
Çocuğunuzun okuma güçlüğü var mı? Bilmeniz gereken 12 madde..

Eğer çocuğunuz okuma problemleri veya disleksi ile mücadele ediyorsa, birazdan 
okuyacaklarınız size tanıdık gelmeyebilir. İşte çocuğunuzun okuma sorunları hakkında aktif 
rol almanıza yardımcı olacak bazı önemli terimler.

1 Disleksi (öğrenme güçlüğü)
Okuma, heceleme, yazma ve bazen de konuşma ile ilgili sorunlara neden olan dil tabanlı bir 
işlem bozukluğudur. Okullarda, disleksi genellikle “okuma yetersizliği” veya “özel öğrenme 
güçlüğü” olarak adlandırılır.

2 Kodlama
Harfleri ve kelimeleri heceleyerek yavaş bir biçimde söylemektir. Okurlar hangi sembollerin 
(harflerin) hangi seslerle ilişkili olduğunu öğrenince, yazılı kelimeleri anlayabilir hatta onları 
konuşmaya çevirebilirler. Kodlama veya heceleme denen bu terim bazen anlama (dinleme-
okuma) ve anlatma (konuşma-yazma) becerileri; yani sözel beceriler olarak da ifade edilir.

3 Akıcılık (dilde)
Cümleleri ve her kelimeyi, durup hecelemek zorunda olmadan doğru ve hızlı bir şekilde 
okuyabilme yeteneğidir. Bu sayede okurlar metnin anlamına odaklanırlar. Dilde akıcılık, 
okuduğunu anlamanın başında gelir.

4 Çoklu algı ile yapısal dil eğitimi
Okuma ve heceleme öğretimi için görme, duyma ve dokunma duyularını harekete geçirmek 
bilinen yaygın bir yoldur. Çoklu algı yaklaşımları bir harfin ya da kelimenin nasıl görünüp ses
çıkardığı üzerinde durur. Dudaklarınızın ve dilinizin belli başlı sesleri çıkarmak için yapması 
gerekeni ve kollarınız ile ellerinizin alfabeden uygun olan harfleri seçip yazması, bu 
yaklaşımın kapsamına girer. Ayrıca, yapısal dil eğitimi programları, dil bilgisi ve anlam 
açısından dilin yapısını açık bir şekilde ortaya koyarak öğretir.

5 Orton – Gillingham
20. yüzyılın başlarında, bir nöro psikiyatrist ve patolog olan Doktor Samuel Orton ile bir 
eğitimci ve psikolog olan Anna Gillingham, disleksi (öğrenim bozukluğu) olan insanlara 
öğrenim verebilmek adına çok merkezli bir yapısal yaklaşım öne sürdüler. Orton-Gillingham 
bugün günümüzde kullanılan birçok programın temelinde vardır.

6 Fonem – (sesbirim)
Bir kelimeyi diğerinden ayırt etmek için kullanılan en küçük ses birimleridir. Örneğin, ikisi de
üç fonemden oluşan ses ve sos kelimeleri arasında tek bir ses farkı vardır ve bu da anlamsal 
farklılıklara sebep olmaktadır. 

7 Fonemik / ses birimsel farkındalık
Konuşulan sözcüklerdeki bireysel sesleri fark etmek ve tanımlamak anlamına gelir. Bir 
kelimedeki farklı fonemlerin farkında olan okuyucular bunları bir araya getirmeye 
başlayabilirler (“b-a-t” bat haline gelir). Buna fonemik karıştırma denir. Okuyucular aynı 
zamanda zıt yönde hareket edebilir ve bir kelimeyi farklı fonemlere ayırabilirler. (bat 
kelimesinden ‘’b-a-t’’ seslerine ulaşabilirler.) Buna fonemik bölümleme adı verilir.
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8 Ses bilimi 
Harfler ve çıkardıkları sesler arasındaki ilişkiye verilen isimdir. Bu bilgiyi edinmek okuyucu 
açısından oldukça önemlidir çünkü bu sayede birey, farklı sesleri ayırt edebilir, 
çözümleyebilir, heceleyebilir ve kelimeleri yeniden kodlayabilir.

9 Fonolojik farkındalık
Kelimelerin seslerini ve bölümlerini tanımlayabilme yeteneğidir. Bu farkındalığa sahip olan 
bireyler kafiye oluşturan kelimeleri bulabilir (dost ve tost) ve benzer sesler ile başlayan 
kelimeleri tespit edebilirler. (dost ve doğa). Fonolojik farkındalık hakkında araştırma yapıp 
daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

10 Fonolojik işlem
Kelimelerin içindeki farklı sesleri birbirinden ayırt edebilmedir. Bu konuda sorun yaşayan 
çocuklar, asıl söylenmesi gereken sesleri söylemeyip (Kars yerine kas demek) ya da yerine 
başka sesler koyup öyle telaffuz edebilmektedirler (arı yerine ayı demek). Fonolojik 
işlemlerde zorluk çekmek küçük çocuklarda sıkça görülebilir. Ancak devam eden bu 
zorluklar, ikinci veya üçüncü sınıflara kadar bazı güçlüklere yol açabilir. 

11 Hızlı otomatikleştirilmiş adlandırma
Renkleri, resimleri, nesneleri veya harfleri süratli bir şekilde söyleyebilme yeteneğidir. Hızlı 
otomatikleşmiş adlandırmanın harf tanıma, kelime tanıma ve harflerin seslerini hatırlama gibi 
becerileri de öngördüğü düşünülmektedir. 

12 Kelime tanıma
Görerek ya da sözcükleri hecelemeye ve kontrol etmeye gerek duymadan okuyabilme 
yeteneğidir. Kelime tanıma, başlangıç seviyesinde olan bir okuyucunun, akıcı seviyeye 
ulaşmasına yardımcı olabilir. 
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