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Y A Z A R  H A K K IN D A  B İR  E Ğ İT İM C İN İN  T A K D İM İ

Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN, Amerika'nın en ünlü 5 
Üniversitesinden biri olan Columbia Üniversitesinden emekli bir eği
timci ve psikologdur1*’. Eğitimde açtığı çığırlar sebebiyle de "Who's 
Who" (Kim Kimdir?) ansiklopedisine alınmıştır (1970-1973). 1972'de 
yurduna kesin dönüş yaptığından beri. Çok Hızlı Okuma konusunda 
olduğu gibi, "KOLAY, HIZLI ve İYİ ÖĞRENME" diye isimlendirdiği tek
niği de Türkiye'de tanıtmaya çalışmıştır (25 yıl kaldığı Amerika'dayken 
de bu yolda gayret sarfetmiştir.)

Hatıralarında, işbaşına geldiğini duyduğu her yeni Milli Eğitim 
Bakanına Amerika'dan uzun mektuplar ve raporlar yazdığını anlatır ve 
cevap bile alamayışından şikayet eder.

Türkiye'ye dönmeden az evvel, Amerika'da uydular yoluyla ya
yın yapan ve "Açık Üniversite" öğrenimi veren "Sunrise Univeirsity11 
(Güneş Doğarken Üniversitesinde görev alınca, Türkiye'de hem bu 
olay hakkında, hem de gelişmesinde rol oynadığı kolay öğrenme tek
nikleriyle ilgili dizi makaleler yazmıştır (Milliyet, Tercüman, Türkiye ve 
Adalet gazetelerinde). 1972'de İstanbul'da Abdi İpekçi kendisiyle rö
portaj yapmış ve özellikle yeni öğrenim tekniklerini sorup yayınlamış
tır.

(’ ’ Türkkan'ın yazılarında unvan kullanmada bazı prensipleri vardır. Columbia 
Üniversitesinden emekli olduktan sonra akademik unvanlarını konu gerek
tirirse kullanır. ABD'de, artık profesörlük yapmayan emekli hocalar, 
"titr“lerinin başına “EX" (sabık/eski) diye yazarlar; bundan hoşlanmayan 
Türkkan, biiim yazılarında sade ”Dr“ (Ph. D.) unvanlarıyla yetinmiştir (çün
kü bu sürekli bir haktır). Kendi bilim dalı olmayan başka konularda yazar
ken de (meselâ politika ve edebiyatla ilgiliyse) hiç unvan kullanmaz CTürk 
Edebiyatı" dergisinde, gazetelerde ve "Tabutluktan Gurbete" kitabında 
olduğu gibi). 7 Temmuz 1990 tarihinde Bakü Üniversitesi oybirliğiyle ken
disine “Ord. Prof. Dr." unvanını da verince, yayıncıları imzasına bu "titr"leri 
eklemekte İsrar etmişlerdir. Gençliğinde "Avni Motun", "Reha Kurtuluş”  

ve "Oğuzhan" gibi müstear adlar da kullanmıştır (hikâyelerinde... vb.)
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Bunların tesiriyle olacak, önce Ecevit'ten (1973) sonra da "Milli
yetçi Cephe" hükümetinden (1975) gelen teklifler sonunda Yaykur 
Açık Üniversitelerini kurmuş ve şimdiki Açık Üniversite'nin de tekno
lojik temelini atmıştır0 . (Eskişehir Açık Üniversitesi'nin kuruluşunda da 
danışmanlık yapmıştır.)

Türkkan Yaykur'da Kolay, Hızlı ve iyi Öğrenmenin bir aracı olan 
(S.P.Ö) teknikleriyle uğraştığı söylenemez, çünkü öncelik, televizyonlu, 
radyolu ve mektuplu Açık Üniversitenin temelinin atılmasında ve ders
lerin başlatılmasındadır. Bunu yapıp da Milli Eğitimden ayrılırken 
Amerika'dan getirdiği SPÖ esaslı öğretim makinelerini ve ders araç ve 
gereçlerini Bakanlığın FRTM bölümüne hediye etmiştir.

Gene hatıralarında, Talim Terbiye Dairesinin üyelerine verdiği 2 
gün süren seminerde metodunu anlattığını, ilgiyle dinlendiğini, fakat 
bir şey yapılmadığını, milyonlar değerindeki makinelerin de depoda 
çürüdüğünü üzüntüyle nakleder (Türk 2000 Postası, Tanıtım dergisi... 
v.b.).

* 
a *

Aradan 8-10 yıl geçer. Türkkan'ın açtığı çığırdan, TV'li Açık Üni
versite, hızlı okuma gibi yenilikler tutunur, hatta taklit edilir; fakat o, 
"Kolay, Hızlı, İyi" öğrenimin temellerinden olan "Sorularla Programlı 
Öğrenim" (S.P.Ö)'yü Türkiye'de başlatamadığı için, görevini tam yap
mamış gibi üzgündür. Üstelik, 1970'lerden ve 80'lerden beri eğitimde 
daha da yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Tekrar kolları sıvar. En yeni 
teknikleri de içine alarak, elinizdeki bu kitabı yazar (1985'de- Türki
ye'de ilk Hızlı Okuma kitabı olarak yayınlanan- "Çok Hızlı Okuma" ki-

r> 7976'da ABD'nin NASA Kuruluşu, Hidistan'da ATC uydusuyla bir yıldır 
okullara açık öğretim yayınları yapan projenin değerlendirmesi için Dr. 
Türkkan'ı Delhi'ye davet etmiştir. Verdiği raporun bir kopyesini de Talim 
Terbiye'ye teslim etmiştir.
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tapçığının genişletilmiş 3. baskısı bu kitabın 3. bölümünü oluşturmak
tadır).

*
* a

Çıkmazda olan Türk eğitimi, şu anda yeni koalisyonun ilk heye
canıyla yeniden düzenlenirken ve 15. Millî Eğitim Şurası toplanırken, 
inşalfah eğitimin bu temel kitabının ışığından da yararlanır.

Bu "belki"li bir temenni ama, kitabın genç ve yetişkin bütün 
okuyucularının, daha kolay, daha hızlı ve daha iyi öğrenmeyi öğren
menin tadına varacaklarından eminim.

Cevat DÜNDAR
Eğitimci-Senarist-Yaykur Planlama 

Dairesi Eski Uzmanı
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Birkaç Giriş Sözü

Bu kitabın okuyucuları acaba kimlerdir?

Her yazar kalemi eline almadan önce bu suali kendi kendine 
sormalıdır. Yani "okuyucu profili"ni anlamalıdır. Yazı uslübu ona göre 
ayarlanmalıdır.

Ben de buna cevap aradım. Fakat tek bir cevap yoktu.

Her düzeyde öğrenciye hitap edeceğim kesindi. Bazı bölümleri 
de meslekdaş "psikologlar, eğitimciler ve devlet mekanizmasının çe
şitli kademelerindeki yetkililer için yazacaktım.

En uygun uslübun, en kolay anlaşılan yazım şekli olduğunda 
karar kıldım. Çünkü bazı bahisler karmaşık psiko-bio-teknoloji konu
larına değinecekti ve bunlardan anlam çıkarmak pek çoklarına (öğren
ci olmayanlara bile) zor gelecekti.

Bütün bunları hesaba katarak, en rahat anlaşılır bir yazış tarzı
na özen göstermeye niyet ettim; konuyla ilgili fıkralar anlatarak ve ba
zı hatıralarımı naklederek çetrefil noktalara açıklık getirmek. Yani 
okuyucuyla karşılıklı sohbet eder gibi bir uslüp. Bunu yaparken de, ko
nuyu rahatlatayım derken sulandırmayacak, derinliğinden ve bilimsel
liğinden ödün vermiyecektim. Umarım başarmış olurum ve inşallah 
bu "kolay" uslübu da yadırgamazsınız.

Kitabın düzeni hakkında da bir fikir vermek isterim. Hemen 
"buna ne gerek var?" deyip atlamanızı tavsiye etmem. İlerde "İyi An
lama" bölümünde göreceğiniz gibi, bir yazıyı veya kitabı okumaya 
başlamadan önce, yazarın takip ettiği plânı, düzeni kavrarsanız, asıl 
bölümlere geçtiğinizde konu yabancı gelmez.

*
a *
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Düzen konusuna girerken, çabuk sıkılan okuyucularımdan, en 
kolaydan başlamadığım için özür dilemek isterim; "kolay" diyebilece
ğim "Kolay ve Pratik Tavsiyeler" bölümünü kitabın başta gelen kısmı
na almadığım için bağışlana, ilk önceleri öne koymayı plânlamış ve ça
buk sıkılan okuyucuları heveslendirmek istemiştim. Ama sonra baktım 
ki, öğrenmeyi öğrenmek için, ilk önce kafamızın işleyişi hakkında bir 
fikir vermezsem ve tarih boyunca bunu bilmeden girişilen öğretim de
nemelerinin nafileliğini belirtmezsem, konu kopuk ve havada kalma 
tehlikesine uğrayacak. Beynin içinin keşfiyle öğrencinin ilgisi de bu baş 
bölümlerinin konusuydu. Onun için plânladığım düzeni değiştirdim ve 
"Pratik" bölümleri daha arkaya aldım.

Bu demek değil ki baş tarafı atlıyarak okumaya başlıyamazsı- 
nız. İsterseniz, pek âlâ "Pratik tavsiyeler" kısmından da başlıyabilirsi- 
niz. Ve böyle yaptıktan sonra, isterseniz geri dönüp baş kısımları son
ra okuyabilirsiniz. O bölümlerde ele alacağım "Beynimizin içinin" keş
fiyle açılan yeni imkânlar ve 2000'lere doğru öyle ilginç konular var ki, 
ya sırasıyla, ya da daha sonra merakla okumak isteyeceğinizden emi
nim.

*
a *

Kitabın düzeni şimdiki şekliyle, şu üçlü plânı izliyor:

1) KOLAY ÖĞRENME (Çabuk Kavrama, Sağlam Anlama, İyi Ha
tırlama Konularıyla birlikte).

Bu bölümlerde öğrenme psikolojisi, eğitimin çok kısa tarihi, ha
fıza, Sorularla Programlı Öğrenim, Bilgisayarlı öğretim, son gelişmeler, 
beynin içiyle ilgili araştırmaların öğrenmeye etkileri ve Fikir Üretici Dü
şünme eğitimi konuları işlenecek. Öğrenmenin Pratik Yolları, 
Test-sınav için hazırlanma ve Anne-Babalara tavsiyeler de bu bölüm
lerde.
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2) YABANCI DİL ÖĞRENİMİ - gerek okul ve dershanelerde, ge
rekse kendi kendine öğrenmede-nasıl daha kolay ve sağlam yapılabi
lir, en son teknikler nelerdir, bu 2. kısımda.

3) ÇOK HIZLI OKUMA: Göz gezdirme-Atlamalı-Çapraz Çok Hızlı 
Okuma, normal (herşeyi okuyarak) hızlı okuma ve tabii, iyi anlama. 
Egzersiz parçalarıyla.

Kitaba "EK'ler" bölümünü de ekledim: Fazla ayrıntıları ve teknik 
noktaları merak edenler için.

Bu düzene göre, kitabı, yazarlık hocalarının basit ve komik gö
züken "başlaması gereken yerden başla, bitecek yerde de noktala" 
nasihatına uymuş oluyorum.

Başlıyalım öyleyse...

Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz TÜRKKAN
Gölköy ve Suadiye 

1993-1996

Not: Türkiye'de çocuklarımızı ve gençlerimizi sürekli sınav stre
sine sokan, çocukluklarının ve gençliklerinin tadına vardırmayan 
okul-aile baskı rejimine söylenecek çok sözüm var ama, bu kitap onun 
yeri değil.



Bir öğüt vardır: "Bir konunun şeması, grafik biçiminde ve kuşbakışı olduğu için, anlamayı daha da 
kolaylaştırır'1. Kitaptaki bu öğütümüze biz de uyup eserin şemasını verelim:

Kitabın Plânının Şeması

KOLAY ÖĞRENM E

Tek'den Tüm 'e  
Tüm 'den Tek'e

l------------1--------
Ö ğrenm enin  Eğitim in  
Psikolojik  çok kısa 
Tem elleri tarihi

İyi
Hatırlama 

Çabuk '
Kavram a

Sağlam  
Anlam a

ÇO K HIZLI 
OKUM A

“I
YABANCI DİL 
ÖĞRENİMİ

EK'ler

M erakın Rolü

S.P.O. Türkiye'de BEYNİN FİKİR l Hız ve G öz
(sorularla Eğitim içinin üretici l Anlam a gezdirm e,
program lı keşfi ve D üşünüş 1 Ö lçüm  Atlam a,
öğrenim ) Beyin eğitim i 1 leri Çapraz

+ D algaları, l okum a
Bilgisayar Huzur
Destekli +
Öğretim Mega-

+ Beyin 1
M ultim edya Zekâ, Hafıza, ı Göze

ve araçların M antığın Hız ve
değerlendi ters düştüğü Geniş-
rilmesi durum lar \ Açı Kazan- 

1 dırm a

Egzersizler

Anlam alı
okum a

Sınıfta Kendi 
Dershanede Kendine

Kaynaklar
(B ib liyog
rafya)

PRATİK Öğütler

Yetişkin lere

M eslek seçim i 
(21 y.y.'a  

göre)

Anne-Babalara
Tavsiyeler





1. 
BO

LÜ
M

o >

E
e
o

o

E
e
o Z - r

NİHAT BÜLBÜL Nİ1

NİHAT Dİ)' "





K O L A Y  V E  İVİ Ö Ğ R E N M E N İN  P S İK O L O J İK  " P Ü F  N O K T A LA R I"

Bunlar nelerdir?

Bu soruyu "Kolay" yerine "İyi Öğrenme" şeklinde sorsaydık, 
herkesin hemen aklına gelen cevap "Çalışmak, gene çalışmak, gene 
çalışmak" olurdu. Ama biz "kolay" yolunu da bulmaya çalışacağız. 
Hem "kolay" öğrenebilir, hem de "gene, gene, gene çalışırsanız”, sü
per başarılar elde edersiniz. Hatta şu "gene"leri ikiye, bire indirebilir, 
arta kalan zamanda başka konulan veya dersleri ele alma fırsatı kaza
nırsınız. Hatta eylenmeye bile vaktiniz kalır.

"Alın teriyle kazanma" ilkesine büyük önem verenler, "kolay" 
denen herşeye şüpheyle bakarlar. "Kolay Öğrenme" yolu da onlar için 
"üstünkörü ve yüzeyde öğrenme" gibi gelebilir. Belli bir konuyu bir 
iki gün veya hafta yerine, haftalarca, aylarca çalışmak daha verimli 
olur diye düşünürler. Soralım.

Ağır bir yükü ıkına ıkına kaldırmak yerine, kaldıraç (levye) kulla
nıp kaldırıvermek daha iyi değil midir?

Varılmak istenen bir yolun "kestirmesi" varken, uzun yolu tu
tup yorulmakta ve gecikmede mana var mıdır? Ya da, bir dağın tepe
sinde ulaşmamız gereken bir yer varsa, ve bir vasıta (at, motosiklet, 
helikopter, araba) müsaitse, yokuşu yaya tırmanıp "alın teriyle" ve 
kan-ter içinde kalarak varmak akıllıca olur mu?(7Weğer ki spor diye ya
pın)

Denebilir ki, "zorlanarak öğrenilen bir şey daha çok akılda ka
lır"; bu, pek az durumlarda, geçerli olabilir ama, çok eski bir metottur 
ve ezbercilik çağından kalmadır; bazı öğrencilerin böylesine çalışanla
ra "inek" yakıştırması yapmalarının bir izahı olabilir.

2000'lere doğru yol alan dünyamızda "daima daha iyi bir yol 
vardır" ilkesi tercih edilmekte ve ilerlemenin itici gücü olmaktadır.
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Öğrenmede de, kolay, dolayısiyle "daha iyi yollar” vardır ve 
bunlardan yararlanmak akıllılıktır. Türkiyemizde de bu anlaşılmış ol
malı ki, hafızaya kestirme yollar öğreten ve "Okumayı kolaylaştırıp 
hızlandıran" kurslar bu kadar rağbet görmektedir.

"Kolay Öğrenme"yi -kitabın başlığından da anlaşılacağı gibi- 
sadece kolaylık hedefinde bırakmadık ve buna daha "İyi Anlama"yı da 
ekledik ("Çabuk Kavrama", öğrenmeden biraz farklı bir kazançtır).

"Kolay ve İyi Anlama" şeklinde birleştireceğimiz hedef, "üstün
körülükle ve "Yüzeysellikle ilgisi yoktur. Tam tersine, eski usul çalış
malara nazaran çok daha sağlam, çok daha akılda kalan bir öğrenme
yi kazandırır, çünkü sağlam psikolojik temeller ve beynimizin işleyişi 
hakkında bilimin yeni bulgularına dayanır. Tek başına, kolaylık ağır
lıklı "öğrenme” bile, yan ürünü olarak, "İyi öğrenme"yi doğurur (tıpkı 
- şimdiden söylemiş olayım- daha hızlı okumanın, daha iyi anlamıyı 
da sağladığı gibi). Ama biz bu "yan ürünlerle” yetinmeyip, daha başka 
teknikleri de devreye sokacağız.
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Ö Ğ R E N M E Y İ Ö Ğ R E N M E K  V E  Ö Ğ R E T M E K

Eğitim ve öğretimde bugün dünya dev adımlarıyla ilerliyor. Es
kiden sade Üniversite öğrencilerinden beklenen beceriler (tenkitçi dü
şünebilme, yaratıcı fikir üretebilme, çözüm bulma, muhakeme yürüte
bilirle, bilgiyi değerlendirebilip bir senteze varma, farklı dinleyicilerle 
iletişim kurabilme, yeni beceri ve bilgi edinebilme) bugün artık Batı'da 
va Japonya'da orta öğretimde okuyanlardan bekleniyor. Onlardan 
manevi değerler sahibi olmaları da bekleniyor. Fanatik (bağnaz) olma
dan dinine bağlı, milletinin geçmişine anlam vermesini bilen, içinde 
yaşadığı güne güven duyan ve ilerisi için ümit dolu bir "Vizyon" (ülkü) 
sahibi olan bir nesil yetiştirme yarışı var. Ayak uyduramıyanların vay 
haline.

Amerika'nın belli belirsiz düşüşe geçişini inceleyen Prof. R.D. 
Lamm, "Eğitim sisteminde ve düzeyinde bugün 2. sıraya düşen bir mil
let, Yarın Ekonomide de ikinciliğe mahkûm olacaktır" diyor0 . Ya Türki
ye gibi, bugün eğitimde 2. bile olamayan bir ülke?

Ö Ğ R E N M E K , K A V R A M A K , A N L A M A K

Eğitim deyince de, ilk anlamamız gereken konu "anlamak"tır.

Farkedilen bir olayın gerçekle ilgisini beynin kavramak için 
yaptığı işlemler, öğrenmek için yapılanlardan farksızdır: beynimiz, 
olayın da, bilginin de yapısını "görür", bir düzene, sıraya koyar ve ni
hayet bağlantılarını kurar. Bunlar bir bütündür ve sade bir veya iki 
boyutla yetinen öğretim öğretmez.

The Years Ahead, 1993, sah. 19.




