
TEMELBOYUTLARıYLA
OKUDUGUNU KAVRAMA SÜRECt. .

Melek DEMİREL (*)

Okumafıılı gerçek amacı, anlamı dogru ve çabuk kavra-

maktlr.Bu çalışmada, okuduguııu kavrama sÜreci temel boyut-
larıyla irdeleıınıeye çalışılmıştır. Okuduguııu kavrama sÜreciııin

temel ögeleri okuma materyali (metiıı) ile okuyucudur. 8011.
yıllarda bu ögelere işlem ve kavrama stratejilerini!ı de eklendigi

görülmektedir. Okumanıateryalleri farklı kavrama beceri ve

stratejilerini gerektirdigiııdeıı ôgreııdleriıı gerek metin yapısı,

gerekse kavrama beceri ve stratejileri, konusunda ögretim yo-

luyla bilg~lendirilnıesj gerekmektedir.

GıRış

Okullardaki ögrenme-ögrebne sürecinqe ögı'enme araçlarının bü~ bir kısmının dile
dayalı kaynaklar olması okudugunu kavrama düzeyini öne çıkannaktadır. Bütün dersle-

rin okumayı gerektirdigigözönüne alınu-sa, iyi ok'lJyamay.an ve okudugunu tam olarak
kavrayarnayan bir ögrencinin derslerinde başarılı olması beklenemez. Nitekim
okudutunu kavrama gücü ile akademik başan arası~ yüksek ilişki. gösteren araştırma
bulguları bu yargıyı desteklemektedir. Bloorn'un da ilgili oldugubir grup tarafından
gerçekleştirilen uluslararası bir araştmnada, 15 ülkeden alınan orta ögrenimdeki ögrenci
örneklemine. ögı'eocilerin kendi anadillerinde okudugunu kavrama, dil-edebiyaı. fen bi~
limleri ve matematik alanlarında olmak üze~e dört başarı testi uygulanmıştır.
Ögrencilerin ok,.dugunu kavrama testindeki başanlanyla öteki derslerdeki başanları
arasın'da hesaplanan ilişki katsayılan şöyle çıkmıştır: Okudugunu kavrama ile dil-
edebiyat arasında hem o~kul hem de lise düzeyinde .70 ok'lJdugunu kavfarna ile mate-
matik arasında ortaokul'düzeyinde .72, lisedüzeyinde .54, okudugunu kavrama ile fen bi-
limleri arasında ortaokul düzeyinde .62rJise düzeyinde .56. Okudugunu kavrama gücü ile
sözkonusu üç alandaki başarı arasındaki ilişkikatsayısının pldukça yüksek oldugu
görülmektedir (B1oorn 1979: 48-50).

(It) Hacettepe üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştınna Görevlisi.
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İJkokul yıllarında kazanılan ve sonraki öArenmeleri de etkileyen bu özelliAin iJk-
.

okuldan lise sonunakadaryüıiitülen."Türkçe" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" derslerinde
öArencilere kazandırılmış olması beklenir. Ancak Tekin'in araştırmasında bu beklenti-
ııin gerçekleşmediAi ortaya çıkmışbr. Sözü edilen araştırmaya göre, lise ve dengi okul-

lan bj.tiIdikten sonra yüksek ögretinle girebilen öArenciler "okuduAunq kavrama gücü"
ile "yazılı anlahm becerisi"ni yeterli düzeyde kazanmamış durumdadırlar. Bir başka
deyişle, ilkokqldan lise SOnUnakadar sürdürülen II yıllık Tür~ ÖAretimi, ögrencilerde

.bu özellikleri geliştirememektedir. Başan yüzdesiyazılı anlatim becerisi testinde 0.28,

okuduAunu kavrama testinde ise 0.47 olarak bulunmuştur.Öte yandan, aldıkları
öArencilerin bu özelliklere yeterli düzeyde sahip olmadtAt düşüncesiyle programlarına
Türlcçe dersi koymuş olan bazı yüksek ÖAretimkUrumlarındaki Türkçe öAretimi de mev-
cut haliyle, sözü edilen bu iki öz.elliAi öArencilere kazandırmada ya da bu özellikler
yönünden öArencilerdeki eksiklikleri gidennede etkili olamamaktadır (Tekin 1980: 66).

OKUDUGUNU KAVRAMA NEDIR.? .
Okuma, bilişsel davranışlarla psiko.motor becerileril1 oitak çalışmasıyla yazılı sem-

bollerden anlam çıkarma etkinliAidir. Okuma i~ gözlerin ve ses organlarının çeŞitli hare-
ketleri ve zihnin yazılı Sembolleri anlamasıyla oluşur. Okuma yoluyla yazar ile okuyucu

, arasındabir ilişki kurulmaktadır.Okuyucudan,fazarın verdiAhnesajınne olduAunuan-
laması istenir. Dolayısıyla okumanın en önemli özelliAi metinden anlam çıkarılmasıdır.

EAer kişi bir metni okuduAunda anlam çıkaranuyorsa bu tür okuma belli sözcükleri ses~
lendirmenin ötesine geçemez (Demirel 1990: 119). Oysa Harris ve Sipay'ın da (1971:
294) belirttiAi. gibi okuma öAretiminin en son amacı, okuduklarını kavrama ve onlara
tepkide bulunma yeteneAine sahip ve bu yeteneAi her okuma eyleminde etkilice kullanan
okuyucular yetiştirınektir. Basılı veya yazılı bir im'teryali kavrama yeteneAi sadece
sözcükleri farketme, uygun anlamlatmı bilme,öbek ve .türneeleri okuma davranışlanyla.
sınırlı olmayıp: daha üst düzeyde düşünme becerilerini gerektiren karmaşık bir süreçtir.

Çeşitli mateıyalleri faddı amaçlarla okunız. Okumak materyalin güçlüAü kadar okuma
amac.ınız da materyalin hızlı ~ı yavaş mı, dikkat ~ miyoksagözdengeçirerekmi.
okullması gerektiAiJıe~ vermemizeyardımcıolur. Etkili okumao~yucunun kendi
.okuma becerilerini belirli bir durumuiı şartlarına uydurmasını gerektirmektedir. .

F. B. Davis bir yazıyı anlamış o.lmak için alu amaca erişmiş olmayı gerekli bulur. a)
Yazının konusunu (temasını) anlamak, b) Sözcükleri, sözCük kümelerinin anlamlannı

kavramak, c) Yazının kuruluşunu kavrayıp izleyebilmek, ç) Paragraf1ardaki düşünceleri
açıkça görebilmek, d) Söz sanatlarını anlamak, e) Yazıyla ilgili sorulara karşılık verebil-

mek (GöAüş 1978: 72).

Gray ile Rogers da: "Bir yazıyı, yapıU anlamak, yorumlayabilmektir." derler ve
"yorum"qda şöyle tanımlarlar: a) Yazarın sözlerini, öne sürdüAügöı1lşlerini anlayarak
ana düşünceyi kavramak,.b) Yazarın do.ArudananlatınadtAı düşünceleri de kavray_P.
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düşüncesinin kapsamını belirlemek; c) Okudugunu dogruluk, geçerlilik, deger
yönlerinden ölçebilmek. ç) Anladıgmı, duydugunij davranışlarında, yaptıldannda uygu-
lAyabilrnek (Gögüş. 1978: 72).

Okudugunu kavrayan bir okuyucunun sahip oldugu yetenekler Dechant tarafıiıdan
(1970:401) basitten karmaşıga dogro şu §ekilde ortaya konmuştur:

1. Geçmiş yaşantıları. ve anlamı verilen sembone' bagdaşbrma.

2. Sözcüklerle ifade bulan görsel, işitsel, dokunma ve tat alma gibi duyusal imgele-
re uygun tepkidebulunma. '

3. Sözcükleri sözlük ve yan anlamlanyla yorumlama.

4. Bir baglam içindeki sözcükleri anlama ve baglama uygun anlamı seçme.

5. okuma materyalini oluşturan birimlere -öbek, tilmcecİk. tümce, paragraf ve met-
nin tümü- anlam verme.

6. Ana düşUnceleri bulma ve anlama.

7. önemli ayrıntıları. {arketme.

8. Yazının düzenini (organizasyonunu) yorumlama.

9. Metinl~ ilgili sorulara yanıt verme.

10. Yönergeleri izleme.

l1.Parça-bütüij. sebep-sonuç. genel-özel. yer, sıra, hacim ve zaman gibi ilişkileri
algılama.

12. MeC3Zİ anlatımları yorumlama.

13. Çıkanm yapma ve sonuca ulaşma, örtük (ima edilen) ayrıntıları saptarna ve oku-
~~~e.

:

14. Karakterlerin özelliklerini, tepkilerini ve güdülerini tanımlama ve degerlendirme.

15. Sonuçları kestinrie.

16. Yazann amıicını bilme ve anlama.

17. Yazınsal ve anlamsalgöstergelerifadeetmeve yazann içindebolunduguruhhali- ,

ni, kullandı~ üslubu, niyet ve amacım tanımlama.

18. Metnin, öne sürülen bir olgu ya da durumu destekleyip desteklemedigini veya bu
konuda bir fikri başarıyla ifade edip etmedi~ belirleme.

19. Gönderge olarak kullanılan sözcüklerin önc~nerini tanımlama.

20. Görüş edinme.
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21. Edindigi 'görüşleri uygulama ve bunlan geçmiş yaşantılanyla bütünleştinne.

Bir metinde yazarın söylemeye çalıştıgı en önemli noktayı (temel düşünceyi) bulma
yeteneginin tüm kavmma becerilerinin en önemlisi oldugu söylenebilir. Bu olmaksızın
okuyucu ayrıntılar arasında kaybolur. Diger düşünceler arasından ana düşünceyi seçme,
karşılaştırma, karar verme ve ayırdetmeyi gerektirir. Bu nedenle ana düşünceyi kavrama

yetenekli ögrenc,iler için kolayolurken. zihinsel kapasitesi sınırlı o,lan ögrenciler için
çok zor olmaktadır (Harris ve Sipay 1971: 307). Ana düşünceyi kavmma becerisini
geliştirmek için neler yapılabilir'?

ı. Konu. tümceleri: Çocuklardan verilen bir paragrafta temel düşünceyi içeren

tümceyi bulmalan istenir. Onlar.ı ana düşüncenin par.ıgr.ıfın herhangi bir yerinde
bulunabilecegi, ancak genellikle ilk ya da son tümcede belirtildigi ögretilir.
Bunun yanısım her paragr.ıfta mutlaka bir konu tümcesinin bulunmayacagı. bazı
paragraflarda ana düşüncenin paragmfın bütününden çıkarılması gerektigi de be-
lirtilir. Ögrericilerde verilen bir paragraftaki ana d~ünceyi seçme becerisi
geliştirildikten sonra benzer uygulama birkaç paragraftan oluşan kısa bölüıtıler
için yapılabilir.

2. qiriş ve sonuç paragrafları: ıyi yazılmış okuma materyallerinde genellikle amacı
belirten bir giriş paragrafı ile konuyu özetleyen birsonuç paragrafı yer alır.
Ögrencilere ana düşünceyi (veya düşünceleri),bulmak için giriş ve so~uç paragraf-
lannı (veya bölümlerini) dikkatle okumaları gerektigi ögretilir.

3: Başlıklar: Yazar genellikle yazısının temasını (konusQnu) verdigi başlıkta aktar-
mak ister ve bilgilendirici materyallerde bölümlerin ana düşüncereri başlıklar ve
alt başlıklarda ileri sürülür. Ögrencilere degişik metinler verilerek bunlara uygun
düşen başlıgı önerilenler arasından seçmeleri ya da kendilerinin bir başlık yazma-
Ian istenebilir.

4. Bir tümcelik özetler: Ögrencilerden, gerekli bilgiyi ayrıntılardan ayırıp paragraf
ya da bölümOn özünü (asıl verilmek isteneni) bir tümce ile belirtmeleriistenir.

5. Genel bir fikir edinmek için gözden geçirmek: ~teryalin (veya 'bölüın'ün)
tümüne ilişkin bir izlenime sahip olmak için onu süratle gözden geçinneyi (tara-
mayı) ögrenmek gerekir. Bu işlem eldeki maıeryalin istenen bilgiyi içerip

içermedigini, ilginç olup olmadıgını görmeyi ve ayrıntıları göz önüne al-
maksızın y~n belirttigi temel nokta hakk1nda fIkir.sahibi olmayı saglar..

OKUDUGUNU KAVRAMA SÜRECİNİN ÖGELERİ

Daha önce de belirtildigi gibi okunanı kavramak sadece verilen bir metindeki
sözcükleri okumak degildir. Okuyucu tüm dikkatini metin üzerinde yogunlaştıtsa ve
metindekibütünsözcüklerizorlanmadanokusabile yinede iletilrnekistenenmesajıkav-
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ramamış olabilir. OkuduAun~ kavtamadaki başarısızhAın nedenleri karmaşık

olduAundan, getirilen ögretimsel çözümler ~e aynı şekilde karmaşık olmuştur. Bununla

birlikte. özellikle son on yılda yapılan araştırmalar hem okudugunu kavramayla ilgili
problemlerin bazı nedenleriniortaya Çıkarı'nıŞ, hem de bu tÜ! ptoblemleri önlemek ve
düzeltmek için öAretim stratejileri saAlamıştır.

Ca1fee ve Drum (1986: 834) okuduAunu kavrama gücünün üç bileşenden oluştugunu
belirtmektedir: (1) Okuma metaryali (metin) (2) Okuyucu, (3) Metninokuyucu
tarafından yorumlanması. Dt>layısıyla okuduAunu kavrama üzerinde yapılan
çalışmaların sonuçları da kullanılan metinlere, okuyucunun okuma amacı ve bilgisi ile
okuyucu tarafından metinle ilgili olarak yapıl~n yorumlamayı degerlendinnede kul-
lamlan ölçümlere bagh olacakw.

Sanford (1982: 373-377) okuyucu ve metinle ~lgili özellikleri şu şekilde belirtil-
miştir: Okuyuçuyla ilgili olarak, .. .

* Duyusal ve bilişsel beCeriler: OkuyucununokuduAu bir metnianlayabilmesi için
görme ve işitme duyulanmn yanısıra hatırlama, sınıflandırma. ayırma, benzetim
ve Çıkanm yapma gibi zihinsel yeteneklere de sahip olması gerekmektedir.

* Yazı şifresinin bilgisi: Alfabeyle birlikte, o dilin konuşma fonnu ile yazım ku-
ralları hakkındaki bilgikavrama için gerekli olmaktadır.

* 1Ietiyle ilgili önceki yaşantı~: Okuyucunun okulDa eylemine beraberinde gtıtir-
digi yaşantılar örüntüsünün okuma materyalinin içerigi ile önüşme deı"ecesi anla-
mayı ~ttdlemektedir.

. .

* Motivasyon, ilgi ve' okuma amacı: Okuyucunun okuma materyaline olan ilgisi,, .
güdülenmişHgi ve tutumu onun kavrama düzeyi ile doArudan ilişkiHdir.. .

Okuma materyali ile ilgili özellikler ise,

* Algılanabilirlik: Mesajın anlaşılabilmesi için öncelikle algılanabilir olması ge..
rekmektedir. Araştırmalar bazı yazı biçim ve renklerininyanısıra harf
biçimlerindeki düzenin de okumayı kolaylaştırdıgını göstermiştir.

... Okuma materyalinin dilbilgisi (gramer) bakımından yeterligi ve bütünlügü:
Sözcük ve öbeklerin tÜ1nCeiçindeki sırası,çogul ekleri,noktalama işaretleri vb.
özellikler anlamı etkilemektedir

... Okunabilirlik (Kavrdnabilirlik): Sözcük güçıügü, tümcelerin uzunlugu ve
karmaşıklıgı ile dile ait diAer özellikler okunabilirliAi-dolaylsıyla kavranabilir-

Hgi- etkilemektedir.

... tletide açıkça belirtilmeyenanlamlar: Okunan bir metnin kavranabilmesi için
okuyucunun ister açık. ister örtük biçimde ifade edilmi~ olsun ana düşünceyi yani
verilmek istenenmesajı anlaması gerekmektedir. Yazar, söylemek istediklerini
açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koymamışsa okunamn anlaşılması güçleşir.
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Kameenui ve Simmons (1990: 250-2(3) geliştirdilderi modelde okudugunu kavrama
süreCini oluşturan temel ögeleri (1) Okuyucu (Reader), (2) Metin (Text), (3) Işlem (Task)
ve (4) Kavrama strateji'eri (Comprehension strategies) olarak belirtmişlerdir. Bu
ögelerin hem birbirinden ayrı, hem de birbiriyle karşılıldı ilişkili olması kavrama
sürecini karmaşık yapmaktadır.

. ,

OKUYUCU: Her okuyucunun verilen bir metinden anlam çıkarabilmesi için kav-
rama sürecine beraberinde getirilmesi gerekti bilgi temeli söz konusudur. "Okuyucunun
bilgi tabanı" ofarakadlandınlan bu özellik 3 boyutta incelenmektedir: (1): ön bilgiler,
(2) Kavrama becerilerinin bilgisi ve (3) Motivasyon. '

ön Bilgiler: Okudugunu kavramayla ilgili araştmna1arda üzerinde en fazla doru-
lan boyutlardan biri okuyucunun ön bilgileri olmuştur. ön bilgiler, okuyucunun okuma
eylemine bCraberlnde getirdigi ve gerek okulda ögretim yoluyla, gerekse okul dışında
tesadüfen veya sistematik o1aralçkazandıgi bilgileri içerir. ön bilgiler metinden çıkarılan
anlamı ve yorwn1an belirleyen bir degişirem. Verilen bir metni kavramak için okuyu-

cunun ön bilgilerini harekete geçirmesi gerekmektedir. Bununla birlikte okuyucunun
belleginden hangi bilgileri çaıtınp kullanacalt okunmakta olan metne ve konunul! ge-
reklerine göre degişir. Metnin okuyucuyayeterli bilgi vermedi~ durumlarda okuyucu-
nun eski bilgilerini fazla araştırmasına gere~ k31maz. Okuyucunun sabip olması gereken
uygun ön bilgi mİktan ile metnin okuyucuya vermesi gereken açık (belirgin) bilgi mik-
tan arasındaki denge okuyucuya, metne ve okuma amacınabag1ıdır. Aynı metni okuyan
iki okuyucodan birinin metinle ilgili çıIcann1ve yordamayapması ya da metinde verilen-
ler arasında ilişki kurması için ön bilgilerini kullanması gerekmezken,başka bir okuyu- .
cunun sözü edilen becerileri göstermesi yeterli ön bilgiyesahip olmaması nedeniyle
gerçekleşemez. Böyle bir durumda yani okuyucunun ön 1?ilgileri ile metin arasındaki
uyumun' sıkı olmadıgı durumda, okuyucu metni anlama ve hatırlamada zorlanaeaktır.
Ön bilgilere ilişkin olarak yapılan araştırmalar bu degişkenin okudugunu kavrama
üzerindeki önemini Maya koymuş ve şu sonuca ilJaşmayı saAJamıştır: Eger okuyucu ve-
rilen metindeki bilgiyi kendi ön bilgileri ile bütünleştiri1'se yeni bilgiyi daha iyi kavrar
ve hatırlar. .

Kavrama Becerilerini.. Bilgisi: Okuyucunun bir metni kavraması için ön bil-
gilerden daha fazlasına sahipolması gerekmektedir.Bunl~ 8 alt başlık halinde incele-
mek mümkündür.

· Kodlama: Okudugunu kavrama için okuyucunun kelimesi kelimesine degiı,
akıcı bir kodlayıcı OImaSı gerekmektedir. Başka bir İf8deyle okuyucu basılı sem-

bolleri anlamlı düşünce biriınıerine dönüştürmede otomatik olmalıdır. Eger
okuyucu tüm çabasını metindeki ~ sözcüAükod1amayaayımsa, cümlenin s0-
nuna ulaşıncaya kadar kavrama dagıbr ya da gerçekleşmeı. Bilişsel süreçlerini
daha çok sözcükleri kodJamaya ayıran okuYucuıarkavramayı kaçırır1ar. Kodlama-
da usta olan okuyucular ise kavramaya daha fazla bilişsel işlem süresi ayıİ.ırIar.
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. Anlambilgisi: Sözcüklerin anlam bilgisi okudulunu kavrama için gereklidir.

Bununla birlikte yapılan araşbrmalar, metindeki her sözcülün anlal'nım bilme..
nin gerekli o1madıAını,sadeCeyazann iletmek istedili mesajda can alıcı öneme
sahip sözcüklerin anJamının bilinmesi gerektilini ortayaçıkarmıştır.

. Sözdizimi: Sözdizimi, tümeeyi oluşturan sözcük ve öbeklerin nasıl bir sırayla
düzenlenmiş oldulunaişaret eder.'Sözdizimi, özne ile fiilin sırasını, yardımcı
sözcüklerin yerini, m,teleyicilerin niteledik1eri sözcüklerle ilişkiSini ifade eder ve
dÜlere göre farklılık gösterir. Sözdizimindeki deAişik1ik1ede verilmek istenen
mesajın an1amı da deliŞebilir.

.

· Sözcük türlerinin bilgisi:Zamir, zaı-{, edat vb. sözcük türlerineilişkin bilgi de
kavrama için önemli olmaktadır.. Yapılan araştırmalar özellikle zamiderin
(okuyucunun, bunların hangi sözcüklerin yerini tuttuluna ilişkin bilgisinin)
ınetnin kavranmasında önemli bir delişken oldu~u göstermiştir.

. Genel olgusal.bilgi:' Metnin kavranmasında genelolgusal bilgi de önemli olmak-
tadır. Eler okuyucu dünyanın işleyişine İlifkin temelolguları bilmiyorsa kavra-
mazorJaşacaktır. .

i

· Mantık ve akıl yürütme: Mantık ve usavurma. belirlişartlarda nelerin beklene-

celine ilişkin çıkanmlar yapmayı ifade eder. ÖAı"enci "Asker atını doluya,
günbatımına dOArusürdü." ciimlesini okudolunda güneşin doludan batışı onda

bu cüınıenin doAnıluAunailişkin şüphe uyandınnalıdır.

· Noktalarna ve yazılış özellikleri: Metnin noktalama düzenini if~ eder. Yazarlar
bunl3(l meblin anlamının taşınınasına yard1mcl olarak kullanırlar ve okuyucu-
ların da bu işaretleri kodlama1an gerekir. Bunlar nokta, virgül, soru işareti,
önlem, iki nokta. nOktaJt virgül, paragraf içerlekieri Y1>.'dir.ÇOıu okuyucular bu
işaret1ueölretim verilmeksizin tepicide bulunabilirler, ancak deneyimsiz duyu-
cular bu tür işaretlerle il.8ill ötretime gCftksinim duyarlar.

. YazınsaI beceriier: Bu tür beceriler, metindeıd s()zcüklerin gerçek anlamını abart-

ma ye deAiştirme olmaksızin anlamayı, metni tarayarak ne: kim, nasıl, ne zaman,
nerede gibi sorulara yanıt olacak bölümleri belirlemeyi ve bu tür temel sanılara

.
yanıt vermeyi içerir.

Motivasyon: Çoculun "okuma yeteneli" ile "okuma isteIi" arasında başka bir
ifadeyle "okuyabilme" ile "okumaktan hoşlanma" arasında bÜyük bir fark oldugu uz-
manlarca belirtilmektedir. Akademik p~blemleri olan öArencilerokuma güçlükleri
'arasında okuma zevkini yakalayarnazlar. SözvarhAı yetersiz olan çocuklar (bunlar yavaş
ve zevk almadan okurIar) daha az okurIat,bluıun sOnucu olarak sözcük daAarcık1an yavaş
gelişir, bu da okuma yetenelinde daha sonraki gelişmeyi engeller. Okul yaşamına dil ve
genelbilgi yetersizlilderiyle başlayançocuklar raşıtlarına kiyasla dogaı olarak daha az
güdülüdürler. 8u da akademik gelişn1elerini OIl1IIlsuzyönde etkileyecektir. Hangi sebep-
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le olursa olsun başarıdan çok başarısızlig. yaşamış öArellCileri kendi kendilerine okumak
için güdülemek ögı'etmenlerin, okulların ve anne-babaların y!iZytize oIdu~u,~m3iı
zor fakat imkansız olmayan bir görevdir. Bugün biliyoruz ki anne-babalar öırencilerin
okuma ilgilerini ve gelişimlerini teşvik etmede' önemlibir roloynamaktadır.
Ö~rencileri güdülemede okul ile ev arasında ilişki kurulması önemli olmakla birlikte
ö~retmenin <$elICiyle anne-baba etkileşimini kontrol altında tutamaması bir dezavantaj
oluşturmakt3dır. Bu etklıeşim ol~mlu ve okuma gelişimini besleyici nitelikteolabile-

ce~i gibi cezalandırıcı ve amaca zarar verici nitelikt~ de olabilir. Bu nedenle ö~retmen
anne-babadan yapabileceklennin dışında istekte bulunmamaya özen göstermeli, açık ve
destekl~yici olmalı, onlardan ö~rencinin okulda başaramadı~1 becerileri evde
öıretmelerini. beklememeli ve anne-baba için onları çocuklarıyla olumlu etkileşime s0-
kacak işlemler hazırlamalıdır.

METİN: Kavrama sürecinin bu ö~esi "okuyucu" ö~esinden fadelı olarak öAretmen
tarafmdan daha çok dogrudan kontrol edilebilir ve yönetilebiİir. Ögretmen kavrama
ögretimi sırasındabelirli tür, nitelik ve uzunlukta bit: metni ~ebilir. Metin denince be-
lirtilmek istenen ögrencilerden okumaları istenen basılı okuma materyalleridir. Bu

. basılı materyaller okuyucununçıkartaca~ıanlamıetkileyen de~işiktürve özeUiktedir.
İyi organize edilme~iş ve okuyucunun ilgisi ve ön bilgileri ile tutarsız çok sayıda teknik

terimi içeren metinlerin kavranorısı, iyi organize edilmiş ve okuyucunun önceki
yaşantılaİ'ıyla baglantılı metinlere kıyasla daha fazla çaba gerektirir. Bu tür metin
özelliklerini bitmek. metinden kaynaklanan bazı kavrama. problemlerini belirleme,
önleme ve çözümlemeaçısındanönemtaşımaktadır. '

Metin Türleri: Metinler ikiye aynlmaktadır: (1) Anlatı türü metinler (öykü kitap-
lanndaki düzyazılar), (2) Bilgilendirici.metinler (ders kitaptanndaki düzyazılar).

* Anlatı Türü Metinler (Nmative Texts) : Anlatı türü metinlerin amacı bir öykü
anlatmaktır ve bu tür metinler kendine özgübir yapıya sahiptir. Bu yapı.
öykülerin örgütlenişbiçimini tammlayan kurallar sistemine işaret eder. Öyküler
g,ene~ikle her biri farklı işlevlere sahip belirli .ö~eler etraf~nda kurulmuştur.
Özellikle öykü,deki karakterler ve karşılaştıklarıproblemler ile karşılaşılan
güçlü~ün çözümü gibi temel ögeler okuyucunun kavramasını kolaylaştırır. Bu
nedenle çocuklar ne kadafçok öyk;! ~larsa bu tür metinlerin yapı özeııikkrinin
o kadar farkında olurlar, bu da onlarınkavrama ve hatırlama becerilerini olumlu
yönde etkiler. Gerçekten de yapılan araştırmalara göre 5. sınıf ve üstündeki
ögrenciler okuduklan öyküleri kendilerinden küçüklere; göre daha iyi
hatırlamakiadır. .'

* Bilgilendirici Metinler (Expository Texts): Anlatı türümetinlerintersinebilgi-
lendirici metinlerin amacı ögrencilere bilgi vermek, onlara bazı konuları
ögretmektir.Gerçekte bu türmetinlersosyal bilimler, saglık ve fen bilimleri gibi
konu alanlarında yapılanö~retimin temel özelligi olarak düşünülmektedir.

----



hkokul 3. smıfa kadar ol'Uma derslerinde öykükitaplanndan alınan pasajlar kul-
lanılmaktadır. ÖArenciler 4. sınıf ta "okumayı öArenmek"ten, "öArenmek için

~uma"ya geçerler ve 1>ilgile~ci m~tin1er1edaha sık karşılaşınaya başlarıar.

tŞLEM: Kavrama sürecinindiAer önemli bir ö~i işlemdir. ışlem, okuyucunun
okunan materyalle ilgili istenen~epld)'i gösterebilmesi için bilmesi gereken belirli
özellikleri, şartları ve etkinlikı~ri ifade eder. O~uduAunu kavrama perfonnansıin ortaya
çıkaran işlemler okuma amacına, okuyucunı..nokuma düzeyine, istel\en ögrenme
çıktıklarına ve metne göre degişiklik gösterir. Dogal olarak farklı tepkileri gerektiren

işlemlerin güÇlük dereceleri de farklıdır~örneklersek, okuyucunun metinle ilgili olarak
sorulan bir sôn.ıya (okudugunuz parçanın anıt düşüncesi. nedir? gibi) sözelolarak yanıt
vermesini gerektiren işlemler, ögrencinin verilen seçenekler dizisinden seçim yapmasını-
gerektiren işlemlerden daha zordur. Okuyucu işlemin gereklerine ne kadar aşİna olursa, o

derece başarılı olacaktır. Ögrenci bazen işlemin gereklerine uygun olarak nasıl tepkide
bulunacagını bilmedigi için. yeterli bilgiye sahip olsa bile başarılı olamaz. Bu nedenle
ögrenciler işlemin şartlarına karşılık vennek için gerekli bilgiye sahip olmalıdır.

KA VRAMA STRA TEJtLERt : Okudugunu kavrama modeliı;ıin' son ögesini
okuyucwmn metni basitleştirmesi. anlaması ve kavraması için sahip olması gereken
stratejiler oluşturmakta~. Bilişsel stratejilet düşünme. hatırlama ve sembolik işlemleri
yorumlama etkinliklerinin planlanmasını ve yönetimini gerektirir. Son yıllarda yapılan
araştırmalar ögrencilere gerek bilgilendirici, gerekse anlatı türü metinleri kavramayı ko-
laylaştttacak stratejilerin ögretilebildigini göştermektedir. Bun~ arasında özetlerne, zi-

hinde imaj oluşturma, soru üretine, soru yanıtlama, ön bilgileri harekete geçirme, ana
düşünceyi kavrama, eleştirel o,kuma. çıkarım yapma ve gerJye dönük yinel,emeli okuma
sayılabilir.

Literatür~ okudugunu kavrama perfonnanslOl etkileyen ve gerek okuyucu, gerekse
okuma materyali ile ilgili pekçok degişkeo üzerinde yapılmış araştırmalar bulunmak~
tadır.' Okuyucu ile ilgili olarak incelenen degişkenlerarasında sözvarlıgı, sesbilgisi,

.
bilişbilgisi (metocognition). ön bilgiler. kavrama stratejileri ile iyi ve zayıf okuyucu-

lann özellikleri sayılabilir. Okuma materyaline ilişkin olarak da metnin başlıgı, metin-
den önce veya sonra verilen sorular, metni destekleyici resimler ile metnin gramer yapısı
ve organizasyonu gibi ö~eler incelenmiştir.

SONUÇ ve ÖNERtLER

* Okudugunu kavrama gücü, basılı ya da yazılı işaretlerin anlamlandınlmasını ve
yorumlanmasını gerektiren, başarıyı dogrodan etkileyen, ancak ögrencilerimizde
yeterince'geliştiremedigimizbirözelliktir. -

* Ögrencilerde aha düşünceyi bulma, belirli sorulara yanıt arama, ayrıntıları
haur1ama,olaylarlOsırasınıanlama.yönergeleri'izleme.yazarınplanını,ve niye-
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tini anlama, sonuçlarıkestirme, çıkanm yapma, eleştirelokuma veokudugunu
hatırlamagibi kavramabec~erini ge1iştirciuyguJamalaıayer verilmelidir.

· ÖArencilerokuma amacı ve işl(!mingerekleri konusu~ önceden bilgilendiril-
meli, bununyanısırakendiİiAindenokumalarıiçin teşvikedilmelidir.

· tıköAretimdeokuduAnnukavtanıa stratejilerininöAretimineönem verilmeli ve
do~dan.üretim (directinstruction)yoluyla öArencilerefarldı türdekimetinleri
kavramayı ve hatırlamayıkolayIaştıracaktekniklerkazandınlnialıdır.

· Ögretmen, okuyucu özelliklerinden çok okuma ınateryali üzerinde kontrol.
gücüne sahipoldugundan,iyi organize~iş metinlerleuygulamayapı1malıve
iletinin sunuluş biçimi, tümce uzunll,lgu,metnin resimle desteklenmesi gibi
faktörlereönemverilmelidir. ..
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