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ÖN SÖZ
Varoluş yolculuğunda ben kimim, amacım ne, yaşamın anlamı ne gibi sorular 

önemlidir. Ki her şey, sorularla başlar. Sorular sayesinde eleştirel ve yaratıcı düşünme 
becerileri edinilebilir. Sorulara ve cevaplara giden yol ise bireyin dinleme ve okuma 
becerilerini etkin kullanmasıyla açılabilir. Ancak okuma kültürüne sahip, etkin dinle-
me becerisini kullanabilen bireylerden oluşan toplumlar yaratıcı ve eleştirel düşünme 
becerisine sahip olabilirler. Bu bağlamda Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü kitabı, 
gençlik edebiyatı ürünleriyle okuma kültürüne giden yolun açılabilmesi amacıyla ya-
zılmış bir kitaptır. 

Okuma kültürünün bireylere kazandırılmasında ilk durak, nitelikli çocuk ede-
biyatı ürünleridir. Anne ve babasıyla, yetişkinlerle ve öğretmenleriyle nitelikli, re-
simli çocuk edebiyatı ürünleriyle tanışan bir çocuğun yolu nitelikli gençlik edebiyatı 
ürünlerine de uğrak verecektir. Klasik edebiyat ürünlerini okumaya, nitelikli edebiyatı 
harc-ı âlem edebiyattan ayrıt etmeye erişen bu yolculuk sırasında, Gençlik Edebiyatı 
ve Okuma Kültürü kitabı başta Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmen adaylarına 
ve öğretmenlerine ve yetişkinlere yardımcı olacaktır. 

Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü kitabı giriş; okuma eğitimi ve okuma eği-
timine ilişkin temel kavramlar; genç, ergenlik, gençlik ve gençlik edebiyatı; kaynakça 
ve ekler bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde okuma eğitiminin ve bu sü-
reçte nitelikli edebiyatın rolüne dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Okuma eğitimi bölü-
münde ise Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dallarında okutulan okuma eğitimi derslerinin 
YÖK kur tanımı dikkate alınarak içerik sunulmuştur. Gençlik edebiyatı bölümünde 
ise genç, ergen, ergenlik, edebiyat ve eğitim, gençlik edebiyatı başlıkları ele alınmıştır. 
Kaynakçada metin içerisinde yararlanılan kaynaklar gösterilmiştir. Ekler bölümünde 
ise öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını ve onların okuma stratejilerini kullanma 
düzeylerini belirlemek amacıyla kullanılabilecek ölçekler ve onların okuma becerisi 
kazanmasında kullanılabilecek etkinlik örnekleri sunulmuştur. 

Bu vesileyle kitabı okuyup düzeltmeler konusunda bana destek olan Arş. Gör. Mus-
tafa Armut’a; gençlik edebiyatı ve okuma kültürü konularında çalışmam hususunda beni 
teşvik eden değerli hocam Prof. Dr. Yaşar Aydemir’e, Prof. Dr. Leylâ Karahan’a, Prof. Dr. 
Ali Gültekin’e, Doç. Dr. Necdet Neydim’e; her türlü sorularıma cevap veren ve çalışmamı 
destekleyen, beni cesaretlendiren çocuk ve gençlik edebiyatı yazarları Gülten Dayıoğlu, 
Miyase Sertbarut, İncilâ Çalışkan, Hüsnan Şeker, Mavisel Yener, Aytül Akal, Nur İçözü 
ve adını sayamadığım daha nicesine şükran, saygı ve minnet duygularımı iletmek iste-
rim. Bununla beraber Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü'nü okurla buluşturan Pegem 
Akademi Yayıncılık'a ve değerli çalışanlarına da teşekkür ederim. Kitabın gençlik edebi-
yatına ve okuma eylemine ilgi duyanlara, okuma becerisinin nasıl bir zevk ve alışkanlık 
hâline getirilebileceği sorusuyla karşılaşanlara bir ışık tutması umuduyla...

Mustafa Türkyılmaz 
ORCID No: 0000-0002-5509-2702

Kırşehir, 2020
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İnsanlık inanılmaz dönüşümler ve değişimler yaşamaktadır. Günümüzdeki 
değişmelerin temelinin insanoğlunun Ay’a ayak bastığı 1960’larda atıldığı söyle-
nebilir. Bu dönemde iki kutuplu bir dünyanın varlığı söz konusuydu. Bu düzende, 
tüm dünyaya soğuk savaş hâkimdi. Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri 
peş peşe gelişmeler gösterdiler. 

Bu gelişmelerle, insanoğlu artık uzaya uydular gönderebiliyordu. Bu uydu-
lar sayesinde haberleşme çok hızlandı; dünyanın her bir noktasında olan olaylar, 
anında dünyanın başka noktalarına yayılıyordu. Bilginin yayılımı her geçen gün 
hızlanmaktaydı.  

60’ların sonu ve 70’lerde ideolojilerin egemen olduğu dünyada “biz” kavramı 
vardı, sokak çatışmaları vardı, aynı şehirde farklı ülkede yaşıyormuşçasına sınırlar 
vardı. Bu sınırları geçmek imkânsızdı. Gençler, bu sınırları aşıp o bölgeyi kendi 
egemenliklerine dâhil edebilmek için birbirleriyle kavga ediyorlar, hatta birbirle-
rini öldürüyorlardı. 

Bu durum, 80’lerle birlikte hızla değişmeye başladı. “Biz” kavramı yerini 
“ben” kavramına bıraktı. Tüm dünyayı etkileyen kitle iletişim araçları işe koşuldu. 
Hızla sınırlar ortadan kaldırıldı, duvarlar yıkıldı, rejimler değiştirildi. Bunların 
hepsini sağlayabilen güç; kitle iletişim araçları, önceleri radyolar, uydu bağlantıla-
rı, sonraları renklenen televizyonlardı. 

90’larla birlikte taşınabilir telefonlar, CD’ler, yaygın ağ (www), insanların ha-
yatlarına girmeye başladı. Sonra internet, artık televizyon, radyo ve diğer pek çok 
eğlenceleri, sanal reklamları aynı anda sunmaya başladı. Dünya geneli yaygın ağ, 
uluslar ötesi parasal odakların egemenliğine geçti. Bu durum, toplumları, tüketim 
toplumları hâline getirdi. Artık tüm dünya, yaygın ağ ile birlikte pazar hâline geldi. 
Önce cep telefonları, sonrasında internete bağlanabilen telefonlar bilginin artık 
cepte taşınmasını kolaylaştırdı. Günün her anında, her yerde bilgiye erişebilmek 
mümkün oldu. 

Yeni bin yılla birlikte kitle iletişim araçları daha da ucuzladı, pek çok eve çok 
kanallı televizyon hizmetleri; bilgisayarın da ucuzlamasıyla bilgisayar ve internet 
girdi. 
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Modern dünyada pek çok genç, kablolu televizyon, cep telefonu, internet, 
bilgisayar oyunları gibi çoklu medyaya rahatlıkla ulaşabilmektedir (Cesur ve Pa-
ker, 2007: 109). Gençlerin bilgi iletişim teknolojilerine kolayca ulaşabildikleri gibi 
çocuklar ve ilk gençlik dönemini yaşayan bireyler de bu teknolojilere kolayca ula-
şabilmektedirler. Bilgi iletişim teknolojilerinin görünüşteki masum amacı, insan-
ların bilgiye olabildiğince hızlı ve çok çeşitli biçimlerde ulaşabilmelerini sağlamak 
ve bu bilgileri benzeri ortamlarda paylaşmaları olarak görülmektedir. Oysaki araş-
tırmalarda, çocuk ve gençlerin bireyleri takip etme, niteliksiz bilgisayar oyunları 
oynama amacıyla bu tür ortamları tercih ettikleri belirlenmiştir. Üstelik pek çok 
anne-baba da internet, bilgisayar ve televizyon gibi araçların kullanımını sınırla-
yamamakta, amacından öte kullanımına göz yummaktadır ve Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumunun raporuna göre 2008’de 6 milyon internet abonesi bulun-
maktayken dört yılda yaklaşık üç kat artışla 2012 yılı birinci çeyreğinde bu sayı 
16.6 milyonu geçmiştir (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2012: 29). 

Ayrıca Arıcı (2005: 60), öğrencilerin en sevdikleri etkinliklerin televizyon 
izlemek, kitap okumak ve arkadaşlarla gezip dolaşmak olduğunu belirlemiştir. 
Açık (2010: 108)’a göre de okumaya zaman bulamama gerekçesinin arkasındaki 
en güçlü neden televizyondur. İnternet ve TV ile geçirilen zaman düşünüldüğünde 
okumaya çok az zaman kaldığı görülecektir. İnternet ve TV’den de anlık bilgi alı-
nabilir ancak kitap okumanın insana kazandırdıkları yanında görsel basının kul-
lanım amaçları düşünüldüğünde kazanımlarından çok kayıpları söz konusudur. 
Buna koşut olarak Karatay (2010: 192) da televizyon izleme ve bilgisayar kullanı-
mının gençlerin okumaya ayırdıkları süreyi oldukca kısalttığını ifade etmektedir. 
Sadece Türkiye kaynaklı araştırmalarda değil yurt dışı kaynaklı araştırmalarda da 
görsel medyanın derinlikli okuma önünde bir engel olduğu, sınav odaklı bir oku-
manın ise zevk amaçlı okuma önünde bir engel olduğu belirtilmiştir (Mohamed 
vd., 2012: 383). Öbür taraftan Guthrie (2002: 16), artık okurun elektronik kitapla-
rı, elektronik ortam bilgilerini başvuru kaynağı olarak daha fazla dikkate aldığını 
ortaya koymuştur. Guthrie (2002)’ye göre okurlar, ucuz olduğu, her yerden erişimi 
kolay olduğu için bu tür kaynakları daha fazla tercih etmektedirler.

Ortaya konan bu karmaşık yapı ve bakış acısı da dikkate alınarak bilgi iletişim 
araçlarının okuma eylemine etkisini araştırmak gerekmektedir. Ayrıca özellikle 
sosyal paylaşım sitelerini işaret eden web 2.0 araçlarının okuma eylemi üzerine 
etkisini de araştırmak gerekir. 

Literatürde Web 2.0’ın kullanımı üzerine yapılmış çok sayıda çalışmaya rast-
lamak mümkündür. Shihab (2008), öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerinde 
Web 2.0 kullanımlarını, öğrenci tutumlarını incelemiştir. Sonuçta öğretmenler, 
özellikle blogların, yazma ve fikirlerin paylaşımında çok etkili olduğunu ifade et-
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mişlerdir. Malhiwsky (2010) de akademik başarıda Web 2.0 araçlarının etkisini 
nitel ve nicel olarak incelemiştir. Araştırmacı deneysel olarak yürüttüğü çalışmada 
Web 2.0 araçlarını kullanan sınıfın daha başarılı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca 
deney grubundaki öğrencilerin verdiği cevaplara göre bu araçlar, elverişli, geliş-
miş, kullanımı kolay, erişilebilir ve zevkli olarak nitelendirilmiştir. Eller (2012), 
öğretmenlerin bir araya getirildiği sosyal ağların öğretmenler üzerinde etkisini 
araştırmış ve erkek öğretmenlerin bu alanları bayanlara kıyasla daha etkin kul-
landığını; öğretmenlerin bu alanlarda bir araya gelip projeler ürettiklerini belir-
lemiştir. Yabancı literatür taraması bilginin paylaşımında, öğretmene erişimde 
sosyal medyanın kullanımın faydalı sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. 
Buradan hareketle sosyal medyanın kullanım süresi ve kullanım amacının önemli 
olduğu düşünülebilir. 

Bununla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığının 2013’te 26 ilden 15-29 yaş 
arası 2057 kişi üzerinde yaptığı araştırmada Türkiye’de en çok kullanılan sosyal 
medya kaynağının Facebook olduğu (% 89) belirlenmiştir. Yine bu araştırmaya 
göre gençlerin % 40’ından fazlası günün 3-6 saatini sosyal medyada geçirmektedir 
ve bu oran akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artmaktadır. Facebook’un kullanım 
amacı çeşitlenmekte ve farklıklaşmaktadır. Bu durum, Facebook’un eğitimsel sü-
reçlerde kullanımında dikkatli olunması gerektiğini düşündürtmektedir. Kaldı ki 
Hunter-Brown (2012) Facebook’un eğitimsel olarak kullanımı üzerine çalışıp öğ-
rencilerin kullanımından mutlu oldukları ancak hem öğretmenlerin hem de öğ-
rencilerin Facebook’un eğitimsel süreçte kullanımı konusunda dikkatli olunması 
gerektiğini belirttiklerini ifade etmiştir. Buna koşut olarak Eren, Çelik ve Aktürk 
(2014)’ün araştırmalarında ise 144 öğrencinin Facebook üzerine yaptığı metafor-
lar incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin çoğunlukla Facebook’a ilişkin 
olumlu düşüncelere sahip oldukları, bunun yanı sıra bağımlılık ve kötülük kaynağı 
gibi bazı olumsuz yargılara sahip oldukları da gözlenmiştir. Çam ve İşbulan (2012) 
öğretmen adaylarının Facebook bağımlılıklarını ölçmeye yönelik çalışmalarında 
ise erkeklerin kızlara ve üst sınıfların alt sınıflara kıyasla Facebook bağımlılıkları-
nın daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir. 

Aslan (2011), akademisyenlerin internet bağımlılığı ve buna bağlı olarak ge-
lişebilecek sağlık sorunları üzerine yaptığı araştırmasında akademisyenlerde be-
lirgin bir internet bağımlılığı tespit edememiştir. Ancak erkek akademisyenlerin 
kadınlara kıyasla internet bağımlılıklarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca internette çevrimiçi kalma süresi arttıkça bağımlılığın da arttığı ve inter-
net bağımlılık puanları artanların daha çok gece ve akşam saatlerinde çevrimiçi 
oldukları belirlenmiştir. Araştırmacı, internete bağımlılık puanlarının artması 
ile uyuşukluk, uykusuzluk ve el bileğinde ağrı gibi sağlık sorunları arasında iliş-
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ki belirlemiştir. Horzum (2011) da ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunları 
bağımlılığını incelemiştir. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere; 4. sınıftaki öğrenci-
lerin 3 ve 5.sınıftakilere; üst gelir grubundaki öğrencilerin alt ve orta gelir grubun-
dakilere kıyasla bağımlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Akter 
(2014), psikoloji öğrencilerinin Facebook bağımlılıkları üzerine yaptığı araştırma-
sında geleceğin danışmanları olacak öğrencilerin Facebook’a bağımlı olmadıkları-
nı belirlemiştir. Ancak psikolog namzetlerinin başka şeylerden kaçmak için Face-
book kullanımını tercih ettikleri ve Facebook kullanımını bırakmayı denedikleri 
ortaya konulmuştur. Seferoğlu ve Yıldız (2013) beş farklı ilden 351 beş ve altıncı 
sınıf öğrencisi üzerinde yaptıkları internet bağımlılığı ve Facebook kullanımı ile 
ilgili araştırmasında öğrencilerin % 85,5 ‘inin bağımlılık düzeyinde olmadığını; 
ancak Facebook kullanım sıklığı ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ve doğru 
yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Facebook profili bulunanların bu-
lunmayanlara kıyasla internet bağımlılığı puanlarının daha yüksek olduğu görül-
müştür. Zaremohzzabieh vd. (2014) üniversite öğrencilerinin Facebook bağımlılık 
düzeylerini belirlemek üzere çalışmışlar ve öğrencilerde bağımlılık belirtilerinin 
ortaya çıktığını tespit etmişlerdir ve araştırmacılar, öğrencilerde otokontrolün ge-
liştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini öneri olarak sunmuşlardır. Ryan 
ve Xenos (2011) da yaşları 18-44 arasındaki Facebook kullanıcılarının kişilik özel-
likleri üzerine bir modelleme çalışması yapmışlardır. Araştırmacılar, Facebook 
kullanımı fazla olanların az olanlara kıyasla daha dışa dönük ve narsist olduklarını 
aynı zamanda daha az sorumlu ve sosyal olarak yalnız olduklarını belirlemişlerdir. 
Balaman (2012), çalışmasında ikinci bir dil öğrenen öğrencilere, bütünleyici bir 
yolla kelime ve okuma öğretimi yapmak üzere Facebook’un ortam olarak kulla-
nılmasının uygulanabilirliğini değerlendirmiştir. Araştırmacı üniversite öğrenci-
leri üzerinde yaptığı çalışmasında Facebook yoluyla bütünleyici kelime ve okuma 
öğretimi modelinin faydalarını ve uygulanabilirliğini ortaya koymuştur. Rouis 
vd. (2011), öğrencilerin akademik başarılarında Facebook kullanımının etkisini 
araştırdıkları çalışmalarında Facebook kullanımının akademik başarıyı olumsuz 
yönde etkilediğini; ancak yaşam memnuniyetini olumlu yönde etkilediğini belir-
lemişlerdir. Kuss ve Griffiths (2011) de çevrimiçi sosyalleşme ve bağımlılık üzerine 
yaptıkları araştırmalarında Ryan ve Xenos (2011)’ın bulgularıyla aynı yönde so-
nuçlar elde etmişlerdir. Dışadönük kimselerin sosyal ağlarını daha da genişletmek, 
içedönük olanların ise gerçek yaşamdaki açığı kapatmak için bu alanları kullan-
dıklarını belirlemişlerdir. Ayrıca yine aynı doğrultuda araştırmacılar, sosyal ağları 
kullanım sıklığı artan bireylerin daha az sorumluluk sahibi olup daha çok narsist 
olduklarını ortaya koymuşlardır. Ayrıca bu araştırmaların önemli bulgularından 
biri de sosyal paylaşım araçlarının kullanımı ile akademik başarı ve gerçek sos-
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yal hayata, topluma katılım arasında ters ilişki olduğudur ki bunlar da potansi-
yel olarak bağımlılığın göstergeleridir. Facebook kullanımının akademik başarıyı 
olumsuz etkilediği sonucuna Akdemir (2013) de ilköğretim öğrencileri üzerinde 
yaptığı araştırmasında varmıştır. Facebook kullanımı arttıkça başarı olumsuz yön-
de etkilenmektedir. Türkyılmaz (2015a) da Facebook kullanımının ortaöğretim 
öğrencilerinin okuma becerisine etkisini incelemiştir. Sonuçta ortaöğretim öğren-
cilerinin Facebook’a olan bağımlılığı düşük düzeyli olarak belirlemiştir. Ancak Fa-
cebook bağımlılığının artış göstermesi okumaya yönelik tutumu, okuma hızını ve 
okuduğunu anlamayı olumsuz yönde etkilemektedir. Başka bir ifadeyle Facebook 
bağımlılığı okuma becerisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Öte yandan böylesi bir çağda sosyal medya gerçeğinden kaçabilmek müm-
kün gözükmemektedir. Dolayısıyla web 2.0 araçlarını doğru amaçlar için belirli 
bir sürede kullanmakta fayda vardır. Kaldı ki bilginin aktarım hızı baş döndürücü 
hızda artmıştır. İnsanların 5G hızında internet kullanımı söz konusudur. Artık 
neredeyse bir evin her odasına televizyonlar konmakta, kablosuz modemlerle aynı 
evin farklı odalarında aile bireyleri farklı internet sitelerini kullanmakta. Anne, 
oturma odasında yemek tariflerine bakarken; baba, önceki akşam izleyemediği 
maçı seyretmekte. Peki, evin çocukları kendi odalarındaki bilgisayarlarla neler 
yapmaktadırlar? 

İşte bir toplumun geleceğini oluşturan çocuk ve gençlerin günlük yaşamda 
bilgi iletişim araçlarını nasıl kullandıkları, bu teknolojilerin onları nasıl etkilediği, 
genç ve çocukların medyanın kullanımı hakkında nasıl eğitilmesi gerektiği ko-
nuları toplumun tüm kesimlerinin karşısına soru ve sorunlar olarak çıkmaktadır. 
Bununla birlikte okuma alışkanlığı ve biçimi de değişmektedir. Geçmişte basılı 
bir materyalden okunuyorken bugün görselin daha öne çıktığı ekrandan okuma 
eylemi her geçen gün daha da hâkim hâle gelmekte. Derinlikli bir okuma yerine 
yüzeysel bir okuma ile yetinen insanlar ortaya çıkmaktadır.

Çocuklar, gençler dünyayı kendi bakış açılarıyla algılamaktadırlar. Televiz-
yonda gördüğü bir oyuncağı markette gezerken annesine aldırır ya da internette 
çok yaygın olarak kullanılan bir bilgisayar oyununu ailesinden ister. Onlar, çev-
relerinden etkilenip televizyonda gördükleri kişiler gibi pahalı elbiseler, pahalı 
cep telefonları almak, aldırmak isterler; televizyon, internet aracılığıyla defalarca 
gösterilen kavga sahneleriyle, cinsel içerikli görüntülerle psikolojik açıdan zarar 
görebilirler. 

2 Mayıs 2011 tarihli bir habere göre, dönemin Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lu Başkanı ‘’1. Çocuk Gelişimi Eğitim Günleri’’nin açılışında, 
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İlköğretim çağını tamamlamış bir çocuk yılda 100 bin kadar şiddet sahnesi, 8 
bin kadar ölüm veya öldürme sahnesi izlemektedir. Düşünün, öldürme, ölme 
sahnesi seyreden bir insanın ölüm karşısındaki tavrı ne olabilir? Çocukları bu 
görsel ve işitsel bombardımandan korumak için ne yapabiliriz? 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25208944/ diyerek içinde bulunulan durumun 
vahametini ortaya koymuştur. Farklı yönlerden insan hayatını etkilemekte olan bir 
medya ile çocuklar ve gençler karşı karşıyadır. 

Bu durumda ebeveyne ve eğitimcilere gerçekten çok iş düşmektedir. Şöyle 
ki anne ve babalar, eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk ve gençlerin içinde bulun-
dukları yaş seviyesine uygun kitaplar, okuma materyalleri seçerek onların okuma 
alışkanlığı edinmelerini kolaylaştırmalıdırlar. Üstelik anne-babalar, eğitimciler 
gerekirse teknolojik metinler, dinleme içerikli metinler kullanarak, onlara eğitsel 
içerikli filmler seyrettirerek gençlerin ve çocukların okuma alışkanlığı edinmele-
rini sağlamalıdırlar. Çünkü okumak, gençlere ve çocuklara; bilgileri karşılaştırma, 
eleştirme, yaratıcı düşünme ve doğruya ulaşma yeteneği kazandıracaktır. Bu saye-
de çocuk ve gençler, medyanın olumsuz etkilerinden korunabilir; günlük hayatta 
karşılaştıkları sorunları çözümleyebilirler, doğru arkadaşlar edinebilirler. 

İnsanoğlu yazının var olduğu günden beri okumaktadır, okuyarak bilgilerini 
çoğaltmakta, yenilemektedir; edindiği bilgi, izlenim ve tecrübelerini yazıya akta-
rarak bir başka insanın okuma zevkine sunmaktadır. Okumak, bir başkasının oku-
yucuya gönderdiği iletiyi anlamak, oldukça önemlidir. Öyle ki çocuklar, okuma 
becerisini edindiklerinde okuma bayramları yapılmaktadır.

Elbette okuma-yazma öğrenmek, insanın bayram etmesine neden olacak bü-
yüklükte bir coşkudur. Ancak günümüz çağdaş toplumları okuma yazma öğren-
mek ve öğretmekle işlerinin bittiğini düşünmemektedir. Kâğıt üzerinde görülen 
şekilleri sesletmekle iş bitmemektedir. Önemli olan, bu şekiller aracılığıyla, ön 
bilgilerimizi kullanarak yazarın okuyucusuna gönderdiği mesajı algılayabilmektir.

Okuma kavramının aşağıdaki tanımlarına bakıldığında da okumanın şekille-
ri sesletmenin ötesinde, karmaşık ve bütünleşik bir eylem olduğu görülür. “Oku-
ma; ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasındaki etkili iletişime dayalı, 
uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli bir ortamda gerçekleştirilen 
anlam kurma sürecidir” (Akyol, 2008: 1). “Okuma, bireyin ön bilgileriyle metin-
deki bilgileri bütünleştirerek yeni anlamlar oluşturduğu aktif bir süreçtir” (Güneş, 
2009: 3). “Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerin ortak çalışmasıyla, 
yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir” (Demirel, 1999: 59). “Okuma ba-
sılı ve yazılı bir sayfayla iletişime girmek, iletiyi alıp kavramaktır. Gözlerin ve ses 
organlarının çeşitli hareketlerinden ve zihnin anlama çabasından oluşan karmaşık 
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bir etkinlik olan okuma, bir yazının harflerini, sözcüklerini tanıma ve anlamlarını 
kavramaktır” (Tazebay, 1995: 3). Öbür taraftan Wittrock (1981)’a göre okumak, 
tuhaf ya da karmaşık bir olgu değil; ama tek bir eylemin doğru olduğu monolitik 
bir eylem de değildir. Tersine okurun dil kuralları çerçevesi içinde bir ya da birden 
fazla anlamı disiplinli bir şekilde inşa etme çabasını yansıtan üretici bir eylemdir. 
Bununla birlikte Manguel (2007) tarafından okuma eylemine daha geniş anlamlar 
yüklendiği görülmektedir. 

Bir sayfanın üzerindeki yazılı karakterleri okumak, okuma eyleminin girdiği 
kılıklardan yalnızca biridir. Ormanda hayvan izlerini okuyan zoolog, örül-
mekte olan halının karmaşık desenini okuyan dokumacı, sayfanın üzerinde 
birleştirilmiş birden çok nota dizini okuyan sanatçı… Hepsi işaretleri çözme ve 
anlaşılır kılma eylemini gerçekleştiriyorlar (Manguel, 2007: 19). 

Yıldız Kenter de okuma eylemine Manguel (2007)’in penceresinden bakarak 
okumak nedir sorusuna şöyle cevap verir: “Okumak, bir dünyaya gitmek, bir baş-
ka dünya yaratmak. O dünyanın içindekilerle birlikte olmak ve bunu kendi isteği-
nizle, hür iradenizle yapmak. Yani okumak, özgürlüktür. Özgürlüğü yaşamak için 
okumayı öğretmeliyiz” (Kenter, 2004: 26).

Görüldüğü gibi okuma, sadece eve gideceği dolmuşu bulmak için, dükkân 
tabelalarını algılamak için kazanılan bir edinim değildir. 

Günlük yaşamın her evresinde insanlar, her türden metinle karşı karşıyadır. 
Bir reklam, bir şiir, bir hikâye, bir roman, bir sağlık raporu, bir mahkeme ka-
rarı, bir ders aracı, insanın günlük hayatta karşılaşabileceği okuma materyal-
leri olabilir. Bu metinleri okuyarak anlama, modern ve demokratik toplumda 
yaşamanın bir gereğidir (Özbay, 2009a: 2). 

Gelişmiş ülkeler de günlük hayatta kullanılan okuryazarlık becerisini yeterli 
görmemekte ve yaratıcı, etkin, eleştirel okuryazarlık gibi kavramlar üzerinde ça-
lışmalarını sürdürmektedirler. “Günümüzde bir dili konuşup, o dille yazılanları 
okumak ve o dille kendinize ait birtakım bilgileri yazmak artık okuryazarlık için 
yeterli değildir” (Giles, 2005: 19). Ayrıca yapılan araştırmalarla geleceğe dair kesti-
rimlerde bulunulmaktadır. Örneğin Standart for the English Language Arts (1996: 
5), şunları ifade etmektedir: Amerikan toplumunun çok azı modern anlamda 
okuryazardır; ancak 2020 yılı itibarıyla yaşamın her sahasında etkin okuryazarlık 
yeteneği edinmek gerekmektedir. Yani bireyler, etkin, yaratıcı ve eleştirel düşünme 
becerisine sahip olmalıdırlar. 

Ülkemizin neredeyse % 90’ından fazlası okur-yazardır. “Ancak okuma oranı 
% 4,5’tur. Okuma alışkanlığı, kişinin okuma eylemini, bir gereksinim olarak algı-
layıp yaşam boyu, sürekli ve düzenli biçimde bu eylemi gerçekleştirmesidir. Eko-
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nomik gelişme için ülke nüfusunun en az % 40’ının okur-yazar olması gereklidir” 
(Gönen, 2004: 61). Gönen’in ifadesinden ekonomik gelişme için de okuma-yazma 
alışkanlığı edinilmesinin gerekli olduğu anlaşılmalıdır.  

Bilgi çağında okuma eyleminden kaçabilmek, okumadan yaşamı sürdürmek 
mümkün değildir. Öte yandan Türkiye’nin okuma bakımından durumunu ortaya 
çıkarmak için kitap satış rakamlarına bakıldığında YAYFED verilerinden yararla-
nılarak, 2018 yılında kişi başına 5 kitap düştüğü; 2017 yılında ise bu sayının 5,07 
olduğu söylenebilir (https://www.yayfed.org/# 15.05.2019). Üstelik bu istatistikte 
“eğitim kitapları” da vardır. YAYFED’in eğitim kitabı şeklinde tasnif ettiği bu ki-
taplar, öğrencilerin merkezî sınavlara hazırlandığı test kitaplarından oluşmaktadır. 
“eğitim kitapları” bu istatistiğe dâhil edilmediğinde 2018’de kişi başı 2.38, 2017’de 
kişi başına 2.45 kitap düşmektedir. Bu sonuçları Amerikan Kütüphaneciler Birliği 
(ALA) ortalamaları ile kıyasladığımızda Türkiye’de kitap okuma oranının çok za-
yıf olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Sayısal verilerden hareketle okuma alışkanlığı bakımından Türkiye halkının 
zayıf olduğu söylenebilir. Bununla birlikte okuma becerisinin niteliği hakkında 
fikir sahibi olabilmek için 2012 The Programme for International Student As-
sessment (PISA) sonuçlarına bakılabilir. PISA’da okuryazarlık bilgiyi anlamaya 
ve iletmeye yarayan araç olarak tanımlanır. Okuma becerisi ise okumanın etkin 
bir şekilde belirli bir amaca ve göreve yönelik olarak gerçekleştirilmesidir. Okuma 
becerisi üç boyutta ele alınmaktadır; metin, okurun metne yaklaşımı ve metnin 
kullanım amacı. Okuma becerisinde metin çözümleme, sözcük bilgisi, dilbilgisi, 
dilbilimsel ve metinsel yapı ve özellikler ve gerçek yaşam hakkında bilgi sahibi 
olma önemlidir. Yazılı metinleri anlama, kullanma, yansıtma ve metne ilgi duyma 
PISA okuma becerilerinin temel unsurlarındandır. PISA 2012’ye Türkiye’den 4848 
öğrenci katılmıştır.  Türkiye PISA 2012’de 34 OECD ülkesi arasından 32. olmuş-
tur. Katılımcı 65 ülke arasında alanlar bazında inceleme yapıldığında ise Türkiye, 
Fen bilimlerinde 43., Matematikte 44., Okuma alanında 42. sırada yer almaktadır. 
MEB’in 2018 PISA raporuna göre Türkiye okuma becerisi puanı bakımından 77 
ülke arasında 40. sırada yer almaktadır. Aynı rapora göre Türkiye’nin 36 OECD 
ülkesi arasında 31. Sırada olduğu anlaşılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgi-
liler PISA’ya bir seçenek olan yerli sınav ABİDE ile öğrencilerin düzeylerini belir-
lemeye çalışmışlardır. 2018’de yapılan ABİDE sonuçlarına göre “Türkçe testinde 
sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 1.6’sının temel altı, yüzde 23.5’inin temel, yüz-
de 41’inin orta, yüzde 26.8’inin orta üstü ve yüzde 7.2’sinin ileri düzeyde olduğu 
bilgisine ulaşılmıştır. Dördüncü sınıf öğrencilerinin ise yüzde 27.9’unun temel altı 
ve temel, yüzde 39.5’inin orta, yüzde 32.6’sının ise orta üstü ve ileri düzeyde yer 
aldığı belirlenmiştir. https://sptnkne.ws/mPqe 12.07.2019

xiv Gençlik Edebiyatı ve Okuma Kültürü



Hem YAYFED hem PISA hem de ABİDE verilerinden hareketle Türkiye’nin 
nicel ve nitel olarak okuma eyleminin gerçekleştirilmesi bakımından zayıf düzey-
de okuma profiline sahip olduğu söylenebilir. 

Türk eğitim sisteminde, insanların hayata atılmadan önce devam ettikleri son 
örgün eğitim kurumu, ortaöğretim kurumlarıdır. Öğrencilerin büyük bölümü bu 
aşamadan sonra ön lisans ya da lisans programlarına gidememektedirler. Söyleni-
leni doğrulamak için ortaöğretimden mezun öğrenci sayısına ve bunların bir üst 
kuruma geçme durumuna bakmak yeterli olacaktır.

Bunun için de Millî Eğitim ve ÖSYM’nin internet sitelerinden yararlanılarak 
en güncel veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının http://sgb.
meb.gov.tr ve ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adreslerinden alınan verilere 
göre 2017-2018 eğitim-öğretim yılında yaygın ve örgün liselerde 5.689.427 öğ-
renci bulunmaktadır. Aynı yıl bu öğrencilerden 2.381.412’si üniversite sınavına 
girmiştir. Başka bir deyişle toplam öğrenci sayısının %58,15’i bir üst kuruma geç-
mek için sınava hiç başvuru yapmamıştır. Dolayısıyla on öğrenciden dördünün 
yükseköğretime devam ettiği düşünülebilir. “Liseyi bitiren öğrencilerden çok azı 
yükseköğretime devam etme şansı elde etmektedirler. Geriye kalan çoğunluğun 
örgün eğitim yaşantısı sona ermektedir. Dolayısıyla bu dönemin iyi değerlendiri-
lip öğrencilere yaşam boyu öğrenenler olabilmeleri için okuma alışkanlığı kazan-
dırılmalıdır” (Korkmaz, 2007: 137). 

Ayrıca UNICEF’in hazırladığı “Dünya Çocuklarının Durumu 2011” raporu-
na göre, dünyanın yaşları 10-19 arasında değişen 1,2 milyar ergenine şimdi yatı-
rım yapmak, sabitleşmiş yoksulluk ve eşitsizlik döngülerini kırabilir http://www.
unicef.org.tr/. Yatırım kavramını bilgi, beceri, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 
edindirmeye dönük çalışmalar olarak düşünmek; ergenlere dönük eğitim öğretim 
faaliyetleri olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Ergenliğin yaşandığı lise dönemi; biyolojik, psikolojik, toplumsal, ekonomik 
anlamda bir geçişler dönemidir. Bireyler, bu dönemde daha akıllı, üst düzeyde dü-
şünen hâle gelirler ve kendi kararlarını alabilirler. “Ergenlik dönemi, ergenlerin 
artık gerçek benlikleri (ergenlerin gerçekten kim olduğu), ideal benlikleri (ergen-
lerin kim olmak istediği) ve korktuğu benlik (ergenlerin kim olmaktan korktuğu) 
arasında bir ayrım yapabilecekleri dönemdir” (Steinberg, 2007: 298). Bu durum, 
bize ergenlerin kendilerini ortaya koyabildiklerini ve tanımaya çalıştıklarını gös-
terir. Steinberg’in “ergenlerin kendi gerçek benliklerini ortaya koyma peşinde ol-
dukları” savından hareketle okuma alışkanlığı da ergenlerin kişiliklerine bir artı 
değer olarak ilave edilebilir. Üstelik birey, bir üst eğitim-öğretim kurumuna devam 
etse de etmese de yaşam boyu okuma eylemiyle karşılaşmak durumundadır. 
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İçinde bulunduğumuz çağ, ev idaresinden mesleki yaşama; sosyal hayata ka-
tılımdan bireysel bir yaşamın kurulmasına kadar her alanda ergenlerin iyi 
bir okuryazar olmasını gerektirmektedir. Ayrıca ergenler, geleceğin dünyasını 
oluşturmak ve şekillendirmek için de iyi birer okuryazar olmak durumunda-
dırlar. Karmaşık hatta bazen tehlikeli bir dünyada ergenlerin okuryazarlık 
durumları oldukça önemli hâle gelmiştir (Moore vd. 1999: 3).

Okuma, okuduğunu anlama, okuma alışkanlığı edimi kavramlarının sosyo-
ekonomik gelişim için ne denli önemli olduğu araştırmacıların hemfikir oldukları 
konulardır. Öte yandan Türkiye’de bir yıl içerisinde okunan kitap sayısı, kütüpha-
nelerin sayısı, kütüphanelerden ödünç alınan kitap sayıları toplumun az okuduğu-
nu işaret etmektedir. O hâlde okuma eylemi üzerine, toplumda okuma kültürüne 
sahip birey sayısının nasıl artırılabileceği üzerine kafa yorulmalı, araştırmalar ya-
pılmalıdır.  
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1.1. Okuma Eğitimi Dersi ve Diğer Dil Becerisi Alanları ile İlişkisi 

Tüm dil becerilerinin temelinde dinleme yatmaktadır. İnsanoğlu diğer dil 
becerilerini dinleme becerisinin üzerine inşa eder. Okuma becerisi de dinleme 
becerisi gibi kişinin yaşam boyu öğrenen olmasını kolaylaştıran bir beceridir ve 
öğrenme için temeldir. Muhtemelen bu birliktelik dikkate alınarak 1998’de Türkçe 
öğretmenliği lisans programının içeriği oluşturulurken Anlama Teknikleri: Oku-
ma ve Dinleme dersi programa konulmuştur. Bu ders, önce 2005’te okuma eğitimi, 
dinleme eğitimi şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bugün ise dersin kredisi 3’e düşürülmüş 
ve içeriği YÖK tarafından şöyle belirlenmiştir: “Okuma eğitimiyle ilgili temel bil-
giler (temel kavramlar, tarihsel süreç vb.); okumanın fiziksel ve zihinsel unsurları; 
bellek ve özellikleri (kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, anısal bellek, anlamsal bel-
lek ve işlemsel bellek); okuma kelime hazinesi ve söz varlığı ilişkisi; dikkat; okuma 
kusurları; okuma süreçleri; okuma becerisinin geliştirilmesi; akıcı okuma (sesli ve 
sessiz akıcı okuma teknikleri); metin türlerine göre okuma, okuma becerisine yönelik 
eğitim ortamları; okuma yöntem ve teknikleri; okuma becerisini ölçme ve değerlen-
dirme; okuma etkinlikleri tasarlama.”

Bu bölüm ve devamında YÖK’ün kur tanımı doğrultusunda ilgili kavramlar 
ortaya konulmuş ve açıklanmıştır. 

1.2. Okuma Eylemi Nedir? 

Dünya, var olduğu andan itibaren insanlar, acaba sadece birincil ihtiyaçları-
nı gidermek için mi çalıştılar, avlandılar, mağaralarda kendilerini güvene aldılar? 
Acaba insanlar, neden mağara duvarlarına değişik figürler, resimler çizdiler, taşları 
yontarak yazı yazdılar? 

Maslow’a göre bu soruya şöyle bir cevap verilebilir: İnsanlar yeme, içme, ba-
rınma, güvenlik gibi fizyolojik ihtiyaçlarını giderdikten sonra duygu ve düşün-
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celerini başkalarına kabul ettirmek istemektedirler. Dolayısıyla insanlar resimler 
çizerek, yazılar yazarak, Maslow’un ihtiyaçlar piramidinin son aşamalarını ger-
çekleştirmektedirler, denilebilir. Başka bir ifadeyle insanlar, kendilerinden söz et-
tirmek, kabul görmek ve bağımsız olmak istemektedirler. Sözün uçucu olduğuna 
inanan insan, kalıcı mesajlar bırakmak için taşları yontmuştur. Yazının ortaya çı-
kışının bir başka nedeni de insanların kendilerini yazıyla daha iyi ifade edebilme 
imkânına sahip olması da olabilir. 

İnsanın anlama yeteneği okuma ve dinleme becerilerinden meydana gelir. 
Bunlar aynı zamanda yeni bilgilere de ulaşmanın yollarıdır. Günümüz ileti-
şim teknolojisi daha çok gördüğünü, izlediğini anlama yeteneğine dayanmak-
tadır. Okuma da bir bakıma gördüğünü anlama faaliyeti olup fiziksel ve zihin-
sel ögelerin birlikte kullanıldığı karmaşık bir dil becerisidir (Özbay, 2009a: 2). 

Peki, okuma nasıl gerçekleşmektedir? Bu soruyu Manguel (2007)’den ya-
rarlanarak cevaplandıralım. O, okumanın görmeyle ilgili olduğunu söylemiş ve 
görmenin nasıl gerçekleştiği konusunda ortaya atılan fikirleri derlemiştir. Man-
guel, milattan önce beşinci yüzyılda Empedokles’in görme konusundaki görüşle-
rini ortaya koymakla başlayıp 1980’li yıllara kadar gelir. Felsefeciler, düşünürler 
milattan önceki süreçte görmenin dış dünyada görülen nesnelerden alınanların 
görme ruhu aracılığıyla havada uçup insanların gözüne girerek gerçekleştiğini dü-
şünmektedirler. Sonraları uçarak göze giren gölgelerin kalp tarafından algılandığı 
düşünülmüştür ve göz ile algılananların beyne ulaşması ile görmenin gerçekleştiği 
ifade edilmiştir. 

Nihayet görme ve okuma konusunda nörolinguistik açıklamalar getirilmiştir. 
Bu çerçevede beyinde her bir lobun ve bunların da ön ve arka kısımlarının ayrı 
vazifelerinin olduğu belirlenmiştir. Örneğin soldan sağa okuyan toplumların 
beyinlerinin sol lobunun gelişkin olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu bulguyu 
Çinliler ve Japonlar bozmuştur. Gelişmeler beyin üzerinde yapılan çalışmalar-
la ispata ve izaha çalışılmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, gözün satır üzerinde belli bir noktada odaklandığı, 
sonraki bir noktaya sıçrayarak ilerlediği tespit edilmiştir. Gözün satır üzerine 
odaklanma süresi satırın uzunluğuna, harflerin puntosuna, metnin anlaşıla-
bilirliğine göre farklılıklar gösterir. 

Göz, üç dört sözcüklük bir açı ile görebilir. Buna görüş genişliği denir. Görüş 
genişliği bireyin okuma alışkanlıklarına göre değişiklik göstermektedir. Bir sa-
tırı okumak için harcanan sürenin büyük bir bölümü (% 94) sözcükler üze-
rinde duruşta, çok az bir bölümü ise (% 6) sıçramada harcanır. Göz devamlı 
ve düzenli olarak sıçrama yapmaz bazen de yanlış görüşü düzeltmek için geri 
dönüşler yapar. Her sözcüğün, zihnimizde uyandırdığı fonetik imge itibarıyla, 
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