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Özet  
Bu ara�tırmanın amacı, okudu�unu anlamaya katkısı oldu�u, bilimsel çalı�malarla 

saptanan okudu�unu anlama stratejileri hakkında bilgi vermektir. Bu amaç do�rultusunda da 
okudu�unu anlama ve okudu�unu anlama stratejilerine ili�kin hem yurt içi hem yurt dı�ında 
yapılmı� olan yüksek lisans ve doktora tez çalı�maları ile di�er kuramsal kaynaklara imkânlar 
ölçüsünde ula�ılmaya çalı�ılmı�tır. Ula�ılan kaynaklar incelenmi� ve okudu�unu anlama 
stratejilerinin dört ana ba�lık altında toplanabilece�i belirlenmi�tir. Ara�tırmada okudu�unu anlama 
stratejileri; okuma öncesi, okuma esnası ve okuma sonrasında i�e ko�ulan stratejiler ile tüm okuma 
sürecinde i�le ko�ulan bütüncül okudu�unu anlama stratejileri alt ba�lıkları altında toplanmı�tır. 
Okuma sürecinin tamamında, bir veya birden çok ders saatinde i�e ko�ulabilen bütüncül okudu�unu 
anlama stratejileri ayrı ba�lıklar halinde anlatılmı� ve bu stratejilerin genel ve ayırt edici özellikleri 
açıklanmaya çalı�ılmı�tır.  

Anahtar Sözcükler: Okuma, Okudu�unu Anlama, Okudu�unu Anlama Stratejileri 
 
Abstract 
The purpose of this research is to give information about reading comprehension 

strategies, where it has been proved that these strategies help reading comprehension. For this 
purpose, both domestic and foreign master and doctorate studies and other theoretical sources about 
reading comprehension and reading comprehension strategies have been tried to be reached as 
much as possible. The reached sources have been investigated and it is decided that the reading 
comprehension strategies can be divided into four main titles. The strategies named as ‘reading 
comprehension strategies during research’ have been divided into subtitles as; before reading 
strategies, during reading strategies, after reading strategies and strategies during whole reading. 
Then, during whole reading process, the total reading comprehension strategies studied in one or 
more than one lecture have been explained in different titles and it has been tried to explain general 
and discriminative properties of these strategies.           

Keywords: Reading, Reading Comprehension, Reading Comprehension Straegies.  
 
 
Giri� 

�nsano�lu var oldu�u günden bu yana varlı�ı, ya�amı, ya�adı�ı evrende olup biten olayları 
anlamaya, açıklamaya ve yorumlamaya çalı�maktadır. Bilimsel ara�tırmaların temel hareket noktası olan 
bu çaba bir çe�it okuma ve anlama etkinli�i olarak bütün hızıyla günden güne devam etmektedir. Okuma 
etkinli�i, insano�lunun bilgi kapasitesini artıran, dü�ünce ve inançlarına �ekil veren, ona ki�ilik 
kazandıran etkin bir süreçtir. Bu süreç bireyin biyolojik, psikolojik, fizyolojik özelliklerinin etkin bir 
bütünlük içinde çalı�tı�ı dü�ünsel bir etkinliktir. Bu etkinli�in özünde “anlama” hedefi vardır. Okuma 
sürecine ili�kin farklı, ama temelde anlamaya dayanan birçok tanım yapılmı�tır:  

Okuma; ba�langıcı, geli�im a�amaları ve sonucu olan bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir. 
Türkçe ö�retim programında okuma süreci, görme, algılama, seslendirme, anlama, beyinde yapılandırma 
gibi göz, ses ve beynin çe�itli i�levlerinden olu�an karma�ık bir süreç olarak nitelendirilir. Bu sürecin 
i�leyi�i de �u �ekilde açıklanmaktadır: Okuma sürecine çizgi, harf ve sembollerin algılanmasıyla 
ba�lanmaktadır. Algılama i�leminin ardından dikkat yo�unla�tırılarak, kelime ve cümleler anla�ılmakta, 
ilgi duyulan ve gerekli görülen bilgiler sunulmaktadır. Seçilen bilgiler sıralama, sınıflama, sorgulama, 
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ili�ki kurma, ele�tirme, analiz–sentez yapma, problem çözme ve de�erlendirme gibi zihinsel i�lemlerden 
geçirilmektedir. ��lenen bilgiler ön bilgilerle birle�tirilmekte ve metinde sunulan görsellerden de 
yararlanılarak yeniden anlamlandırılmaktadır. Anlamlandırmada ö�rencinin ilgisi, güdülenmesi, okuma 
amacı, dil bilgisi ve okuma deneyimleri de etkili olmaktadır (MEB, 2005: 20).  

Akyol’a (2005: 3) göre okumanın gerçekle�ebilmesi için okuyucu her �eyden önce sözcü�ü 
tanımalıdır. Sözcü�ün tanınması, okuyucunun zihinsel sözlü�ünü kullanması yoluyla 
gerçekle�ebilmektedir. Sözcüklerin yanlı� veya yetersiz tanınması durumunda da zincirleme bir �ekilde 
cümleler, paragraflar ve bir bütün olarak metin yanlı� anla�ılmakta veya anla�ılamamaktadır. Okuma 
esnasında anlamlandırılan sözcük ve cümleler sürekli belle�e yerle�mekte ve burada okuyucu ön 
bilgilerini de kullanarak ilgileri do�rultusunda bütünün anlamını elde etmeye çalı�maktadır. Elde edilen 
anlam, uzun süreli belle�e yönlendirilerek okuma ve anlama gerçekle�mektedir (Akyol, 2005).  Yeni bir 
anlam olu�turma etkinli�i olarak kabul edilen okuma süreci Sever’e (1995) göre a�a�ıdaki süreçleri 
kapsamaktadır: 

• Okuma bir ileti�im sürecidir. 

• Okuma bir algılama sürecidir. 

• Okuma bir ö�renme sürecidir. 

• Okuma bili�sel, duyu�sal ve devini�sel boyutlu bir süreçtir. 

Yukarıda belirtilmi� olan okuma süreçleri sonunda ö�rencilere a�a�ıdaki özelliklerin 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 

• Sözcükleri tanıma, anlama,  

• Söz varlı�ını geli�tirebilme,  

• Okudu�u metni anlamlandırabilme,  

• Okudu�u metni de�erlendirebilme,  

• Ele�tirel bir bakı� açısı geli�tirebilme,  

• Okuma etkinli�ini ya�amın bir parçası hâline getirebilme,  

• Okuma yoluyla dü�ünce ufkunu geli�tirme, 

• Metinler gibi varlık ve olayları da ele�tirel bir gözle okuma,  

• Bilgiye dayalı entelektüel yapısıyla, toplumsal sorunları görebilme ve onlara çözüm 
üretebilme becerisi kazanma.  

Okumayı, yazılı metinden anlam çıkarma ve metindeki bilgileri yakla�ık olarak yorumlama 
becerisi olarak tanımlayan Grabe ve Stoller (2002, 13) okumanın amaçlarını yedi ba�lık altında 
toplamaktadır: 

• Temel bilgileri incelemek için okuma 

• Metinleri hızlıca yüzeysel olarak gözden geçirme amaçlı okuma 

• Bilgileri bütünle�tirmek ve tamamlamak için okuma 

• Metinden bir bilgi ö�renme için okuma 

• Yazma gereksinimini kar�ılama için okuma 

• Okuma parçasını ele�tirme ve de�erlendirme için okuma 

• Genel olarak anlamayı sa�lamak için okuma 

Okuma sürecinin temel amaçları Green ve Pretty (1971: 467) tarafından a�a�ıdaki �ekilde 
belirlenmi�tir: 
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• Sözcükleri tanıma,  

• Sözcüklerin anlamını bulma, 

• Okunan materyali düzeyine uygun kavrama ve yorumlama, 

• Anlamlı bir �ekilde sesli veya sessiz okuma,  

• Okuma materyallerini akıcı ve uygun hızda okuma,  

• Okumadan zevk alma ve okuma alı�kanlı�ı kazanma,  

• Okuma yoluyla zengin ve çe�itli ya�antılar sa�lama, 

• De�i�ik türde yazılmı� metinleri okumaktan zevk alma, 

• Okuma yoluyla bireysel ilgi ve gereksinimlerini kar�ılama yetene�i kazanma  

 

Demirel ve �ahinel (2006: 83) de okuma ö�retiminin amaçlarını �u �ekilde sıralamaktadır: 

• Do�ru, sürekli ve anlayarak okuma becerisi kazanabilme,  

• Sözcük hazinesini geli�tirebilme,  

• Okumanın bilgi kazanımı yollarından biri oldu�unu kavrayabilme,  

• Do�ru ve güzel bir dille yazılmı� metinleri anlayarak anlatım gücünü geli�tirmek, 

• Okumayı zevkli bir alı�kanlık hâline getirebilme. 

Ünalan (2001: 86) ise okuma çalı�malarının amaçlarını a�a�ıdaki �ekilde belirtmektedir: 

• Hızlı, do�ru, sürekli ve anlamlı okuma,  

• Okunan metni do�ru ve çabuk anlama,  

• Bo� zamanlarını kitap okuyarak de�erlendirme,  

• Seviyeye uygun iyi kitap seçebilme,  

•  Kelime hazinesini zenginle�tirebilme,  

• Kitap okumanın en sa�lıklı, en ucuz ve en kolay bilgi edinme yollarından biri oldu�unu 
kavrama, 

• Do�ru ve güzel Türkçe ile yazılmı� edebi metinler okuyarak anlatım gücünü geli�tirme. 

Yukarıda farklı biçimlerde dile getirilmi�, ancak aynı hedefe odaklanan açıklamalardan 
hareketle, okuma ö�retiminde temel amacın, okuduklarını anlayan, onlara tepkide bulunma yetene�ine 
sahip ve bu yetene�i her okuma eyleminde etkin bir �ekilde kullanan okuyucular yeti�tirmek oldu�unu 
söylemek mümkündür. Okuma etkinli�i okuyucu ile yazar arasında gerçekle�en, okuyan ki�inin zihinsel, 
duyu�sal ve ruhsal geli�imine katkı sa�layan bir ileti�im sürecidir. Bu süreçte metin aracılı�ıyla yazarın 
aktardı�ı dü�ünceler, okuyucunun öz bilgileriyle yeniden �ekillenir. Okuma sürecinde amaç, ö�rencinin 
ki�ili�ini geli�tirme, ya�adı�ı toplumla sa�lıklı ili�kiler kurmasını sa�lama, ö�renciye ça�ının gerektirdi�i 
bilgi ve donanımı sa�lamaktır. Özet olarak okumada amaç, yerel ve evrensel yorumları ve açıklamaları 
kapsayan yazarın dü�üncelerini, mesajlarını etkile�imli bir biçimde anlama ve anlama becerisini 
geli�tirme iste�i olarak nitelendirilebilir (Ocasion, 2006: 7). 

Okuma, ö�renme için ba�vurulan temel bir strateji oldu�undan hemen hemen e�itimin her 
a�amasında ve türünde ö�retmenlerin geli�tirmeleri gereken bir beceridir (Bullock, 1975; Akt: Wellington 
& Osborne, 2001: 41). Okuma, geli�imle ile ili�kili olan bir ya�am becerisi, ya�am kalitesini artıran bir 
etkile�im yöntemi olarak kabul edilebilir. Okuma duyu�, etkile�im, algılama, deneyim, dü�ünme, 
ö�renme, ça�rı�ım, etkileme ve yapılandırma süreçlerini kapsayan çok yönlü kompleks bir süreçtir (Kent, 
2002: 22).  
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Okumada temel amaç okudu�unu anlama ve bu yolla anlama yetene�ini geli�tirmedir. 
Okudu�unu anlama, yazılı bir materyalden anlam çıkarmayı ve ayrıntıları kavramayı gerektiren, daha 
ilkö�retim düzeyinden itibaren ö�rencilere kazandırılması gereken temel dil becerilerinden biridir (Rose 
ve di�. 2000: 55). Okudu�unu anlama becerisi okuyucunun yazılı dildeki sembolleri tanıma ve 
algılamasına, dilsel bilgisine, zihinsel becerilerine ve dünya ile ilgili becerilerine dayanır. Bunların 
ötesinde, okuyucunun isteklili�i, okumaya ilgisi, yargıları, okuma amacı ve okumanın gerçekle�ti�i ortam 
da okudu�unu anlama düzeyini etkilemektedir (Akyol, 2005: 3).  

Okudu�unu anlama, anlamayı gerçekle�tiren oldukça karma�ık, hızlı, alı�ılagelmi� birçok 
dengeli ve uyumlu yetene�i içinde barındıran, akıcı okuyucular için kolay ve zevkli görünen üst düzey bir 
anlama becerisidir (Grabe & Stoller, 2002: 29). Okudu�unu anlama, hem metindeki bilgiler hem de 
okuyucunun yorumlarını kapsayan, yazarın vermek istedi�i mesajların mantıksal olarak yapılandırıldı�ı 
etkin bir süreç olarak tanımlanabilir (Radoyevic, 2006: 14). Okuma sürecinin esas hedefi olan okudu�unu 
anlama, okuyucunun etkin ve bilinçli bili�sel çabasını gerektiren kompleks bir süreç olarak betimlenir. 
Okudu�unu anlama, okuyucunun önceki bilgileri, okuma amaçları, metnin türü ve do�ası ile ili�kili, 
etkile�imli ve dinamik bir süreçtir (Kent, 2002: 22). Bu süreç, dü�ünme süreçleri, metinsel içerik ve 
okuyucunun önceki bilgileri, beklentileri ve okuma amaçları arasında ba�lantı sa�layan bilinçli dü�ünme 
yoluyla gerçekle�ir. Buna göre okudu�unu anlamada amaç, okuyucunun dü�ünce geli�imini in�a etmek, 
yapılandırmaktır (Block, 2004: 2).  

Okudu�unu anlama bir metindeki sözcük veya kavramları seslendirme veya ezberleme de�ildir; 
yazıya geçirilmi�, anlamlandırılmı� sözcük, kavram, cümle, paragraf veya metinlere can verme, bunları 
algısal veya yargısal birtakım i�lemlerden geçirerek i�levselle�tirme, yeniden anlamlandırma i�lemidir 
(�engül ve Yalçın, 2004: 39). Güne�’e (2004: 59) göre okudu�unu anlama, yazının anlamını bulma, onlar 
üzerinde dü�ünme, nedenlerini ara�tırma, sonuçlar çıkarma ve de�erlendirmeden ibaret olmakla birlikte; 
inceleme, seçim yapma, karara varma, çevirme, yorumlama, öteleme, analiz–sentez yapma ve 
de�erlendirme gibi zihinsel faaliyetleri de içine almaktadır. Okudu�unu anlama, okuyucunun kendi 
bilgilerini yazarınkilerle kar�ıla�tırması ve onun görü�lerinden kabul edip etmedikleri hakkında bir 
yargıya varmasıdır (Kantemir, 1995: 26). 

Akıcı bir okuma becerisine sahip oldu�u varsayılan okuyucunun okudu�u metni anlayabilmesi, 
sözcükleri çok hızlı bir biçimde kodlayarak anlamlandırmasını, metinde sunulmu� olan ana dü�ünceleri 
belirleyici güçlü bir beceriyi ve sınırlı bir zaman dilimindeki okuma sürecini etkili bir biçimde 
yönlendirebilmesini gerektirir (Grabe & Stoller, 2002: 14).  

Okudu�unu anlama süreci kendi içinde belirli a�amaları barındırmaktadır. Bu a�amalar 

a- Anlamı Bulma a�aması, anlamı kavrama ve de�erlendirme a�amalarının temelini 
olu�turmaktadır. Bu a�amanın da kendi içinde alt basamakları vardır: 

• Kelimenin anlamını bulma 

• Cümlenin, paragrafın ve yazının anlamını bulma  

• Mecaz kelime ve cümlelerin anlamını bulma 

• Dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarının rolünü bilme 

b- Anlamı Kavrama düzeyi de kendi içinde a�a�ıdaki basamakları içermektedir: 

• Anlamı çevirme, anlamı �ekil, kroki, resim ve sembollerle ifade etmektir. 

• Anlamı yorumlama, anlamı bireyin kendi sözcük ve cümleleriyle ifade etmesi ve 
açıklamasıdır. 

• Öteleme ise, anlamdan sonuç çıkarma, özetleme, anlamı geni�letme vb. etkinlikleri 
içine alır.  

c- Anlamı De�erlendirme, okudu�unu anlamanın son a�amasıdır. Bu a�ama da kendi içinde 
a�a�ıdaki basamakları barındırır.  

• Anlamı analiz etme, yazıda ileri sürülen kaynak ve delillerin analizini yapmaktır. 
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• Anlamın sentezini yapma, yazıya ili�kin sentezler yapmaktır. 

• Anlamı de�erlendirme, yazıdaki dü�ünce ile okuyucunun dü�ünceleri arasında 
kar�ıla�tırmalar yapmak ve sonuca ula�maktır (Güne�, 2004: 61- 62). 

Okudu�unu anlama süreci oldukça kompleks bir süreç oldu�undan bu süreci daha do�ru ve tam 
bir �ekilde betimlemek için birbirinin ko�ulu olan süreçlerin belirlenmesi gerekir. Bu süreçlerden hiçbiri 
tek ba�ına okudu�unu anlamayı tanımlayamaz; ancak bir bütün olarak akıcı bir okumanın gerektirdi�i 
do�ru bir anlamayı sa�layabilir. Okudu�unu anlamayı sa�layan bu süreçler amaçlı, etkili, etkile�imli, 
stratejik,  esnek, de�erlendirici, hızlı, kavrayıcı, ö�renici, dilbilimsel süreçler olarak betimlenebilir (Grabe 
& Stoller, 2002: 17).  

Demirel ve �ahinel (2006, 89), iki ayrı çaba gibi görünen “okuma” ve “anlama”nın aslında 
birbirine neden – sonuç ili�kisi ile ba�lı oldu�unu belirterek, anlayarak okumanın birinci a�amasını iyi 
okumak, ikinci a�amasını da yazıyı kavramak olarak gösterirler. 

Braten ve Samuelstuen (2004) yaptıkları bir ara�tırmada okudu�unu anlama üzerinde 
okuyucunun önceki bilgilerinin önemli bir etkiye sahip oldu�unu, önceki bilgilerin okudu�unu anlamayı 
sa�layacak strateji ve teknikleri belirlemeye yön verdi�ini belirlemi�lerdir. Bu noktadan hareketle, önceki 
bilgilerle okudu�unu anlama arasında do�rusal bir ili�ki oldu�unu söylemek mümkündür (Ocasio, 2007: 
27). 

Ö�rencilerin okudu�unu anlama becerilerinin geli�iminde etkili olan önemli bir faktör de 
i�birlikli okumalardır. Ö�renciler, kendileriyle anlama düzeyleri e�it / benzer olan di�er bireylerle 
etkile�im içinde oldukları sosyal ortamlarda gerçekle�en i�birlikli okumalarla en iyi ö�renmeleri 
gerçekle�tirebilirler. Okudu�unu anlamayı geli�tirmede i�birlikli ö�renmeler, bir e�le veya küçük 
gruplarla kullanılabilir. Vygotsky’e (1986) göre tüm ö�renmelerde oldu�u gibi okudu�unu anlamada da 
sosyal etkile�imlerin, bireyler arası ö�renmelerin büyük katkısı vardır. Ona göre okudu�unu anlamada, 
ö�rencilerin dü�ük okuma becerisinden üst okuma becerisi düzeyine ula�malarında sosyal etkile�imlere 
gereksinim vardır. Çünkü ö�renciler sosyal etkile�imler yoluyla akranlarından veya ö�retmenlerinden 
ö�renirler. Grup etkile�imi sayesinde ö�rencilerin okuduklarına ili�kin analiz – sentez yapma, 
de�erlendirme gibi daha üst düzey dü�ünme becerilerini sadece bilgiye dayalı kavrama becerisinden daha 
çok kullandıklarına inanmaktadır (Boyan, 2002: 14). ��birlikli ö�renme ortamları sayesinde ö�renci, daha 
kompleks ve karma�ık metinleri kolaylıkla anlayabilir, bu tür metinlerle ilgili soruları kolaylıkla 
yanıtlayabilir.  

Okudu�unu anlama, okuma sürecinin hedef varı� noktasıdır. Okudu�unu anlama, okumanın 
sadece bir ürünü de�il, aynı zamanda metnin anlamını yapılandırma, metni anlamlandırma sürecidir. 
Okudu�unu anlama, okuma parçası üzerinde etkin ve bilinçli bili�sel çaba gerektiren bütüncül bir süreç 
olarak görülür.  Bu interaktif ve dinamik süreçte, metnin türü ve do�ası kadar, okuyucunun önceki bilgi 
ve deneyimleri, okumaya yönelik amaçları da önemli bir yer tutar (Kent, 2002: 22). Okuma 
ara�tırmacıları, okudu�unu anlamada okuyucunun becerileri ve ön bilgileri üzerine odaklanmı�lardır.  
Okuma becerileri ile; temel okuma ve dil becerileri, sözcük tanıma, kelime bilgisi vb. konular 
kastedilmektedir.  

Okuyucunun kendine özgü ön bilgilerle donanmı� olarak metinle kar�ı kar�ıya geldi�ini savunan 
yapılandırmacı yakla�ım, bireysel geli�im ve yorumlamaların önceki deneyim ve bilgilere dayandı�ını 
savunur (Pressley, 2001: 159). Bu dü�ünceden hareketle, ö�rencilerin okudukları metni, yazarın 
amaçlarından veya ö�retmenin bakı� açısından farklı bir biçimde anlamlandırabileceklerini veya 
yorumlayabileceklerini de söylemek mümkündür. Okuma etkinli�i, okuyucu ile metin (yazar)  arasındaki 
bir etkile�im olarak kabul edilebilir. Bu etkile�im esnasında �ekillenen yeni dü�ünceler, hem metinden 
hem de okuyucunun ön bilgilerinden etkilenir (Pressley, 2001:176). Pardo’ya göre okudu�unu anlama, 
okurun metin ile etkile�imi sırasında metnin içeri�i ve iletisi ile kendinde var olan bilgi ve becerilerini 
bütünleyerek anlamı yapılandırma sürecidir (Özaslan, 2006: 15). Cooter ve Flynt’e göre okudu�unu 
anlama üç temel düzeyde gerçekle�mektedir: 

a. Açık metin düzeyinde daha çok hatırlamaya ve do�rudan bulmaya dayanan bilgi 
düzeyinde ö�renmeler gerçekle�ir 

b. Örtülü metin düzeyinde okur metinde verilen bilgileri yorumlar.  
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c. �ema temelli metin düzeyinde okuyucunun, okudu�u metni, kendinde var olan bilgi, 
deneyim ve de�erlerden yararlanarak, onlarla kar�ıla�tırarak anlamlandırması söz konusudur ( Pardo, 
2004, Akt: Özaslan, 2006: 16). 

 
Okudu�unu Anlama Stratejileri  

Ö�rencilerin okudu�unu anlama kapasitelerini geli�tirmenin, sınıf ö�retmenlerinin esas bir 
u�ra�ı oldu�unun farkında olan e�itmenler yıllarca bu amaca ula�mak için birçok strateji, yöntem veya 
teknik önermi�, ara�tırmı�, do�rulamı� ve uygulamı�tır. Ö�rencinin okudu�unu sa�lıklı bir biçimde 
anlayabilmesi için okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrasında etkin olması, birçok strateji ve 
tekni�i kullanabilmesi önemlidir.  �yi bir okuyucu okuma öncesinde bir amaca sahiptir, metni gözden 
geçirir, ana hatlarıyla tarar, metinde nelerden söz edildi�i hakkında hipotezler ileri sürer. Okuma 
esnasında metni ba�tan sona kadar okur.  Bazen okumalarını tekrarlayabilir, okudu�u metinle ilgili notlar 
alabilir, okuduklarıyla ilgili ileri sürdü�ü tahminlerini kontrol eder. Metinle ilgili özetlemeler yapar, 
metinde ileri sürülen dü�ünceleri ara�tırır,  kendi ön bilgileriyle kar�ıla�tırır, yazarla kendi dü�ünceleri 
arasında kritikler, çözümlemeler, yorumlamalar yapar. Okuma boyunca metnin temel özelliklerini 
gözlemler. Okuma esnasında metinde kar�ıla�tı�ı problemleri tanımlar. Anla�ılmayan sözcükler, 
cümleler, paragraflar için tekrarlı okumalar yapar, farklı etkinliklerle karanlık noktaları aydınlatmaya 
çalı�ır. Okuma boyunca okudu�u metni de�erlendirir, metin hakkında kararlar verir, metnin iyi ya da kötü 
yazıldı�ı konusunda dü�ünce ileri sürer, okuyucuların ilgisini çekecek nitelikte bir eser olup olmadı�ını 
belirlemeye çalı�ır.   

Okuma sonrasında iyi bir okuyucu seçici tekrarlı okumalarla metnin genel anlamını, 
dü�üncelerini özetlemeye çalı�ır. Metinle ilgili yansımalar yapar. Metinden gelecekte nasıl 
yararlanılabilece�ini, metnin kendisine neler kazandırdı�ını dü�ünür.  

Anlam kurma, yapılandırma olarak tanımlanabilecek okuma süreci yukarıda da belirtildi�i gibi, 
kendi içinde okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası a�amalarını barındıran etkin bir süreçtir. Bu 
a�amalar birçok yazar tarafından temelde benzer etkinliklerle belirtilmi�tir. Genelde okuma süreci 
etkinlikleri a�a�ıdaki sıralamayla özetlenebilir:  

1- Okuma Öncesi Etkinlikler 

a) Göz gezdirme  

b) Okuma için amaç olu�turma / hedef belirleme  

c) Ön bilgileri okuma ortamına getirme  

d) Görsel ö�eler ve ba�lıklardan hareketle, metnin konusuna ili�kin tahminler için beyin 
fırtınası yapma  

 

2- Okuma Sırasında Yapılabilecek Etkinlikler  

a) Akıcı bir �ekilde okuma  

b) Anlamayı kontrol etme  

c) Yardımcı stratejileri kullanma  

d) �rdeleme  

e) Not alma  

f) Okunanları canlandırma  

3- Okuma Sonrasında Yapılabilecek Etkinlikler  

a) Özetlemeler yapma  

b) Sentezler yapma  
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c) Çözümleme ve de�erlendirmeler yapma  

d) Ana dü�ünce ve yardımcı dü�ünceleri belirleme 

e) Kavram haritaları, tablo ve grafikleri olu�turma  

f) Sorular sorma, yanıtlama ve olu�turma 

g) Yansıtıcı dü�ünmeyi sa�lama (Akyol, 2006: 483). 

Yukarıda belirtilen etkinlikler sonucu gerçekle�en anlama; okunan metnin anlamını bulma, 
bulunan anlamlar üzerinde dü�ünme, sebep sonuç ili�kileriyle çözümleme, sonuç çıkarma ve 
de�erlendirme biçimidir Okudu�unu anlama süreci içinde inceleme, seçim yapma, karar verme, çevirme, 
yorumlama, öteleme, çıkarsama, analiz, sentez ve de�erlendirme gibi etkinlikler bulunmaktadır (Güne�, 
2004: 60).  

Demirel’e göre bir metni anlayarak okuyabilmek için a�a�ıdaki yöntemlerden yararlanılmaktadır 
(Demirel ve �ahinel, 2006: 89): 

• Yazıda ele alınan konuyu belirlemek  

• Anlamı bilinmeyen sözcüklerle, anla�ılmayan cümle ve paragrafları saptamak 

• Anafikri bulmak  

• Yardımcı fikirleri bulmak  

• Metnin genel dü�ünce ve anlatım yapısını belirleme 

• Metin anla�ılmadı�ında okuma hızını azaltma. 

Okudu�unu anlama etkin bir süreçtir. Dü�ünme süreçleri, metinsel içerik, okuyucunun bilgisi, 
beklentileri ve okuma amaçları arasında ba�lantılar sa�layan bilinçli, zihinsel etkinlikler aracılı�ıyla 
sürdürülür.  Okudu�unu anlama etkinliklerinde temel amaç,  okuyucunun dü�ünce geli�imini in�a 
etmektir. Böylece okuyucu anlayarak okuyabilir, bili�sel betimlemelerini yapabilir,  ba�kalarıyla ileti�im 
kurdu�unda yeni ö�renmeler, anlamalar ortaya koyabilir (Block, 2004: 2). 

Okudu�unu anlama stratejileri, anlamanın güçle�ti�i durumlarda, ö�rencinin akademik 
konulardaki performansını geli�tirebilen bili�sel araçlar olarak tanımlanır (Piloneita, 2006: 27). 
Okudu�unu anlama stratejileri okudu�unu anlamayı geli�tiren yapılandırmacı süreçlerin etkin bir parçası 
olarak kullanılır. Etkili okuyucular, anlamı yapılandırmak için okuma öncesi, okuma esnası ve sonrasında 
okudu�unu anlama stratejilerini kullanırlar. Aynı �ekilde etkin ö�retmenler de metin sürecini geli�tirici 
stratejileri kullanmada ve okuma amacına dayalı stratejilerin kullanımını anlamada ö�rencilerine yardım 
ederler. Anlamı yapılandırma, ö�rencinin okuyabilece�i, ön bilgilerini, problem çözme ve tahmin yapma 
becerilerini kullanarak yanıtlayabilece�i metinlerle etkile�im içinde olmayı gerektirir. Etkin okuyucular 
okudu�unu anlamada etkindirler, okudukları metinden yeni anlamlar yapılandırabilmek için ön bilgilerini, 
de�i�ik  strateji ve teknikleri i�e ko�arlar. Okuma süreci, rüzgarın toprak üzerindeki etkili esmesine 
benzer. Rüzgar topra�ın üzerindeki kiri ve tozu yalnızca toprak izin verdi�i kadar kaldırır. Okunan bir 
metnin anla�ılması ve yorumlanması da ancak okuyucunun ön ö�renmeleri ve deneyimleri el verdi�i 
ölçüde gerçekle�ir (Pressley, 2001: 158). 

Okudu�unu anlama stratejileri; etkin, yetenekli olmaya, kendi kendini geli�tirmeye, bilinçli 
okumaya katkı sa�layan, ö�renilebilen yöntemlerdir.   

Okudu�unu anlama stratejileri gösteri, model olma veya rehberlik etme yoluyla metin okuma 
sırasında kullanılabilir. Ö�retmen veya ö�renci olsun bir metni okuyan kimse, bu yöntemleri ö�rendi�i ve 
uyguladı�ı zaman ikinci ki�ilerin yardımı olmaksızın etkili bir biçimde metinle (yazarla) etkile�im 
kurabilir (Pressley, 2001:  177). Trabasso ve Bouchard (Pressley, 2001: 176) da okudu�unu anlama 
düzeyini yükselten kavrama stratejilerini on iki ba�lık altında toplamı�lardır: 

• Kavramayı izleme  

• Grafikler, örgütlemeler, �emalar olu�turma 
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• Etkin dinleyici olma  

• Zihinsel benzetmeler, semboller kullanma 

• Belleksel ö�retim yapma  

• Ön bilgileri kullanma  

• Soru yanıtlama  

• Soru üretme  

• Öykü yapısı olu�turma  

• Özetleme  

• Sözcük bilgisi ö�retimi 

• Çoklu geçi� stratejisi  

 

Okudu�unu anlama becerilerini geli�tirirken a�a�ıdaki noktalara dikkat edilmelidir: 

1- Okuma aktif bir süreçtir. �yi okuyucular, okudukları zaman yazara sorular sorar. Bazen 
okunan metin aracılı�ıyla okuyucu �a�ırtılır ve karı�ıklı�ı çözmek için çaba sarf eder.  Bu çabanın 
sonucunda, okuyucunun önceki bilgileri ve deneyimleriyle de �ekillenen özgün yorumlamalar ve anlamlar 
do�ar.  

2- �yi okuyucular, okudukları zaman önceki bilgilerle ili�kilendirme, metnin ana 
dü�üncesini ortaya çıkarma, sorgulama, yapılandırıcı zihinsel semboller kullanma, özetleme gibi birkaç 
dü�ünme stratejisini ili�kilendirerek kullanırlar.  

3- Ö�rencilere okudu�unu anlama stratejilerini ö�retmenin en iyi yolu, onları ö�rencilere 
geni� bir zaman diliminde teker teker ö�retmektir. Bunun için ö�retmenler, her bir strateji örne�i için 
zengin bir çe�itlilikte metinler kullanmalı, ardından ö�renciler her bir strateji ile ilgili uygulamaları yine 
zengin metin örnekleriyle gerçekle�tirmelidir.  Bu etkinlikler ö�retmenin te�viki ve ö�rencinin öz 
düzenlemeleriyle, ö�renci stratejileri uygun bir �ekilde kullanıncaya ve okudu�unu anlama becerileri 
istenen düzeyde geli�inceye kadar devam etmeli.  

4- Ö�rencilerin okudu�unu anlama becerilerini geli�tirmenin önemli bir adımı da 
ö�retmenlerin bu stratejileri uzmanlıkla kullanabilmesidir. 

5- Okudu�unu anlama stratejileri, ö�renciler mükemmel edebiyat örnekleriyle 
kar�ıla�tırılarak i�e ko�ulmalıdır.  

 

Okudu�unu anlamayı artıran stratejiler dört ana ba�lık altında toplanabilir: 

1- Okuma öncesinde i�e ko�ulan stratejiler 

2- Okuma esnasında i�e ko�ulan stratejiler 

3- Okuma sonrasında i�e ko�ulan stratejiler 

4- Okuma sürecinin tümünde i�e ko�ulan stratejiler 

Yukarıda verilmi� olan stratejiler a�a�ıdaki �ekilde tablola�tırılabilir: 
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Tablo 1. Okudu�unu Anlama Stratejileri 

Stratejinin 
��e Ko�uldu�u Zaman Stratejiler 

Okuma 
Öncesinde ��e Ko�ulan 

Stratejiler 

 

 

• Okuma Amacını Açıklama  

• Ö�renciye Parçanın Ba�lı�ına, Basım Tarihine, Yazara Bakarak Ve 
Parçayı Tarayarak Konusunu Tahmin Etmesine Yardım Etme 

• Ba�lı�a Bak – �ncele – Anahtar Sözcüklere Bak – Okuma Parçasına 
Tekrar Bak – Öykü /Kavram Haritası Hazırla (TELLS) 

• Ö�retim Öncesi Sözcük Bilgisi 

• Kavram Haritaları Ve Öykü Haritası Aracılı�ıyla Kavramları 
Önceden Ö�retme 

• Okunacak Materyali Dikkatlice Seçme Ve Bazı Ölçütler 
Do�rultusunda Ö�rencinin Okuma Parçasını Seçmesine �zin Verme 

Okuma 
Sırasında ��e Ko�ulan 

Stratejiler 

 

• Akıcı Ve Sürükleyici Okumayı Sa�lama 

• Öyküleyici Metinler �çin Öykü Haritasını Dikkate Alma 

• Açıklayıcı Okuma Parçaları �çin Taslaklar Ve Çalı�ma Rehberi Kullanma 

• Açıklayıcı Metinler �çin Stratejik Not Almayı Uygulama 

• Açıklayıcı Metinler �çin Zaman Çizelgeleri Ve Akı� �emalarını Kullanma 

• Karı�ık Planlar, Tablolar Yapma 

• Öyküleyici Metinler �çin Görseller Kullanma 

Okuma 
Sonrasında ��e 

Ko�ulan Stratejiler 

• Her Türlü Metin �çin Özetleme Yapma 

• Soru- Cevap �li�kisini Kullanma  

Okuma 
Sürecinin Tümünde 
��e Ko�ulan Stratejiler 

 

• Stratejik Not Alma  

• GSOYBY: Gözleme, Sorma, Okuma, Yansıtma, Bakmadan 
Cevaplama, Yeniden Gözden Geçirme (SQ4R) 

•  Çoklu Geçi� Stratejisi (Multipass) 

• Kar�ılıklı Ö�retim (Reciprocal  Teaching) 

• Ne Biliyorum? Ne Ö�renmek �stiyorum? Ne Ö�rendim? (K-W-L) 

• ��birlikli Stratejik Okuma (Collaborative Strategic Reading) 

• Kavram Haritaları Ve Grafik Örgütlemeler (Concept Map And 
Graphic Organizers) 

•  �TS Okudu�unu Anlama Stratejisi (Coop- Dis-Q)    

• T�ÖD Okudu�unu Anlama Stratejisi (POSSE)  

Kaynak: (Daly Iıı, E.J. Chafouleas, S. Skınner, C.H. 2005: 112) 

 

Okudu�unu anlama becerilerini geli�tirmede dersin tümünde bir bütün olarak i�e ko�ulan 
a�a�ıdaki stratejilerden söz etmekte yarar vardır: 
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Stratejik Not Alma 

Stratejik not alma, okumanın her üç a�amasında da kullanılabilmektedir.  Bu stratejide, 
okumadan önce materyalin konusunun ne olabilece�i tahmin edilir. �kinci a�amada, ö�renciler okumaya 
ba�ladıkları zaman, sınıflayıcı ve gruplayıcı notlar alırlar. Bu a�ama, okuma parçasındaki bölümlerin 
örgütlenmesinde ve bölümler arasındaki ili�kilerin belirlenmesinde ö�rencilere yardım etmek için 
düzenlenir. Yapılan kısa özetlemeler, ula�ılmak istenen anahtar dü�üncelerle ili�kilidir. Dü�ünceleri 
düzenleme ve örgütleme, bütün okuma süreci boyunca tekrarlanır. Okuma süreci tamamlandı�ında 
ö�renciler konunun ana noktalarını /dü�üncelerini maddeler hâlinde listeler. Okuma sonrası özetleme 
etkinlikleri metin için genel bir bakı� sa�lar.  

 

GSOYBY: Gözleme, Sorma, Okuma, Yansıtma, Bakmadan Cevaplama, Yeniden Gözden 
Geçirme (SQ4R) 

GSOYBY (SQ4R), özellikle açıklayıcı ve betimleyici metinlerde kullanılmak için düzenlenmi� 
bir stratejidir. Özellikle bilgilerin anlamlandırılmasını ve hatırlanmasını sa�layıcı bir strateji olarak 
kullanılır. Ö�renci ilk ba�ta okuma parçasını gözden geçirir, daha sonra gözden geçirme esnasında 
okudu�u ana ba�lık ve alt ba�lıklar hakkında sorular düzenler.  Bu a�ama ö�rencilerin önceki bilgilerini 
hatırlayıp kullanmalarını ve okuma amaçlarını belirlemelerine imkan sa�lar. Bundan sonraki a�amada 
okumaya geçilir. Ö�renci okuma esnasında, okuma öncesinde hazırladı�ı soruları, sözlü, yazılı veya 
sessiz bir �ekilde yanıtlayabilir. Yansıtıcı dü�ünmeyle, okuma parçasından edinece�i bilgileri, okuma 
amacını, beklentisini belirler.  Okumanın ardından ö�renci okuma parçasının kesin konusunu belirlemek 
ve önceden olu�turulmu� soruları yanıtlamak için sözel veya yazılı anlatım yapar. Bu a�amada ö�renci 
kitabı kullanmadan soruları yanıtlamalıdır.  Tüm cevaplamaların ardından, ö�renci konuyu özetlemek 
için okuma parçasını bir daha gözden geçirir, anlayamadı�ı veya hatırlayamadı�ı, cevaplamakta güçlük 
çekti�i yerleri yeniden okuyarak kalan soruları da tekrar cevaplar.  

 

Çoklu Geçi� Stratejisi (Multipass) 

Çoklu geçi� stratejisi, GSOYBY (SQ4R) tekni�iyle benzerlik gösteren bir stratejidir. Bu strateji, 
birbirini izleyen gözlem (tarama), inceleme ve çözme temel becerilerini kapsamaktadır. Bu her üç beceri, 
metni gözden geçirme aracılı�ıyla gerçekle�en üç alt ba�lık olarak dü�ünülebilir.  

Birinci geçi�te ö�renci, metnin ana dü�üncesini ve yapısını belirlemek için ba�lıkları, giri� 
paragraflarını, görsel ö�eleri ve paragraf özetini okuyarak metni gözden geçirmek ister.  

�kinci geçi� olan inceleme, ö�rencinin okuma parçasını ba�tan sona kadar okuyarak, parçadan 
özel bilgiler edinmesine yardım eden dört adımı içerir. Adımlara ba�lamadan önce ö�renci, parçada 
hatırlamaya ili�kin en önemli gerçeklerin neler olabilece�ini görmek için parça sonundaki kavrama 
sorularını okumaya te�vik edilir. Birinci adımda metinsel ipuçları aranır, ikinci adımda metinsel 
ipuçlarına sorular aracılı�ıyla dönülür; üçüncü adımda önceden olu�turulmu� soruları yanıtlamak için 
metin okunur, gözden geçirilir, dördüncü adımda kitaba geri dönmeksizin sorular yanıtlanır.  

Üçüncü ve son geçi� olan çözümleme, kavramayı gözleme tekni�i olarak düzenlenmi�tir. Bu 
adımda ö�renci, okuma parçasının sonundaki tüm soruları yanıtlar (Dally, Chafouleas ve Skinner, 2005: 
132). 

Kar�ılıklı Ö�retim (Reciprocal  Teaching) 

Palincsar ve Brown (1984)  tarafından geli�tirilmi�, içerisinde, özetleme, tahmin, sorgulama ve 
açıklama gibi okudu�unu anlamayı güçlendiren stratejileri barındıran kombine bir stratejidir. Palincsar ve 
Brown’ın ara�tırmasında, ö�renciler metinle ilgili soruları sormada ö�retmenin rolünü de üstlenmektedir 
ve ö�renciler grup içinde kar�ılıklı ö�retimde metni kavramaya yönelik kontrol amaçlı performans 
sergilemektedirler. (Mastropieri & Scruggs, 1997: 209). Kar�ılıklı ö�retim, ba�tan ba�a sorgulama 
merkezli, okudu�unu anlamayı güçlendiren birle�ik dört adımdan olu�ur. �lk adım soru olu�turmadır. 
Burada ö�renciler öncelikle ana dü�ünce ve destekleyici dü�üncelere ili�kin sorular olu�turmaktadır. 
Ardından metnin konusunun veya olayların ne olabilece�i tahmin edilir, tahminlerden sonra konunun 
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içeri�ini özetleme çalı�maları yapılır. Özetleme çalı�masının ardından, ö�renciler tekrar sorulara dönerek, 
metinle ilgili tüm belirsizlikleri ve sorunları giderici yanıtlar verir.  Kar�ılıklı ö�retim, soruları sorma ve 
yanıtlamada modelleme ve örnek olma yoluyla ö�rencilerin tüm ders boyunca bireysel ve grup olarak 
çalı�mayı gerektirir (Taffy ve di�er. 2007: 4).  Kar�ılıklı ö�retim okudu�unu anlama stratejisi, ö�retmenin 
ö�retme- ö�renme sürecinde sunu� yapmasından çok, model olmasıyla gerçekle�mektedir.  

 

Ne Biliyorum? Ne Ö�renmek �stiyorum? Ne Ö�rendim? (K-W-L) 

KWL, Ogle (1986) tarafından geli�tirilen bir okudu�unu anlama stratejisidir. Ö�rencinin okuma 
i�leminden önceki bilgilerle okuma sonrasında elde etti�i bilgileri arasında ba�lantı kurması, düzenleme, 
bütünle�tirme ve özetleme yapabilmesini sa�lar. KWL stratejisi, ö�rencilerin okuduklarını 
hatırlamalarında, kavramları ve sözcükleri gözden geçirmelerinde, önceki bilgiyi aktif hâle 
getirmelerinde, ünite ve konu bitiminde ö�rencilerin ne ö�rendiklerini de�erlendirilmelerinde, bütün bir 
sınıf olarak, grupça veya bireysel olarak kullanılabilir (Camp, 2000).  KWL stratejisiyle etkinliklere 
ba�lamadan önce üç sütunlu bir tablo hazırlanır. KWL stratejisiyle ö�renciler beyin fırtınasıyla konu 
hakkında bildikleri tüm bilgileri ortaya çıkarırlar. Bu bilgiler, K sütununda kaydedilir. Ondan sonra 
ö�renciler konu hakkında ö�renmek ve bilmek istediklerine ili�kin soru listelerini hazırlarlar. Bunlar da 
W sütununda kaydedilir. Okuma esnasında veya sonrasında ö�renciler W tablosundaki soruları 
yanıtlarlar. Yanıtlamalar tamamlandıktan sonra L sütununda kaydedilir.  

KWL okudu�unu anlama stratejisi daha sonraları birçok ara�tırmacı tarafından geli�tirilmi� ve 
farklı �ekillerde KWHL (Ne biliyorum? Ne Ö�renmek �stiyorum? Nasıl Ö�rendim? Ne Ö�rendim?), 
KWLS (Ne biliyorum? Ne Ö�renmek �stiyorum? Ne Ö�rendim? Hâlâ Ne Ö�renmek �stiyorum?) 
kullanılmı�tır (Johnson, 2006: 81). 

 
��birlikli Stratejik Okuma (Collaborative Strategic Reading) 

��birlikli stratejik okuma, i�birlikli ö�renme anlayı�ı içinde olu�turulmu� karma bir okudu�unu 
anlama stratejisidir. Bir bütün hâlinde i�lenen do�rudan ö�retim derslerinden sonra, ö�renciler farklı 
düzeylerdeki ö�rencilerden olu�turulmu� heterojen gruplara da�ıtılır. Böylece i�birlikli stratejik okumanın 
tüm a�amalarında ö�renciler birbirlerinin eksi�ini tamamlayabilirler. ��birlikli okuma stratejisinin temel 
a�amaları �unlardır:  

1- Ön bilgileri hareket geçirecek ön izlemeyi yapma,  

2- Okumayı izleme ve sözcük hazinesini geli�tirme,  

3- Ana dü�ünceleri , temel dü�ünceleri belirleme,  

4- Özetleme yapma ve konuya ili�kin sorular olu�turma (Sundheim, 2006: 16).  

 

Kavram Haritaları ve Grafik Örgütlemeler (Concept Map and Graphic Organizers) 

Ö�rencilerin okudu�unu anlama düzeylerini geli�tirmek amacıyla ba�vurulan okudu�unu anlama 
stratejilerinden biri de kavram haritaları ve grafik örgütlemeler yapmadır. Kavram haritaları, hem okuma 
öncesinde, hem okuma esnasında hem de okuma sonrasında kullanılabilecek bir özelli�e sahiptir. Kavram 
haritası, yeni bilgileri örgütleyen ve bilgi yapıları arasındaki ili�kileri dü�ümleyerek sergileyen bir okuma 
stratejisidir (Lo, 2001: 34). Kavram haritaları okuma parçalarındaki, kar�ılıklı ve iç içe geçmi� ili�kilerin, 
ba�lantıların okuyucular için görselle�tirilmesini sa�lar. Chang, Sung ve Chen (2002) tarafından 126 
be�inci sınıf ö�rencisiyle kavram haritaları destekli yapılan çalı�mada kavram haritası hazırlamanın 
ö�rencilerin okudu�unu anlama becerilerini geli�tirmek için oldukça yararlı görsel araçlar oldu�u 
saptanmı�tır.  
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�TS (=��birlikli Tartı�ma Sorgulama) Okudu�unu Anlama Stratejisi (Coop- Dis- Q) 

�TS, temel ilgi alanı okudu�unu anlama ve okuyucular için ö�retimsel stratejiler geli�tirmek olan 
Houston Üniversitesi ö�retim üyelerinden Lane Roy Gauthier (2001) tarafından geli�tirilmi� olup, 
ilkö�retim 5. sınıf düzeyindeki ö�rencilerle uygulanmı�tır. 

Ö�rencilerin okudu�unu anlama kapasitelerini geli�tirmek yaygın bir ö�retimsel çabadır.  
��birlikli ö�renme, tartı�ma ve sorgulama yöntemleri bu zorlukla ba� edebilmek için ba�vurulabilecek 
etkili yollardan bazılarıdır.  “��birlikli, tartı�ma ve sorgulama” (�TS)  stratejisinde her üç yöntem, birlikte 
uygulanmaktadır. Bu okudu�unu anlama stratejisinin mantı�ı, birinin zorlu�u di�er ikisinin faydasını 
arttırmak ve böylece sinerjik bir ö�retim ortamı olu�turmaktır. 

Birçok ara�tırmacı tarafından �TS okudu�unu anlama stratejisinin gereklili�ine ili�kin 
görü�ler dile getirilmi�tir: Jhonson, Jhonson ve Holubee’a (1994) göre i�birlikli ö�renmeler, küçük 
ö�retimsel gruplar aracılı�ıyla ö�rencilerin ö�renmelerini en yüksek düzeye çıkarmalarına yardımcı 
olur. Gambrel (1996), grup tartı�malarının, ö�rencilerin okuma materyaline ili�kin hatırlama ve 
anlamalarını güçlendirdi�ini saptamı�tır. Strother’e (1989) göre sorgulama, okudu�unu anlamaya 
yardımcı olan ö�retimsel kolayla�tırıcı bir tekniktir. �TS okudu�unu anlama stratejisi henüz yeni ve 
yalnız birkaç alanda test edilmi� olmasına kar�ın; i�birlikli ö�renme, tartı�ma ve sorgulama 
boyutlarının etkilili�i birçok ara�tırma tarafından desteklenmektedir (Bender & Larkin, 2003: 153). 
Okudu�unu anlamayı sa�lamada etkili oldukları, çalı�malarla saptanmı� de�i�ik tekniklerin 
bütünle�ik bir hâli olan �TS okudu�unu anlama stratejisinin ö�rencilerin okudu�unu anlama 
becerilerinin geli�mesinde oldukça etkili olması beklenir. 

�TS okudu�unu anlama stratejisi adım adım i�lenir. �TS’nin adım adım i�leni�inin nedeni birlikte 
ö�renme, tartı�ma ve sorgulama sıralamasını i�lemeye yönelik bir okudu�unu anlama stratejisi olmasıdır. 
Önce genel yönergeler sunulur sonra adımların nasıl uygulandı�ı anlatılır. Bu stratejinin i�leni�i a�a�ıda 
adımlar hâlinde verilmi�tir: 

  

Adım -1: Grupları olu�turulur. 

Ö�retmen ki�isel ve toplu olarak ö�rencilerin okudu�unu anlama bakımından ihtiyaçlarının neler 
oldu�unu göz önüne alarak farklı gruplar olu�turur. Bu strateji için ö�retmenin en fazla altılı gruplar 
olu�turması önerilir.  

 

Adım -2: Birtakım Soru Hazırlanır. 

Ö�rencilerin okunan bir materyali anlama düzeyleri ölçülürken, ö�retmenin, ö�rencilerin 
okuma etkinli�inden edindikleri kazanımları için, nelerin önemli olabilece�ini dü�ünmesi gerekir. 
Bu adım için ö�retmen bu önemli elemanları yansıtacak soruları hazırlar. Soruların okudu�unu 
anlamada yazınsal, bilgilendirici, ele�tirel, de�erlendirici, estetiksel olma gibi farklı bili�sel süreçleri 
kapsayacak nitelikte olmasına dikkat edilir.   

 

Adım – 3: Gruplar Öyküleri Tartı�ır, Soruları Bölü�türür. 

Ö�retmen, sınıfı toplar ve ö�renciler tarafından okunan metin hakkında genel bir tartı�ma 
ba�latılır. Ö�retmen mümkün olabildi�ince, tartı�madan çekilir ve ö�rencilerin sorumluluk almalarını 
sa�lar. Tartı�ma bitti�inde ö�rencilere sorular sunulur. Tüm sorular bir sayfada toplanır ve tüm 
ö�rencilere birer kopyası da�ıtılır.  Sorular tüm gruplar tarafından okunur ve gruplar arasında e�it 
olarak da�ıtılır. Ö�rencilerin kendileri, hangi sorunun hangi gruba gidece�ine karar verir. Hangi 
sorunun hangi gruba gidece�ine karar verildikten sonra soru kâ�ıtları ayrılıp gitmesi gereken gruba 
da�ıtılır. (Ancak bu ara�tırmanın pilot uygulamasında, grupların kendi sorularının dı�ındaki soruların 
yanıtlarına kayıtsız ve ilgisiz kaldıklarının gözlenmesi üzerine tüm soruların tüm gruplar tarafından 
yanıtlanması istenmi�tir. Soruların gruplara payla�tırılması, cevaplama a�amasında yapılmı�tır.)  
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Adım -4: Gruplar Tartı�ır,  Soruları Cevaplar ve Yeni Sorular Ekler. 

Ö�retmen, tüm gruplardan soruların üzerinde çalı�masını ister. Hangi metin parçası 
kullanılıyorsa o metin parçasının bir kopyası referans amacıyla gruplara verilir. (Bu ara�tırmada okuma 
parçaları ö�rencilerin 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki Sa�lık ve Çevre” Temasında geçen metinler 
oldu�undan her ö�renci önündeki kitabından yararlanmı�tır.) Her grupta bir ki�i cevapları yazması için 
görevlendirilir. Ama sorular topluca cevaplandırıldı�ından ö�rencilerin not alması sa�lanır. Ö�renciler, 
dü�üncelerini ifade etmek,  tartı�mak ve soruları cevaplamada kullanılan dü�ünceleri incelemeye 
katılmak için te�vik edilir. Grup içi tartı�malarla sorular cevaplandırılır. Ö�renci grupları, önemli oldu�u 
dü�ünülen noktaları belirlemek ve yeni sorular olu�turmak için te�vik edilir. 

 

Adım -5: Gruplar Cevaplarını Sunar ve Tartı�ırlar. 

Tüm sorular gruplar tarafından yazılı olarak yanıtlandıktan sonra ö�rencilerden yeniden 
birle�ip cevaplarını birbirlerine söylemeleri, anlatmaları istenir. Ö�rencilerin, farklı bakı� açılarıyla 
sunulan sorulara yanıtlar vermeye te�vik edilmeleriyle her bir sorunun tartı�ılması gerçekle�tirilir. Her 
gruba soru ekleyip eklemeyecekleri sorulur. E�er eklenecekse bunlar tartı�ılır. Ö�retmen bu a�amada 
örnek tartı�ma ve dü�ünme pratiklerini modellemek için tartı�maya etkinlikle katılır. Tüm sorular 
cevaplandıktan ve tartı�manın her yönüne yeterli biçimde de�inildikten sonra etkinlikler ba�arılı kabul 
edilir.  

 

T�ÖD (=Tahmin – �nceleme – Özetleme –Örgütleme- De�erlendirme) Okudu�unu 
Anlama Stratejisi (POSSE) 

T�ÖD (Tahmin, �nceleme, Özetleme, Örgütleme, De�erlendirme)  okudu�unu anlama stratejisi 
Englert & Mariage (1991) tarafından ö�renme yetersizli�i ya�ayan ö�rencilere açıklayıcı metinlerde 
kendi bilgilerini hatırlamalarını sa�lamak amacıyla geli�tirilmi�tir. Bu strateji, Palincsar ve Brown 
tarafından (1985) geli�tirilen bir okuma parçasını anlamada  modelleyici adımlar aracılı�ıyla ö�rencilere 
rehberlik eden kar�ılıklı ö�retim ile sözcüklerin anlamını görsellerle sunan kavram haritalarıyla 
birle�tirilmi� karma bir okuma stratejisidir (Mariage, 1995: 216). T�ÖD okudu�unu anlama stratejisi, 
tematik metinleri (açıklayıcı, betimleyici, öyküleyici metinler) anlamada etkili bir okudu�unu anlama 
stratejisi örne�i olarak kullanılır. T�ÖD genellikle “model olma” ve “rehberlik etme” ö�retme 
yöntemleriyle ö�retilir. Bu stratejinin ilk a�amasında ö�renciler okuyacakları metni gözden geçirip 
tararlar. Böylece metnin içeri�i, konusu hakkında kendi ön bilgilerinden de yararlanarak tahminlerde 
bulunurlar. Tahminlerini, dü�üncelerini metnin yapısına uygun bir �ekilde örgütler ve organize ederler. 
Bu örgütleme kavram haritaları, gruplamalar kullanılarak yapılabilir. Ö�renciler metni okumaya 
ba�layarak metnin yapısı, içeri�i ve ipuçlarını incelerler. Parçayı anlamayı sa�lamak için soru – cevap 
yoluyla ö�retmenin hazırlamı� oldu�u sorulara cevap verirler. Okumadan sonra veya okuma aralarında, 
ö�renciler konuyla ilgili ana dü�ünceleri, yan dü�ünceleri, metinde geçen olayları özetlerler. 
Özetlemeler önce sözlü, sonra da yazılı olarak yapılır. Ö�renciler metne yönelik kavramalarını de�i�ik 
kavram haritalarıyla, görsel �ekil veya tablolarla örgütleme yoluna giderler. Ö�renciler özetleme ve 
örgütleme etkinliklerini kolayla�tırmak için soru olu�turmaya te�vik edilirler.  Olu�turulan yeni sorular 
sınıfça yanıtlanır. Son olarak ö�renciler okudukları metne ili�kin kavramalarını;  

a- Yaptıkları özetlemeleri, tahmin a�amasındaki etkinliklerle kar�ıla�tırarak, 

b- Özetleme a�amasında anla�ılmayan noktalara açıklık getirmek için yanıtlanan ve 
olu�turulan sorularla, 

c- �leriye dönük yorum, tahmin ve dü�üncelerini açıklayarak, de�erlendirirler.  

�leriye dönük dü�üncelerini metindeki ipuçlarından veya yeniden düzenlenen kavram 
haritalarından yararlanarak �ekillendirebilirler.  

Rotruck (2001) “Ö�retmen Adaylarının Ö�renme Güçlü�ü Çeken Ö�rencilerin E�itiminde 
T�ÖD’ün Etkilili�i Ba�lıklı” doktora tez çalı�masında, ö�renme yetersizli�i olan ö�rencilere T�ÖD’ün 
okudu�unu anlamaya yardım etmek amacıyla düzenlenmi� bir strateji oldu�undan ö�renme yetersizli�i 



 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Research 

Volume 2/6 Winter 2009 

 

220 

ya�ayan ö�rencilere açıklayıcı metinlerde kendi bilgilerini hatırlamalarını sa�lamak amacıyla 
geli�tirildi�inden söz etmektedir. Ara�tırmacı bu çalı�masında, normal sınıflarda okudukları halde 
ö�renme güçlü�ü çeken ö�rencilerin ba�arılı bir biçimde ö�renmelerini sa�layan etkenlerin etkilili�ini 
anlamada, ö�retmen adaylarının algılamaları üzerinde bir ölçüt olu�turmaya çalı�mı�tır. Bu ara�tırmanın 
temel de�i�kenleri, dört tane aday ö�retmen, ö�renme güçlü�ü çeken ö�rencilere ö�renmeyi ö�retme için 
düzenlenen özel teknik (T�ÖD) ve aday ö�retmenlerin ö�renme güçlü�ü çeken ö�rencilerin ö�retimine 
ili�kin algılarını belirleyen gözlemlerdir. Ara�tırmada aday ö�retmenler T�ÖD’ün ö�renme güçlü�ü çeken 
ö�renciler için özel olarak tasarlandı�ının bilincindedirler. Ara�tırmacı, T�ÖD’ün etkilili�ini ortaya 
koymayı amaçlayan ara�tırmanın ba�ından sonuna kadar aday ö�retmenlerin yansıtıcı dü�üncelerini ve 
görü�lerini belirtmek için tuttukları günlükler, yaptıkları gözlemler ve görü�melerden kayıtlar alarak 
ara�tırma verilerini toplamı�tır. Ara�tırmanın sonucunda i�e ko�ulan ba�ımsız de�i�kenin, ö�renme 
güçlü�ü çeken ö�rencilerin e�itiminde aday ö�retmenlere farklı ba�arı düzeyindeki ö�rencilere yardımcı 
oldu�u belirlenmi�tir.  

T�ÖD okudu�unu anlama stratejisi, soru - cevap yoluyla, kavram haritalarıyla dü�ünceleri 
tahmin etme, örgütleme, metnin yapısına dayanarak ana dü�ünceleri özetleme ve kavrama düzeyini 
de�erlendirmeden olu�an bire�im bir stratejidir.  

Hollingsead ve Ostrander (2006: 21) okudu�unu anlamada ö�renme güçlü�ü çeken ö�rencilere 
yönelik yaptıkları çalı�mada, önceden seçilmi� olan bazı ö�rencilerin okuma yönünden güçlü ve zayıf 
yönlerini belirlemi� ve bu ö�rencilerin okuma yeterlili�i ve özelliklerine göre hangi okudu�unu anlama 
stratejisiyle, okudu�unu anlama güçlüklerinin giderilebilece�ini belirlemeye çalı�mı�lardır. 
Ara�tırmacılar, önce ö�rencilerin özellikleri hakkında bilgi vermi�, ardından i�e ko�ulabilecek okudu�unu 
anlama stratejilerinin genel özelliklerine de�inmi�lerdir. Ara�tırmacıların, ö�rencilerin okudu�unu anlama 
güçlülüklerini gidermek için önermi� oldukları stratejiler arasında  Akran Destekli Ö�renme Stratejisi 
(ADÖS) = PALS (Peer Assisted Learning Strategy, T�ÖD (POSSE), ITS (Coop-Dis-Q), Çoklu Geçi� 
Stratejisi (Multipass) gibi stratejiler vardır. Ara�tırmacılar sonuç olarak ikinci sınıfta okuyan Jill’in 
bili�ötesi becerilerinin geli�imi için  ITS okudu�unu anlama stratejisini önermi�lerdir. Çünkü i�birlikli 
tartı�ma etkinliklerinin onun okudu�unu anlama becerilerinin yapılandırılmasına ve çekinmeden sosyal 
ortamlara, etkinliklere katılmasına yarar sa�layaca�ını belirtmi�lerdir. 11. sınıfta okuyan Matt için de 
görsel uzamsal örgütlemeleri ve üst bili� becerileri ve kendi kendini gözlemeyi kapsayan T�ÖD 
okudu�unu anlama stratejisi önerilmi�tir.  

T�ÖD, ö�retmen ve ö�rencilere, özellikle okudu�unu anlama güçlü�ü çeken ö�rencilere okuma 
öncesi, okuma esnası ve okuma sonrası etkinliklerde okudu�unu anlamayı sa�layan çerçeve bir rehberdir. 
Di�er bir deyi�le kendi içinde farklı yöntemleri barındıran kompleks bir stratejidir. Bu stratejinin i�leni� 
a�amaları a�a�ıdaki kavram haritasıyla görselle�tirilebilir:  
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�ekil 1. T�ÖD Okudu�unu Anlama Stratejisinin ��leni� A�amaları 
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