatına girmesi üzerine insan
davranışları üzerinde etkileri anlaşılınca, görsel okuryazarlık kavramı doğmuştur.
Bu durum öğrenme ile ilgilenen eğitimcilerin de ilgisini çekmiştir (İşler, 2002).
Fakat öğrenme ortamlarında görsel okuryazarlıktan yararlanma henüz yeteri kadar uyaran olarak ders kitaplarının dışında uygulama alanı bulamamıştır. Öğrenme sürecinde öğrencilerin konuyla ilgili ders kitaplarındaki resimleri incelemeleri, geliştirilen şemaları analiz etmeleri ile ilgili etkinlikler, görsel okuryazarlık
becerilerini geliştirmek için yapılır. Okullarda yapılan dil eğitimi çalışmalarında,
dört temel dil becerisini geliştirici etkinliklerin yanında “görsel inceleme” (visual
viewing) ve “görsel sunum” (visual representing) becerilerine de yer verildiği bilinmektedir (Tompkins, 1998: 24-25). Son yapılan ilköğretim programlarındaki değişiklikle (MEB, 2004) görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi de dikkate
alınmıştır. Görsel inceleme ve görsel sunu kavramları ile birlikte okuma-anlama;
yazma-anlatma dil becerileri ilk kez yazılı metinlerin dışına taşınarak anlama ve
anlatma dil becerilerine yeni bir boyut kazandırılmıştır.

