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Öz 

Ö rencilerin okuduklar n , dinlediklerini tam ve do ru anlayabilmeleri, edinmeleri 
gereken önemli bir dil yetene idir. Bireylerin okuduklar ndan ve dinlediklerinden 
ç kar mlarda bulunmalar , elde ettikleri bilgileri günlük ya ama transfer etmeleri ve en 
önemlisi bir bak aç s kazanarak ya am standartlar n yükseltmeleri, anlama 
yeteneklerinin geli mi li iyle do ru orant l d r. Bu çal mada, ö rencilerinin anlama 
yeteneklerini geli tirmek için, anlama ö renme alan na yönelik etkinliklerle bu etkinliklerin 
bireye sa lad yararlar üzerinde durulmu tur. Ayr ca, okuma ve dinlemenin di er dil 
becerileri ile ili kisi ile anlama yetene inin geli tirilmesinde metnin önemine de 
de inilmi tir. 

Anahtar kelimeler: Okuma ve dinleme, anlama e itimi, ö renme, Türkçe 
ö retimi.   

AS A LEARNING FIELD THE COMPREHENSION TRAINING AND THE 
STUATION IN TURKISH TEACHING  

Abstract 

It is an important language ability for students to understand wholly and exactly 
what they have read and listened to. It is direct proportional to individuals development of 
ability of understanding to deduce from what they have read and listened to , to transfer  the 
knowlede they have acquired to their daily lives and above all to raise their living standarts 
by acquiring a new  point of view  In this study, the  activities aiming at understanding and 
learning , and the benefits these activities would supply for the students were emphisized  
so as to improve the students learning ability. In addition, the relation of reading and 
listening to other language skills and the importance of texts in improving reading and 
understanding were touched on. 

Key words: Reading and listening, comprehension training, learning, Turkish 
teaching  

Giri

 

nsanlar tarih boyunca rahat ve mutlu bir ya am sürmek istemi lerdir. 
nsanlar n bu isteklerine ula abilmeleri, okuduklar n , dinlediklerini tam olarak 

anlamalar na; çevrelerinde olup biten olaylar alg lama, yorumlama, belli sonuçlar 
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ç karma ve yerinde tepki gösterebilmelerine ba l d r. Dil e itiminin amaçlar ndan 
biri, okuduklar n , dinlediklerini tam, do ru ve k sa sürede anlayan; anlad klar n 
analiz, sentez ve de erlendirmelerle zihinde yap land rarak yeni sonuçlar ç karan 
ve fikirlerini karanl k bir nokta b rakmadan anlatabilen bireyler yeti tirmektir.  

Geleneksel e itim anlay ndan s yr larak bilgiyi elde etme, yeni bilgiler 
üretme ve ya amda kullanmay sa layacak; bireylerin anlama, kavrama, sezme ve 
ç kar mlarda bulunma gibi niteliklerini art racak ça da bir e itim anlay na 
ula mak gerekir. H zl bir ekilde geli en bilim ve teknolojiden yararlanarak 
bireylerin yap c ve yarat c nitelikler kazanmalar , onlar n üst düzey becerilere 
sahip olmalar na ba l d r. leti im kurma, problem çözme, ele tirel ve yarat c 
dü ünme vb. becerileri kazanan bireyler, ö rendikleri bilgiler üzerine yenilerini 
in a ederek yarat c l klar n geli tirme ve kar la t klar sorunlar çözmede önemli 
avantajlara sahiptirler. Toplumumuzda bu niteliklere sahip bireylerin yeti mesi, 
e itim kurumlar m zda verilen anlama ve anlatma gibi temel becerilere yönelik 
e itimin yeterli ine ba l d r.  

Anlama, yaz n n ya da konu man n ne demek istedi ini alg lamaya, 
kavramaya, ilgilerini bulmaya ve bir sonuca varmaya çal larak okuma ve dinleme 
etkinliklerinin amac n gerçekle tirmek (Gö ü , 1978: 71); okunan metnin yahut 
dinlenen bir konu man n içeri ini ve mesaj n alg lama (Akta ve Gündüz, 2004: 
57) olarak tan mlanmaktad r. Anlama, karma k bir süreçtir. Bir yaz ya da 
konu man n iletmek istedi i dü ünce, görü ya da öneriyi okuyarak ya da i iterek 
kavrayabilme yetene idir. Anlama, okunan bir yaz n n, dinlenen bir konu man n 
iletmek istedi i mesaj n kavranmas n sa layan bir ö renme alan d r. Sözlü ya da 
yaz l olarak anlat lanlar tam anlamak, do ru tepki verme ve sa l kl bir ileti im 
kurmada yads namaz bir öneme sahiptir. 

Anlama, yaz n n anlam n bulma, onlar üzerinde dü ünme, nedenleri 
ara t rma, sonuçlar ç karma ve de erlendirme biçimidir. Bu yönüyle inceleme, 
seçim yapma, bir karara varma, çevirme, yorumlama, analiz-sentez yapma ve 
de erlendirme gibi zihin faaliyetlerini içine almaktad r. Genel olarak anlama, 
okunan metnin yahut dinlenen konu man n içeri inin ve mesaj n n alg lanmas d r 
(Calp, 2005: 66). Anlama süreci, anlam

 

bulma, kavrama ve de erlendirme 
a amalar n kapsamaktad r. Tam bir anlama için önce yazarla birlikte yaz yormu 
gibi hareket etmek gerekir. Okuyucu kendi dü üncesini bir tarafa b rakarak, yazar n 
sundu u dü ünceleri anlamaya çal mal , anlad klar üzerinde dü ünmeli, kendi 
bilgi ve deneyimleri nda incelemeli ve de erlendirmelidir (Güne , 1997: 60).  

Anlama, okuma vas tas yla yaz l metinlerin mesaj n alma; dinleme 
yoluyla da konu ma ve sesleri ay rt edip kavramaya dayanan iki önemli ö renme 
alan ndan olu maktad r. Okuma ve dinleme etkinliklerinde göz ve kulak yard m yla 
al nan ses, biçim, simgeler vb. beynin ilgili merkezlerinde ayr t r ld ktan sonra 
anlama gerçekle ebilmektedir.  
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Sesin kula m zdan geçerek sinir uçlar na ula mas ile birlikte beynimizde 

bir süzme i lemi uyguland , süzülen sesin tan ma merkezinde tan nd , i itme 
yorum alan nda de erlendirilerek dinleme i lemini olu turdu u belirlenmi tir. 
Alg lama ve anlaman n nirengi noktas olan okuma ve dinleme do rudan beyinle 
ilgilidir. Elbette okuma ve dinleme becerisinde baz fiziksel unsurlar n da rolü 
vard r. Ancak fiziksel unsurlar tam olsa bile beyindeki merkezlerde bir eksiklik 
alg lamay (ve dolay s ile de anlamay ) güçle tirmektedir. Bu ise dili edinme, 
ö renme ve kullanma güçlükleri yaratmaktad r (Yalç n, 2002: 24-25). 

Anlama becerisini olu turan okuma ve dinleme ö renme alanlar 
aras ndaki ili ki konusunda iki farkl görü ileri sürülmektedir. Bir görü e göre, 
okuyucu dinledi ini anlamada o kadar beceri kazanm t r ki, az bir dikkat ve 
gayretle okudu unu ve dinledi ini anlama aras nda hiçbir fark kalmaz. Okuyucu 
ayn zihinsel ve dilsel becerileri konu ma sürecinde de kullan r. Bu görü ortak 
anlama süreci olarak adland r lmaktad r. Ortak anlama sürecine göre okudu unu 
ve dinledi ini anlama birbirine çok benzeyen süreçlerdir. Bu yüzden ortak anlama 
sürecinde iyi ve zay f okuyucular kar la t r lm ; zay f okuyucular n ayn zamanda 
dinlediklerini anlamada da zay f olduklar aç klanm t r. kinci görü e göre, 
dinledi ini ve okudu unu anlaman n toplumdaki önemi, i levi, uyar c lar n geli i 
ve dil bilimi bak m ndan farkl l klar gösterdikleri için ayn süreçler de ildir. 
Okuyucu, anlamada yetenekli ve h zl olsa bile, dinledi ini anlama, okudu unu 
anlamadan farkl d r. Anlama ile ilgili bu görü , ikili anlama süreci olarak 
adland r lmaktad r (Yang n, 2002: 44-45).     

Anlama Yetene ini Geli tirme Yollar

 

Sözlü ya da yaz l bir iletinin tam anlam yla anla lmas için hem 
kurallar na uygun bir okuma yap lmas hem de sözlü ifadenin dikkatlice dinlenmesi 
gerekir. nsanlar çocuk ya tan itibaren dinleme ö renme alan n bilinçli veya 
bilinçsiz olarak kullan rlar. Ö renme ço u zaman dinleme yoluyla 
gerçekle mektedir. Dinleme ile okuma becerilerinin geli tirilmesi ortak çal malar 
gerekli k lar. Dinleme etkinlikleri okumay , okuma etkinlikleri de dinlemeyi 
bütünler. Dinlemenin, kulakla yap lan bir çe it okuma oldu u söylenmektedir. 
K saca söylemek gerekirse, anlama daha çok, okuma ve dinleme ö renme 
alanlar ndaki etkinliklerin birbirini tamamlayacak ekilde düzenlenmesiyle 
gerçekle mektedir.  Modern e itimde s kça vurgulanan ö renmeyi ö renme den maksat, 
ö renciye bilgi aktarma yerine ö rencide bilgi olu turmad r. Bunun temelinde de 
anlamland rma vard r (Özbay, 2002: 537). Anlamland rma, zihni harekete 
geçirmek ve yetenek kazand rmakla geli tirilebilir. Ö rencinin kültürü, bilgisi, 
olaylar yorumlama yetene i, gözlem gücü ve izlenimleri, ya am düzeyi vb. 
artt kça bak aç s de i ir, anlama düzeyi yükselir. Bir ba ka deyi le bireyler 
anlama yetenekleri sayesinde olaylar do ru alg layarak yorumlar ve yerinde 
tepkide bulunabilirler. Kurallar n

 

sezerek okuma, konu ma ve yaz lar nda 
Türkçeyi etkin kullanma, anlama yetene inin geli ti inin en önemli kan t d r. 
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lkö retimde ö rencilerin anlama yetene ini geli tirme çal malar iki 

koldan yürütülebilir: 

I - Okuma - Anlatma Çal malar yla: 

Ö rencilerin okuma, anlama ve anlatma çal malar yla elde edebilecekleri 
kazan mlarla bu kazan mlara ula mak için yap labilecek baz etkinlikleri u ekilde 
s ralayabiliriz: 

a. Ö rencileri Türk ve dünya klasikleriyle tan t rarak okumalar n ve 
okuduklar ndan anlad klar n arkada lar yla payla malar n sa lama. 

b. Edebî türleri tan tma, seçkin örneklerini okuma, anlama ve anlatma 
etkinliklerinde kullanma. 

c. Okuma, anlama ve anlatma etkinliklerinde söz varl n n 
zenginle tirilmesine önem verme. 

d. Payla mal ö renme yakla m

 

çerçevesinde ö rencilere sorumluluk 
verme. 

e. Okuma çal malar n farkl okuma türleri ile sürdürme. 

f. Periyodik ve sistemli okuma saati uygulamas

 

yapma. 

g. Bilgi ve tecrübe edinmek amac yla kaynak eserlere ba vurma. 

h. Ö renme ve ö retme sürecinde kal c ö renmenin gerçekle mesi için 
okurken ve dinlerken not alma al kanl n kazand rma. 

i. Ö rencilerin bilgi ve tecrübe edinmek amac yla kaynak eserlere 
ba vurmalar n al kanl k hâline getirmelerini sa lama. 

j. Ö retmenin i lenecek metnin ilk önce örnek okuma yapmas yan nda 
zaman zaman aç klamal okuma tekni ini kullanmas . 

k. Okunan yaz n n anlatt dü ünce ya da olaylar n ö rencilere kendi 
cümleleriyle anlatt rma.. 

Bir ki inin okudu unu anlama gücü, okudu u yaz n n türüne, konusuna ya 
da temas na, dil ve anlat m özelliklerine göre de i iklik gösterir. Bir ki inin anlama 
yetene inin derecesi ise, onun ö renim durumu, zekâs ve ki isel ya ant lar yla 
yak ndan ili kilidir. Bu nedenle, ö rencilerin çe itli bilim, sanat ve edebiyat 
toplant lar nda bulunmalar n n önemi büyüktür. Bu türden ders d 
ya ant larla ö rencilerin bilgi, görü ve anlay lar zenginle ir. Bunun sonucu 
olarak da okuduklar yaz lar anlama ve yorumlamada önemli ölçüde geli me 
gösterirler. Anlama konusunda bu görü leri dile getiren O uzkan (1991: 89-
91), tam ve do ru anlayabilme bak m ndan amaca ula ld n kan tlayacak 
gözlenebilir davran lar öyle s ralamaktad r:  

a. Okudu u bir metni, metnin özünü yitirmeden kendi kelimeleriyle 
özetleme (sözle ya da yaz yla).  
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b. Verilen bir metne uygun ba l k bulma (söyleme, yazma).  

c. Okudu u bir metnin ana fikrini bulma (söyleme, yazma).  

d. Ana fikrin belirtildi i cümleyi ya da paragraf bulma (söyleme, yazma).  

e. Ana fikri destekleyen yard mc fikirleri bulma (söyleme, yazma).  

f. Metinde geçen ve daha önce hiç kar la lmayan kelimelerin 
anlamlar n , metnin bütünlü ü içinde ve sözün geli inden kestirip bulma (söyleme, 
yazma).  g. Metinde, genel kullan l ndan ba ka bir anlamda kullan lan kelimelerin 
ya da kelime gruplar n n (e er varsa) metindeki anlamlar n bulma (söyleme, 
yazma).  

h. Metinde geçen belli bir ifadenin dengi olan ifadeyi bulma (söyleme, 
yazma).  

i. Bir yaz daki çeli en fikirleri ve dü ünce tutars zl klar n bulma.  

j. Metinde geçen olaylar n yeri, nedeni, sonucu, s ras ve kahramanlar ile 
ilgili sorulara do ru cevap verme.  

k. Yaz daki bilgi ve dü üncelerden gerçe e uygun olanlarla olmayanlar 
birbirinden ay rt etme. 

l. Yaz n n maksad n (bilgi verme, etkileme, e lendirme vb.) bulma 
(söyleme, yazma).  

m.  Bir yaz da öne sürülen kan tlar n ula lan sonuçla ilgili o sonucu 
do rulamada yeterli olup olmad n bulma (söyleme, yazma). 

F. B. Davis in bir yaz y anlam olmak için alt amaca eri mi olmay 
gerekli buldu unu ifade eden Gö ü (1978: 72), bu amaçlar u ekilde 
s ralamaktad r:  

a. Yaz n n konusunu, görü ünü anlamak. 

b. Sözcüklerin anlamlar n kavramak. 

c. Yaz n n kurulu unu kavray p izleyebilmek. 

d. Paragraflardaki dü ünceleri aç kça görebilmek. 

e. Söz sanatlar n anlamak. 

f. Yaz yla ilgili sorulara kar l k verebilmek.  

Bunlara ilave olarak, metinle ilgili sorulara do ru cevaplar verme ve metin 
alt sorulara ek sorular olu turma gibi etkinliklere de yer vermek ö rencilerin 
anlama ve kavrama yeteneklerinin geli mesi bak m ndan önemlidir.  

II- Dinleme - zleme - Gözlemleme Etkinlikleriyle: 

Ö rencilerin yapabilecekleri dinleme, izleme ve gözlem etkinliklerinden 
baz lar u ekilde s ralanabilir: 
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a. Bilimsel gözlem, ara t rma ve inceleme gezileri yoluyla deneyimler 

kazanma. 

b. Tiyatro, sinema, iir dinletisi, konser vb. etkinliklere kat lma. 

c. Konferans, aç k oturum izleme; münazara çal malar na kat lma. 

d. Bilgi ve tecrübe edinmek amac yla kaynak ki ilere ba vurma. 

e. Dinleme etkinliklerini soru-cevap tekni i ile çe itlendirme. 

f. Gözlem, ara t rma ve inceleme sonuçlar n rapor etme. 

g. Dinlediklerinden not almaya çal ma. 

h. Ö rencilere dinlemeleri için metinler okuma, dinleme s ras nda ve 
sonras nda ö rencilerin soru sorup cevap vererek etkin kat l m n

 

sa lama, 
dinlediklerinden anlad klar n sözlü ve yaz l anlatmalar na imkân tan ma   

Anlama Yetene ini Geli tirmi Bir Birey Günlük Ya amda Ne Gibi 
Avantajlar Elde Eder? 

Anlama yetene i geli tirmi bir birey her eyden evvel Türkçeyi do ru, 
güzel ve etkin kullan r. Okuduklar n n ve dinlediklerinin ne demek istedi ini 
anlayarak yorumlarda bulunabilir. Okuma ve dinleme etkinlikleriyle elde etti i 
bilgileri günlük hayatta kullanarak hayat n kolayla t r r, renklendirir ve ya am 
standard n yükseltebilir. Okuma ve dinleme becerilerinin geli mi li i oran nda 
bireyin kültür seviyesi yükselir. Ki ilerin okul hayat ndaki ba ar s , anlama 
tekni ini kazanmas na ve anlama ö renme alan n n iki temel aya olan okuma ve 
dinleme becerisinin geli mi li ine ba l d r. Bireyin çevresindekilerle iyi bir 
ileti im içerisinde olmas dinleme becerisinin geli mi olmas na dolay s ile anlama 
becerisine ba l d r. Bireyin ele tirel, yarat c ve analitik dü ünme becerisini kullanmas ve 
geli tirebilmesi, okuma ve dinleme becerileriyle do rudan ilgilidir. Bu bak mdan 
anlama yetene i, ki ilerin ele tirel, yarat c ve analitik dü ünme yeteneklerini 
verimli bir ekilde kullanmas na, do ru ve çabuk karar vermesine yard mc olur. 
Anlama yetene i geli mi bir bireyler, yapt klar çal malar verimli bir ekilde 
sonuçland rabilirler. Yine, anlama yetene i geli mi bir birey, kavrama, 
yorumlama, analiz, sentez ve de erlendirme yetenekleri sayesinde kar la t 
problemleri çözmede önemli avantajlara sahiptir. Sahip oldu u önsezi sayesinde 
yerinde tav r geli tirerek istenmedik durumlarla kar la maktan kurtulur. Anlama 
yetene i sayesinde seçici olur, be eni düzeyi yükselir ve ya am standard da o 
oranda yüksektir. Her eyden önemlisi de ki i, edindi i anlama yetene iyle birey 
olman n niteliklerine sahip olur, ya am çizgisini kendi iradesiyle belirleyebilir.   

Anlama Yetene ine Yönelik Temel Dil Becerileri 

I. Okuma: Okuma, yaz ya geçirilmi bir metne bakarak bunu sessizce 
çözümleyip anlamak veya ayn zamanda seslere çevirmek; yaz lm olan bir metnin 
iletmek istedi i eyleri ö renmek, yaz l bir metni gözle izleyip anlam n 
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kavramak, gerekirse seslendirmek (Sezer vd., 1991: 77); bir yaz y , sözcükleri, 
cümleleri, noktalama i aretleri ve öteki ögeleriyle görme, alg lama ve kavrama 
süreci (Kavcar vd., 1998: 41) olarak tarif edilmektedir. Demirel (1999: 50) 
okumay , yaz n n anlaml ses hâline dönü mesidir eklinde tan mlarken, Özdemir 
(1987: 127-128)  bas l sözcükleri (yaz l bir metni) duyu organlar yla alg lay p 
anlamland rma, kavrama ve yorumlamaya dayanan zihinsel bir etkinlik olarak 
tan mlam t r.  

Okuma, dil kurallar na uyularak yaz lm metinleri, duyu organlar yoluyla 
alg lay p kavramak, anlamland rmak, yorumlamak, dü ünce yürütmek ve yarg ya 
varmakt r. Okuma, bir bak ma bellekle duyu organlar n n ortakla a yapt iki 
a amal bir etkinliktir. Bunlar: 1.) Göz etkinli i. 2.) Beyin etkinli i. Göz etkinli i 
okuman n arac , beyin etkinli i ise amac d r (Koç ve Müftüo lu, 1998: 62). 
Okumay , insanlar n kendi aralar nda önceden kararla t rd klar özel sembollerin 
duyu organlar yoluyla alg lan p beyin taraf ndan yorumlanarak de erlendirilmesi 
i lemi olarak tan mlayan Yalç n (2002: 47), okuma ve okuma e itiminin zihinsel 
unsurlar konusunda u bilgileri aktarmaktad r: Göz ve göz kaslar n n olu turdu u 
ortam sonucu gözün netlik alan (aktif görme alan ) içine giren kelime ve kelime 
grubu beynimizde ba l ca u merkezlerde de erlendirilmektedir: Görüntü, tan ma, 
görüntü yorum alan , okuma. Görüntü alan na gelen kelime ve kelime gruplar 
burada net olarak alg lanmaya çal l r. Göz görüntüyü net bir ekilde merkeze 
ula t r ncaya kadar çal r. Daha sonra görüntünün tan nmas için bir ba ka merkez 
olan görüntü tan ma merkezine gönderir. Burada tan nan görüntü, görüntü 
yorumlama alan na gider ve okumay yapan ki inin haf zas ndaki bilgilerle 
kar la t r l p yorumlanarak okuma merkezi taraf ndan okuma i lemi tamamlan r 
(Yalç n, 2002: 50-51). Okuma; görme, alg lama, seslendirme, anlama ve beyinde yap land rma 
gibi göz, ses ve beynin çe itli i levlerinden olu an karma k bir süreçtir. Okuma; 
zihnin geli imine en büyük katk y sa layan bir ö renme alan d r. Okuma 
sürecinde yaz lar zihinsel kavramlara çevrilmekte, anlamland r lmakta ve beyinde 
yap land r lmaktad r. lkö retim düzeyinde ö rencilerin okuma becerilerini 
geli tirerek; dü ünen, anlayan, ele tiren, tart an, ön bilgileriyle okuduklar 
aras nda ili kiler kuran ve yeni anlamlara ula an okuyucular olmalar 
gerekmektedir. Okuma becerisinin geli imi, ö rencinin ki ili ini geli tirmesi ve 
ya ad toplumla sa l kl ili kiler kurmas aç s ndan da önemlidir (MEB, 2005 a: 
20-21). Okuma becerisi, ö rencinin farkl kaynaklara ula arak yeni bilgi, olay, 
durum ve deneyimlerle kar la mas n sa lar. Dolay s yla bu beceri, ö renme, 
ara t rma, yorumlama, tart ma, ele tirel dü ünmeyi sa layan bir süreci de içine 
al r (MEB, 2005 b: 6).  Kelimeleri ay rma ve tan ma, bunlar anlamlar ile birlikte alg lama, anlam 
kavrama okuma eylemini meydana getirir.  Okuman n gerçek amac , anlam do ru 
ve çabuk kavramakt r. Kavrama ise bellemeyi gerektirir. Dü ünce e de erde 
dü üncelerle kar la t r l r. Söylenenler s n fland r l r, okuyucu kar la t rma, 
s n fland rma ve birle tirme ile bir yarg ya varabilir. K sacas yazarla i

 

birli i 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (17-39 s.)  

24

 
yap l r, onun söylemek ya da vermek istedi ini okuyucu yazar n yaz s ndan ç kar r 
(Özdemir, 1987: 128).  

Ö renme ve ö retme sürecinde bireyin okudu unu anlama sürecini 
etkileyen birçok etmen vard r. Bunlardan en önemlisi okuyucunun sahip oldu u 
niteliklerdir. Görgen (2000: 107-108), anlama sürecini etkileyen okuyucu boyutu 
ile ilgili de i kenler aras nda; okuyucunun ön bilgisi, kavrama stratejisi, dil 
becerisi, dikkat ve motivasyonunu saymaktad r.    

Ö retmenler ö rencilerin okuduklar n tam ve do ru anlay p 
anlamad klar n kendilerine u sorular sorarak belirlemeli ve uygulamalar na yön 
vermelidir:  a. Okudu u metni ana hatlar yla anlatabiliyor mu?  

b. Metnin ana dü üncesi hakk nda görü bildiriyor mu?  

c. Metinde geçen bilmedi i kelimelerin anlam n sözün geli inden 
ç karabiliyor mu?  

d. Metni farkl bir sonuca götürecek ekilde -yazar gibi- sürdürebiliyor 
mu?  

e. Ana ve yard mc dü ünceler aras ndaki tutarl l k ve di er yönlerden 
metne ele tiri getirebiliyor mu?  

Okuman n nsan Hayat ndaki Önemi ve Ki iye Kazand rd            
Yararlar

 

Sosyal Aç dan: Okuma, insan n dünyas n geni leten, ki ili ini 
biçimlendiren, onu ba kalar na ba layan önemli bir etkendir. Ömür boyunca 
kulland m z en etkili bir ö renme arac d r. Ak ll insan akl n kullanan 
insand r. Çok daha ak ll insan kendi akl n kullanmas n n yan nda ba kalar n n 
akl n da kullanan, ba kalar n n tecrübelerinden yararlanan insand r. Bireyler 
olaylara farkl aç lardan bakabilme ve yorumlayabilme yetene i ile 
kar la abilece i muhtemel olumsuzluklar bertaraf etme yeteneklerini okumayla 
geli tirebilirler. Okuyarak zihinsel yeteneklerimizi geli tirmek ve ba kalar n n 
tecrübelerini ya ant m za transfer etmek önemli bir avantajd r. Okuyan insan n 
dünyaya bak farkl d r. Okuyan insan ya ant s n zenginle tirir. Kendi dünya 
görü ünü sa lam temellere oturtur. nsan okumakla ki ilik kazan r. Okuyarak 
geçmi uygarl klardan haberdar olur, farkl kültürleri tan r, kendi kültürünün 
di er kültürler içinde nas l bir yerde oldu unu görür, de erlendirmelerde 
bulunabilir. lerlemi uygar toplumlarda okuma, geli menin ve ilerlemenin bir 
gere i olarak görülmektedir.  E itim Aç s ndan: Okuma, e itim programlar n n omurgas n olu turur. 
Hemen her derste okuman n önemli bir yeri vard r ve ö renim geni ölçüde 
okumaya dayanmaktad r. Okudu unu tam olarak anlayamayan bir ö rencinin 
ba ar l bir okul hayat oldu u söylenemez. Ö renim büyük ölçüde 
okumaya dayan r.  
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Bugün insanl n ula t bilgi düzeyi binlerce y ll k bir birikimin 

sonucudur. Bu süreç içinde çe itli meslek sahipleri, dü ünürler, bilge ki iler 
deneyimlerinin sonuçlar n yaz ya dökerek ölümsüzle tirmi lerdir. Bu bilgiler 
okunup özümsenecek, geli tirilecek ve gelecek ku aklara aktar lacakt r (Akta ve 
Gündüz, 2004: 18).  

Genel anlamda okuman n insana sa lad daha birçok yarardan söz 
edilebilir. öyle ki:  

a. Okuma sayesinde bireyler hayal kurma güçlerini geli tirirler. 

b. Bireyler duygu, dü ünce ve davran lar n biçimlendirerek çevresiyle iyi 
bir etkile im içerisine girerler. Böyle bireylerin ileti imi güçlü olur. 

c. Okuma, bireyin kendisini a mas n ve toplumla bütünle mesini sa lar. 

d. Okuma, bireylere ufuk kazand r r, çevresinde olup bitenlere farkl bak 
aç lar ndan bakmalar n sa lar. 

e. Okuyan bireylerin ki isel özellikleri farkl d r, liderlik kimli i öne ç kar.  

Anlama e itiminde önemli bir ö renme alan olan okuman n bir ya am 
biçimine dönü mesinde aile ve okullara büyük görev dü mektedir. Uzmanlar, 
okuma al kanl n n kazand r lmas nda ailelerin alaca tedbirler konusunda 
unlar söylemektedirler: 

a. Okumaya belli bir zaman ay rarak aile içinde okuma ortam olu turmak, 

b. Çocu a her gün yüksek sesle bir eyler okuyarak ileti im becerisini 
geli tirmek, 

c. Çocu u zaman zaman kütüphaneye götürerek kütüphaneye gitme 
al kanl kazand rmak, 

d. Sözlük ve ansiklopedi gibi kaynak eserlere ba vurmalar n sa layarak 
bu tür eserlerin kullan m n yayg nla t rmak, 

e. Çocu un günlük tutmas n ; mektup, iir, an , öykü yazmas n ; gezilen 
görülen yerlerle ilgili duygu ve dü üncesini anlatmas n sa layarak onu yazmaya 
özendirmek, 

f. Eve gazete, dergi, kitap vb. getirerek çocu u onlar n renkli dünyas yla 
tan t rmak, 

g. Çocu un okumaya olan ilgisini sürekli takdir etmek ve yeri geldikçe 
ödüllendirmek, 

h. Çocuklar n televizyon izlemesini, bilgisayar kullanmas n iyi ve ciddi 
olarak programlamak.. 

Dökmen (1994: 95-99 ), Okuma Becerisi, lgisi ve Al kanl Üzerine 
Psiko - Sosyal Bir Ara t rma adl ara t rmas n n Öneriler bölümünde okuma 
becerisini, ilgisini ve al kanl n geli tirme konusunda ana babalar ile e itim 
kurumlar ndan beklenenleri öyle s ralam t r:    
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Ana Babalardan Beklenenler 

a. Çocuklar n n iyi bir okuyucu olmas n isteyen ana babalar, her eyden 
önce kendileri okumay al kanl k hâline getirmeli, çocuklar na model olmal d rlar. 

b. Ana babalar, çocuk geli iminin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi 
olmal d rlar. 

c. Ana babalar unu unutmamal d rlar ki, bir insan n yeti kinlikte sahip 
olaca okuma becerisinin temelleri o insan n çocuklu unda at l r. 

d. Ana babalar okuma konusunda çocuklar na rehberlik etmeli, ama 
zorlay c olmamal d rlar. 

e. Çocu u, ya ant s nda önem verdi i konularda kitap okumaya yöneltmek 
yararl olabilir. 

f. Çocuklar, okuduklar ile ilgili duygular n dile getirmekten, tart maktan 
ho lan rlar. Ana babalar çocuklar n, bu payla ma iste ine f rsat vermelidirler. 

g. Çocuk, dinledi i veya okudu u kitab yorumlamaya, canland rmaya 
yüreklendirilmelidir. 

E itim Kurumlar ndan Beklenenler 

a. E itim kurumlar ; ki ilerin okuma becerilerini, okumaya yönelik 
ilgilerini ve kitaba ula ma ve elde etme anslar n art rmak için kütüphaneleri daha 
i levsel k lmal d r.  

b. Ö rencilerin okuma becerilerinin geli tirilmesi konusunda ö retmen, 
kütüphaneci ve üniversiteden ö retim elemanlar n n kat l m yla özel bir program 
haz rlanmal d r. 

c. Ö rencilerin okuma becerilerini geli tirmek için okullarda özel bir ders 
konulmal d r. Ö rencilerin okuma ve anlama kapasitelerini art rmak için okuma 
teknikleri ö retilmelidir. 

d. Ö rencilere metinler okutularak geri bildirim al nmal ve eksikliklerini 
giderebilmeleri için geri bildirim verilmelidir. 

e. lkö retimden üniversiteye kadar tüm ö retim kurumlar nda duvarlara 
birer kitap panosu konulmal , kitap okuyan ö renciler okuduklar kitaplar tan tt 
yaz y panoda sergilemelidir. 

lkö retimin ilk s n flar ndan ba layarak ö rencilere di er dil becerileriyle 
birlikte okuma becerisini de kazand rabilmek için ders içi etkinliklerde farkl içerik 
özelliklerine sahip edebi ürünlerin pedagojik bir malzeme olarak kullan m na özen 
gösterilmelidir. Bu çal malardan baz lar

 

u ekilde s ralanabilir: 

a. Düzeye uygun mani, tekerleme, iir ya da bir yaz n n küme ya da 
s n fça seslendirilmesi, 

b. Düzeye uygun, Türkçenin ustaca kullan ld iirleri ilkelere uygun 
olarak sesli okuma, 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :23 Y l:2007/2 (17-39 s.)  

27

 
c. Deyim, atasözü ve kal pla m sözleri anlama; bunlar n anlamlar n 

oyunla t rma çal malar , 

 

d. Ö rencilerin katk ve kat l mlar yla, düzeye uygun kitaplardan s n f 
kitapl olu turma, 

e. Türkçenin anlat m güzelli ini yans tan düzeye uygun kitaplar n 
tan t lmas , 

f. Ö renci yaz lar n n yer ald , haftal k ya da ayl k s n f gazetesi 
olu turma, 

g. Düzeye uygun ö retici metinlerin dü ünce yönünden yaz l ve sözlü 
olarak de erlendirilmesi, 

h. Düzeye uygun yaz nsal metinlerin dil özellikleri aç s ndan de-
erlendirilmesi, 

i. Düzeye uyun bir metin ile ö retici bir metnin dilsel ve dü ünsel aç dan 
kar la t r lmas , 

j. Düzeye uygun metinlerdeki olaylar n ö renciler taraf ndan 
oyunla t r lmas , 

k. Yörede aç lan kitap sergi ve fuarlar na s n fça gitme etkinlikleri 
düzenleme, 

l. Yöredeki kütüphanelere s n fça gitme ve kütüphaneden yararlanma. 
Ayr ca, 

m. Usta yazarlar n, yörede gerçekle tirdikleri imza saatine kat lma (Sever, 
2004: 20-21), 

n. Ö rencilerin anlama geli tirilmesinde ve çok uyaranl bir ortam 
olu turmada karikatürün kullan lmas (Sever, 2007: 222-229). 

o. lkö retim ikinci kademede yaz m k lavuzu ve sözlükten yararlanma 
çal malar , ansiklopedi ve di er ders d kaynaklar daha ayr nt l tan ma, vurgu 
ve tonlamay peki tirici çal malar, içindekiler, dipnotlar, ön söz gibi ayr nt lardan 
da yararlanma yollar n ö retme (Cemilo lu, 1995: 70) okuma al kanl n n 
kazand r lmas nda önemli yer tutar. 

p. Bir konu may veya bir okuma parças n tüm olarak anlamak, metni 
olu turan sözcüklerin anlam n , cümle içindeki i levini bilmek ve o anlam kavramakla 
mümkün olabilir. Yeni kar la lan sözcüklerin as l ve do ru anlam sözün 
geli inden ç kar l r. Sözcü ün as l anlam bu yöntemle ç kar lam yorsa, sözlük, 
ansiklopedi ve ba ka kaynak eserlerden yararlanma yoluna gidilmelidir.  

Gökalp (1998: 97-105), ders arac l ile bireyde okuma sevgisi ve okuma 
al kanl olu turmaya yönelik etkin olarak kullan labilecek u önerilerde 
bulunmaktad r: 
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a. Öncelikle, okuman n, okula dayal ve k sa süreli, geçici bir i , bir 

ödev olmaktan ç kar p, ya ama ait, uzun süreli ve kal c bir zevk oldu u fikrini 
ve hissini ki ide yaratmak gerekir. Ki i okumay , yemek ve uyumak gibi zorunlu 
bir etkinlik olarak alg lar hâle gelmelidir.  

b. Kitaplarla film, tiyatro, bale, opera, konser, fuar, imza günü, söyle i, 
dinleti vb. etkinliklere kat lmay sa lamak ve sonuçlar n tart mak, kal c etkileri 
olan bir uygulamad r. 

c. Ki ilere kütüphane kullan m al kanl kazand rma daha verimli ve 
ba ar l sonuçlar yarat r. 

d. Ki ilerin süreli yay n takip etme al kanl kazanmalar sa lanmal d r. 

e. Okuma al kanl denince, özellikle kitap (roman ve öykü) okuma 
anla l r. Oysa okuma etkinli inin kapsam bu kadar dar ve s n rl de ildir. An , 
deneme, günlük, gezi yaz s , biyografi, tiyatro ve iir kitaplar , okuma al kanl -
n n kazand r lmas nda kullan lmal d r. 

f. H zl

 

okuma tekniklerinin ö retilmesi gerekir. 

g. Okuman n, bo zaman lar de erlendirme i i de il, ya ama biçiminin 
bir parças ve her zaman n i i oldu u bilinci, çok küçük ya lardan itibaren ki ilere 
verilmelidir. 

h. lk, orta ve yüksek ö retim kurumundaki ö rencilere, kavramakta 
zorlanabilecekleri ciltler dolusu kitaplar içeren listeler yerine k sa, farkl , özgün, 
zevkli, seçkin örneklerden olu an kitap listeleri sunulmal ve kendilerine özgü bir 
edebî seçicilik zevkine ula malar hedeflenmelidir.  

 

Okuman n Di er Dil Becerileriyle li kisi  

Anlama ö renme alan n n önemli bir becerisi olan okuman n ö renme 
alanlar n n di er becerileriyle iç içe bir ili kisi bulunmaktad r. Birey okuyarak veya 
dinleyerek çe itli bilgileri edinir. Edindi i bilgileri kendi kültür birikiminin 
elverdi i oranda yorumlar ve de erlendirmelerde bulunarak farkl ve yeni bak 
aç lar kazan r. Belli bir bilgi seviyesine ula an bireyler, sahip olduklar duygu, 
dü ünce ve bilgileri ba kalar yla payla ma ihtiyac n duyar. te bu a amada 
konu ma ve yazma ö renme alanlar devreye girer. Konu ma ve yazma; okuma, 
anlama, kavrama ve yorumlamayla do rudan ili kilidir. Bir olay ya da dü ünceyi 
anlamadan, konu arak yorum yapmak, fikir yürütmek mümkün de ildir. Bir çark n 
di lilerinin uyum içinde çal mas gibi anlama ve anlatma ö renme alanlar na 
yönelik her bir beceri de di er becerilerin geli imine ve kullan m na katk da 
bulunmaktad r.  Okuman n dinleme ve konu ma ile ili kisi konusunda Yalç n (2002: 97) 
unlar söylemektedir: Konu man n di er becerilerden fark , dinleme ve okuma 

becerisi ile aras nda do rudan bir ilgi olmas ndan kaynaklanmaktad r. Konu ma 
becerisi, ki inin kendisini do rudan ifade etti i; duygu ve dileklerini ba ka 
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kimselere do rudan anlatt ; kendi ba na kullanabilece i de il, ba kalar yla 
payla abilece i bir beceridir. 

Okuyan bireylerin sözcük da arc klar geli mi oldu undan gerek 
okuduklar n ve gerekse dinlediklerini karanl k bir nokta b rakmadan 
anlayabileceklerdir. Söz varl n geli tirmi bir bireyin anlama yetene i de dolayl 
olarak geli ebilmektedir. Okuma al kanl n n kazand rd okuduklar n yans z ve 
ön yarg s z ele al p analiz etme sayesinde yanl anlamalar ortadan kalkar. Okuma 
etkinli i ile okunanlar farkl aç lardan yorumlan p, farkl sonuçlar ç kar labilir. 
Okuyan bireyler anlama, kavrama ve yorumlama yeteneklerinin geli mi 
olmas ndan dolay kar la t klar problemleri daha kolay çözebilirler. 

Ba kalar n n sahip oldu u bilgi ve tecrübeler de okunarak ya da dinlenerek 
transfer edilebilir ve hayatta kullan labilir. Okur kimli ini kazanm ki i, okuman n 
bo zamanlarda yap lan s radan bir i olmad n , okuman n özellikle zaman 
ayr lmas gereken önemli bir etkinlik oldu unun uurundad r. Etkin okur, Türkçeyi 
etkin bir ekilde kullanma becerisine sahiptir. Çok okuyan bir birey her ortamda 
kendini rahatça ifade edebilir. Her insanla rahatça ileti im kurabilir. Okuma 
bireylerde öz güven duygusunu geli tirir. Okur kimli i kazanm bireyler 
kendilerini a m , toplumla bütünle mi tir. Kazanm oldu u çok yönlülük 
sayesinde çevresindeki insanlarla sürekli bir etkile im içerisindedir.  

Okuman n dinleme becerisinin geli mesine katk s yads namaz. Bireyler, 
aktif dinleyici niteli ini okuyarak kazan rlar. Okumay hayat tarz hâline getirmi 
bireylerin aktif dinleme süreleri uzundur. Dinlediklerini analiz edip yorumlayarak 
daha iyi anlayabilirler ve anlad klar n günlük hayatta kullanabilirler.  

Konu mac n n ne demek istedi ini anlamak için etkin ve verimli bir 
dinleme becerisine sahip olunmal d r. Bireyler okumakla elde ettikleri nitelikleri 
dinleme etkinlikleriyle tamamlayabilir, bütünleyebilirler. Dinleme, okuma gibi 
bilgi edinmenin, tecrübe transferinin en önemli yoludur. Dinlemede dikkat süresi 
çok önemlidir. Dinleme al kanl edinmi bir bireyin tahammül gücü yüksektir. 
Etkin dinleme konu mac y cesaretlendirir ve daha etkili bir konu ma yapmas n 
sa lar.   

Okullar m zda En Çok Ba vurulan Okuma Türleri  

Sesli okuma (in at, ezberden okuma, söz korosu - okuma tiyatrosu, soru 
sorarak okuma, tart arak okuma), yar sesli okuma, sessiz okuma, güdümlü 
okuma, seri (h zl ) okuma (anlamland rarak ak c okuma), etkin okuma, ele tirel 
okuma, serbest okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, 
alt n çizerek okuma, tahmin ederek okuma. 

II. Dinleme: Dinleme, dinleyicinin söylenenler aras nda ba lant kurma ve 
ileti im içindeki i levini anlama yetene i (Temur, 2001: 61); i itilenleri anlama 
ve saklama ya da i itilenleri anlama amac yla dikkat harcama (Sever, 1997: 15) 
olarak tan mlanmaktad r. Dinleme, i itilen bir eyin dinleyenler taraf ndan 
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anla lmas d r. Okulda ö renilenlerin büyük bir bölümü dinleme yolu ile 
gerçekle ir. Ö rencilerin okulda ö retmen ve arkada lar n günde 2,5 - 4 saat 
dinledikleri, okul ba ar s n n da ö rencinin dinleme yetene ine s k s k ya ba l 
oldu u görülmektedir (Özbay, 2005: 91-92). Dinleme seslerin ve konu malar n 
zihinde anlamland r ld karma k bir süreçtir. Bu süreç; i itme, dikkat 
yo unla t rma ve anlamland rma a amalar ndan olu maktad r. itme, dinleme 
sürecinin ilk a amas d r. Ancak dinleme, i itmeden farkl olarak dikkat 
yo unla t rma ve anlamland rma gibi zihinsel i lemleri de gerektirir. Bu nedenle 
dinleme, amaçl bir zihinsel etkinliktir. Ö rencilere dinlediklerini zihninde 
canland rma, s n flama, sorgulama, ili ki kurma, ç kar mlar yapma, sonucu tahmin 
etme, özetleme,  de erlendirme ve arkada lar yla payla ma gibi çal malar 
yapt r lmal d r (MEB, 2005 a: 18-19). Dinleme, verilen iletiyi do ru bir ekilde 
anlama, yorumlama ve de erlendirme becerisidir. Görsel ve i itsel araçlar n 
hayat n her alan nda giderek yayg nla mas ve bu araçlar n e itimde kullan lmas 
etkili bir dinleme/izleme e itimini gerekli k lmaktad r (MEB, 2005 b: 6-7). 
Dinleme, bilgi edinmenin, ö renmenin, anlaman n ve ileti im kurman n ba l ca 
yollar ndan biridir. nsan evde, okulda, sokakta, çar da, pazarda...  dinleme 
faaliyeti ile iç içedir. Sosyal hayatta konu ma, okuma ve yazma ne kadar önemli 
ise dinleme de o kadar önemli ve gerekli bir beceridir.  

Temel e itim program nda dinleme becerisi ile ilgili olarak özel amaçlar 
bölümünde u ekilde ifadelere yer verilmi tir: Dinleme, izleme okuma ve anlama 
ile ilgili becerilerini, içinde ya ad klar yurdu, toplumu, dünyay daha iyi 
tan malar , sevmeleri için kullanabilme yöntemini kazand rmakt r.  

Dinlemenin amaçlar konusunda Özdemir (1987; 175-179) ve O uzkan 
(1991:63) unlar dile getirmektedirler: Bir konu man n konusunu, ana fikrini 
bulabilme; ö rencilerin söz da arc n geli tirebilme ve belli bir sorunun cevab n 
bulabilme; konu ma s ras nda konunun anla lmayan yönleriyle ilgili olarak 
konu mac ya soru sormak için söz isteme ve soru yöneltebilme.

 

Dinlemeyi, 
Konu an ki inin vermek istedi i mesaj , pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz 

konusu uyarana kar tepkide bulunabilme etkinli idir.

 

eklinde tarif eden Demirel 
ise, anlama yetene ini geli tirme aç s ndan dinleme e itiminin amaçlar n u 
ekilde s ralanmaktad r: Söylenen sözü konu, zaman, yer, ad vb. kavramlar tam 

anlamak için dinleyebilme; bilgi, dü ünce, haber almak için dinleyebilme, 
dinledikleri aras nda s ra ya da neden sonuç ili kisi kurabilme, dinledi ini 
de erlendirirken ön yarg lardan, ki isel sevgi ve kar tl k duygusundan 
s yr labilme, dinlediklerine kar ho görü duygusu geli tirebilme (Demirel, 1999: 
33-34).  kinci kademede müsamere ve konu ma gibi etkinliklerle konferans, film 
gibi kültürel çal malar dinleme, izleme söz konusudur. Do al olarak s n f 
içerisinde yap labilecek en yayg n dinleme biçimi, Türkçe kitaplar ndaki okuma 
parçalar n n, ö retmen veya bir ö renci taraf ndan okunmas s ras nda s n f n di er 
ö rencilerin sessizce dinlemesidir (Cemilo lu, 1995: 69). Ö renciler  anlat lanlar 
her zaman dinlemeyebilirler, dinleseler bile anlamad klar da olur. Ö renciyi aktif 
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dinleyici hâlinde tutmak, anlat lanlar anlamalar n sa lamak ve yanl 
anla lmalar ortadan kald rmak için etkin dinleme becerisinin kazand r lm olmas 
gerekir. Geri iletimde bulunarak dinlemeye etkin dinleme denilmektedir. Dinleyici, 
söylenenin ne anlama geldi ine odaklan p konu mac n n sözcüklerine, yüz 
ifadelerine, vücut hareketlerine dikkatini vermelidir.  

Dinleyen ki inin, dinledi inden anlad n n ne oldu unu geri iletim 
yoluyla belirtmesi etkin dinleme olarak aç klanmaktad r (Özer, 1996: 57-58). 
Etkin dinlemede mesaj alan ki i gönderen kadar etkin olmaktad r. Al c n n 
duydu u mesaj geri göndererek do ru anlad n ve söyleneni i itti ini göstermesi 
(Cihangir, 2004: 41) etkin dinlemenin varl n gösterir. Etkin dinleme; sessiz 
izleme; empati kurarak konu an n duygu ve dü üncelerini anlamaya çal ma; 
dinlerken söz ve davran larla ortaya konulan kap aralay c lar vas tas yla konu an 
yüreklendirme ve kendini konu an n yerine koyma ile gerçekle ebilir. 

Dinlemeyle ilgili çal malar n verimli olabilmesi için unlar n yap lmas 
gerekir: Dinleyicinin, dinleyi nedenini iyi bilmesi; dikkatini konu ulan n üzerine 
toplamas ; konu mac ya bakarak konu may anlamak için çaba göstermesi; önemli 
noktalar not almas ; not al rken nedenlere ve örneklere özel bir yer ay rmas ; 
söylenenlerin kendi ya ant ve gözlemleriyle ilgisini ara t rmas

 

dinlemede verimi 
art r r (Özdemir, 1987: 168-169).  Anlat mda yaz tahtas , harita, çizelge gibi görsel 
araçlar n kullan lmas dinlemeye yard mc olur (Özbay, 2005: 91-92). Derslikte 
ö renciler birbirlerini görecek biçimde -i itme sorunu ya da özrü olan çocuklar ön 
s rada- oturmal d r. Ö retmen ders anlat rken ya da soru sorarken çocuklar n 
kendisini rahatça görebilecekleri  bir yerde durmal d r. Dinlemeye a rl k verilen 
çal malar, ö rencilerin yo un olmad klar bir zamanda yap lmal d r. Dinleme 
çal malar s ras nda derslik içinde tam bir sessizlik sa lanmal d r (Kavcar, 1998: 
46-47).  

lkö retimde Dinleme Becerisinin Geli tirilmesine Yönelik Etkinlikler 

Sever (2004: 11-12), Dinleme beceri ve al kanl kazand rabilmek için, 
ö retme-ö renme sürecinde hangi çal malara yer verilebilir? ba l alt nda u 
bilgilere yer vermektedir: lkö retimde, birinci s n ftan ba layarak ö rencilere 
dinleme beceri ve al kanl kazand rma sürecinin temel ilkesi, bu becerinin edi-
nilmesine yönelik çal malar n di er dilsel becerilerin (konu ma, okuma, yazma) 
kazand r lmas etkinlikleriyle bütünle tirilmesi olmal d r. Bu temel dü ünce 
ekseninde, dinleme beceri ve al kanl n n bili sel, duyu sal ve devini sel boyutlu 
davran lar ders içi ve d ö retme-ö renme etkinlikleriyle ö rencilere 
kazand r labilir. Bu etkinliklerden baz lar u ekilde s ralanabilir: 

a. Günlük ya amda dinleme-konu ma sürecini örneklendiren çe itli 
ya am durumlar n n (selamla ma, kar l kl konu malar, telefon görü mesi vb.) 
ö renciler taraf ndan s n f ortam nda oyunla t r lmas ve her oyunla t rman n din-
leme ilkeleri aç s ndan de erlendirilmesi. 
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b. Düzeye uygun bir oyun ya da filmin ilkelere uygun olarak izlenmesi, 

olay n ö renciler taraf ndan kendi cümleleriyle özetlenmesi. 

c. zlenen bir film ya da oyunda geçen olay n resimlerle anlat lmas na 
yönelik çal malar yap lmas , 

d. Düzeye uygun bir metnin (masal, iir, öykü, makale, deneme vb.) ilkelere 
uygun olarak okunmas , ö rencilerin kendi cümleleriyle sözlü ve yaz l olarak 
özetlemeleri. 

e. Ö rencilere klasik müzik dinletilmesi (10' ya da 15'). "Dinlenilen müzik, 
sizlerde hangi duygu ve dü ünceleri olu turdu, sizlere neler ça r t rd ?" sorusunun 
ö renciler taraf ndan sözlü ya da yaz l olarak yan tlanmas . 

f. Düzeye uygun sanatsal ya da kültürel içerikli bir radyo ya da televizyon 
program n n ilkelere uygun olarak dinlenmesi ve program n konu ma - dinleme 
ilkeleri aç s ndan de erlendirilmesi... 

Özbay (2001: 9-15), okullar m zda dinleme al kanl n n kazand r lmas 
için u uygulamalar  önermektedir:   

a. Dinleme e itimi çok küçük ya ta (ana okullar nda) ba lat lmal ve her 
kademedeki ö retim kurumlar nda sürdürülmelidir. lkö retimin birinci s n f nda, 
okumaya haz rl k devresinde ö rencilere i itti ini ay rt etme becerisi geli tirecek 
baz al t rmalarla ilk dinleme al kanl klar kazand r labilir. Çocuklar n ya ve 
ilgilerine uygun hikâyeleri yüksek sesle okumas , okunanlar üzerinde konu ulmas , 
basit dramatizasyon faaliyetleri, çocuklar m z n çok erken ya larda dinleme 
becerisi kazanmalar na yard mc olacakt r.   

b. Küme çal mas , tart ma, ö retmenin aç klamalar na imkân veren bir 
ö renme ortam , film ve tiyatro seyrettirme, e itsel kollarda görev verme, 
konferanslara kat lma...vb. birer dinleme  e itimi f rsat olarak görülmeli ve 
de erlendirilmelidir. 

c. Ö retmen e itim teknolojisinden mutlaka yararlanmal d r. Ö retim 
araçlar ndan baz lar iyi dinleme al kanl kazand rmada ö retmene yard mc 
olabilir. Sesleri ayr t rma e itiminde kullan labilecek i itsel araçlardan radyo ve 
teyp ile görsel-i itsel televizyon ve videodan yararlan labilir. 

d. Ö retmenin çocuklar n seviyelerine uygun, ilgi çekici bir metni s n fa 
getirip yüksek sesle okumas ve metinle ilgili sorular cevapland rmalar n istemesi 
dinleme becerisini geli tirecektir. Çünkü ö renciler metinden soru sorulaca n 
bildi i için dikkatle dinleyeceklerdir. 

e. Bir ba ka çal ma da dilin kal plar n dinleterek anlama becerisi 
kazand rma faaliyetidir. Ö renci metni okurken ya da dinlerken üstü kapat lm 
kal plar , ekleri, kelimeleri tamamlar. Böylece kal b ö renmi olur. Ö retmen 
Metni okuyorum, metindeki eksik yerleri siz tamamlayacaks n z. deyince bütün 

s n f dinleme merkezini psikolojik olarak haz rlar
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Ö retmenler içinde bulunduklar çevrenin imkânlar ölçüsünde iir 

dinletileri, kaynak ki ilerden an dinleme çal malar , ö rencilerin ba ndan geçen 
olaylar anlatmalar , konuyu bütünleyen CD, film ya da belgesellerin dinletilip 
izletilmesi gibi etkinlikler düzenleyebilirler. 

Dinlemede Güçlük Yaratan Etmenler 

Ö renciler dinleme yetene i bak m ndan farkl l klar ba ta olmak üzere 
baz çevresel etkenler de dinlemenin amac na uygun gerçekle mesini 
etkilemektedir. O uzkan (1991: 72) dinlemeyi olumsuz etkileyen etmenleri u 
ekilde s ralamaktad r: itme gücünün yetersizli i, sözcük da arc n n fakirli i, 

dinleme al kanl n n kazan lmam olmas , konu an n giyini i ve davran lar yla 
ilgilenmek, konu man n yap ld yere ve dinleyici toplulu una yabanc olmak, 
konu an n sesini i itememek ya da kendisini görememek, konu ma ortam n n s cak 
ya da so uk olmas , oturulan yerde rahat edememek vb. 

Dinlemenin Di er Dil Becerileriyle li kisi 

Dinleme dikkat ve irade i idir. Eylemin gerçekle mesi için insan n 
iradesiyle seçme yapmas  ve seçerek dinleyebilmesi için sesler aras ndaki fark 
h zla kavrayabilecek bir yetene e ula mas gerekiyor. Onun içindir ki dinleme , 
dört temel dil becerisi aras nda say l yor. Dinleme olmadan öteki beceriler 
geli emiyor (Özbay, 2001: 9-15). Konu ma ile i itmeyi, dolay s yla dinlemeyi 
birbirinden ay rmak pek mümkün de ildir. Dinleme olmadan sa l kl bir konu ma 
olmayaca gibi, i itme kusurlar olan insanlar n konu malar da mümkün 
olamamaktad r (Ünalan, 1999: 67). Konu ma ve dinleme birbirinden ayr 
dü ünülemeyecek iki beceridir. yi bir konu man n iyi bir dinleme becerisiyle 
kazan labilece i herkes taraf ndan bilinmektedir.   

Dil konusunda son y llarda yap lan tart malar, dinleme, konu ma, okuma 
ve yazma becerilerinden herhangi birinin geli mesinin di erlerinin geli iminde de 
etkili olup olmayaca konusunda yo unla maktad r. Dinleme ve okuma ile 
konu ma ve yazma becerileri birbirini desteklemekte ve birbirini etkilemektedir 
(Yang n, 2002: 43). Dinleme becerisi, konu ma, okuma ve yazma gibi di er 
alanlara temel olu turur. Çocuklar dil edinme sürecine dinleme ile ba larlar. 
Dinleyerek ö renen ö renciler, bu becerilerini bir ö renme arac olarak hayatlar 
boyunca kullan rlar. Bu nedenle ö rencilerin dinleme becerileri erken ya larda 
geli tirilmelidir (MEB, 2005 a: 18-19). Dilin formasyonunun dört alt becerisi 
içinde en çok kullan lan dinleme becerisidir. Ancak dinleme becerisinin e itimi 
di er üçüne göre daha az önemsenir. Bu yan lg n n temel sebebi, dinleme 
becerisini do u tan kazand m z dü üncesidir. Oysa son y llarda yap lan 
ara t rmalar günlük hayatta ileti im konusunda kar la lan güçlüklerin ba nda 
do ru dinleme al kanl n n kazan lmamas n n geldi ini göstermektedir.  

Konu ma becerisi ile dinleme becerisi aras nda do rudan bir ili ki 
bulunmaktad r. Bunun ba l ca sebebi, konu man n birden fazla ki i aras nda olmas 
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ve taraflar n birbirlerini dinlemek zorunda olmalar d r. Dinleme olmadan konu ma 
olmayaca gibi, dinleme becerisi geli memi olan insanlar n güzel konu malar da 
mümkün olmamaktad r (Yalç n, 2002: 123). 

Konu ile ilgili olarak yap lacak dikte çal mas ö rencilerin dinleme 
becerilerini geli tirebilecek önemli bir etkinliktir. Türkçe derslerinde okunan ya da 
anlat lan bir konu ile ilgili ö rencilerin yorumlar n sözle ya da yaz l olarak 
istemek temel dil becerilerinin geli mesine yard mc olmaktad r. 

Okunan metinlerin anla lmas ve o metinle ilgili sorular n do ru bir 
ekilde cevapland r lmas , dinlemenin niteli ini ortaya koymaktad r. Bir dilin temel 

becerileri olan okuma, dinleme, konu ma ve yazma becerileri birbirini etkilemekte 
ve bütünlemektedir. Çünkü Türkçe dersi uygulamalar bir bütünlük içinde 
yürütülmekte ve bir ders saati içinde bile okumadan dinlemeye, konu madan dil 
bilgisi kurallar na kadar birçok konuya de inilmektedir. Dil bilgisi için ayr bir ders 
saati ayr lmay p konulara i leni in seyrine göre yer verilmesindeki yakla m da 
bundan kaynaklanmaktad r. 

Çevremizdeki insanlarla sa l kl bir ileti im kurma, konu ma ve dinleme 
becerimizi kullanmadaki performans m za ba l d r. E er kar dakinin ne 
söyledi ini tam olarak anlayam yorsak verece imiz cevap da tam olarak do ru 
olmayacak ve ileti imde s k nt lar ya anacakt r. Dinlenileni yanl anlama ve 
yorumlama da ileti im sorunlar na yol açabilmektedir. Dinlenilenleri anlay p 
yorumlad ktan sonra kar m zdakilere tam ve do ru olarak aktaramama da ileti imi 
olumsuz yönde etkiler. leti imde sorun ya amamak için anlat lanlar iyi anlamak 
ve aktar lacak bilgileri tam ve do ru iletmek gerekir. 

Okullar m zda En Çok Ba vurulan Dinleme Türleri 

Ele tirel dinleme, yarat c dinleme, bilgi edinmek ya da dinlenmek için 
dinleme, kat l ml dinleme, kat l ms z dinleme/izleme, not alarak 
dinleme/izleme, seçici dinleme, ele tirel dinleme, yarat c dinleme/izleme, 
kendini konu an n yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma, özde le me), 
grup hâlinde dinleme/izleme

  

Anlama Becerilerinin Kazand r lmas nda Metnin Yeri ve Önemi  

Metinlerin de eri okurda olu turaca ça r mlarla da ilgilidir. 
Okuyucunun okuduklar nda kendinden bir eyler bulmas ve metnin okuyucuyu 
dü ünmeye sevk etmesi, metnin de erini ortaya koyan önemli kriterlerin ba nda 
gelmektedir. Bilgi veren metinden çok, de i ik dü ünme tarz na ortam haz rlayan 
metin, edebî metin olarak nitelendirilebilir. Metinler okutulduktan sonra 
ö rencilerin görü lerini ifade etmelerine f rsat tan nmal , metinde savunulan 
görü ün mutlak olmad ifade edilmelidir. Ö rencilerin, okunan her metnin 
sonunda duygu, dü ünce ve hayallerini ifade etme imkân n bulabilmeli, metinle 
ilgili yorum ve de erlendirmeler yapmal d r. 
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MEB Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 22.09.1981 tarih ve 172 

Say l karar yla kabul edilen lkö retim Okulu  6-7-8. S n f Türkçe Program nda 
Türkçe dersinin bir bilgi dersi olmaktan çok ifade ve beceri dersi oldu u, 
ö rencilerin zihin ve ruh geli iminde ba ka hiçbir dersle ölçülemeyecek kadar 
önemli rolü oldu una i aret edilerek öyle denilmi tir: Türkçe dersleri, ö rencinin; 
güzel metinlerin zevkini tadarak duygusunu ve Türk diline olan sevgisini; türlü 
metin incelemeleriyle do ru karar verme yetene ini ve okuma çal malar yla 
dü ünme gücünü geli tirecektir (MEB, 2000: 10).  

Türkçe derslerinin yürütülmesinde, sadece ders kitaplar ndaki metinlere 
ba lan p kal nmamal d r. Çünkü o metinler, farkl

 

bölgelerdeki her ö renci için 
ayn düzeyde ilginç olmayabilir ve dolay s yla ö rencileri okumaya kar istekli 
k lmayabilir. Oysaki, Türkçe dersinin hedeflerine ula abilmesi, büyük ölçüde 
ö rencilerin okumaya kar istekli k l nmas na ba l d r (Tekin, 1980: 55). Akyol 
(2003: 53), ders kitaplar d na ç karak farkl materyaller üzerinde okuman n, 
ö rencilerin yeni fikirler elde etmesine, sahip oldu u de erleri tan mas na ve farkl 
kültürleri anlamas na katk

 

sa layaca n  belirtmektedir. 

Ö retmenler anlama becerilerinin kazand r lmas nda kullanacaklar 
edebiyat ürünlerini seçmede ve i lemede duyarl davranmal d rlar. Ö rencilerin 
metinde geçen günlük ya amla ilgili unsurlar sezme ve bunu kendi cümleleriyle 
ifade etmeleri, dilin anlama ve anlat m gibi temel becerilerinin kazand r lmas nda 
büyük öneme sahiptir. Metinleri dilsel ve içeriksel aç dan de erlendirmede nesnel 
dil ba nt lar belirlendikten sonra, metnin anlam ba nt lar n ö renciler bulmal d r 
(Özdemir, 1991: 20-22). Anlama becerilerinin geli tirilmesi etkili bir ileti im ve 
amaca uygun bir e itim için büyük önem ta r. Bireyin çevresiyle ileti imi anlama 
becerisinin geli mi li iyle do ru orant l d r. Yine ö renim gören bir ki inin 
okuldaki ba ar s da okuma ve dinleme becerilerinin geli me durumuna ba l d r.  

K l ç (2002: 61), Bir Metni Farkl Bir ekilde lemenin Anlama Düzeyine 
Etkisi adl ara t rmas nda ilkö retim Türkçe derslerinde anlama e itimine yönelik 
çal malarla ilgili u önerilerde bulunmaktad r:  

a. lkö retim  Türkçe derslerinde ö rencilerin anlama düzeylerini 
geli tirmek için s n fta metin i lenmelidir.  

b. Metin i lenirken bilinmeyen kelimelerin özelliklerine göre kelime 
ö retimi metin i lenmeden önce olmal d r.  

c. bireysel okuma çal mas na a rl k verilmeli, ö rencilerin bireysel 
okumayla anlama düzeylerini geli tirmeleri sa lanmal d r. 

Metin Arac l yla Okuma Becerisini Geli tirme  

Anlayarak okuma yetene inin geli tirilmesinde metni sorulara 
ba layarak incelemenin önemli bir katk s vard r. Bu sorular, metnin 
okunmas ndan önce, metnin okundu u s rada ve metnin okunmas ndan sonra 
sorulacak sorular olmak üzere üçe ayr l r. Okumaya ba lamadan önceki sorular n 
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amac , ö rencilerin üzerinde çal acaklar parçaya ilgilerini çekmek, onlar 
okumaya haz rlamakt r. Okuma s ras nda sorulacak sorular, okuman n sesli ya 
da sessiz olu una göre de i iklik gösterir. Bununla birlikte, okuman n bu 
evresinde sorulacak sorular n amac , metnin daha iyi anla lmas n sa la-
maktad r. Okuman n bitiminde sorulacak sorular ise metnin yorumlanmas , 
ele tirilmesi ve de erlendirilmesine yönelik sorulard r. Bu sorular n ö retmen 
taraf ndan önceden haz rlanmas , okuma etkinli inin de i ik evrelerinde 
ö rencileri dü ünmeye, görü lerini bildirmeye ve tart maya özendirici bir 
yakla m içinde sorulmalar uygun olur (O uzkan, 1991: 91).  

Metni Anlama - Kavramada Soru ve Soru Sorma Yöntemi  

Ö rencilerin okudu unu anlama, yorumlama ve ele tirme yetisini 
kazanmas nda sorular etkili birer araçt r. Sorular n dü ündürücülü üne, 
ö rencilerin dikkatlerini okunan parça üzerinde toplayabilmesine, onlar n 
yaratma ve ele tirme güçlerini harekete geçmesine ba l d r. Bu yönden bugün 
modern okuma kitaplar na seçilen parçalar n ö renciler taraf ndan iyice 
anla lmas n sa lamak için her parçadan sonra çe itli sorulara yer 
verilmektedir. Sorular, anlam kurman n en etkili araçlar ndand r (Akyol, 2003: 52). 
Bir metni sorular sorarak anlama ve kavrama çal mas

 

yap labilir. Sorulacak 
sorular n metinle ilgili bilgileri aç a ç kar c nitelik ta mas gerekir. Özdemir 
(1987: 144-145), O uzkan n yukar da belirtti i görü üne yak n bir 
anlay la metnin anla l p kavranmas ve yorumlanmas için sorular n üç 
a amada soruldu unu ifade etmektedir:  

1. Metni Okutmadan Önce Sorulacak Sorular: Ö rencilerde 
okutulacak parçaya kar ilgi uyand rma, onlar n ya ant lar ile okunacak 
parça aras nda ba lant kurma, ö rencileri okumaya haz rlama amac vard r.  

2. Sessiz Okuma Sorular : Bilinen bir gerçektir ki ilk okuma daima 
sessiz yap l r. Okuman n amac anlam kavramad r. Kavrama i i  belirli 
sorulara cevap arama ile kolayla r ve kendili inden gerçekle ir.  

3. Metnin Sessiz Okunmas ndan Sonra Sorulacak Sorular: Sorular, 
yaz n n ana ve yard mc fikirleri buldurmaya yönelik olmas yan nda anlam n 
yorumlanmas na, yazar n amac n n bulunmas na, ileri at lan dü üncelerden bir 
sonuç ç kar lmas na olanak sa layarak ö rencilere k lavuzluk yapmal d r. 

Ö rencilerin okuduklar n anlamalar , yorumlamalar , okuduklar ndan 
bir sonuç ç karmalar anlayarak okuman n temel ilkesidir. Ö rencilerin 
okuduklar n anlamalar için okunan parçan n özelliklerine göre yer, kahraman, 
zaman ve çevre gibi ögeler iyi kavranmal d r.  

Ö rencilerin okuduklar n anlamalar geni ölçüde onlar n söz 
da arc n n zenginli i ile ilgilidir. Ö rencilere, metinde geçen anahtar 
kelimelerden birer örnek verilerek anlam haritas olu turmalar na imkân tan mak 
hem metnin daha iyi kavranmas na yard mc olacak, hem de onlar n söz 
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varl n n artmas n sa layabilecektir (Keçik ve Suba , 2001: 161). 

Metin Arac l yla Dinleme Becerisini Geli tirme  

Birey, ö renmeye dinleyerek ba lar. Dinleme s ras nda ve sonras nda 
ö rencilerin, soru sorarak ve sorulan sorulara cevap vererek aktif kat l mlar , 
dinledi ini anlama becerisinin geli imini art rmaktad r. lkö retimde dinleme 
becerisini geli tirmeye yönelik baz

 

teknik ve uygulamalar u ekilde s ralanabilir 
(Özbay, 2001:12-14; 2003: 97-102):   

a. Ö retmen çocuklar n seviyelerine uygun, ilgi çekici bir metni s n fta 
sesli olarak okuyarak, okudu u metnin ana ve yard mc fikirleri ile ilgili sorular 
yönelterek dinleme becerisinin geli tirilmesine çal abilir. 

b. Dramatizasyon ve tart ma içeren bir ö renme ortam içerisinde 
ö rencilerin dinleme becerisi geli tirilebilir. Okunan ve dinlenen eylerin ferdî 
olarak veya gruplar hâlinde canland r lmas yla, çocuklar m z n güzel, do ru, 
ak c ve etkili konu abilme becerisinin geli mesine katk da bulunuldu u gibi, 
sosyal hayatta önemli bir yeri olan dinleme becerisini geli tirmeye de yard mc 
olunur. c. Dil kal plar n dinleterek anlama becerisi kazand rma çal mas . Bu 
tür bir uygulamada ö retmen, baz dil kal plar n n silindi i bir metni ö rencilere 
da t r. Ö rencilerden, metni okurken kal plar ya da ekleri tamamlamalar n ister. 

d. Dinleme e itiminde yap labilecek çal malardan birisi de müzik 
parçalar n n tamamlanmas etkinli idir.  

e. Küme çal malar , dikte çal malar , kulaktan kula a söylenen 
kelime ve cümle oyunu

 

dinleme e itimi için yararlan labilecek önemli 
etkinliklerdendir.  

f. Ça m zda görsel ve i itsel araçlar h zla geli mekte ve e itimde s k bir 
ekilde kullan lmaktad r. Ö rencilerin dinleme becerilerinin geli tirilmesinde, 

radyo ve teyp gibi i itsel araçlar n yan s ra televizyon ve bilgisayar gibi görsel-
i itsel araçlardan da etkili bir ekilde faydalanmak gerekir. 

 

Sonuç 

Bilgiye ula ma, ula lan bilgiyi günlük ya amda kullanarak hayat 
kolayla t rma ve kar la labilecek olumsuzluklar önceden sezerek önlemler alma 
vb. nitelikler anlama becerisini etkili bir biçimde kullanabilmeyle elde edilir. 
Bireylerin çevresindekilerle etkili bir ileti im kurabilmeleri, sosyal, kültürel ve 
e itim ortamlar nda ba ar l olabilmeleri için anlama becerisini kazanmalar gerekir. 
Çünkü, hayat n istenilen düzeyde sürdürülebilmesi, anlama yetene inin belli bir 
düzeyde geli mi olmas n gerekli k lmaktad r.  

Bu denli önemli bir i leve sahip bu yetene i geli tirmenin en etkin yolu, 
okuma ve dinleme becerilerini edinerek ya ama hâkim k lmakt r. Ö rencilerin hem 
ö renim hayatlar nda hem de meslek hayatlar nda ba ar l olmalar , okuma ve 
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dinleme becerilerini amaçlanan düzeyde edinmelerine ba l d r. Bu bak mdan 
okullar m zda ö retmenler ö rencilerin bu becerileri edinmeleri ve günlük ya amda 
etkin bir biçimde kullanmalar n n alt yap s n olu turmal d rlar. Özellikle Türkçe 
derslerinde ö rencilerin anlama, kavrama, yorumlama, ele tirel dü ünme, kendini 
ifade etme, do ru ve çabuk karar verme, ileti im vb. üst düzey becerilerini 
geli tirmeye yönelik etkinliklere önem verilmelidir. 
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