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21. yüzyıl becerileri arasında yer alan "okuryazarlık" her gün daha 
fazla önem kazanmaktadır. Okuma yazma bilmek, okuryazarlık 
becerisine sahip olmak değildir. Okuryazarlık becerisi, üst düzey 
düşünme becerilerini içermektedir. Bu becerileri geliştirmenin 
yollarından biri de anlayarak hızlı okuma becerisine sahip olmaktır. 
Evet, hızlı okumak bir beceridir. Göz kaslarının çalıştırılması, mevcut 
okuma hatalarının düzeltilmesi, dikkat ve konsantrasyonun 
artırılması ve egzersizlerin düzenli olarak yapılması ile her birey 
okuma hızını en az iki katına çıkarabilir. 

Çocuklar için Anlayarak Hızlı Okuma kitabıyla öğrenciler, zihin 
temizliği tekniğiyle zihinlerini meşgul eden düşüncelerden 
uzaklaşıp kendilerini okudukları metne verebilmeyi öğrenecekler. 
Böylece okurken “uykunun gelmesi, geri okuma yapma, paragraf 
sonuna gelindiğinde ilk cümleleri unutma” gibi sorunlar ortadan 
kalkacaktır. 

Kitapta 21 gün boyunca yapılacak olan egzersizler, çocukların 
gelişimine destek olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu egzersizler 
aracılığıyla, çocuklar hem göz kaslarını çalıştıracak hem de verilen 
bilgilerle okuma yaparken beyinlerinin ve gözlerinin nasıl çalıştığını 
öğrenecekler. Kitabın ilerleyen bölümlerinde sağ ve sol beynin nasıl 
çalıştığını öğrenmekle birlikte öğrenme stillerini de keşfedecekler. 
Böylece verimli ders çalışmanın önündeki engelleri ortadan 
kaldırmış olacaklar. 

Öğrenciler zamanını verimli kullanmak, okuduğunu hızlı bir şekilde 
anlamak, paragraf sorularını daha hızlı çözmek istiyorlarsa bu kitap 
tam onlara göre. Güzel bir yolculuk onları bekliyor. 

Kitap 9-12 yaş arası çocuklar için yazılmakla beraber, içindeki 
alıştırmalar öğretmenlerin derslerinde kolaylıkla uygulayabileceği 
nitelikte hazırlanmıştır. Bazı alıştırmaların tahtaya çizilmesi ve 
yazılması ile öğrencilerin dikkat ve konsantrasyonu artırılabilir. 
Ayrıca hafıza, öğrenme stilleri, sağ ve sol beyin üzerine yapılacak 
sohbetlerle öğrenciler kendileri ve ders çalışma alışkanlıklarıyla ilgili 
farkındalık kazanabilir. 
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ÖN SÖZ
Her kitabın bir geçmişi vardır. Bu kitabın geçmişi de öğ-

rencilerine ‘kitap okuma sevgisini ve okuduklarını anlama 
becerisini’ kazandırmak isteyen Dilek Öğretmen ile başladı. 
Derslerimde öğrencilerime her zaman kitap okumanın önemi-
ni anlatıyorum ve hem okuduğum hem de çevirdiğim kitap-
larla onların ruhlarına dokunmaya çalışıyorum. 

Anlayarak hızlı okuma eğitmen eğitimimi 2014 yılında kı-
zım iki yaşındayken aldım. Çalışmalarıma hem gönüllü olarak 
öğrencilerimle hem de Millî Eğitim’de hizmet içi eğitim kap-
samında öğretmenlerle devam ettim. 2020 yılında beş aylık 
bebeğimle bu kitabı yazma kararını verdim. Anlayarak hızlı 
okumaya dair çalışmalarımın iki çocuğumun büyüme evresi-
ne denk gelmesi beni ayrıca mutlu etti. İki çocuğumla birlikte 
tüm çocuklarımıza faydası olacak bu kitabı da büyüttüm gön-
lümde. Dilerim birçok çocuğumuza ulaşır ve onlar için faydalı 
olur. 

Karanlıkları kitapların aydınlatacağına inanan bir eğitimci 
olarak kızım Zeynep’e ve oğlum Barış’a beni büyüttükleri ve 
geliştirdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Hem kitabımın yazım aşamasında hem de içindeki alış-
tırmaların teknik olarak hazırlanmasında her zaman yanım-
da olan yol arkadaşım Ahmet’e minnettarım. Çeviri yapma-
ya başladığım 2016 yılında “Acaba bir hızlı okuma kitabı da 
çevirsek mi?” dediğim ve “Neden sen yazmıyorsun?” diyerek 
içimdeki potansiyeli benden daha iyi gören ağabeyim Umut 
Kısa’ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Oğlumun doğu-
muna birkaç ay kala “Dört yıldır yazmadın artık yazmazsın.” 
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diyerek bana meydan okuyan ve beni harekete geçiren güzel 
insan, iyi ki varsın. Kitabın en güzel hâliyle size ulaşması için 
önerileri ve düzeltmeleriyle büyük katkıda bulunan Buket Ko-
nur ve Banu Evren’e gönülden teşekkür ediyorum. 

Son olarak “Sizi okutmak görevimiz.” diyen babam ve an-
neme minnettarım ve yolumun kitaplarla kesişmesi için yap-
tıkları her şey için sonsuz teşekkürler… 

Dilek Boyraz 
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Bu kitabı elinde tutan değerli öğrencim, öncelikle hızlı ve 
anlayarak okuma alışkanlığını edinmek için ilk adımı atmış 
bulunuyorsun ve bunun için seni tebrik ediyorum. Hızlı oku-
ma becerisini edinmek ve geliştirmek için öncelikle istekli ve 
sabırlı, sonrasında ise büyük bir motivasyonla uygulamaları 
yapıyor olmalısın. Bu kitabı bitirdiğinde okuma hızın şu anki 
hızının en az iki katına çıkmış olacak. Peki, bu ne anlama ge-
liyor? Her şeyden önce zamanı verimli kullanacak ve mazeret-
lerden kurtulacaksın. “Kitap okumaya zamanım yetmiyor, sı-
navlarda zamanı yetiştiremiyorum, paragraf sorularına zaman 
kalmıyor, paragrafları okuyunca anlamıyorum, ders çalışırken 
odaklanamıyorum.” gibi ifadeler senin için anlamsız bir hâle 
gelecek. 

Peki, bu kitaptan en iyi nasıl faydalanabilirsin? Her şey-
den önce hızlı ve anlayarak okuma becerisini kazanabileceğine 
inanmalısın. Kitap boyunca yapacağım açıklamaları okudukça 
işin mantığını kavrayacak ve günbegün gelişimini kendin de 
fark edeceksin. Ancak bu gelişimin birdenbire olmasını bek-
lememelisin çünkü uzun süredir devam eden bir alışkanlığı 
değiştirmek çok hızlı olmayabilir. Bu süreçte kendine güven-
melisin ve aklına gelen tüm olumsuz cümleleri olumluya çe-
virmelisin. 

Anlayarak hızlı okuma becerisini kazanmak için kitabın 
içindeki 21 günlük alıştırmaları her gün düzenli olarak yap-
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malısın. Belli aralıklarla okuma hızını ve anlama oranını ölçe-
ceğin için günü gününe çalışman çok önemlidir. Etkinlikleri, 
verilen süreye göre yapmalısın. Bu alıştırmaları yaparken ken-
dini biraz gözlemlemeni istiyorum. Çalışma yaparken şu soru-
lar aklının bir köşesinde olsun:

Gün içinde hangi saat aralığında daha iyi odaklanabiliyo-
rum?

Ders çalışırken kendimi hangi saat aralığında daha dinç 
hissediyorum?

Hangi ortamlarda daha iyi çalışabiliyorum? Odamda, kü-
tüphanede, yemek masasında vb.

Bu sorulara vereceğin cevaplar, sadece hızlı okumayı öğre-
nirken değil genel olarak ders çalışırken de çok faydalı olacak. 

Anlayarak hızlı okumayla ilgili 21 gün boyunca seninle çok 
güzel bilgiler paylaşacağım. Bu bilgiler ışığında hızlı okumanın 
mantığını anlayacak; seni yavaşlatan, okurken uykunu getiren 
sorunlardan kurtulmaya başlayacaksın. Kitaptaki diğer etkin-
liklerle bu sürecin senin için daha da keyifli hâle gelmesini yü-
rekten diliyorum. Hadi, hazır mısın? Bol keyifli bir öğrenme 
süreci seni bekliyor.

Değerli Veliler ve Sevgili Öğretmenler
Her ne kadar bu kitabı çocuklar için yazsam da içindeki et-

kinliklerle siz de hızlı okuma becerinizi geliştirebilirsiniz. Ki-
taptaki alıştırmaları evde uygulayarak çocuklarımıza yardımcı 
olabilirsiniz. Alıştırmaları yaparken birlikte öğrenmenin yanı 
sıra ailece kaliteli vakit geçireceğinizi umuyorum. En güzel öğ-
renme, eğlenerek gerçekleşir. Bazı egzersizleri oyuna dönüştü-
rebilirsiniz. 

Değerli meslektaşım, kitaptaki alıştırmaları sınıf içinde dü-
zenli olarak uygulayarak öğrencilerinizin anlayarak hızlı oku-
mayı öğrenmelerine destek olabileceğiniz gibi bazı alıştırmaları 
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sadece dikkatlerini artırmak ve motivasyonlarını sağlamak için 
de kullanabilirsiniz. Derslerin son 10 dakikasında yapacağınız 
egzersizler hem öğrencilerinizin gelişimine faydalı olabilir hem 
de oyun hâline getirilerek keyif almaları da sağlanabilir. Örne-
ğin; tahtanın ortasına büyük bir siyah nokta çizip öğrencile-
rin bu noktaya gözlerini kırpmadan bakmasını isteyebilir (bk. 
4. gün 1. alıştırma) bu esnada bir öğrenciyi gözcü yapabilir ve 
ona arkadaşlarının gözlerini takip etmesini söyleyebilirsiniz. 
Siz de kronometreden süreyi takip edebilirsiniz. En uzun süre 
gözünü kırpmadan bakan öğrenciyi sınıfça alkışlayabilirsiniz. 
Eğlenceli bir öğrenme ortamı diliyorum.

HIZLI OKUMANIN TARİHÇESİ
Okuma hızını ve anlama oranını ölçmeden önce hızlı oku-

manın tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Sence hızlı 
okumayla ilgili ilk çalışmalar nasıl ortaya çıktı? Okumaya de-
vam etmeden önce biraz beyin fırtınası yapmaya ne dersin?

Hızlı okuma eğitimi
için neler esin kaynağı

olmuş olabilir?

Daha önce “takistoskop”
sözcüğünü hiç duymuş

muydun? Sence 
“takistoskop” nedir?

Hızlı okuma eğitimleri
ilk defa nerede

başlamış olabilir?

Hızlı okuma teknikleri
ilk defa ne zaman

geliştirilmeye
başlandı?
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Hızlı okuma teknikleri, ilk olarak 2. Dünya Savaşı’nın son-
larına doğru geliştirilmeye başlandı. Alman uçakları Londra 
üzerinde uçarken İngiliz askerleri sürekli olarak uçakları takip 
ediyordu. Ancak uçakların Almanlara mı yoksa kendilerine mi 
ait olduğunu anlamakta çok zorlanıyorlardı. İngiliz kule göz-
cüleri, uçaklardaki düşman işaretlerini gördükleri anda siren-
lere basıyordu. Savaş esnasında çok net görmeleri ve çok hızlı 
hareket etmeleri gerekiyordu. Aynı zamanda odaklanma bece-
rileri de gelişmeliydi.

Gökyüzündeki uçakları doğru bir şekilde ayırt edemedik-
lerinde halk zarar görüyor, İngiltere’ye gökten bomba yağı-
yordu. Bunların önüne geçmek için uçakların daha kolay ta-
nınması gerekiyordu. Bu nedenle bilim insanları çalışmalara 
başladılar. Ohio Üniversitesi’nden Dr. Renshaw takistoskop 
denilen bir alet icat etti. Takistoskop, büyük bir ekranda bel-
li zaman aralıklarında belli sayıda sözcük ve görüntünün çok 
hızlı bir şekilde gösterildiği bir alettir. İngiliz savaş pilotları, 
takistoskop sayesinde düşman uçaklarının işaretlerini çok hızlı 
bir şekilde fark etmeye başladı. Böylece İngiliz savaş pilotları-
nın ve kule gözcülerinin, göz kaslarını çalıştırarak ve odaklan-
ma becerilerini geliştirerek savaşta daha etkin olmaları sağlan-
dı.

Takistoskop eğitimlerinde İngiliz askerlerine dost ve düş-
man uçaklarının sembolleri büyük fotoğraflar hâlinde göste-
rilmeye başlandı. Süreç içerisinde bu fotoğraflar yavaş yavaş 
küçültüldü ve asgari seviyeye indirildi. Fotoğrafların küçülme-
siyle pilot ve gözcülerin algılama hızları muazzam bir seviyeye 
ulaşmaya başladı. 

Savaş için geliştirilen bu çalışma zamanla eğitimciler tara-
fından kullanılmaya başlandı. 1950’li yıllarda Amerika’da bu 
alanda eğitimlere başlanarak hızlı okuma kursları açıldı. 
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HATIRLA: Göz geliştirilebilen bir organdır. Düzenli çalış-
ma ile göz esnekliğini artırabilir, görme alanını genişletebilir 
ve hızlı algılama becerisi kazanabilirsin. 

1. GÜN
OKUMA HIZINIZI VE ANLAMA ORANINIZI 
ÖLÇME
Okuma hızını ölçmeye hazır mısın? Aşağıdaki metni okur-

ken lütfen her zamanki gibi oku. Yani ne yavaş ne hızlı… 
Okuma hızını bilerek değiştirirsen gerçek okuma hızını ve an-
lama oranını öğrenemezsin. Elde ettiğin sonucu kitabın arka-
sındaki “Okuma Hızı Çizelgem”e not etmeyi unutma. Okuma 
hızını şu formülle hesaplaman gerekiyor. Hadi, dik bir şekilde 
otur ve kronometreni hazırla.

Okuma Süresi (Saniye)
Okuma Hızı= X 60

Metindeki Kelime Sayısı

Anlama Oranı: Anlama oranını hesaplamak için okudu-
ğun metinle ilgili soruları çözmelisin. Soruları çözerken lütfen 
metne bakma. Doğru ve yanlışlarını bul. Örneğin her biri 10 
puan olan 10 sorudan 9’unu doğru yaptıysan anlama oranın 
%90’dır. 

HATIRLA: Okuma hızın ve anlama oranın düşük çıkarsa 
üzülme. Bu kitap tam da bunun için yazıldı. 21 günlük çalış-
ma sonunda gelişimini görecek ve sonuca şaşıracaksın.

1. Okuma Parçası
 Sözcük Sayısı: 324
Okuma Süresi: …………. saniye
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