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DİL EDİNİMİ SÜRECİNDE OKUMA ALIŞKANLIĞI 
VE İŞLEVSEL “OKURYAZARLIK” KAVRAMLARI

TEMİZKAN, Mehmet-ERDEM, İlhan
TÜRKİYE/TУРЦИЯ

ÖZET

Toplum içinde yaşayan ve bu yönüyle sosyal bir varlık olan insanın, diğer 
insanlarla ve çevresiyle yaşantısını dengeli ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi 
için iletişim kurması gerekmektedir. İnsana çevresiyle iletişim kurma olanağını 
dil sağlamaktadır. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta, 
kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı 
bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli bir anlaşmalar sistemi, 
seslerden örülmüş içtimai bir müessesedir. Bir toplumu millet hâline getiren, 
ona kimlik bilinci aşılayan ve kültür birikimi sağlayan unsurların başında da dil 
gelmektedir.

İnsan ve toplum hayatında bu kadar önemli bir yer işgal eden dilin eğitimi 
ve öğretimi de en az onun varlığı kadar mühim bir meseledir. Bir dilin eğitimini 
almış ve onu öğrenmiş olmak o dille konuşabilmek, yazabilmek, okuyabilmek 
ve dinlemeyi gerektiren etkinlikleri yerine getirebilmekle mümkündür. Buradan 
hareketle dil edinimi sürecinde temel beceriler olarak adlandırılan dinleme, 
konuşma, okuma ve yazma kavramları ortaya çıkmıştır.

Bu kavramların en önemlilerinden birisi “okumaˮdır. Okuma, basılı ya da 
yazılı dilsel göstergeleri duyu organları yoluyla algılama, bunları anlamlandırıp 
kavrama ve yorumlamaya dayanan zihinsel ve düşünsel bir etkinliktir. Sözle 
iletişim nasıl dinleme edimini gerektirirse yazılı iletişim de okumayı gerektirir. 
Çünkü her yazılı anlatım okumayı zorunlu kılar. Dinleme gibi okuma da zihinsel 
bir etkinliktir. Görsel olarak algılanan göstergelerin kavram oluşturarak anlama 
dönüşmesi zihinsel süreçle ilgili bir durumdur. Metnin düşünsel örüntüsünü 
kavrama, düşünceler arasındaki bağıntı ve ilişkileri bulgulayıp saptama, bunları 
kendi içinde bir düzene koymaya yönelik bir etkinliktir.

Okumayı öğrenme süreci, temel okuryazarlıkla başlamaktadır. Temel 
okuryazarlık, kişinin kâğıt üzerindeki birtakım göstergeleri birbirine çatarak 
sesbirimler, sözcükler ve sözcük dizilerinden anlamlar çıkarabilme, kendi demek 
istediklerini de o göstergeler aracılığıyla kâğıda dökebilme becerisi şeklinde 
tanımlanabilir. Bu anlamdaki okuma becerisi okullardaki öğrenimin ve daha 
geniş bilgiye açılmanın ilk basamağıdır.

Okuryazarlığın özünde kişinin adını, soyadını okuyup yazabilmesini ifade 
ettiği, bu biçimiyle de günümüzde toplumsal yaşamda Önemli bir işlevinin 



1702

olmadığı düşüncesiyle, bu kavramı da içerecek yeni kavramlara gereksinim 
duyulmuş, bunun sonucunda işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık kavramı 
ortaya çıkmıştır. Bu kavram ilk kez 1956 yılında UNESCO Uluslararası Okuma 
Araştırmaları toplantısında kullanılmıştır. Günümüzde okuryazar ve okuryazarlık 
terimleri artık yerini işlevsel okuryazarlığa bırakmaktadır. İşlevsel okuma yazma 
yönteminde ise okuma yazma iş içinde, iş için ve bireylerin günlük yaşamları 
ile ilgili olacak biçimde öğretilmektedir, İşlevsel okur yazarlık, adını soyadını 
yazmanın Ötesinde bütün yaşam etkinliklerinde başarılı olmayı olanaklı kılan, 
bilgi ve becerilerle donanmış ve okuryazarlığa içinde bulunduğu toplumda etkili 
olabilmek için gereksinim duyan birey olarak tanımlanabilir.

Okuma, yaşamın belirli bir kesiminde başlayıp biten bir etkinlik olmayıp bütün 
yaşam boyunca süren ve insanların düşüncelerini, davranışlarını ve kişiliklerini 
oluşturmada çok önemli bir işlevi ve yeri olan bir eylemdir. Yaşam boyunca etkili 
ve verimli bir şekilde yürütülen okuma faaliyetleri, okuma alışkanlığı kavramını 
karşılamaktadır. Okuma alışkanlığı bireyin bîr gereksinim ve zevk kaynağı olarak 
algılaması sonucu okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir biçimde, 
eleştirici / irdeleyici bir nitelikte gerçekleştirmesidir. Buna göre okuma alışkanlığı 
temel okuryazarlık ve işlevsel okuryazarlıktan sonra gelen üçüncü bir basamak 
niteliğindedir. Okuma etkinliğinin etkili gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 
bireylerde okuma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Okuma bilincine sahip 
bir kişi okuma etkinliğinin yaşamsal bir değer taşıdığının farkına varmış ve 
okumayı hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etmiştir. O, artık neyi, 
nasıl ve nerede okuması gerektiğini bilen kişidir.

Anahtar Kelimeler: Okuma, temel okuryazarlık, işlevsel okuryazarlık, dil 
edinimi.

---

“Okumaˮnın tanımlarına bakıldığında bu etkinliğin üç aşamadan oluştuğu 
görülmektedir. Bunlar: 1. Algılama 2. Seslendirme 3. Anlama şeklinde 
sıralanmaktadır. Algılama aşamasında sayfalar üzerinde yer alan basılı ve 
yazılı işaretler (harf, kelime ve diğer işaretler) duyu organları yoluyla algılanır 
ve tanımlanır. Seslendirme aşamasında duyu organları tarafından algılanan ve 
zihinde tanımlanan basılı ve yazılı işaretler seslendirilir. Anlama aşamasında 
ise seslendirilen bu işaretler birbirleriyle ilişkilendirilir, bunlardan bir mana 
çıkarılır ve çıkarılan bu mana geçmiş deneyimler yoluyla elde edilmiş bilgilerle 
birleştirilerek yeniden yapılandırılır. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi algılama ve seslendirme 
aşamaları temel okuma becerisiyle yani okumanın ilk öğrenildiği yıllarla ilgilidir. 
Birey okumayı öğrendiği andan itibaren yazmayı da öğrenmektedir. Bu aşamadaki 
yazma temel okumaya benzemektedir. Kişi bu aşamada daha önceden tanıdığı 
işaretleri kullanarak adını, soyadını ve bunlara benzer temel kavramları yazmayı 
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öğrenir. Temel okuma ve yazmayı öğrenmiş olan birisi artık okuryazar olarak 
nitelenir. Buna göre okuryazarlık kavramı okuma eylemini, yazma işlemini de 
kapsayacak biçimde gerçekleştirme olarak tanımlanabilir. Ayrıca bu kavramı 
okuduğunu ya da düşündüğünü yazabilmek ve yazılanı okuyabilmek olarak da 
tanımlamak mümkündür. (Yılmaz, 1993: 22).

"Okuryazarlık" kavramı UNESCO tarafından bütün yaşam etkinliklerindeki 
uğraşısını kolaylaştırmada gereksinim duyduğu bilgi ve becerileri edinmeyi, 
bu bilgi ve becerileri kendisinin ve toplumun gelişiminde kullanmayı bilen; 
okuma, yazma ve aritmetik alanlarında hünerli kişiye okuryazar denir şeklinde 
tanımlanmaktadır. (Lymon, 1973. akt. Devrimci, 1993: 6).

Okuma becerisi zaman zaman okuma yazmayı öğrenmiş olma (okuryazarlık) 
anlamında kullanılmaktadır. Oysa okumayı öğrenme, okuma becerisini edinmenin 
sadece başlangıcıdır. Bu yüzden okuyabilmeyi okuma becerisiyle bir tutmak 
doğru değildir. Okuma yazma becerisi kazanılmış olsa bile bu temel beceri ancak 
sürekli kullanıldığı zaman bir değer taşır. İlk okumada amaç okumayı öğrenmektir 
fakat daha sonra öğrenmek için okuma gerçekleşir. Yani ilk okuma bir amaç değil, 
yeni bilgilere ulaşmak için kullanılan bir araçtır (Coşkun, 2002: 4).

Okuma yazma becerisini öğrenmiş yani okuryazar olmuş bir kişi harfleri, 
sözcükleri, sözcüklerden sesler çıkarmayı, anlamlandırmayı öğrenmiştir ama bu 
yeterli değildir, olmamalıdır. Bu beceriyi sürekli kullanıp geliştirmek gerekir. 
Okuma becerisini geliştirmeye çalışmazsak okuryazarlığımız hiçbir anlam ifade 
etmeyecek hiçbir değer taşımayacaktır.

Günümüzde “okuryazar” ve “okuryazarlık” terimleri artık yerini işlevsel 
okuryazarlığa bırakmaktadır. Bu kavram ilk kez 1956 yılında UNESCO Uluslar 
arası Okuma Araştırmaları toplantısında kullanılmıştır. İşlevsel okuryazarlık 
kavramı bu toplantıda kişinin adını okuyup yazmasının ötesinde okuma ve 
yazmada daha yüksek bir düzeyde bir yeterliliği ifade etmektedir (Devrimci, 
1993: 6).

Okuryazarlığın, özünde kişinin adını soyadını okuyup yazabilmesini ifade ettiği, 
bu biçimiyle de günümüzde toplumsal yaşamda önemli bir işlevinin olamayacağı 
düşüncesiyle, bu kavramı da içerecek yeni kavramlara gereksinim duyulmuş, 
bunun sonucunda işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık kavramı ortaya çıkmıştır. 
Buna bağlı olarak okuryazarlık temel okuryazarlık ve işlevsel okuryazarlık olarak 
bölümlendirilebilmektedir. Burada temel/geleneksel okuryazarlık bir tür simge 
olan harfler arasındaki çeşitli şifre ve kombinasyonları çözme becerisi olarak, 
okuryazarlığın eski anlamıdır bu, açıklanabilir ki bu, bireyin adını soyadını 
okuyup yazabilmesini anlatır. Okuma konusunda daha gerçekçi ölçütlerin ortaya 
konmasıyla kabul görmeye başlayan işlevsel okuryazarlık kavramı yaşamla iç 
içe, yönlendirici, çözümleyici, dinamik, geliştirici, esnek, sosyo-ekonomik 
gelişme programlarıyla bağlantılı niteliklere sahip olması nedeniyle bireyin 
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günlük yaşamda karşılaştığı güçlük ve sorunları aşmada büyük önem taşımaktadır 
(Yılmaz, 1993: 23).

Bir metin karşısında bulunan, onu algılamaya hazırlanan, anlamlandıran kişiye 
okur denir. Okumak, metnin yazarı tarafından daha önceden kodlanmış bilgilerden 
yola çıkarak okuyucunun bir anlam çıkarma etkinliğidir. Okumak, ilk başta 
okuyucunun anlamlandırması bakımından metnin anlamını yeniden oluşturma 
sonucu bir üretme etkinliğidir. Okuma anında okuyucunun görevi dilsel bir 
birimin kodunu çözümlemek ve dilsel açıdan göstergeleri anlamlandırmaktır. Bu, 
yazınsal ya da her türlü metin için geçerli, birincil okumadır. Metni çözümlemek, 
metindeki göstergeleri bir arada değerlendirerek ondan bir anlam çıkarmaktır. 
(Günay, 2001: 13)

Her metin insan yaşamındaki iletişim biçimlerinden biridir. Bu metin dilsel 
düzenlenişiyle bir kurmaca dünyayı taşıdığı gibi, kendisini çevreleyen gerçek 
toplumsal kültürel yapıdan başka iletişim imkanlarından da faydalanır. Bunları 
yazar, bölüm başlıkları, paragraflar aracılığıyla belli bir dizgeye sokmuştur. Ancak 
dilsel dizge hiçbir zaman, gerçeğin aktarımı değildir. Bütün bölüm başlıkları 
ya da metnin akışı içindeki buna benzer göstergeler, okurun metin ile yaşam 
arasındaki bağları bulgulamasını sağlayacak kavrayış sürecinin çıkış noktalarıdır. 
Metnin anlama ile yaşam arasındaki geçerlilik alanı, bu tür göstergelerin 
oluşturduğu bağımsız metin içi düzen ile okurun düş gücü arasındaki karşılıklı 
alışverişle belirlenir. Bir metin kurmaca iletinin okurca bu yoldan kavranışı ile 
estetik boyutlar kazanır. Bu kavranış olgusunu ise yazarın belli dil, yazın, yaşam 
gereçlerini seçmesindeki ilkeler yönlendirir. Bu bakımdan bir metnin kavranması 
ancak bu ilkelerin okur üzerinde kurguların oluşturduğu etkiyle gerçekleşir. 
Başka bir deyişle, her metin okurun tepkisiyle bütünlenir, bir okurca alımlandığı 
an yaşamaya başlar. (Göktürk, 2002: 10)

Her eser, belli bir algılanma amacı ve biçimi ile, yani alıcısının anlamasına katkı 
sağlayacak biçimde ve onu belli bir konuya yönlendirmek amacıyla okuyucuya 
sunulur. Her metin okurun tepkisi ile bütünleşir. Metin okuyucu tarafından 
anlamlandırılınca yaşamaya başlar. Daha sonra okuyucu metni değerlendirir ve 
yorumlar. Yorumlamadan önce yapılacak olan işler, çok kültürel ve toplumsal 
bilgilere bağlı olarak dilsel okuma ve mantıksal tamamlama süreçleridir. Bir 
metinde geçen nesneleri dilsel adlandırma, algılama, onları gerçek dünyadaki 
göndergeleriyle eşleştirme dilsel düzeyde yapılan, yani yorumlamadan önce 
yapılması gereken okuma aşamasıdır. (Günay, 2001: 11)

İşlevsel okuryazar, içinde bulunduğu kültür ve toplumda güncel yaşamın pratik 
gereksinimlerini karşılayan kişiyi anlatır. Okuma eğitimi denince algılanması 
gereken, okuryazarlık edinildikten sonra bireyin gerçek okur olma yolunda 
ilerlemesidir. Birey kendini geliştirmeye ve sürekli okumaya çalışıp gerçek 
bir okurun okuma alışkanlığını kazanmalıdır. Gerçek okur, okuduğunu kendi 
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cümleleriyle ifade edebilen, kendisine sorulan soruları rahatlıkla yanıtlayan, 
tartışmalara etkin olarak katılan, kendisi için bilgi toplayan ve başkalarına bağımlı 
olmadan dünyayı, olayları, insanları irdeleyebilen kişidir (Güneyli, 2003: 35).

Kısaca işlevsel okuryazarı, adını soyadını yazmanın ötesinde bütün yaşam 
etkinliklerinde başarılı olmayı olanaklı kılan bilgi ve becerilere sahip ve 
okuryazarlığa içinde bulunduğu toplumda etkili olabilmek için gereksinim duyan 
birey olarak tanımlayabiliriz. Aynı biçimde işlevsel okuryazarlık da bireyin 
bütün yaşam etkinliklerinde başarılı olması için gerekli bilgi ve becerilere sahip 
olmasına olanak sağlayan okuryazarlık olarak tanımlanabilir (Devrimci, 1993: 7).

Devrimci (1993: 8) okuma olgusunun başlıca üç basamak şeklinde ele 
alınabileceğini, birinci basamağın harfler arasındaki çeşitli şifre ve bağlantıları 
çözmeyi kapsadığını ve bunun genel anlamda bireyin adını soyadını yazıp 
okumasını ifade ettiğini belirtmektedir. Bu basamağa temel okuryazarlık da 
denebilir ve tek başına fazla bir değer taşımamakla birlikte diğer basamaklara 
geçişte ön koşul niteliğindedir. Temel okuryazarlığın yaşam boyu sürekli 
ve düzenli bir alışkanlığa dönüştürülmesi olarak açıklanabilecek olan ikinci 
basamak, okuma alışkanlığı olarak adlandırılır. Sürekli ve düzenli bir alışkanlığa 
dönüştürülmeyen temel okuryazarlık zamanla unutulur. Okuma olgusunda üçüncü 
basamak irdeleyici okuma ya da eleştirel okuma adını taşır. Baymur (1968: 5) 
okumanın bu üç olgusuna bir ekleme daha yapmaktadır. Buna göre özellikle 
örgün eğitimin yapıldığı okul denilen kurumdaki çalışmalarda ve derslerde başarı 
göstermek için iyi bir okur olmak zorunludur. Okullarda okuma eğitimi sadece 
öğrenme amaçlı yapılmamalıdır. Kişisel doyum ve zevk için okuma yani serbest 
okuma da bilinçli bir şekilde tasarlanıp programlanmalıdır.

 Okumak beynin etkinliklerinden biridir. Günay’a göre bu etkinlik üç aşamada 
gerçekleşir (Günay, 2001: 16).

Algılama: Okuma, öncelikle her türlü göstergenin algılanması etkinliğidir. 
Algılama, göz ile beyin arasındaki ilişkiye dayalı bir insan etkinliğidir. Göz yazılı 
göstergeleri tek tek hisseder. Fakat bu algılama, bir paket hâlindedir. Bir kelime 
algılanırken içindeki sesbirimleri ya da bir cümle algılanırken, içindeki kelimeleri 
fark edemeyiz ya da etmeyiz. Algılama beyin tarafından çok hızlı yapıldığından 
sanki paketler hâlinde göstergeleri algılarmışız gibi bir durum vardır. 

Algılanan göstergeler, yalnızca zihinsel olarak yapılan düzenleme ile bir 
anlam kazanır. Bu zihinsel düzenleme, kavramlaştırma ve imgeleştirme biçiminde 
olur. Bir nesnenin sözlükteki tanımı, o nesnenin görünmesini sağlamaz, fakat 
okuyucunun nesneyi bir kavram olarak düşünmesine yardımcı olur. Yani gösteren 
ile gösterilen arasındaki ilişkiyi kurmak kavramlaştırmayı, dilsel gösterge ile 
göndergesi arasındaki ilişkiyi kurmak da imgeleştirmeyi sağlar.
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Belleğe Yerleştirme: Okuma bir belleğe yerleştirme etkinliğidir. Bir metni 
okurken, metindeki göstergeler birbirinin devamı biçiminde algılanır. Yani 
göstergeler birbirini izler. Her gösterge bir önceki göstergeye yeni anlam katar. 
Bu durumda okuma, çizgisel olarak aktarılan göstergeleri cümlenin, paragrafın 
ya da metnin bitimine kadar bellekte tutarak ve bellekte tutulan bu bilgileri, 
okuma sürecinde öğrenilen yeni göstergelerle ilişkilendirerek, bir arada algılama 
ve anlamlandırma sürecidir. Bir eylem, cümlede kök, kip ve kişi ekleriyle birlikte 
kullanılır. Kök tek başına bir gösterge iken bu göstergeye kip ve kişi eki gibi başka 
göstergeler eklenir. Eylem bunlarla bir anlam kazanır. Bunun gibi cümledeki 
diğer göstergeler de bellekte birbirleriyle ilişkilendirilerek anlam kazanır.

Okuma sırasında göz değişik hareketler yapar. Çizgi boyunca ilerler, durur, 
geri döner, aşağı iner, yukarı çıkar. Bu hareketler sırasında bazı bilgiler kısa 
dönemli belleğe aktarılır. Gözün beyne bağlı olarak metin genelinde yaptığı 
ve bellekle doğrudan ilintili olan bu etkinlikler her türlü anlamlı yapıyı okuma 
biçimini içeren bir süreçtir. 

Yapılandırma: Üçüncü aşama olarak okuma, yapılandırmadır yani bellekte 
tutulanları sıralama işidir. Bu sıralama göstergeleri birbiriyle ilişkilendirme ve 
bellekte düzenleme biçiminde oluşur. Göstergeleri birbiriyle ilişkilendirmek bir 
bakıma yorumlama işidir. Yorumlama ise kişiseldir. Kişi kurmaca dünyadaki 
göstergeleri, kendi bilgi birikimine göre adlandırır ve bu dilsel göstergeleri gerçek 
dünyadaki bildiği göndergeleri ile eşleştirerek anlamlandırır. Metnin anlamı ile 
yaşam arasındaki ilişki, metinde kullanılan göstergelerin oluşturduğu bağımsız 
metin içi düzen ile okurun düş gücü arasındaki karşılıklı alış verişle belirlenir.

Okumak, alıcının metin karşısında yaptığı düşünsel bir etkinliktir. Dar anlamda 
okuma, yazılı metnin şifresini çözme, grafiksel olarak kodlanmış bir bildirinin 
kodunu çözme demektir. Geniş anlamda ise, yazınsal bir metni yorumlamak 
demektir. Hangi yapıda, biçimde ya da durumda olursa olsun, kendi bağlamı 
ve tutarlılığı içindeki bir metinde, kendisinden kaynaklanan (yani metindeki 
kelime ve cümlelerden kaynaklanan) anlamı keşfetmek ve ortaya koymak için 
göstergeler dizgesini gözlemlemek; dizgeleri birbiriyle ilişkilendirerek, kelime 
anlamının ötesinde bir anlam bulmak yani anlamlandırmak demektir. Bir metnin 
okuyucu tarafından algılanması ya da ayrıntılı olarak okunması, katı ilkelerle 
açıklanabilecek güç bir olgu değil, aksine devingen bir iletişim sürecidir. Metni 
okumak, olaylar zincirini birbiriyle ilişkilendirmek ve değişim ve dönüşümleri 
izleyebilmek belli bir devingenlik içinde olabilecektir. Okuma, bir anlamlı yapı 
karşısındaki etkinliktir. Bir anlamlı yapıyı çözümlemek için o yapının yaratıcısı 
tarafından daha önceden kurulması gerekir (Günay, 2000;19).

İyi okuma materyal ve yazarın fikirleri ile eleştirici bir biçimde karşılaşma 
demektir. Daha yüksek düzeyli ve daha uzun metinlerde ilişkilerin yapı ve yapı 
tarzının anlaşılması ile bunların konu ile ilişkilerinin yorumlanması daha da önem 
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kazanır. Yeni materyal hâlen var olan kavramlarla ilişkilendirildiğinde eleştirici 
okuma, tamamen yeni sonuçlara ulaşan bir sentez olan yaratıcı okuma biçiminde 
gelişmeye eğilimli hâle gelir (Bamberger, 1990: 2).

Adler ve Doren (akt. Gürcan, 1998: 100) okuma öğretiminde bireyin gelişim 
düzeyine göre dört aşama bulunduğunu belirtmişlerdir.

1. Okumaya Hazır ve İstekli Olma: Bu aşama çocuğun doğumundan 
6-7 yaşlarına kadarki aşamadır. Bu aşamada okuma öğretimi için dört değişik 
türden hazırlık yapılması gerekmektedir. Fiziksel hazırlık iyi görme ve duymayı 
kapsamaktadır. Entelektüel hazırlık çocuğun kısa bir görsel algılama sürecinde 
birleşik sözcükleri tam hatırlamasıdır. Dil hazırlığı açık konuşma yeteneği ile 
cümleleri doğru bir biçimde kullanabilmedir. Kişisel hazırlık diğer çocuklarla 
konuşma yeteneği, dikkati sürdürmek, işaretleri izlemek gibi yeteneklerin çocuğa 
kazandırılması için çalışmalar yapılmasını gerektirir.

2. Çocuk ikinci aşamada, basit sözcükleri okumayı öğrenir. Çocuklar ilk 
yılın sonuna kadar 300-400 sözcük öğrenir. Burada aynı zamanda kavramın 
kullanılışı, işaretlerin anlamları ve sözcüklerin sesle ifadesi gibi temel yetenekler 
de öğrenilir. Bu aşamanın sonunda çocuk basit bir kitabı bağımsız olarak zevkle 
okuyabilir hâle gelir. 

3. Kavramlar aşamasında yabancı sözcüklerin anlamında kilitlenmeme 
yeteneğini ilerleterek sözcük geliştirmeyi hızlı bir süreçte gerçekleştirir. Buna 
ek olarak çocuk bilim, sosyal bilimler, dil sanatı gibi farklı içerikli konularda 
farklı amaçlarda okumayı öğrenir. Aynı çocuk okulun dışında da kendi kendine 
eğlenmek, merak gidermek ve düşünce ufkunu genişletmek için okumasını 
ilerletmeye çalışır. 

4. Çocuk bu dördüncü aşamada daha önce edindiği yetenekleri geliştirmekte 
ve arıtmaktadır. Öğrenci daha önceki deneyimlerini özümsemeye başlamaktadır. 
Bu, olgun okuma aşamasıdır ve bireyin bu aşamaya 13 yaşında ulaşması 
gerekmektedir.

Okurun metni anlamlandırmasında pek çok etken devreye girer. Metnin 
özelliklerini ve göstergelerin karşılıklarını tam anlamayan bir okur, metinde asıl 
vurgulanandan başka anlamlar çıkarabilir. Okuyucu yazarın ürettiği metinden 
hareketle anlamlar çıkardığı için o da bir anlamda üretimde bulunur. Bu üretim 
sonucu oluşan anlamlandırma yazarınkiyle örtüşebilir ya da farklı anlamlar 
ortaya çıkabilir. Okuyucunun hazır bulunuşluk düzeyi, sosyo-kültürel özellikleri, 
yazarla zaman farklılığı gibi etkenler metnin yazarın kast ettiğinden farklı 
şekillerde anlamlandırılmasına yol açabilir.

Geleneksel okuryazarlık-işlevsel okuryazarlık ayrımı, eğitimde okuma 
yazmanın öğretimini de bu ayrım doğrultusunda etkilemiştir. Geleneksel 
okuryazarlığa karşılık gelen geleneksel okuma yazma yönteminde sırasıyla harf, 
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hece, kelime ve cümle öğretilmekte, öğretim programının ağırlığını okuma yazma 
öğretimi ve hesaplama oluşturmaktadır. İşlevsel okuma yazma yönteminde ise 
okuma yazma iş içinde, iş için ve bireylerin günlük yaşamları ile ilgili olacak 
biçimde öğretilmektedir (Kılıç, 1986: 45).

Okuma basılı ya da yazılı sözcükleri duyu organları yoluyla algılama, bunları 
anlamlandırıp kavrama ve yorumlama işlemidir. Bu işlem hayat boyunca sayısız 
defa tekrarlanmakta ve insan her defasında yeni bir okuma deneyimi elde 
etmektedir. Ünlü Alman yazarı Goethe der ki: “Okumayı öğrenmek sanatların 
en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de tam olarak 
öğrendiğimi söyleyemem”.

Okuma her şeyden önce bireyler arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Kaynak 
yani yazar, duygu ve düşünce dünyasındaki mesajları bir metin şeklinde ve bir 
kanal aracılığı ile (dergi, gazete, kitap vb.) okura iletir. Okurun metni okuduktan 
sonraki tepkisi ise geri bildirimdir. Okuma ayrıca insanların yaşantılarını 
zenginleştirmektedir. Kimi metinler düşünce dağarcığımızı zenginleştirir, bilgi 
dağarcığımızı genişletir. Kimi metinler de yaşamı değişik yönleriyle tanımamıza 
olanak sağlar (Özdemir, 1991: 21). 

Güneyli (2003: 22) okumanın sadece okul öğrenmelerinde değil, yaşamın en 
temel noktasında yer aldığını ifade etmektedir. Okuma yaşamımızı anlamlandıran, 
şekil veren ve farklı görüş açıları sunan önemli bir eylemdir. Okuma bir beceridir, 
bilgi ya da kural ezberleme işi değildir. Okuma sadece okul yıllarında öğrenilen 
bir etkinlik olarak düşünülemez. O, tüm yaşamımızı etkileyen bir eylemdir. 
Yemek yeme, soluma…. gibi yaşamsaldır ve uzunca bir süre devam eder. 

Okuma birey hayatı açısından olduğu kadar toplum hayatı açısından da büyük 
önem taşır. Toplumsal yapı sürekli olarak bir gelişim ve değişim içindedir. Bu 
değişme ve gelişme süreci içinde kuşakların birbirinden kopmaması, kimi değer 
yargılarında birleşmelerine bağlıdır. Bu değer yargılarını kazanmada, bireylerin 
birbirlerini ve çağlarını tanımada yazılı ve basılı kaynakların önemli bir yeri 
vardır (Özdemir, 1991: 10).

 Bir ülkedeki okuma bilinci, kitaba verilen değer ve okur sayısı arttıkça 
düşünen, üreten beyinler yetişecek ve gelişme hızı da bu ölçüde artacaktır. Okay 
(1994:5)’a göre çağdaş hayat ve uygarlık, büyük ölçüde okuma ve yazmaya da-
yanmaktadır. Günümüzde dünya çapında okuryazar oranı gittikçe artmakta hatta 
gelişmiş ülkelerde neredeyse nüfusun tamamı okuma yazma öğrenmektedir. Bu 
durum okuma etkinliğinin birey hayatı açısından ne kadar önemli olduğunun bir 
göstergesidir. 

Çelebi ve Cebecioğlu (1990: 23) okuma alışkanlığını “Okumayı yinelemek 
ve bunu değişik metinlerle gerçekleştirebilmek, okumayı yadırgamaz duruma 
gelmek, okumayı ve her türlü yayını hoş görmek, okumayı olağan kabul etmek ve 
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sürekli ister olmak; kendini, çevreyi ve dünyayı anlayabilmek için okumayı temel 
bir araç olarak görmek ve bu aracı kullanma isteği.” şeklinde tanımlamaktadır. 
Okuma alışkanlığının yaşam boyu sürmesi gerektiği saptaması, bu alışkanlığın 
yaşamın her döneminde kazanılıp geliştirilebileceği gerçeğini dile getirmektedir 
(Devrimci, 1993: 8).

Bireylere okuma alışkanlığının kazandırılmasında birtakım kişi ve kurumlara 
büyük görevler düşmektedir. Eğitim kurumları, öğretmenler, aileler, kitap 
yayıncıları, kitap satıcıları, kütüphaneciler, basın, devlet kısacası toplum olarak 
okuma alışkanlığının gelişmesi için başta yeni nesiller olmak üzere tüm insanları 
okuma konusunda bilinçlendirmek gerekmektedir (Güneyli, 2003: 29).

Gürcan (1998: 227) bireyin okuma alışkanlığını geliştirmede önemli olan 
ögeleri aşağıdaki şekilde göstermiştir.

Okuma etkinliğinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 
bireylerde okuma bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir. Okuma bilincine sahip 
bir kişi okuma etkinliğinin yaşamsal bir değer taşıdığının farkına varmış ve 
okumayı hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul etmiştir (Güneyli, 2003: 
36).

Bireyin okuma alışkanlığı edinme süreci, okul öncesi yıllardan itibaren 
başlamaktadır. Kitaba yönelik tutumlar büyük bir olasılıkla o zamanlarda 
oluşur. Okula gittiğinde ilk kez kitaplarla karşılaşan bir çocuk evde hiç okuma 
uğraşı yoksa okuma işlemi ile okulu özdeşleştirmeye başlayabilir (Çelebi ve 
Cebecioğlu, 1990: 44). Bununla birlikte okuma alışkanlığı temelde örgün 
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eğitim sisteminde kazanılan bir beceridir. Okul döneminde okuma alışkanlığı 
edinmemiş olan öğrencilerin bu alışkanlığı yetişkinlik dönemlerinde kazanmaları 
oldukça zor bir iştir. Bu nedenle eğitim sistemi öğrencilerine doğru okuma, hızlı 
okuma, okuduğunu anlama gibi becerileri kazandırabileceği gibi öğrencilerini 
araştırmaya yönelterek öğretmen ve ders dışı bilgi kaynaklarına da yöneltebilir. 
Öğrencilerine araştırıcı bir özellik, bir başka ifadeyle kendi kendine öğrenmeyi 
öğreten bir sistem yetişkinlik dönemindeki okuma alışkanlığının temellerini 
atmış demektir (Bircan ve Tekin, 1989).

Okuma alışkanlığı edinmiş ve etkin olarak okuma becerisini kazanmış bireyler 
aşağıdaki özellikleri göstermektedir.

Eski bilgileri harekete geçirir.

Dersin ve etkinliğin amacını anlar.

Uygun stratejileri belirler.

Dikkatini verir.

Metnin içeriğini önceden tahmin eder ve söyler.

Okuduğunu anlamadığında ne yapması gerektiğini bilir.

Yeni kelimeleri belirler.

Metnin yapısına bakarak okuduğunu daha iyi anlar.

Yeni bilgileri zihninde düzenler ve eski bilgilerle bütünleştirir.

Okuduğunu anlama ve anlamama durumunu kendi kendine kontrol eder.

Okuduğundan anladıklarını çeşitli şekillerde anlatabilir.

Anlamak için başvurduğu yolların başarısını nasıl etkilediğini değerlendirir.

Önemli fikirleri özetler ve ana fikri çıkarır.

Konuyla ilgili ek bilgileri araştırır.

                     (Gürses, 2002: 41).

İnsan ve toplum hayatı açısından bu kadar önemli bir eylem olan okumayı 
öğrenme, temel okuryazarlık becerisinin edinilmesiyle başlar. Temel okuryazarlık 
becerisi harfler arasındaki şifreleri ve bağlantıları çözmeyi, adını soyadını ve 
diğer temel kavramları okuyup yazmayı ifade eder. Bu becerinin işlevsellik 
kazanabilmesi de okumanın alışkanlığa dönüştürülmesin gerektirmektedir. 
Okuma alışkanlığı bireyin bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılaması 
sonucu okuma eylemini yaşam boyu sürekli ve düzenli bir biçimde ve eleştirici/
irdeleyici bir nitelikte gerçekleştirmesidir.
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