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HIZLI OKUMA 

 

 

 

 
 

 

Hızlı Okuma Nedir? 

 

Hızlı okuma, görsel algılamaya dayalı yazıların 

daha çok şekil ve resim olarak algılanmasını sağlayan, 

bilinen okuma yöntemlerinden farklı, hız odaklı bir 

okuma yöntemidir. Bilinen okuma yöntemiyle normalden 

daha hızlı okursa, kişi okuduğunu anlayamaz; çünkü hızlı 

okuma teknikleri,  mevcut okuma yöntemini iyileştirici 

değil, terk edici bir okuma yöntemidir. İlk başta ürkütücü 

gibi gözükse de bilinerek ve uygulanarak okunduğunda 

daha iyi anlayarak, daha hızlı okunabiliyor. 

Bilinen yöntemle yapılan okuma, içten 

seslendirmeyle, kelimeleri tane tane sürekli geri dönüşler 

yaparak okumadır. Hızlı okuma yöntemiyse kelimeleri 
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başlangıçta 2’şerli, 3’erli ve daha fazla gruplar halinde 

(blok okuma) gördüren, daha sonra ileri okuma 

teknikleriyle alan okuması denilen ve bir sayfayı görüp 

tanıyabilecek seviyeye ulaştıran okuma yöntemidir. 

 

Hızlı Okuma Neye Yarar? 

 

Hızlı okuma, bizi daha hızlı düşünmeye ve 

düşüncelerimizi toparlamaya zorlar. Beynimize yavaş 

mesaj gönderdiğimizde, beynimiz boş kalacağından diğer 

duygu organlarımızdan gelen mesajlar araya karışır. 

Örneğin gözümüz başka şeylere bakarken, dikkatimiz 

kulağımıza gelen başka seslere yönelir. Böylece 

konsantrasyon bozulur, dikkatimiz dağılır. 

Hızlı ve etkili okuma, bizi daha hızlı düşünmeye 

ve düşüncelerimizi toparlamaya zorlar. Beynimize yavaş 

mesaj gönderdiğimizde, boşluklar oluşacağından diğer 

duyu organlarımızdan gelen mesajlar devreye girer. 

Örneğin gözümüz başka şeylere bakar, dikkatimiz başka 

seslere yönelir. Bu yüzden konsantrasyon bozulur, 

dikkatimiz dağılır. Oysa hızlı okumada mesajlar arasında 

boşluk kalmayacağından daha iyi konsantre oluruz. 

 

Neden Hızlı Okuma? 

 

Bir kişi, elindeki kitabı üç gün içinde bitirmek 

zorundaysa ve bundan sınav ya da sözlü olacaksa hızlı 

okuma tekniklerine ihtiyacı var demektir. Bir yönetici, 

ofiste yığılmış dosyalar içinde kaybolmuşsa, sıradan bir 

okuma gönüllüsü gündemdeki bir kitabı almış ve 

haftalardır masasında durduğu halde bitiremiyorsa, bütün 
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bu kişilerin de hızlı okuma tekniklerine ihtiyacı var 

demektir. 

 

Hızlı Okuma Tekniklerinin Temel Faktörleri 

 

1. Okuma amacı 

 

İlk yapılacak şey, okuma amacını açık-seçik 

belirlemektir. Kendi kendinize sorun; okuyacağınız şeyi 

niçin okuyacaksınız? Zevk versin diye mi? Hikâye, 

roman, şiir gibi... Bir sorunun çözümlerini öğrenmek için 

mi? Bir şeyin kolay yollarını bulmak için mi? Bir 

konunun temel dayanaklarını anlamak için mi? Yaklaşan 

bir sınav için doğru cevaplara hazır olmak mıdır 

okumanızın amacı? Bu “hazırlık” aşamasında 

maksadınızı açıkça belirlerseniz, rastgele okumaya 

başlamak gibi, hem zaman kaybettirici, hem de anlamayı 

bulanıklaştırıcı yanlışları yapmazsınız. Okumaya, 

beyniniz aydınlık ve hazır olarak girişirsiniz. 

 

2. Materyal 

 

Okumak üzere kitabı, gazeteyi, dergiyi veya 

raporu elinize alıyorsunuz. 

Şimdi yapacağınız şey, bizim “hızlı okuma” 

sisteminde önerdiğimiz ikinci adımı atmaktır: “Materyale 

göz atmak” 

 

a. Kitap: Eserin adına ve ikinci başlığına, yazarın 

kim olduğuna, yayın tarihine, yayıncısına, mümkünse 

“içindekiler” bölümüne, varsa endeksine göz atarsınız. 
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Herhalde satın alma söz konusuysa fiyatına da. (En çok 5 

dakikada.) 

 

b. Gazete / dergi: O nüshanın bölümlerine, yazı 

başlıklarına, alt başlıklara, resimlere, yazarın adına, 

yazının uzunluğuna bakarsınız. (1-2 dakika yeter.) 

 

c. Rapor: Kimin tarafından hazırlandığına, konu 

başlığına, bölüm listesine, başlıklara, kaç sayfa 

olduğuna... vs. göz atarsınız. (En çok 3 dakika.) 

Bunları tamamladığınızda, “Bunu gerçekten 

okumam gerek mi? Okuyacağım şey bu mu? Ne kadarını 

okumalıyım?” sorularını cevaplamış olursunuz. 

 

3. Tarama: Bir başka amacınız da olabilir: 

İlânlardan iş veya ev aramak gibi; bir telefon rehberinden 

arayacağınız şahsın ismini, bir sözlükten bir kelimeyi 

bulmak gibi. Bunda “Tarama” tekniği uygulanır. Ne 

aradığınızı çok net bir şekilde (kelimenin resim gibi 

şekliyle) gözünüzde canlandırdıktan sonra, sütun ve 

satırlar boyunca bakışınızı aşağı doğru (veya soldan sağa) 

hızla kaydırırsınız; ta ki aradığınız isim veya kelimelere 

gelene kadar. 

 

4. Fotoğrafik okuma: Bu teknikte, kelimelere, 

satırlara keskin bakışla göz dikme yerine, “yumuşak” 

(adeta dalgın) bir gözle ve bütün bir sayfaya bakarak 

yapacaksınız. Ve beyniniz, “tümü” kavrayacak. Bu nasıl 

olacak? Bilindiği gibi, beynimizdeki iki yarımdan her biri 

az çok farklı bir fonksiyonla algılar. 

Sol beyin, mantıkla düşünüp anlar (veya 

anlamaya çalışır). Her gördüğünü, duyduğunu, analitik 
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bir şekilde işler: Küçük parçalara böler ve birimden, 

parçadan tekten tüme gider, sonuca bağlar. Bu bilinçli 

okumadır. 

Sağ beyin, seziş yoluyla algılar. İlk olarak bir 

şeyin (şekil, yazı, ses) tamamını (tümünü) yakalamaya 

çalışır. Bu, bilinçaltının algılayışıdır. Daha sonra sağ 

beyin, yakalamaya çalışır; sol beynin yardımıyla da, 

birimlere, ayrıntılara iner ve hemen sentezler kurar. 

(Tümden teke algılama tarzı) 

Okullarda öğretilen okuma yöntemi aksi iddialara 

rağmen hâlâ “tekten tüme” (tek harften, heceden) 

başlanırdı ama şimdi kelime ve kelimeler sıralanıp, 

okunup sonra 3-4 sözcük bir arada anlam analizine 

girişiliyor. Yani gene tekten tüme “Çok Hızlı Okuma” da 

“ön okuma”, “bloklar halinde okuma”ya yöneldiği için 

“tümdenlik” ilkesine uymaktadır. Hızlı okuma 

aşamasında da 3-4 kelime, hatta bütün bir satır tek 

bakışta algılanmaya çalışıldığı için gene “tüm” esaslıdır. 

Ancak bunlar, bütün bir sayfayı bir kerede görmeye 

çalışmadığı için, “Fotoğrafik Okuma” derecesinde 

“Büyük Tüm” değildir. 

Peki, bütün bir sayfa, okunmasa bile, algılanabilir 

mi? Deneyler, olumlu cevap veriyor. Saniyede bir sayfa 

çevirmek suretiyle koca bir kitap üç ilâ beş dakikada 

fotoğrafik okumadan geçirilebiliyor. Ancak bu, tam 

okuma demek değildir. Burada söz konusu olan, tam 

okumak için sadece beyni hazırlamaktır. Yoksa bu 

aşamada kalırsak, o sayfalarda anlatılanların hiçbirini 

bilinçli olarak anlamış sayılamayız. 

 

5. Göz gezdirmeli okuma: Okunacak materyalin 

ana fikrini yakalayıncaya kadar metinden parçalar atlana 
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atlana okunur. 2-3 kelimeyi bir defada görerek, 

paragrafların baş ve sonlarını okuyarak fikir edinilir. Ara 

başlıklar, resimler ve resim altlarına italic veya bold 

kelimelere özellikle dikkat edilir. Anlamı, ters 

çevireceğini belli eden sözcüklerin (“fakat”, “her ne 

kadar” gibi) ve yapıyı özetleyeceğini belli eden işaret 

kelimelerin ötesi tam okunur. “Kaymağını alma” tekniği 

de bu aşamada uygulanır. 

 

6. Hızlı Okuma: Artık neyi, niçin ve ne kadar 

okuyacağımız belli olmuştur. Ötesi ya tamamen tasfiye 

edilmiş, gereksiz sayılmış, ya da “kaymağı alınarak” o 

bölümler okunmuş, kabul edilmiştir.  

Şimdi tam olarak, atlamadan okunacak metinlere 

geldik. Gene de bazı zor anlaşılan, zor hatırlanan kısımlar 

kalmış olabilir. Metin, sonuna kadar okunduktan sonra o 

bölümler tekrar ve dikkatle okunur, notlar alınır. 

 

Örnek  

Aşağıdaki metinde 450 sözcük vardır. Şimdi 

kronometrenizi sıfırlayın ve metni, normal okuma 

şeklinizle ve hızınızla okumaya başlayın. Metni 

bitirdiğinizde kronometrenizi durdurun. 

 

*** 

 

Matematiksel Öğrenme Bozukluğu Nedir? 

Bir araştırma grubunun yaptığı çalışmalar 

gösterdi ki; insanların beyninde yerleşik bir şekilde 

matematiksel kapasite mevcuttur. Hatta dillerinde 

sayıları veya matematiği ifade edecek kelimeleri olmasa 

dahi… 
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BBC NEWS’te yayınlanmış bir haberi sizlerle 

paylaşmak istedim; birçoğumuzun belki de kavram-terim 

olarak hiç duymadığı, fakat günlük yaşamda 

“matematiğe yeteneğim yok, matematiği 

algılayamıyorum” şeklindeki söylemlerimizle aslında bir 

sorun olarak tanısını koymuş olduğumuz matematiksel 

beceri bozukluğu (dyscalculia) hakkında araştırmalara 

her geçen gün yenisi ekleniyor.   

Bir araştırma grubunun yaptığı çalışmalar 

gösterdi ki; insanların beyninde yerleşik bir şekilde 

matematiksel kapasite mevcuttur. Hatta dillerinde 

sayıları veya matematiği ifade edecek kelimeleri olmasa 

dahi… 

Avustralya’da yaşayan Aborijin kabilesindeki 

çocuklar üzerinde yapılan araştırmada, dillerinde 

sayıları ifade edecek kelimeler bulunmamasına rağmen 

sayılar konusunda İngilizce konuşan çocuklar kadar iyi 

oldukları saptandı. Bu araştırmanın sonuçları, sayı 

kelimelerinin sayı becerilerini geliştirici birer anahtar 

olduğu noktasındaki bütün araştırmaları çürütmüş oldu. 

Bu çalışma, yerel bilimler akademisi tutanaklarında 

açıkça yayımlanmıştır.   

Araştırma nasıl gerçekleştirildi? 

İngiliz ve Avustralyalı araştırmacılar, yaşları 4 ile 

7 arasında değişen 45 Avustralyalı yerli çocuk 

belirlediler. Uzak bölgelerde yaşayan ve sadece birkaç 

sayı kelimesine sahip iki Aborijin dili olan Warlpiri veya 

Anindilyakawa dillerini konuşan çocuklarla, 

Melbourn’de yaşayan İngilizce konuşan çocukları 

karşılaştırdılar/kıyasladılar. 

Sayı Görevleri 
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Araştırmacılar, bir hasırın üzerine yerleştirdikleri 

nesne sayısını çocukların kopyalamasını istediler. Daha 

sonra nesnelere üstü örtülü bir şekilde ilaveler yapıldı, 

böylece yerde ne kadar nesne olduğunu bilmeden 

çocuklardan bunu çözmeleri istendi. 

Bu çok karışık görevde, araştırmacılar ellerinde 

bulunan iki çubuğu kaç kez birbirine vururlarsa, 

çocuklar da araştırmacıların vuruş sayılarıyla sayılması 

gereken nesneleri doğru bir şekilde eşleştirmek 

zorundaydılar. Bu alıştırmanın sonucunda, sayısal 

kapasite açısından dillerinde sayı kelimeleri dahi 

olmayan çocuklarla, İngilizce konuşan çocuklar arasında 

fark yoktu. Her iki grup da eşit başarı göstermişti.   

Bu çalışmanın lideri, Londra Üniversitesi Bilişsel 

Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nden Profesör Brian 

Butterworth: “Amazon kabilelerinde yapılan 

araştırmaların sonucunda, sayılarla alakalı işlerde o 

sayılara denk gelecek kelimelerin gerekli olduğu kanısına 

varılmıştı, fakat bu çalışma aksini gösterdi.” diyerek bir 

açıklamada bulundu. 

“Biz dünyayı nasıl renkli görebilir bir şekilde 

doğuyorsak, yine dünyayı sayısal görme kabiliyetiyle de 

bu dünyaya geliyoruz.” diyen Prof Butterworth, bu 

konuyla ilgili şu bilgileri kaydetti: “Bazı insanlar sayı 

mekanizması olmaksızın doğabilirler. Bunlar dyscalculia 

(doğuştan matematiksel hesaplama yeteneği olmayanlar) 

olarak adlandırılırlar. Dyscalculia; matematiksel 

becerilerini geliştirmek için yoğun çaba sarf etmek 

durumunda olan kişilerde tanısı konulan bozukluktur. Bu 

çalışma, matematikten anlayan, sayılarla arası iyi olan 

kültürlerdeki dyscalculia’sı olan çocukların neden 

matematik öğrenmeyi zor bulduklarını açıklamaya 
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yardımcı olabilir. Bunun kültürle veya alınan eğitimle 

alakası olmadığı, bilakis doğuştan gelen bir sorun 

olduğu ispatlanmıştır. Matematik yapmak ve kelimelerle 

saymayı öğrenmek adına bol miktarda resmî ve gayri 

resmî olanakları olmasına rağmen, bazı insanların bu 

konuda yetenek sahibi olamayışlarının nedeni, 

yaratılıştan var olan mekanizmanın, yani aritmetiksel 

becerinin anormal olarak gelişmiş olmasından 

(dyscalculia'dan) kaynaklanır…” 

Prof. Butterworth, dyscalculia’sı olan insanların 

beyinlerindeki farklılıklar konusunda iki geniş 

araştırmaya halen devam ediyor. 

 

 

*** 

 

Diyelim ki, metni 100 saniyede okudunuz. Buna 

göre okuma hızınız şöyle olur: 

Dakikadaki Söz sayısı = (Toplam sözcük sayısı / 

Okuma süresi) x 60 

(450/ 100) x 60 = 270 

Bu örneğe göre, okuma hızınız, dakikada 270 

kelimedir. 

 

OKUMA HIZI (Dakikada okunan kelime sayısı) 

  80 – 100 Kelime: Türkiye ortalamasına göre çok 

kötüsünüz. 

100 – 150 Kelime: Türkiye ortalamasına göre çok 

düşük bir düzeyindesiniz. 

150 – 250 Kelime: Okuma hızınız genel 

ortalamadadır.  
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250 – 350 Kelime: Türkiye ortalamasına göre 

yüksek. 

350 – 500 Kelime: Türkiye ortalamasına göre çok 

iyi. 

500 – 1000 Kelime arası: Türkiye’nin en hızlı 

okuyan % 3 lük dilimi içindesiniz 

1000 Kelimeden fazla: En hızlı okuyan %1’lik 

çok küçük dilimi içindesiniz. 

 

Hızlı okuma uzmanı Cemal Kondu diyor ki: “400 

sayfalık bir kitapta yaklaşık 100.000 kelime bulunur. 

Yavaş okuyan bir okuyucu bir saatte yaklaşık 7.000 

kelime okuyabilir. Bu da kitabı 15-16 saatte bitireceği 

anlamına gelir. Hızlı okuma tekniklerini uygulayan bir 

kişi, aynı sürede 2 ya da 3 kitap bitirebilir ve yavaş 

okuyan kişiden daha çok şey anlar.” 

Sınavlara hazırlanan bir öğrenci normal şartlarda 

180 soruyu 180 dakikada yetiştirmekte zorlandığı halde, 

anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenirse 45-60 

dakikada tüm soruları bitirebilir.  

Anlayarak hızlı okuma tekniklerini öğrenen bir 

okuyucu hızlı okuyarak zihinsel gezintileri asgariye 

indirmiş olur. Böylece konsantrasyon artar ve bilgi kaydı 

daha berrak olur. Düşünce, algılama, değerlendirme 

kavramı ve karar hızı artar. Anlayarak hızlı okuma 

tekniklerini bilen bir okuyucu okuma işini 

monotonluktan çıkarır; zevkli ve eğlenceli bir hale 

getirir. Daha kısa sürede daha fazla öğrenme fırsatı 

bulmuş olur.” 

 

 

Hızlı Okuma Egzersizleri 
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1: 

 

Bu egzersizi uygularken aşağıdaki adımları 

izle: 

1) Her saniyede, bir yuvarlak olacak şekilde 6 

yuvarlakta gözünü saat yönünde daire şeklinde 

gezdireceksin. Bunu, içlerindeki kelimeleri görerek 

yapacaksın. Süre, 1 dakikadır. 

2) İşlemin aynısını saatin ters yönünde 

yapacaksın. Süre, 1 dakikadır. 

3) Her saniye için bir yuvarlak, bir A, bir 

yuvarlak, bir A’ya bakarak, saat yönünde döneceksin. 

Süre, 1 dakikadır. 
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2: 

 

1. Gözlerinizi yapabildiğiniz en hızlı şekilde saat 

yönünde yuvarlakların içindeki harflere 

bakarak saat yönünde döndürün. Süre: 1 dk 

2. Bu işlemi saatin ters yönünde uygulayın. 

Süre: 1dk 

3. S harfinin olduğu yuvarlaktan başlayarak, bir 

yuvarlak, ardından ortadaki A harfi, sonra 

diğer yuvarlak ve tekrar A harfi şeklinde saat 

yönünde uygulayın. Süre: 1 dk 
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3: 

 

Bu egzersizi uygularken aşağıdaki adımları 

izleyin: 

1) 1 dakika süreyle saat yönünde, her saniyede bir 

yuvarlak olacak şekilde, saat yönünde gözünle sekiz 

çizeceksin. Her zaman kelimeleri görmeye çalışman 

gerektiğini hatırla! 

2) Aynı işlemi 1 dakika süreyle saatin ters 

yönünde uygula 
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3) 1 dakika süreyle, sayfayı yatay çevir ve işlemi 

sonsuz işareti için de uygula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: 

 

Bu egzersizi uygularken aşağıdaki adımları 

izleyin: 

1) 1 dakika soldan sağa ve sağdan sola satırlar 

arasında s çizerek, gözünü her bir tık sesiyle, rakamların 

örnek nokta ile belirtilen yerlerine bakacağın şekilde 

kaydıracaksın.  
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2) Aynı çalışmayı 1 dakika boyunca aşağıdan 

yukarı ve yukarıdan aşağı uygulayacaksın. 
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5:  

Bu egzersizi 1 

dakika 

süresince 

oklarla da 

gösterdiğimiz 

gibi soldan 

sağa, çapraz 

ilerleyerek, 

saniyede bir 

uygula ve 

anlamaya çalış. 

 

 

 

 

 

Kendine güven 
* 

Kararlarını uygula 
* 

Hayata inan 
* 

Kazanacağını bil 
* 

Başarıyı tat 
* 

Hedeflerini koy 
* 

Yolundan sapma 
* 

Gurur duy 
* 

Değer ver 
* 

Güçlü ol 
* 

Takdir et 
* 

Saygı duy 
* 

İyiyi fark et 
* 

Bilinçli davran 
* 

Hoşgörülü ol 
* 

Özgürlüğü hisset 

Kendine güven 
* 

Kararlarını uygula 
* 

Hayata inan 
* 

Kazanacağını bil 
* 

Başarıyı tat 
* 

Hedeflerini koy 
* 

Yolundan sapma 
* 

Gurur duy 
* 

Değer ver 
* 

Güçlü ol 
* 

Takdir et 
* 

Saygı duy 
* 

İyiyi fark et 
* 

Bilinçli davran 
* 

Hoşgörülü ol 
* 

Özgürlüğü hisset 
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6: 

 

Bu egzersizi uygularken aşağıdaki adımları 

izleyin: 

1) 1 dakika boyunca soldan sağa sadece ok ile 

gösterilen kelimelere her bir saniyenin tık sesinde 

bakarak, altındaki ve üstündeki kelimeleri anlamaya 

çalış. 

2) 1dakika da yukarıdan aşağı uygula. 

 

 

Tıraş     Can 

Tırnaklar    Canan 

Tırmanmak    Cansiperane 

Tasa     Canısı 

Tez     Çandarlı 

 

 

 

Poz    Ana 

Pasta    Akıllı 

Patates   Aklımda 

Para    Aşkale 

Pir    Aşk 
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7: 

 

Bu egzersizi nokta ile belirtildiği gibi her bir kelime 

grubunun sadece orta noktasına bakarak, çapraz 

şekilde metronomun hızına (saniyede bir tık sesi ile) 

uyarak 1 dakika boyunca oku. Bu süre içinde metni 

baştan sona uygulayabildiğin kadar tekrar et. 

Türk’ün farkı 

Mutfak tüpünün kaçırıp,  kaçırmadığını kibritle 

yakıp,   kontrol ederiz. 

 

Desenlerini beğenerek aldığımız  yeni bir mobilyanın 

  üstüne örtü örteriz.  

 

Geçirilen bir trafik kazasının   ardından, kanlar 

içindeyken   arabamıza üzülürüz. 

 

Yemekte eti bıçakla değil,   çatalın kenarıyla 

kesmeye   çalışırız. 
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On yıllık bir arabanın,   koltuk ambalaj naylonlarını 

  çıkarmadan kullanırız. 

 

Kırmızı ışıkta durduğunuzda   size ancak bir  Türk 

  bağırabilir. 

 

Kolayı çalkalayıp, fışkırtarak,   asitsiz içeriz. 

 

Otoyolda, otomobilin gaz pedalına  tuğla koyup, 

yorulmadan kullanma  fikri bir Türk’ündür. 

 

Kasaplarda asılı hayvan  edenlerinin kalçasına  

 çiçek koyacak kadar    

 

ince bir zevke sahibiz. 

 

 

8: 
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Bu egzersizde 3 dakika boyunca işaretlenmiş 

kelime gruplarının ortasına bakarak ve metronom 

hızına uyarak (saniyede bir tık), anlamaya çalışarak 

metni okuyun. 3 dakika süre bitene kadar, başa 

dönerek devam edin. 

 

Hayatı için bir amacı olmayan öğrenci, kendisi 

için neyin daha öncelikli olduğunu  

 

kestiremez. Bu nedenle, öncelikle kendisine bir 

amaç edinmelidir. Eğer öğrencinin  

 

amacı, derslerinde başarılı olmak ya da iyi bir lise 

veya üniversitede okumaksa,  

 

önceliklerini de bu doğrultuda belirlemelidir. Bir 

yıl sonra amaçladığı okulda  

 

bulunmak isteyen öğrencinin öncelik 

sıralamasında ders çalışmak ve sınavlara  

 

hazırlanmak başı çekmelidir. Bununla birlikte 

zamanı doğru kullanmayı öğrenemeyen  

 

öğrenci ne kadar ders çalışırsa çalışsın, başarılı 

olamaz. 
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