
Disleksi Olan Gencin Bir Günü 

 

11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berke ile tanışın lütfen. Disleksi olan Berke çok zeki bir 

çocuktur, ancak günlük hayatındaki her şey okuma sorunları yüzünden etkilenmektedir. 

Disleksinin, gençler üzerindeki etkilerine daha yakından bakmak için Berke’nin tipik bir 

gününe dahil olalım. 

6:15 

Yeni uyanan Berke, alarmını kapatır ama yataktan çıkmak istemez. Yavaş ve ıstıraplı bir 

şekilde okuduğu için yıllarca okulda iğneleyici yorumların ve bakışların odağı olduktan sonra, 

okula gitme düşüncesi bile onun ödünü koparmaktadır. Birkaç gün önce karın ağrısı bahanesi 

ile okulu kırmış ve evde stresten uzak kalacağı bir sonraki anın planlarını çoktan yapmaya 

başlamıştır bile. 

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Düşük özgüven, okuldan uzak durma 

9:30 

Berke bugünkü tarih dersine hazırlıklı değildir. Ödevini bitirmeyi başarır ancak okuması 

gereken metinler o kadar çok zaman ve enerji gerektiriyormuş ki yalnızca birkaç paragrafı 

okuyabilir. Ayrıca her cümleyi okuması çok uzun sürdüğü için, paragrafın ne anlattığını da 

kavrayamaz. Öğretmeni dikkatli bir şekilde dinler ve zor da olsa not tutmaya çalışır. İçinden 

ise perşembe günkü sınavın zor olacağını geçirir. 

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Okuduğunu anlama, el yazısı 

10:45 

Berke, dört işlem problemleri dışında Matematiği oldukça sevmektedir. Dört işlem gerektiren 

soruları çözmesi çok uzun sürdüğü gibi sonra da detayları hatırlayıp ona göre soruya devam 

etmesi zor olmaktadır. Sık sık basit hatalar yapar; iki farklı sayıyı birbirine karıştırır ya da 

işlemlerin sırasını şaşırır.Yani kavramları anlasa bile cevap yine yanlış çıkarmış.  

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Kod çözme, kısa süreli bellek 
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12:15 

Öğle aralarında herkes yemek yiyip dinlenirken, Berke hiç de bu kadar rahat olamazmış. Ya 

ödevleri ile boğuşur ya da kampüsün içinde sağdan sola koşup öğretmenlerinden ekstra 

yardım almaya çalışır. Bugün ise İngilizce kelime sınavı için flaş kartlar aramaktadır. Sınav 

için sürekli alıştırmalar yapar ama tuhaf bir şekilde sanki hala bu kelimeleri ilk kez 

görüyormuş gibi hissedermiş. Diğer derslerine çalışırken de aynı şey olmaktaymış. “Bu 

kelimeler neden aklımda kalmıyor ki sanki?” diye merak edermiş. 

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Günlük hayatta sık karşılaşılan görme kelimelerini algılama, kelime dağarcığı oluşturma, 

fonolojik farkındalık 

13:45 

Fransızca dersi en kötüsüymüş! Berke kendi ana dilinde bile okuma ve yazmada zorlanırken 

farklı sesleri ve yazım kuralları olan diğer bir dili öğrenmenin çok zor olduğunu 

düşünmektedir. Ayrıca öğretmen herkese sesli okuma yaptırdığı için Berke bundan da 

kaçmanın bir yolunu bulur. Böylelikle öğretmenin okuma yaptıracağını hissettiği zaman okul 

lavabosunda saklanırmış. Bu sayede sınıfta öğretmene kötü söz söyleyip onu zor durumda 

bırakmak zorunda kalmaz ve hem sonra müdürün yanına gönderilme korkusundan da 

kurtulmuş olurmuş.  

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Yabancı dil öğrenme, görevlerden kaçma 

14:10 

Berke’nin okulla alakalı sevdiği bir şey varsa, o da koroymuş.  Her ne kadar nota okumak 

onun için zor da olsa, parçaları dinleyerek öğrenebileceğinden emindir. Bir de insanlar ne 

kadar harika bir sesi olduğunu söylediklerinde, Berke kendini müthiş hissedermiş. Ancak eğer 

başka bir akademik eğitim dersi almak zorunda kalırsa, seçmeli dersler için programında yer 

kalmayacağından endişe duyar. Koroya katılamazsa okulun onun için tam bir eziyet haline 

geleceğini düşünmekten de kendini alıkoyamaz. 

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Kaygı, notaları okumada sorun 

 

http://www.acikmavi.org/
http://www.acikmavi.org/
http://www.acikmavi.org/


16:40 

Berke için mesajlaşmak oldukça stresli bir olaydır. Arkadaşlarının yaptığı kısaltmaları 

anlaması onun çok vaktini almaktadır. Tüm bunlara yavaş okuması ve yazması da eklenince, 

Berke herhangi bir sohbete dahil olmada sorunlarla karşılaşır.  

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Kod çözme, yazı yazma, yaşıtlarıyla iletişim 

20:00 

Ebeveynleri, Berke’yi derslerini bitirmesi konusunda sürekli hatırlatmalarda bulunurlar. 

Ancak Berke’nin yazısı o kadar feci bir haldedir! Okuduğunu düzeltmede de sorun yaşayan 

Berke yaptığı hataları fark etmez ve yazdığı makalelerin anlamlı olduğundan emin olmak için 

ebeveynlerinden yardım alır. Ailesi destek olmasına olur, ancak bir türlü Berke’nin ne kadar 

çabaladığını fark edemez ve hatta bazen tembel olduğunu bile düşünürlermiş. Haliyle ev 

ödevi yapmak diğer çocuklara nazaran Berke için daha uzun süren bir mücadele haline gelir. 

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Yazım ve imla, düzeltme (bir metindeki hataları) 

22:00  

Berke’nin disleksiden ‘’kaçabildiği’’ en iyi yol video oyunları oynamaktır. Saat geç olsa da 

yorgun da olsa, yine de gevşeyip rahatlaması için buna ihtiyaç duyar çünkü yarın uzun bir gün 

daha olacakmış.  

 

Disleksi kaynaklı sorunlar:  

Okulla ilgili genel stres 
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Disleksi Hakkında 

Doğru ve akıcı bir şekilde okumayı zorlaştıran beyin temelli bir sorun olan disleksi, görme ile 

alakalı bir sorun değildir. Temel mesele kelimelerdeki seslerin harfler aracılığıyla nasıl ifade 

edildiğidir.  

Dislektik çocuklar bunu tamamen atlatamazlar ve okumada yaşadıkları güçlükler sebebiyle 

sosyal, duygusal ve davranışsal alanlarda etkilenebilirler. Yüksek sesle okuma yapmaktan ya 

da öğretmenin sorularına cevap vermekten çekindikleri için bunu yaramazlığa vurabilirler.  

Ebeveynler ve öğretmenler, disleksi olan gençleri genellikle yanlış anlarlar. Bu çocuklar 

yeterince çaba sarf etmiyorlarmış ya da daha fazlası için azim ve yetenekleri yokmuş gibi 

görünebilirler. Ancak şu var ki, doğru eğitim, yaklaşım, sınıfta onlar için yapılan 

düzenlemeler ve diğer her türlü yardım ve destek ile bu gençlerimiz okuma güçlüklerini 

aşabilir; okul ve hayatlarına başarılı bir şekilde devam edebilirler.  

 

Yardım Etmenin Yolları 

 Çok algılı yapılandırılmış okuma ve yazma eğitimi hakkında çocuğunuzun okulu ile 

görüşün. Bu öğretim yaklaşımı, görerek, duyarak ve dokunarak çocukları eğitim-

öğretime dahil etmeye yönelik tasarlanmış olup onlara destek olmaktadır.Çeşitli 

benzer hafıza yöntemleri sayesinde, çocuklar sesleri doğru harflerle eşleştirebilmekte 

ve yazılı ifadeleri nasıl çözümleyip okuyabileceklerini öğrenmektedirler.  

 

 Gençlerin öğrenmesine ve öğrendiklerini göstermelerine olanak sağlayan stratejiler 

keşfedin. Örneğin, teknolojik aletler ile not tutabilir, yazılı bir ödevden ziyade sözlü ya 

da videolu bir şekilde ödevlerini sunabilir, sınavlarda ek süre verilebilir ve sınıfın 

içinde yüksek sesle okuma yapmakla yükümlü tutulmazlarsa daha verimli olabilirler. 

 

 Yardımcı teknoloji araçları ile dislektik gençler, okuma seviyelerinin üstündeki 

kelimelere ve düşüncelere aşina olabilirler. Sesli kitaplar, metin okuma uygulamaları 

ve dijital ders kitapları sayesinde çocuğunuz kendi okuma seviyesi ve üstündeki 

seviyeleri rahatlıkla anlayabilir. 

 

 Söz konusu okuma olunca, çocuğunuzun ilgi alanlarını iyi bilin. Çizgi romanlar, 

yemek kitapları, spor sayfaları ve dergiler, isteksiz gençlerin okumayla daha fazla 

vakit geçirmelerini sağlamak için iyi birer kaynaktırlar. Ayrıca düşük okuma 

seviyelerinde yazılmış dikkat çekici konuları kapsayan hikayeler veya kitaplar da bu 

amaca hizmet edebilir.  

 

 Çocuğunuzun güçlü yönlerine odaklanın, onları ortaya çıkarmasına yardım edin. Spor, 

hobiler ve diğer aktiviteleri okul konusunda motive olması için kullanabilirsiniz. 

Özgüvenlerini yükseltmenin bir diğer yolu ise disleksi olan insanların başarı 

hikayelerini anlatmanızdır. 

 

 Kendini temsil edip, savunabilmesini sağlayın. Okuma problemleri hakkında ne kadar 

rahat konuşabilirlerse, yardıma ihtiyaç duyduklarında o kadar kolay yardım 

isteyebilirler.  

 

 

  AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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