Kotu Okuma ve Nedenleri

Özet
Okuma; yazili simgeleri anlamlandirma, kavrama ve yorumlama eylemidir. Kuskusuz, metinden anlam
çikarma ve düsünceleri anlayip yorumlama bu eylemi yapan kisinin zihin, hayal ve fiziki özelliklerine göre
olusmaktadir. Okumanin gerçek amaci, anlami dogru ve çabuk kavramaktir. Okudugunu anlama ayni
zamanda anadilin etkin ve ustalikla kullanilmasina baglidir. Okumada karsilasilan güçlükler; metnin kurallarina
uygun ve dogru okunmasini, metnin uygun hizda okunmasini, anlam çikararak yorumlanmasini, okumadan
zevk alma gibi alanlari olumsuz etkilemektedir.
Kötü okumanin birçok sebebi vardir. Bu sebepler kisinin içinde bulundugu sosyo-ekonomik çevre, kültür
düzeyi, ana dili becerileri, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelismislik durumu, okuma eylemini gerçeklestirdigi
ortam gibi birçok kavramla ilgilidir. Okumanin fiziksel ve zihinsel unsurlari ile ilgili yetersizlikler ve egitimsizlik
kötü okumanin temelini olusturmaktadir. Bu yazida kötü okumaya sebep olan durumlar üzerinde durulmustur.
Anahtar Kelimeler: okuma, kötü okuma, Türkçe ögretimi
BAD READING AND ITS REASONS
Abstract*
Reading is an action of not only giving meaning to the written symbols but also comprehending and
commenting. The action of giving meaning to the texts, understanding the ideas and commenting on them
certainly is related to the intelligence, imagination and physical characteristics of an individual. The main
purpose of reading is to understand the meaning correctly and quickly. Reading comprehension involves the
efficient and skillful usage of the mother tongue. The difficulties in reading comprehension have a negative
effect on the areas such as reading the text correctly by using convenient rules, reading the text in
appropriate speed, interpreting by understanding the meaning and enjoying reading.
Bad reading may arise from several sources. These reasons are concerned many concepts such as the
socio-economic environment; cultural level; mother tongue abilities; the mental, physical and psychological
development condition of an individual and the environment that the reading is materialized. The short
comings regarding the physical and mental components of reading and lack of education form the basis of
the bad reading. In this article the conditions that lead to bad reading are considered.
Keywords: reading, bad reading, Turkish teaching
Giris
Okumanin degisik yönleri dikkate alinarak birçok kimse tarafindan degisik tanimlamalar yapilmistir. Bu
tanimlamalarin farklilik göstermesinin sebebi okuma eyleminin gözle görülmeyen zihinsel bir süreç olmasidir.
Bütün bu tanimlari bünyesinde barindiran en dogru ve kisa olarak okuma; yazili simgeleri anlamlandirma,
kavrama ve yorumlama eylemidir (Avcioglu 2000:10). Kuskusuz, metinden anlam çikarma ve düsünceleri
anlayip yorumlama bu eylemi yapan kisinin zihin, hayal ve fiziki özelliklerine göre olusmaktadir.
Okumanin gerçek amaci, anlami dogru ve çabuk kavramaktir. Okudugunu anlama ayni zamanda anadilin
etkin ve ustalikla kullanilmasina baglidir. Okuma yazma becerisi üstüne bir okuma aliskanliginin
kurulabilmesinin en önemli kosulu, temeli saglam bir anadili ögretimidir. Harris ve Spay (Aktaran: Akçamete
1989:736) okumada karsilasilan güçlüklerin diger bir ifade ile kötü okumanin;
a. Temel becerilerin kazandirilmasinda,
b. Metnin kurallarina uygun ve dogru okunmasinda,
c. Metnin uygun hizda okunmasinda,
d. Anlam çikararak yorumlanmasinda
e. Okumadan zevk duyma gibi alanlarda yogunlastigini belirtmektedir.
Bu alanlarda karsilastigimiz kötü okumanin birçok sebebi vardir. Bu sebepler kisinin içinde bulundugu
sosyo-ekonomik çevre, kültür düzeyi, ana dili becerileri, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelismislik durumu,
okuma eylemini gerçeklestirdigi ortam gibi birçok kavramla ilgilidir. Okumanin fiziksel ve zihinsel unsurlari ile
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ilgili yetersizlikler ve egitimsizlik kötü okumanin temelini olusturmaktadir. Asagida kötü okumaya sebep olan
durumlardan bazilari ele alinmistir.
1. Amaçsizlik
Insan olarak davranislarimizin çogu bir amaca yöneliktir. Her insanin hayatinda amaçlari vardir. Iste bu
amaçlar da insanlarin o konudaki motivasyonunu saglar. Okuma da böyledir. Okumamizda bir amacimiz
olursa okuma süreci saglikli olur. Ise baslamamizi, sürdürmemizi ve sonuna getirmemizi saglayan amaçtir.
Okurken sahip olmamiz gereken ilk amaç, metnin konusunu, anafikrini ve bu anafikir etrafinda gelistirilen
yardimci fikirleri kavramaktir. Eger bunu amaç edinmezsek, sadece kelimeleri okuyan pasif ve verimsiz bir
okuyucu oluruz. Blaha ve Bennett (1993) okumada amaç/amaçlara sahip olmanin degisik avantajlari
oldugunu söylemektedir. Bu avantajlar;
“Amaç okumayi kolaylastirir, dikkatimizi okudugumuz seye yöneltmemizi saglar, konsantrasyonumuzu
yükseltir. Okuma isi daha zevkli hale gelir. Dikkatimizi önemli olan seylere verip önemsiz seyleri
atlayabilmemizi saglar. Okurken nasil bir tutum takinacagimiza karar verebilmemizi saglar yani esnek
okumayi nasil yapacagimizi belirler.”
Fender (1998) okuyucunun amacini belirleyebilmesi için kendisine sorabilecegi sorulari su sekilde
siralamaktadir;
“Bunu niçin okuyorum?”
bir test için.
hosuma gittigi için.
anafikirlerini kavramak için.
daha sonra tartismak için.
genel bir fikir edinmek için.
“Nihai amacim nedir?”
ustalasmak.
kavrami anlamak.
olay örgüsünü/karakterleri anlamak.
“Benden neyi hatirlamam bekleniyor?”
ayrintilar.
yazarin ruh hali, düsüncesi, niyeti.
olaylarin sürekliligi.
neden/sonuç.
iliskiler.
Bu sorular ve verilecek cevaplardan yola çikarak okuyucu amacini ve bu amaca uygun okuma stratejisini
belirleyebilir. Bu da verimli ve saglikli okumayi saglamaktadir.
2. Okuma Hizinin Uygun Olmamasi
Iyi bir okuyucu karsilastigi güçlüklerin degisikligine göre ve okumanin amacina göre okumasinin hizini
düzenleyendir. Bir baska deyisle esnek okuma yapabilendir. Bu konuda yapilan çalismalar, bireyin
düsünceleri özümleyebilme hizindan daha hizli okuma çabalarinin gereksiz oldugunu bireysel ayriliklarin
okuma hizi ile anlamayi etkiledigini, okuma hizinda esnekligin ön planda olmasi gerektigini ortaya koymaktadir
(Akçamete 1989:738). Okuma hizinin uygun olarak ayarlanmasi yani esnek okuma, okuma amacina ve
okunan metne göre ayarlamadir. Esnek bir sekilde okuyabilmek için, okuyacagimiz metinden ne elde etmek
istedigimizi ve nasil elde edecegimizi bilmemiz gerekir.
Okuma teknigimizi ve hizimizi saptamada nasil okuyacagimizi etkileyen faktörler vardir. Bunlarin birincisi
okumadaki amacin tespitidir. Metni nasil okuyacagimizi etkileyen diger bir faktör de zamandir. Bir metni ne
kadar dikkatli okumamiz gerekirse gereksin, eger buna yetecek zamanimiz yoksa bir kismina veya bastan
sonra göz atmak zorunda kaliriz. Fiziksel durumumuz da nasil okuyacagimizi etkileyen önemli bir faktördür.
Örnegin hasta oldugumuzda bir metne bütün dikkatimizi vermeye takat bulamayip genel düsünceyi anlamak
için göz atariz. Okuma hizimizin nasil olacagini etkileyen diger bir etken de okuyucunun ilgi alanlaridir. Okuma
hizi ve tekniginin nasil olacagini etkileyen önemli bir etken de metnin kendisidir. Okuma sürecinde metnin
oynadigi rolü anlamazsak, esnek bir sekilde okuyamayiz. Amacimizi çok iyi saptamis ve yöntemimizi buna
göre seçmis olabiliriz ama okuyacagimiz metin bu yönteme ve okuma hizina uygun degilse hepsi bosunadir
(Blaha ve Bennett 1993:167-168).
3. Iyi Görememe
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Okumanin yapilmis bulunan bütün tanimlarinda göz kavrami geçmektedir. Okumanin temelinde görme,
algilama ve kavrama bulunmaktadir. Buradan da anlasilacagi gibi okumanin ilk basamagi görmedir.
Okuma sürecinde diger duyularin yani sira göz önemli bir rol oynamaktadir. Hizli okuma, okudugunu algilama,
anlama, okuma düzeyi bir bakima gözün hareketlerine baglidir. Daha çabuk ve daha iyi okumak için beyin ile
gözün uyum içersinde çalismasi gerekmektedir (Akçamete 1989:737). Okuma sürecinin tamamlanmasinda
bu derece öneme sahip gözlerin öncelikle saglikli olmasi gerekir.
Okuma sirasinda gözü korumak için bir takim tedbirler alinabilir; bunlar okumak için gün isigini tercih etmek,
gözü yoran isiktan uzak durmak, okunacak metne gözü alistirmak için okumadan önce okunacak metin
üzerinde göz gezdirmek, hizli okumak için tempoyu birden bire artirmak yerine bu hizi belli bir süreye (bir
haftalik, bir aylik vb) yaymak gibi önlemlerdir (Aktas ve Gündüz 2001:25).
4. Yanlis Göz Hareketleri
Göz hareketleri ile okuma arasinda dogrudan bir iliski bulunmaktadir. Göz okuma sirasinda satir üzerinde
ilerlerken siçrama ve duraklama hareketleri yapar. Daha sonra tekrar saptama yapmak için tekrar siçrar ve
durur. Okuma esnasinda bu hareketler sürüp gider. Satir sonuna geldiginde göz öbür satirin basina düz ve
kesintisiz olarak döner. Göz durma sirasinda aktif görme alanina giren kelime ya da söz gruplarinin görüntüsü
beyne gönderir. Iyi bir okuyucunun satir üzerindeki siçrama ve duraklama hareketleri ile tespit ettigi görme
alanlari birbirlerinin içine girmez. Bu da okuma hizini artirir. Bir satir üzerinde ne kadar az siçrama
gerçeklesirse okuma hizi o denli hizli olur, göz de o kadar az yorulur. Yanlis göz hareketlerinden birisi de geri
dönme hareketleridir. Geri dönüs hareketleri ister istemez olabilmektedir. Önemli olan bunun sayisini en aza
indirebilmektir. Göz göremedigi daha dogrusu beyin tarafindan algilanmayan kisimlara tekrar dönüp tekrar
okur. Gerileyici bu göz hareketi hem okuma ritmini bozar hem de anlamayi zorlastirir. Böyle anlasilmayan
durumlarda okumaya devam etmek daha uygundur. Sonra gelen bölümler anlasilmayan kismin bir açiklamasi
olabilir.
Kisacasi satirlarda duruslari çok olmayan, genis bir tanima alani (aktif görme alani) olan, az sayida geriye
dönüs hareketi yapan kisiler daha iyi okuma islemi yapmaktadirlar denilebilir (Akçamete 1989:737).
5. Okurken Kelimeleri Telaffuz Etmek
Sessiz okurken kelimeleri seslendirerek, dudaklari kipirdatarak ya da içinden seslendirerek okumak hem
okuma hizini düsürür hem de anlamayi olumsuz yönde etkiler. Okurken zihinsel seslendirme sessiz okuma
becerisini gelistirememis kisilerde gözükür. (Bazi durumlarda bu tür okumanin gerekli olabilir, sessiz okuma
yapilirken içten sesli okuma veya dudaklarin kipirdatilmasi okumada verimsizlige yol açmaktadir.) Bu
aliskanliktan kurtulmak için Fender (1998) su tavsiyelerde bulunmaktadir;
1. Kelimeleri sesli biçimde tekrarlamak ya da içinizden sesli okumamak yerine daha hizli okumaya çalisin.
2. Tek tek kelimeler yerine blok blok ya da sözcük gruplarini okuyun.
3. Fisilti ile okuyorsaniz, dudaklarinizin arasinda kursunkalem koyun.
6. Kelime Kelime Okumak
Bilindigi gibi göz siçrayarak okumaktadir. Gözün satir üzerindeki siçramalardan sonraki duraksamalarda aktif
görme alani içindeki bölümün fotografini çekip beynin okuma ile ilgili merkezlerine gönderdigini, beynin de
gözün göndermis oldugu bu fotograflari birlestirip algiladigini, kavradigini ve okumanin böylece gerçeklestigini
daha önceki bölümlerde açiklamistik. Iste göz her siçrama/duraklama sirasinda belli bir enerji harcamaktadir.
Bir satir üzerinde göz ne kadar siçrama/duraklama hareketi yaparsa okuma da o kadar agir olmakta ve göz o
kadar çok yorulmaktadir. Kelime kelime okumadan daha kötü okuma ise heceleyerek okumadir. Göz daha
fazla anlamli söz grubunun fotografini alip beyne gönderebildigi halde hece hece veya kelime kelime
duraklayip okumasi okumayi olumsuz yönde etkilemektedir. Kelime kelime veya heceleyerek okuyan birisinin
beyninde daha çok islem olmaktadir.
Beyin anlama islemini yaparken kelimeyi harf yahut hece olarak degil, anlami önceden belirlenmis bir sekil
olarak algilamaktadir. Hece hece veya kelime kelime okundugunda ise heceler ve kelimeler teker teker
anlamlandirilacagindan, beynin anlama islemi yavaslamakta; sonuçta bilinçsizce yapilan geri dönüslerden
dolayi hem gereksiz zaman kaybi olmakta hem de yazidan alinmasi gereken zevk azalmaktadir (Aktas ve
Gündüz 2001:24-25). Beynin algilama hizi gözün okuma hizindan çok daha fazladir. Önemli olan gözün
okuma hizi ile beynin algilama hizi arasindaki bu koordinasyonsuzlugu giderebilmektir.
7. Konsantre Olamama
Insan zihni okuma esnasinda zaman zaman konu ile ilgili olmayan bir takim sorunlara takilarak metinden
uzaklasmaktadir. Dikkatin konu üzerinde yogunlastirilmasi bir takim çalismalarla gelistirilen bir aliskanliktir
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(Aktas ve Gündüz 2001:25-27). Yogunlasma güçlügü psikolojik, ekonomik, zihinsel ve saglik problemi
nedeniyle görülebilir. Daha çok duygusal problem yasayan kisilerde görülür. Asiri heyecan yasayan birisi,
olmayan bir kelimeyi varmis gibi okuyabilir ya da kelimeye dogru baslayip onu yanlis bitirebilir. Benzeri
durumlar, sikilgan yapidaki kisilerde de görülebilir.
Kimi okuyucular, okuma istegi duymalarina ragmen, bilinçli okuyucu olamadiklarindan yahut kendilerini metne
tam veremediklerinden ellerine aldiklari kitabin birkaç sayfasini okuduktan sonra okumayi birakmaktadirlar,
kimileri ise okumaya istekli olmalarina ragmen konuyla ilgisi olmayan hayallere ya da iç konusmalara
dalmakta, bir süre sonra da okumaktan uzaklasmaktadirlar.
8. Güvensizlik
Okumadaki güvensizlik, insanin okunacak metinden okudugu zaman amaçlarina göre yeterince
faydalanamayacagi endisesinden kaynaklanmaktadir. Bu güvensizligi ortadan kaldirmak için Fender (1998)
su tavsiyelerde bulunuyor;
1. Kendinizi yavas ya da kötü okuyucu olarak düsünmekten vazgeçin.
2. Ilerlemeyi deneyebileceginiz pek çok yeni yol oldugunu bilin ve kendinizi buna inandirin.
3. Kendinize karsi sabirli olun.
4. Okumayi dogal bir aliskanlik haline getirin.
5. Kendinizi pratik yaptikça okumanin daha kolay ve eglenceli olacagina inandirin.
6. Okumaya baslamadan önce konu hakkindaki eski bilgilerinizle beyin firtinasi yapin.
7. Metni okuyarak önemli bilgiler edineceginizi bilin.
Bu tavsiyelerden de anlasildigi gibi güvensizlik, kisinin psikolojik olarak kendisini okuma eylemine hazirlamasi
ile ortadan kaldirilabilmektedir. Her iste oldugu gibi okumada da insanin kendisine olan güvensizligi okumada
olumsuz rol oynamaktadir.
9. Oturma Biçimi
Okuma için uygun oturus biçimi, okuma mesafesi ve görüs açisinin saglikli olarak ayarlanmasi için dik
oturustur. Okurken dik vaziyette durmaya dikkat edilmelidir. Yatarak, uzanarak veya masada çok egik bir
vaziyette okumak okuma eyleminden istenilen verimin alinmasini engellemektedir. Bu gibi durumlarda okuma
göz ve metin arasindaki uygun mesafe ve açi bozulmaktadir. Uzanarak okumanin bir diger sakincasini da
Günes (1997) bunun uykuya bir davetiye olarak vurgulamaktadir.
10. Kâgidin Kalitesi
Okumanin göze zarar vermemesi ve yazinin kolay okunabilmesi için kâgidin kaliteli olmasi gerekmektedir.
Okuma metinlerinde kullanilan kâgit, mürekkebi dagitmamali, ön sayfadaki resim ve yazilari arka sayfaya
geçirmemelidir.
Yapilan arastirmalar, kâgit ile yazi arasinda renk karsitligi ne ölçüde belirliyse yazinin o denli iyi seçildigini
göstermistir. En karsit renkler siyah ve beyaz olduguna göre, gözün en iyi seçtigi yazi da, beyaz üzerine siyah
mürekkeple basilmis yazi olmalidir (Gögüs 1978:157). Kâgit beyaz ve fazla parlak olmamalidir (Brooks 1936)
Etkili okuma için sonuç olarak kâgit kalitesi ile ilgili söyleyecegimiz husus, kâgidin kaliteli ve isigi yansitmayan
nitelikte olmasidir. Parlak kâgitlar isigi yansittigi için gözü yorar. Donuk ak kâgit yaziyi seçme kolayligi verir.
11. Punto Büyüklükleri
Etkili okumaya etki eden bir diger faktör de punto büyüklükleridir. Okuyucunun yasina göre punto
büyüklügüne dikkat edilmesi gerekmektedir. Göz, duyu organlari içinde gelismesi en uzun süren bir organdir.
Göz gelismesini 12 yasina kadar sürdürür. Bu nedenle, göz yetiskinlere özgü olan 10 puntoluk yazilari, ancak
12 yasindan sonra rahatlikla okumaktadir (Binbasioglu 1993:18-19) Yazilarin puntolarinin okumadaki yas
düzeylerine göre okumadaki etkileri bir çok bilimsel arastirma ile ortaya konulmustur. Milli Egitim Bakanligi da
16 Haziran 1993’te 21609 sayili Resmi Gazete’de Egitim Araçlari Yönetmeligi’nin 10. maddesinde basili kitap
ve dergilerde kullanilacak harf ve punto büyüklüklerini söyle saptamistir; 1.sinif, 24, 2.sinif 18, 3.sinif 14,
4.sinif 12, 5.sinif 11 ve daha üst ögretim basamaklarinda 10 punto.
12. Satir Uzunluklari
Okumanin etkili ve saglikli yapilmasinda etkili olan diger bir etken de satirlarin uzunlugudur. Uzun satirlar,
gözün siçrama hareketleri ve duraklama noktalarinin karismasina neden olur. Bu da okumayi ve dolayisiyla
da anlamayi zorlastirir. Bu durum satir üzerinde gözün daha fazla siçramasini gerektirir ve gözü yorar.
Arastirmalara göre en uygun satir uzunlugu, 6,5-9 cm arasinda oldugu ortaya konmustur (Binbasioglu
1993:19). Satir uzunluklari da yas düzeylerine göre okumayi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Çocuklar için
en uzun satir uzunlugu 9.cm (Brooks 1936:19) iken yetiskinler için bu uzunluk 12 cm’ye kadar çikabilmektedir.
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Göz sütun halinde olusturulmus metinleri daha hizli algilamakta ve okuyabilmektedir. Satirlarin uzun olmasi
göze daha çok enerji harcatmakta bu sebeple de okumayi olumsuz yönde etkilemektedir.
13. Okuma Mekâni
Okumadan gerekli verimin alinabilmesi için sessiz bir ortamda okumanin yapilmasi gerekmektedir. Özellikle
de çok çabuk dikkati dagilan, bir gözü oyunda (Günes 1997:58) olan çocuklarin okumasi için olabildigince
sessiz ve gürültüsüz ortam saglanmalidir. Ayrica dikkatin toplanabilmesi ve okunan metin üzerinde
yogunlasilabilmesi için sessiz ortam gereklidir.
Insanin okumadaki amaci metni anlamaktir. Anlamak için de onun üzerinde yogunlasmak gerekmektedir. Iste
uygun olmayan, gürültülü ortamlarda, yatak ve koltuk gibi insani rehavete götürecek ortamlarda okumak
insanin anlamasini olumsuz yönde etkilemektedir. Havasiz, basik, karanlik, çok sicak/soguk vb. ortamlar
okuma kalitesini düsürür, anlamayi güçlestirir.
14. Okuma Zamani
Okuma zamaninin kötü seçilmesi okumayi kötü yönde etkilemektedir. Insanin yorgun, uykusuz vaziyette
yaptigi okuma faaliyetleri okumadaki verimi düsürür. Okumadan ancak, insanin dinlenmis, rahatlamis, zinde
oldugu zamanda yapildigi zaman istenilen verim elde edilebilir.
Okuma onun için ayrilan özel zaman dilimlerinde yapildigi zaman olursa daha etkili ve saglikli olabilir.
Gündelik ugraslar arasina sikistirilmis zaman dilimlerinde yapilan okumadan istenilen verim alinamayabilir.
Okuma da yapilmasi gereken bir is gibi düsünülüp okumaya gereken önem verilerek okuma zamanlari ona
göre ayarlanmalidir.
15. Isik
Iyi bir aydinlatma okumayi kolaylastirmakta ve okuyanlarin gözlerini korumaktadir. Okuma islemi bilindigi gibi
gözlere büyük bir enerji harcatmaktadir, bir de uygun olmayan bir ortamda okundugunda gözler çok daha
çabuk yorulmaktadir. Gözler için en uygun isik, dogal isik olan gündüz isigidir. Eger okuma islemi gece
yapiliyorsa aydinlatmaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Kötü aydinlatma okumanin da kötü olmasina etki
etmektedir. Günes’e göre (1997) en uygun aydinlatma, çalisma masasinda bulunan sadece çalismak için
kullanilan aydinlatmadir. Isik kaynaginin sol omuz üzerinden gelmesi ve isik demetinin okunan materyalin
üzerine yönelmesinde yarar bulunmaktadir. Isik metrekareye 25 Watt olarak hesaplanarak kullanilmalidir.
16. Kelime Hazinesi
Anlamayi dolayisi ile de okumayi güçlestiren sebeplerden birisi de kelime hazinesi bakimindan okuyucunun
zayif olmasidir. Okumanin asil amaci anlami kavramaktir. Anlami kavramak için de kelime tanima ve ayirt
etme becerisini kazanmis olmak gerekir bir baska deyisle kelime hazinesinin genis olmasi gerekir. Okuyucu
okudugu metinde çok fazla anlamini bilmedigi kelimeyle karsilasirsa ana fikre ulasamaz.
Bir okuyucunun, bu gün kullandigi kelime hazinesinde bulunmayan kelimelerin oldugu metinleri okurken
güçlük çekmesi kaçinilmazdir. Çünkü kisinin kelime hazinesinin fakirligi anlamayi ve okuma hizini olumsuz
yönde etkilemektedir. Bizim için asina olmadigimiz, hiç rastlamadigimiz kelimeleri içeren metinlerde iyi bir
okuma hizina ulasma imkânimiz yoktur. Bu nedenle iyi kavramak ve okuma amacimiza göre hizli okumak için
genis bir kelime hazinesine sahip olmamiz gerekmektedir (Richaude vd. 1990:113–114). Kelime hazinesinin
zayifligi anlamayi olumsuz yönde etkiledigi için okumadan zevk almamizi da engellemekte ve
motivasyonumuzu bozmaktadir. Okumadan istenilen seviyede fayda saglanmasi için kisinin kelime
hazinesinin gelistirilip zenginlestirilmesine önem verilmelidir.
Sonuç
Okumada maksat metnin dogru anlasilmasi ve kavranmasidir. Metnin dogru algilanip, anlasilmasini etkileyen
birçok faktör vardir. Okumanin fiziksel ve zihinsel unsurlari ile ilgili yetersizlikler ve egitimsizlik kötü okumanin
temelini olusturmaktadir. Egitim sürecinde ögretmenler bu faktörlerin bilincinde olmali ve okuma egitimini
buna göre yapilandirmalidir. Önceleri okumayi ögrenen insanlar sonralari ögrenmek için okurlar ve bu etkinlik
hayatlari boyu devam eder. Ögrenmenin sinirlarini genisletmek için öncelikli olarak saglikli okumanin
önündeki bariyerler kaldirilmalidir. Bireylere kötü okumaya neden olan faktörler ve bunlari ortadan kaldirma
yollari ögretilmelidir.
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