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HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

HIZLI OKUMA NEDİR?

Hızlı okuma, bilginin her an arttığı, zamanla yarıştığımız günümüz dünyasında kısa sürede daha çok şeyi daha 

iyi anlayarak okuyabilmek için yapılan bir okuma türüdür. Hızlı okuma artık bir seçenek değil zamanı yakala-

yabilmek için bir ihtiyaçtır.

Hızlı Okuma Nasıl Olur?

Okuma sürecinde, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Göz bu 
duraklamalar sırasında, bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü kelimenin fotoğrafını çekip beyne gönderir; 
beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir araya getirir ve okuma gerçekleşir. 
Hızlı okuma süreci kelimeleri tanıma, kelimeleri net görme, kısa süreli anlama dönemi, ideal anlama 
dönemi ve okuma kültürünün oluşması olarak beş adımda gerçekleşir. 

✔ Okurken kelime kelime okumak,

✔ Sözcükleri içimizden tekrar etmek,

✔ Geri dönüşümler yapmak, aynı metni tekrar tekrar okumak

✔ Metne odaklanamamak

✔ Anlayarak hızlı okumamızın önündeki engellerdir.

Hayatımız için bu kadar önem ve öncelik arz eden anlayarak hızlı okuma hakkında bilgi edinmeden önce şimdi 
hangi hızla okuyoruz bunu öğrenelim.

➥ Not : Kronometrenizi hazırlayın.
Okumaya başlarken kronometreyi başlatın ve her zamanki okuma hızınız ve okuma şekliniz ile aşağıdaki met-
ni okuyun. Okumayı tamamlayınca sürenizi not edip, değerlendirme sorularını çözünüz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA
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HIZLI OKUMA TEKNİKLERİHIZLI OKUMA TEKNİKLERİ

NEWTON

Galile öldü; Newton doğdu. Bu iki dehanın aralarında ortalama bir yaşam süresi var; ama onlar arasında bu 
raslantının ötesinde bağlantılar vardır. Her şeyden önce Newton’un kendi çalışmalarına Galileo’nun bıraktığı 
noktadan başladığını, yani bu ikisinin arasında bir geçiş aşaması oluşturan üçüncü bir kişinin bulunmadığını 
biliyoruz.
Newton, dünyaya yaklaşık olarak iki ya da üç yüz yılda bir geldiğini söyleyebileceğimiz ender görülen türde bir 
bilim adamıdır. Üstelik bu özelliği yaşamının çok erken bir aşamasında kendini belli etmiştir. Son zamanlarda 
fizik çevrelerinde Newton’un başarısının gereğinden fazla abartılmış olduğunu düşünme yolunda bir eğilim 
ortaya çıkmıştır.
Çağdaş fizikçilerin büyük bir bölümü bugün Newton’un buluşlarının gerçekte sanıldığı kadar büyük bir önem 
taşımadığını, fizik alanında Newton’a gelene dek erişilmiş olan düzey gözönüne alındığında Newton olmasa 
da çağdaşlarından herhangi birinin bu buluşları gerçekleştirmiş olacağını ileri sürmektedirler.
Buna karşılık Newton’u, çağdaşlarından ayıran bir özellik onun yanıtlara çok kısa bir süre içinde erişmiş ol-
masıdır (Her ne kadar bunu açıklaması için aradan yirmi yıl geçmesi gerektiyse de yanıtların hemen hemen 
tümünü daha 21 yaşındayken biliyordu.) 
Copernicus, Kepler ve özellikle Gallileo’nun, bilimin henüz varlığını sürdürebilme yolunda savaş vermek zo-
runda olduğu bir çağda yaşamış olmalarına karşılık, Newton bu savaşın artık kazınılmış bulunduğu bir dünya-
ya gelmişti ve bu yüzden de kendisinden öncekilere kıyasla daha şanslıydı.
Diğer yandan bazı yönlerden olumsuz olarak tanımlanabilecek bir kişiliğe sahip olduğu da söylenebilir. Örne-
ğin kuruluşundan bu yana Kraliyet Bilim Derneği’nden istifa eden çok az sayıdaki bilim adamından biri olan 
Newton’un bunu yapmasının nedeni diğer üyelerin kimi zaman onun görüşlerine katılmaması ve hatta bunla-
rın aksini ileri sürmeye kalkışmalarıydı (Buna karşılık yaşamının daha sonraki bir evresinde “yuvaya dönmeye” 
razı edilmiş ve son yirmi beş yılını derneğin başkanı olarak geçirmiştir.
Newton, çalışmalarını kimsenin yardımına başvurmaksızın tek başına yürütmeyi seçen bilim adamlarından 
biriydi. Buluşlarının en önemlilerini Londra’da veba salgınının başgöstermesi üzerine 1665 yılında buradan 
kaçarak sığındığı doğum yeri olan Lincolnshire’daki Woolsthorpe Kasabası’nda kaldığı süre içinde gerçek-
leştirmişti.
Küçük bir çiftçi olan babası kendi doğmunudan kısa bir süre önce ölmüş olduğu için Woollsthorpe’da ve daha 
sonra girdiği Cambridge Üniversitesi’ndeki tüm harcamalarını amcası karşılamıştı.
Cambridge’deki öğrenciliği boyunca önemli sayılabilecek bir başarı elde etmediyse de tanınmış bir matema-
tikçi olan Profesör Barrow ile yakın bir dostluk kurmuş ve bunun etkisiyle matematiğe yönelmişti.
Newton’un gençlik yıllarına rastlayan 17. yüzyıl başları, matematik bilimin son biçimi almaya başladığı dönem-
di. Bugün de kullanmakta olduğumuz matemaiksel simgeler, diferansiyel hesabın ilk aşamaları, matematiksel 
dizilere ilişkin hesaplar, Descartes’in bulduğu koordinatlar geometrisi ve diğer temel geometrik kavramlar bu 
dönemde ortaya çıkmıştı.
Uygulama yönünden bunlardan daha da önemlisi sıradan çarpım işleminin yanısıra trigonometriye de büyük 
ölçüde hizmet eden logaritmaların bulunmuş olmasıydı. Bu gelişmeyi, çağımızda bilgisayarın ortaya çıkması-
na benzetebiliriz, çünkü bu sayede astronomi hesaplarının çok daha kolay biçimde ve kısa sürede yapılabil-
mesi olanağı doğmuştu.
Bugün Newton’un sorularını inceleyecek olursak, bilmediklerinin de bildikleri kadar önemli olduğunu hemen 
görürüz. Newton’un zihninin nasıl çalıştığını ve bunun kendisini nereye götürdüğünü anlamak için buraya 
Opticks’in sorularından bazılarına yer vermek gerekiyor:
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DİKKAT EDELİM

Paragraf sorularına kendi yorumunu katma sadece verilen bilgi ile çöz.  

Paragraftaki cümlelerin numaralandırılması bazen ilk cümleden başlar, bazen ikinci cümleden; 
bazen cümlenin başına, bazen sonuna konulur.

Numaralandırılmış sorulara özellikle dikkat edelim. Seçeneklere sıralı yerleştirilmemiş karışık 
yerleştirilmiş olabilirler.

Soru kısmında italik, altı çizili ya da tırnak içine alınmış bölümler varsa dikkatli okuyalım. 

Soru uzun diyerek gözümüzde büyütmeyelim, kolaydır. Bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir. 

Önce soru kökünü okuyalım soru bizden ne istiyor onu anlayalım.

Bol soru pratiği yapalım. Bu pratiklerde karşımıza çıkan anlamadığımız, anlamından emin 
olmadığımız deyim, atasözü, ikileme, söz ve söz öbeklerini mutlaka not alalım.

Soru kökünün olumlu ya da olumsuz olmasına dikkat edelim.
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Söz Öbekleri
Sözcükte Anlam 

Özellikleri
Sözcükler Arası 
Anlam İlişkileri

• Yansıma sözcükler

• Deyimler

• Atasözleri

• İkilemeler

• Özdeyişler

• Dolaylama

• Güzel adlandırma

• Gerçek (temel) anlam

• Yan anlam

• Mecaz anlam

• Terim anlam

• Eş anlamlı sözcükler

• Zıt anlamlı sözcükler

• Genel ve özel anlamlı sözcükler

• Nitel ve nicel anlamlı sözcükler

• Yakın anlamlı sözcükler

• Eş sesli (sesteş sözcükler)

• Somut ve soyut anlamlı sözcükler

• Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

• Anlam (deyim) aktarması

Sözcükte anlam soruları; doğrudan kelimenin anlam özelliğini, sözcükler arası anlam ilişkilerini sorabildiği 
gibi bir metin verip özelikle bir sözün ya da söz öbeğinin cümlede kazandığı anlamı isteyebilir.

Bu tarz sorularda sadece belirtilen kelime ile kalmamalı kelimenin/söz öbeğinin cümlenin bütününde 
kazandığı anlam ile hareket etmeliyiz.

Sözcükte anlam sorularında anlamı istenen ifadeler genellikle mecaz anlamlı sözcüklerdir. Bu da 
metnin tamamı okunarak belirlenebilir.

SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM
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SÖZCÜKTE ANLAM

örnek soru

Bencillik sanıldığının aksine kişinin dilediği 
gibi yaşaması değil, başkalarından kendi 
istediği gibi yaşamalarını talep etmektir. 
Bencil insanlar, bıkmadan usanmadan kendi 
yaşam alanı içinde mutlak bir tip monoton-
luğu yaratmayı hedefler. Onlar asılnda 
sürekli kendi doğruları, kabulleriyle kendileri 
için makul olan çıkarımlarla inşa ettikleri bir 
zindanda yaşarlar ve sizi de bir şekilde 
orada yaşamaya mecbur bırakmak isterler. 
Üstelik buna direnç göstergeleri yargılar, 
ötekileştirir ve onlara karşı olumsuz tutum 
geliştirirler. Daha da önemlisi bencil insanlar 
var olabilmek ve benliklerini tamamlamak 
için diğer insanların benliklerini tüketmeyi 
maharet sayarlar. Bu yüzden bencilliğin en 
önemli aracı sürekli başka insanların 
hayatlarına ilişmek, her fırsatta onlara 
müdahale etmektir; doğrusu senin bildiğin 
gibi değil, benim istediğim gibi olmalı 
diyebilmek için.

Bu parçada “zindanda yaşamak” sözüyle anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini var ettiği dar alanda yaptırımlar uygular.

B) İnsanların kişisel alanlarını önemsemeden yaşar.

C) Kendi iç dünyasının sınırlarının farkında olur.

D) Aşina veya yatkın olduğu sınırlar içinde kalır.

E) Kendine sunulan zorunlu alanda hayatını sürdü-
rür.

ÇÖZÜM

Metinden hareketle “zindanda yaşamak” 
ifadesinin kendi çizdiği sınırların, 
kalıpların dışına çıkamayan insanların 
yaşamlarını karşıladığı görülmektedir.
Buradan hareketle seçenekler 
incelendiğinde D seçeneği doğru 
cevabımız olacaktır.

Sanatta etkilenme, kaçınılmaz gibi görünse 
de öykünme tasvip edilecek bir durum 
değildir. Sanatın gerçekliği bunu hiçbir 
surette mazur görmez; özgünlüğün yeniden 
üretimi şeklinde can bulur her defasında 
çünkü. Tersi bir durum onu kötürümleştirir.

örnek soru

Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşıla-
yabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde 
vardır?

A) Genç insanların, kişiliklerini oluştururken özellik-
le saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme 
eğilimi göstermeleri olağandır.

B) Futbolcu, sahada sahip olması gereken öz gü-
ven ve beceriyi ancak antrenörününü talimatları-
na harfiyen uymasıyla kazanır.

C) Televizyon dizilerinin yapay kahramanları, hayatı 
tanımlama biçimleriyle ister istemez gerçek dün-
yanın bireyleri üzerinde etki bırakıyor.

D) Kitap okuma alışkanlıklarındaki benzerlikler, 
okurların benzer kitaplardan aynı sonuçları çı-
kardıkları anlamına gelmez.

E) Tarihsel bir olayı anlamlandırmak için başvurulan 
tarihin tekrardan ibaret olduğu anlayışı, günü-
müzde pek kabul görmüyor.

Bu tarz sorularda önce altı çizili 
kelimenin anlamını düşünmeli sonra 
metinde kazandığı anlam ile eşleştir-
meliyiz. “Öykünme” taklit etme, onun 
gibi davranmak demektir.
Buradan hareketle doğru cevap A 
seçeneğidir çünkü “taklit etme eğilimi” 
söz öbeği, öykünme sözcüğünü 
karşılamaktadır.

ÇÖZÜM

SÖZCÜKTE ANLAM
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1. Söz varlığı içinde deyimler, ait oldukları toplumun 
kültürünü, mütemadiyen kuşaktan kuşağa aktaran 
önemli bir araçtır. 
Bu cümledeki altı çizili sözcüğü anlamca karşı-
layabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangi-
sinde vardır?
A) Aşkının kurbanı olmamak için kendinden ödün 

vermiyor.
B) Defter ve kitap ciltlemeyi çok sevdiğimden kom-

şununkileri de yaptım.
C) Sınav gününe kadar ezber yapmayı hiç bırakma-

yacağım.
D) Akşam olduğunda kuş seslerinin yerini ağustos 

böceği sesi alıyor.
E) Hani demişti ya ben gemi yolculuklarına bayılı-

yorum.
2. 

I. Düşman birliklerine Çanakkale’de göz aç-
tırılmadı.

II. Ülkelerin kalkınma düzeylerinde savaşların 
etkisi yadsınamaz.

III. Mayınların çoğunu cephelerin 200 metre 
ön tarafına yerleştirdik.

IV. Toprak bölüşümünde yıllarca kardeş kav-
gaları yaşandı.

V. Bu yüzyılda kan davalarına artık bir son 
verilmeli.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de altı çizili  sözcükler anlamca birbirine en ya-
kındır?

A) I ve II     B) I ve III     C) II ve IV    
 D) II ve V       E)  IV ve V

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
sözcük  kullanılmıştır?

A) Kimya sınavının bu derece kolay olacağını bek-
lemiyordum.

B) Masa ve sandalyeleri, organizasyon şirketi ekip-
le gönderecekmiş.

C) Bolu’nun yüksek kesimlerindeki doğal hava, bizi 
çarptı resmen.

D) Boyu kısa olduğundan tuvali palete yerleştirme-
de zorluk yaşamıştı.

E) Maceralardan maceralara atılmak onu keyiflen-
diriyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylama 
yapılmamıştır?

A) Maçtaki performansıyla file bekçiliğinin hakkını 
tam anlamıyla verdi.

B) Boğazın derya kuzuları taze taze tezgâhlara dö-
küldü.

C) Ormanlar kralını ziyarete gittiğimiz gün bir sürü 
tecrübe edindim.

D) İsmail, televizyon ekranlarının güldüren yüzü 
olarak yeni projeyi imzaladı.

E) Köylülerin en çok uğraştığı alan beyaz altından 
oluşuyordu. 

5. 

Tatil yerine vardığımız o gün çok heyecanlıydık. 
Hemen kamp malzemelerini çıkardık ve çadırları 
kurmaya başladık. Bizim gibi birkaç grup da ta-
tile gelmişlerdi. Tatile gelen gruplardan biri baya 
eksik malzemeyle yola çıkmışlardı. Kısa bir süre 
sonra bir baktım ki arkadaşlarımızdan biri, eksik 
malzemesi olan gruba benim eşyalarımı vermiş 
ve o grupla samimi olmuştu. El kesesinden cö-
mertlik yaparak kendine çevre edinmişti. Yaz ta-
tilimiz o şekilde başlamıştı.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım etmek için önce kendi imkânlarımızı kul-
lanmalıyız.

B) İnsanların açıklarını kapatmak için seferber olun-
malı.

C) Arkadaşlıklar birbirinin eksikliklerini kapatmakla 
yükümlüdür.

D) İyilik başkasının sahip olduğu imkânlar kullanıla-
rak yapılmaz.

E) Zenginliğin anahtarı, paylaşmanın elindedir.

 Test -  1



29

SÖZCÜKTE ANLAM  Test -  1

6. 

Bazı okurlar vardır ki bu mütemadiyen okuma 
hâlini, çok başka boyutlara taşır. Onlarda oku-
maya ve çalışmaya yönelik bir inziva hâli görü-
lür. İşte bu zamanlarda kendini fildişi kulelerine 
kapatan yazarlar hakkında pek çok tenkite de 
yer verilir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Özellikleri belli olmayan
B)  Duyguları derinden zedeleyen
C)  Belirli hâller etrafında yoğunlaşan
D)  Kendi yağında kavrulan
E)  Kendini çevreden soyutlayan

7. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi ayraç içinde 
verilen kavramla uyuşmamaktadır? 

A) Kimi kavramları dolaylı bir biçimde anlatmak için 
başvurulan her ozanın aynı anlamda kullandığı 
bir tür kalıplaşmış söz. (mazmun)

B) Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı 
ögelerin bütünü, manzume, sistem. (dizgi)

C) Sanatçının bir emek sonucu ortaya koyduğu 
ürün, eser. (yaratı)

D) Sanatçının kendini ifade edişi ve yazarın duyuş, 
düşünüş ayrılığı. (üslup)

E) Sanatkârın bir olayı veya konuyu başka bir açı-
dan ele alıp değerlendirmesi. (bakış açısı) 

8. 

İlk şiirlerini 1979 yılında yayımlamaya başlayan 
Haydar Ergülen, 1980 kuşağı (akran topluluğu)
               I
içerisinde imge şiirinin önde gelen isimlerinden 
biri olarak değerlendirilir. Şairin imgeci (sembolist)
                        II
bir şiir anlayışı ile ilişkilendirilmesi gerek, Ergü-
len’in poetika (şiire özgü) tartışmalar içindeki tutum
              III
ve beyanları (bildirmeleri) gerekse eserlerinin
           IV
içeriği dikkate alındığında son derece anlamlıdır. 
Ergülen, gelenekselden moderne Türk şiirinin 
önemli aşamalarını dikkatle takip etmiş ve daha 
çok duyarlılıkları çerçevesinde kapalı ve bireysel 
bir imge dünyası tasarlayan özgün (tartışmasız) 
                         V
bir şiir arayışı peşinde olmuştur. 

Yukarıda altı çizili sözcüklerin hangisi parantez 
içinde verilen anlamıyla uyuşmamaktadır?

A) I  B) II C) III D) IV E) V

9. 

Şehrin gittikçe kalabalıklaşan caddelerinde yü-
rüyüp, yalnızlığın buhranından kurtulmayı ümit 
ettiğim vakit; hasret yaralarının ukdelerine tuz 
basarak, aşkın odunda yüreklerini dağlayan  
mecnunları andım. Rüyalarımda yalnızlığın öfke-
sini kusmamak üzere direndiğim ızdırap aforiz-
malarını alıp tavan arasına gömüyorum. 

Bu parçada altı çizili söz ile anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geçmişte içe dert olan duyguları artırmak

B) Özlem duyduğu anıları hatırlamak

C) Yalnızlığın dertlerinden kurtulamamak

D) Ayrı kalışın hüznünü içinde yaşamak 

E) Hayalini kurduğu duyguları yok saymak 




