sinavonline.net

!

Elektronik kitap formatında hazırlanan bu yayında yer alan tüm
içerik sinavonline.net sitesine ait olup, izin alınmadan içeriğinin bir
kısmı veya tamamı başka bir yayın ile dağıtımı yapılamaz. İçeriğinde
herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla bu elektronik kitabın
serbest dağıtımına, eposta vb. araçlarla paylaşımına izin verilmiştir.
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Önsöz
Günümüzde

teknolojik gelişmeler hızla ilerledikçe ve hayatımızı

kolaylaştırdıkça zamanımız değerli ve sınırlı hale geldi. Özellikle ulaşabildiğimiz
bilginin kendisi ve kaynakları enginleştikçe bu bilgileri özümsemek ve sindirmek
için hızlı olmamız gerekmektedir. Yapılan araştırmalara göre, İnternet üzerinden
erişilebilen bilgi büyüklüğü her iki yılda iki katına çıkmaktadır. Yakın gelecekte
teknoloji gelişmeler paralelinde ulaşılabilecek bilgi boyutu daha kısa periyotlarla
katlanarak büyüyecektir.
İşte böyle bir çağda, bilgiyi çabuk tüketebilmek için hızlı okumaya ihtiyaç
duyuyoruz ve duyacağız. Bu ihtiyacı karşılamak için www.sinavonline.net
sitesinde uzun süredir hizmet veren hızlı okuma bölümü, elektronik kitap
formatında yeniden herkesin kullanımına sunulmuştur.
Faydalı olması dileğiyle kullanıcıların beğenisine sunuyoruz.

sinavonline.net
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Hızlı Okumada Sıkça Sorulanlar
Okuma hızımızı gerçekten artırabilir miyiz?
Bu sorunun kısa cevabı: "Evet okuma hızınızı artırabilirsiniz." Ama bunu biraz
daha detaylı anlatmakta yarar var. Malesef ülkemizde okuma yeteneğimizi
geliştirmek için özel zaman ayırma işlemi ilköğretim ikinci sınıfta sona eriyor.
Ondan sonra daha iyi ve daha hızlı bir okuyucu olmak için yaptığımız çaba yok
sayılacak kadar az. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızımızı da egsersizlerle
geliştirmemiz mümkün. Nasıl ki atletler hızlarını antremanla artırabiliyorlar,
sizler de bu sayfadaki ücretsiz alıştırmalarla okuma hızınızı artırabilirsiniz.

Okuma hızımı ne kadar artırabilirim?
Okuma hızınızı ne kadar artıracağınız mevcut okuma hızınızla doğru orantılıdır.
Diğer bir ifade ile şu anda dakikada 200 kelime okuyorsanız alıştırmalar
sayasinde okuma hızınızı 500 hatta 600 kelimeye çıkarabilirsiniz. Okuma hızınız
300-400 kelime/dakika aralığında ise bu durumda 1000 kelime/dakika
seviyesine ulaşmanız mümkündür. Rakamlar değişse de okuma hızınızın düzenli
bir çalışmanın sonucunda iki hafta gibi çok kısa bir sürede 2-3 katına çıkacağı
kesindir.

Okuma hızımı nasıl artırabilirim?
Bunun için yapmanız gereken sinavonline.net sayfasındaki ücretsiz hızlı okuma
alıştırmalarını düzenli olarak hergün tekrar etmeniz. İki hafta sonunda okuma
hızınızın arttığını kendiniz şahit olacaksiniz.

Ne kadar sürede geliştirebilirim?
Okuma hızınızı alıştırmaları düzenli olarak yaparak iki hafta gibi kısa bir sürede
geliştirebilirsiniz.

6

10 Haziran 2014

Zamanım yok, ders çalışıyorum!
Hızlı okuma ile ilgili belki de en kritik konulardan birisi zamandır. Birçok insan
hızlı okumaya ayıracağı zamanı ders çalışmak için ayırmanın daha doğru
olduğunu düşünür. Özellikle ÖSS, LES ve KPDS gibi sınavlara hazırlanan
insanlar bütün zamanlarını sadece bu sınavlara ayırmak isterler. Aslında bu
doğru bir davranış değildir. Örneğin, başka bir şehre giderker şehirlerarası
otobüslere binmek için önce aksi yönde bile olsa terminale gidersiniz. Benim
terminale gitmekle kaybedecek zamanım yok, yürüyerek yolum devam edeyim
demezsiniz. Çünkü bilirsiniz ki terminale gitmekle kaybettiğiniz zaman
otobüsünüzün hızı sayesinde kazanacağınız zamanın yanında önemsiz
kalacaktır. Benzer şekilde Hızlı Okuma için ayırdığınız zamanın kat kat fazlasını
hızlı okmanız sayesinde sonradan kazanacaksınız. Üstelik hızlı okuma
alıştırmaları günde en fazla bir saatinizi alacak. Bunun haricinde kalan zamanızı
ders çalışmak için kullanabileceksiniz.
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Okuma Hızı Testi
Hızlı okuma testi için www.sinavonline.net/hizli adresinde yer alan okuma hızı
testini kullanmanızı öneriyoruz. Bu test otomatik olarak dakikada okuduğunuz
kelime sayısını hesaplamaktadır.

A

şağıdaki metni okumak için hazır olun ve kronometreyi şimdi
başlatın.

Toplumumuzda ahlaki değerlerin yozlaştığı yolundaki eleştirileri birçok defalar
dinlemişsinizdir. Gerçek hayatta bu yozlaşmanın hangi oranda olduğunu
söylemek zor. Ancak kesin olan bir şey var, o da yozlaşmanın sanal ortamda
daha da fazla olduğu.
Bunun en önemli nedeni sanal alemde insanların fiziksel olarak değil, sayısal
olarak bulunmaları olabilir. Birçok sitede insanlar ad ve soyadlarıyla değil
rumuzlarıyla tanınırlar. Sahibi hakkında ne cinsiyet, ne yaş ne de benzer bir
konuda bilgi vermeyen; “Gezgin”, “Vahşi”, “Yaramaz”, “Çılgın” gibi binlerce
kimliksiz ve gerçek sahipleriyle ilişkisiz rumuz.
Aslında rumuz sahipleri de en az rumuzlar kadar ilişkisizdir sanal alemdeki bu
kimlikleriyle. “Yaramaz”ın veya “Çılgın”ın internette nasıl tanındığı, geçmişi ve
geleceği çok fazla önemli değildir. Çünkü her zaman yeni bir rumuz alma ve
yeni bir sayfa açma fırsatı vardır internette. Halbuki gerçek hayatta insan,
toplum içindeki yeri ve geleceği, geçmişte yaptıklarıyla doğru orantılıdır.
Web tasarımcıları açısından çoğu defa kimin ziyaret ettiği de önemli değildir
sayfayı. Önemli olan ziyaretçi sayısının artmasıdır. Kalite, seçicilik ve seviye
ekranın içine giremeyen bir dış dünya kavramı olarak kalmışlardır birçok yerde.
Gerçek hayatta kılık kıyafetiniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız bireyden
topluma doğru olan entegrasyonunuzda çok önemlidir. Bunlara dikkat ettiğiniz
ölçüde bir saygınlık kazanırsınız ve herkes gibi siz de dikkat edersiniz. Halbuki
sanal alemde bağlanırsınız sohbet sayfasına üzerinizde pijamanızla başlarsınız
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yazışmaya. Buraya kadar bir sakınca yok. Aksini beklemek de herhalde,
rahmetli Kemal Sunal’ın, "Köyden İndim Şehire" karakterlerinden birinin
kullanacağı kadar komik olurdu.
Asıl problem yazışma kısmında başlar. İnsanlar en ciddi sohbet odalarında bile
pervasızca ve bazen de yakışıksızca konuşabilmekteler. Güzel bir sohbetin tam
ortasında bir kendini bilmez birisinin gelmesi ve ne ahlaka ne de kültüre
yakışmayan ifadeler kullanması sohbet odalarına göz atmış her insanın
karşılaştığı bir durumdur. Daha kötüsü ise siteye bağlanmış onlarca insanın
bütün bu rezaleti aynı anda görmesi ve istese de istemese de o seviyesizliğin
bir parçası olmasıdır.
Bunlar sanal seviyesizliğin sadece en basit örnekleri. Aslında durum daha da
vahim. Hangimiz internette kredi kartımızın kullanılmasına sıcak bakarız.
Madem bu kadar dikkatliyiz neden bir markette veya restoranda kredi kartımızı
görevliye uzatırken aynı endişeyi yaşamayız. Çünkü ikincisinde yüzyüze
etkileşim vardır. Siz kasiyeri görürsünüz, o da sizi. O da. siz de bilirsiniz ki bir
problem çıktığında –diyelim ki haksız yere fazla para çekildi -problemin
kaynağına ulaşmak hiç de zor olmayacaktır. Bu yüzden gerçek hayatta kredi
kartı sahtekarlıkları oldukça azdır. Halbuki internette yakalanma olasılığı çok
daha düşük olduğundan kart sahtekarlıkları da oldukça fazladır.
Peki ahlak, yakalanma riskinin fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan bir değer
midir sadece? İnsanların yüreğindeki veya beynindeki vicdan mevhumu ne
yapar? Sadece görülme korkusuyla mı hayat gelir?
Aslında durum bu kadar kötü değil belki de. Ama birkaç kişinin yaptığı sanal
seviyesizlik kolayca bütün internet kullanıcılarına maledilebiliyor. Ama başka
türlüsünü de düşünmek mümkün değil. Gerçek hayatta insanın dış
görüntüsüne bakarak olumlu veya olumsuz bir görüş oluşturabilirsiniz. Ama
sanal alemde böyle bir şansınız olmaz. Karşınızdaki insan hakkında en ufak bir
bilgiye bile sahip olmanız kolay değildir.
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Dramatik bir örnek istermisiniz. Eğer bu sayfayı sinavonline nokta net yayını
haricinde görüntülüyorsanız o zaman başka bir yozlaşmayla karşı karşıyasınız
demektir. Çünkü bu sayfa izinsiz olarak kopyalanmış demektir.
Sanal ve gerçek alemde huzurlu ve mutlu günler dileriz.

Ş

imdi tekrar kronometreye basın ve saniye biriminden sürenizi not
edin. Sonra, şu formül ile dakikada okuduğunuz kelimeyi
hesaplayın.

Dakikadaki Kelime Sayısı = ( 60 / hesaplanan süre ) * 508

Buna göre durumunuza ilişkin genel değerlendirmeleri referans alabilirsiniz.
• 110 kelime/dakika: Yavaş bir okuyucusunuz. Ancak kendinizi
yetiştirmek için birçok imkanınız var. Hızlı okuma tekniklerini öğrenerek
kısa sürede iyi ve hızlı bir okuyucu olabilirsiniz.
• 240 kelime/dakika: Okuma seviyeniz ortalama düzeyde, ancak
bununla yetinmeyip kendinizi geliştirmenizde fayda var. En büyük
probleminiz birçok okuyucu gibi ağızla okumanız. Hızlı okuma
teknikleriyle gözle okumayı öğrenebilir hızınızı artırabilirsiniz.
• 400 kelime/dakika: İyi bir okuyucusunuz. Eğer çok okumak zorunda
kalan bir insan değilseniz bu seviyede kalmanızda bir sakınca yok. Ancak
hızlı okuma tekniklerinin size de kazandıracağı şeyler olabilir.
• 1000 kelime/dakika: Mükemmel okuyucusunuz. Sizi sınırlayan artık
gözleriniz değil beyniniz.Yani bir anlamda üst sınırdasınız diyebiliriz. Hızlı
okuma tekniklerine sizin ihtiyacınız yok.
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Alıştırmalara Genel Bakış
Hızlı okumanın günlük hayatınızda sizlere neler kazandıracağını anlatmak için
herhalde bu sayfa yetersiz olacaktır. Ancak kısaca hayatı daha dolu dolu ve
verimli yaşamak olarak özetlemek mümkün. Peki, ne yapmanız gerekiyor hızlı
bir okuyucu olmak için.
Yapmanız gereken sinavonline.net sayfasında veya bu yayında sizlerin ücretsiz
kullanımı için hazırlanmış 17 adet alıştırmayı düzenli olarak 15 gün süreyle
tekrarlamak. Başlangıçta göz kaslarınızın yorulduğunu hissedeceksiniz. Bir süre
sonra bu ağrılar azalacak. Diğer tüm kaslarda olduğu gibi göz kasları da alışık
olmadıkları hareketlerde ilk başlarda bu tür reaksiyonlara neden olabilirler.
Ancak bu reaksiyonlar sizin hızlı okuyucu olmanızın ilk basamaklarıdır.
Hızlı okuma alıştırmalarını hergün tekrarlayın. Kısa bir süre sonra hızlı okuma
tekniklerini günlük yaşantınızda uygulamaya başladığınızı ve çok daha hızlı
okumaya başarabildiğinize şahit olacaksınız. Alıştırmaları mümkün olduğunca
aksatmadan devam ettirin. Arada kaçırdığınız günler olsa bile vazgeçmeyin.
Hızlı okumayı yaşantınıza uygulayın. Gazete, dergi veya kitap okurken burada
öğrendiğiniz teknikleri uygulamaya çalışın. Kendinize güvenin. "Başaracağım"
ilkesiyle yola çıkın ve başarıya giden ilk adımı atın.
Bu alıştırmalar bir sinavonline.net hizmeti olup, izinsiz olarak kopyalanmaları
veya herhangi bir şekilde farklı bir ortamda kullanılmaları yasaktır.
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Alıştırma-1

Başınızı hareket ettirmeden gözünüzle 1'den başlayarak 8'e kadar hızlı bir
şekilde bakın. 8'e gelince tekrar 1'den başlayın. Bu şekilde 6 tur yapın. Beş
dakika bekleyin ve bu alıştırmayı tekrarlayın.

!

Alıştırmayı günde 3 defa uygulayın. Göz kaslarınızın yorulduğunu
hissedeceksiniz. Bir süre sonra bu ağrılar azalacak. Diğer tüm
kaslarda olduğu gibi göz kasları da alışık olmadıkları hareketlerde ilk
başlarda bu tür reaksiyonlara neden olabilirler. Ancak bu reaksiyonlar
sizin hızlı okuyucu olmanızın ilk basamaklarıdır.
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Alıştırma-2

Başınızı hareket ettirmeden gözünüzle 1'den başlayarak 8'e kadar hızlı bir
şekilde bakın. 8'e gelince tekrar 1'den başlayın. Bu şekilde 6 tur yapın. Beş
dakika bekleyin ve bu alıştırmayı tekrarlayın.

!

Alıştırmayı günde 3 defa uygulayın. Göz kaslarınızın yorulduğunu
hissedeceksiniz. Bir süre sonra bu ağrılar azalacak. Diğer tüm
kaslarda olduğu gibi göz kasları da alışık olmadıkları hareketlerde ilk
başlarda bu tür reaksiyonlara neden olabilirler. Ancak bu reaksiyonlar
sizin hızlı okuyucu olmanızın ilk basamaklarıdır.
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Alıştırma-3

Başınızı hareket ettirmeden gözünüzle 1'den başlayarak 8'e kadar hızlı bir
şekilde bakın. 8'e gelince tekrar 1'den başlayın. Bu şekilde 6 tur yapın. Beş
dakika bekleyin ve bu alıştırmayı tekrarlayın.

!

Alıştırmayı günde 3 defa uygulayın. Göz kaslarınızın yorulduğunu
hissedeceksiniz. Bir süre sonra bu ağrılar azalacak. Diğer tüm
kaslarda olduğu gibi göz kasları da alışık olmadıkları hareketlerde ilk
başlarda bu tür reaksiyonlara neden olabilirler. Ancak bu reaksiyonlar
sizin hızlı okuyucu olmanızın ilk basamaklarıdır.
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Alıştırma-4

•

Alfabetik sıraya göre meyvelere göz atın. Kelimeleri tam olarak okumaya
çalışmayın. Bu şekilde 6 tur yapın.

•

Önce sevdiğiniz meyveden başlayarak en az sevidiğinize doğru göz atın.
Kelimeleri tam olarak okumaya çalışmayın. Bu şekilde 6 tur yapın.

•

30 saniye süreyle rastgele kelimeler arasında gezinin. Kelimeleri tam
olarak okumaya çalışmayın. Bu şekilde 6 tur yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-5

•

Alfabetik sıraya göre meyvelere göz atın. Kelimeleri tam olarak okumaya
çalışmayın. Bu şekilde 6 tur yapın.

•

Şimdi de tam ters sırayla aynı işlemi tekrarlayın.

•

30 saniye süreyle rastgele kelimeler arasında gezinin. Kelimeleri tam
olarak okumaya çalışmayın. Bu şekilde 6 tur yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-6

1
23
456
5633
75478
454732
8545678
34575782
•

Yukarıdaki rakamaları yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola
hareket ettirmeden okumaya çalışın. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-7

234
4567
56789
345678
45663
3456
276
•

Yukarıdaki rakamaları yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola
hareket ettirmeden okumaya çalışın. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.

18

10 Haziran 2014

Alıştırma-8

6734893
526372
23415
6372
24351
827361
9826734
•

Yukarıdaki rakamaları yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola
hareket ettirmeden okumaya çalışın. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-9

on

yedi

altı

göç

zeka

katır

dadı

seksen

durmuş

duman

kamuran

kanber

mustafa

altın

kaya

kantin

lokomotif

nargileci

karanfil

başkan

narenciye

•

Yukarıdaki rakamaları yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola
hareket ettirmeden okumaya çalışın. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-10

aç

dün

yat

tok

tane

rota

namık

burak

altın

amca

ahşap

kaya

teyze

nadide

tanker

mantar

lokanta

tayyare

kurabiye

yetimhane

katamaran

•

Yukarıdaki rakamaları yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola
hareket ettirmeden okumaya çalışın. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-11

umutla

beklediğimiz

gün

geldiğinde

kimse

ama hiç kimse

neler

oldu

diye

bakmayacak

arkaya

İşte bu

ne kadar

acı değil mi?

•

Yukarıdaki yazıyı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde okumaya çalışın.
Kelimerler arasındaki sıçramalarda beyaz bölgeye bakmamaya özen
gösterin. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-12

Akıllı

insan

ne yaptığını

bilen

insandır

Eğriyi

doğruyu

ayırt

edebilen

insandır.

İşte

gerçek

bu

kadar basit.

•

Yukarıdaki yazıyı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde okumaya çalışın.
Kelimerler arasındaki sıçramalarda beyaz bölgeye bakmamaya özen
gösterin. Bu işlemi üç defa tekrarlayın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-13

•

Yukarıdaki resimde hızlı bir şekilde çizgileri takip edin. Aradaki kelimeleri
OKUMAMAYA dikkat edin. Bu işlemi üç defa tekarlayın.

•

Yukarıdaki işlemi bu sefer kelimeleri görecek şekilde tekrarlayın.
Kelimeleri okumaya çalışmayın. Sadece görmeye çalışın.

•

Alıştırmayı günde 3 defa tekrarlayın.
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Alıştırma-14

takdir
teşekkür
yurtseverler
bilimkurgu filmler
taklamakan çöller
Erciyes yanardağı patladı
Akıl almaz olaylar zinciri başladı
•

Yukarıdaki ifadeleri yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola hareket
ettirmeden okumaya çalışın.

•

Bunu 3 defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.
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Alıştırma-15

kalabalık
mahçubiyet
Akıl akıldan üstündür.
Ak akça kara gün içindir.
Sakla samanı gelir zamanı.
Damdan düşen yerçekimini bilir.
Erken öten horozun ömrü kısa olur.
•

Yukarıdaki ifadeleri yukarıdan aşağıya doğru gözünüzü sağa sola hareket
ettirmeden okumaya çalışın.

•

Bunu 3 defa tekrarlayın.

•

Aynı işlemi bu sefer aşağıdan yukarıya doğru yapın.
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Alıştırma-16
Aşağıdaki yazıyı anlamaya çalışmadan hızlı bir şekilde okuyun.
• Bu işlemi günde üç defa tekrarlayın.
• Aynı yazıyı defalarca okumak sıkıntı vereceğinden bu alıştırmayı kitap,
dergi ve gazatelerdeki yazılar üzerinde de yapabilirsiniz. Özellikle gazete
yazılarının göz sıçramasına müsait sütun şeklindeki tipleri daha faydalı
olacaktır. Bu şekildeki yazıları yukarıdan aşağıya doğru, gözünüzü sağa
sola hareket ettirmeden okumaya çalışın. Eğer bunu başaramıyorsanız
kendinizi zorlamayın. Okumanız geliştikten sonra tekrar deneyin.
Toplumumuzda ahlaki değerlerin yozlaştığı yolundaki eleştirileri birçok defalar
dinlemişsinizdir. Gerçek hayatta bu yozlaşmanın hangi oranda olduğunu
söylemek zor. Ancak kesin olan bir şey var, o da yozlaşmanın sanal ortamda
daha da fazla olduğu.
Bunun en önemli nedeni sanal alemde insanların fiziksel olarak değil, sayısal
olarak bulunmaları olabilir. Birçok sitede insanlar ad ve soyadlarıyla değil
rumuzlarıyla tanınırlar. Sahibi hakkında ne cinsiyet, ne yaş ne de benzer bir
konuda bilgi vermeyen; “Gezgin”, “Vahşi”, “Yaramaz”, “Çılgın” gibi binlerce
kimliksiz ve gerçek sahipleriyle ilişkisiz rumuz.
Aslında rumuz sahipleri de en az rumuzlar kadar ilişkisizdir sanal alemdeki bu
kimlikleriyle. “Yaramaz”ın veya “Çılgın”ın internette nasıl tanındığı, geçmişi ve
geleceği çok fazla önemli değildir. Çünkü her zaman yeni bir rumuz alma ve
yeni bir sayfa açma fırsatı vardır internette. Halbuki gerçek hayatta insan,
toplum içindeki yeri ve geleceği, geçmişte yaptıklarıyla doğru orantılıdır.
Web tasarımcıları açısından çoğu defa kimin ziyaret ettiği de önemli değildir
sayfayı. Önemli olan ziyaretçi sayısının artmasıdır. Kalite, seçicilik ve seviye
ekranın içine giremeyen bir dış dünya kavramı olarak kalmışlardır birçok yerde.
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Gerçek hayatta kılık kıyafetiniz, davranışlarınız ve konuşmalarınız bireyden
topluma doğru olan entegrasyonunuzda çok önemlidir. Bunlara dikkat ettiğiniz
ölçüde bir saygınlık kazanırsınız ve herkes gibi siz de dikkat edersiniz. Halbuki
sanal alemde bağlanırsınız sohbet sayfasına üzerinizde pijamanızla başlarsınız
yazışmaya. Buraya kadar bir sakınca yok. Aksini beklemek de herhalde,
rahmetli Kemal Sunal’ın, "Köyden İndim Şehire" karakterlerinden birinin
kullanacağı kadar komik olurdu.
Asıl problem yazışma kısmında başlar. İnsanlar en ciddi sohbet odalarında bile
pervasızca ve bazen de yakışıksızca konuşabilmekteler. Güzel bir sohbetin tam
ortasında bir kendini bilmez birisinin gelmesi ve ne ahlaka ne de kültüre
yakışmayan ifadeler kullanması sohbet odalarına göz atmış her insanın
karşılaştığı bir durumdur. Daha kötüsü ise siteye bağlanmış onlarca insanın
bütün bu rezaleti aynı anda görmesi ve istese de istemese de o seviyesizliğin
bir parçası olmasıdır.
Bunlar sanal seviyesizliğin sadece en basit örnekleri. Aslında durum daha da
vahim. Hangimiz internette kredi kartımızın kullanılmasına sıcak bakarız.
Madem bu kadar dikkatliyiz neden bir markette veya restoranda kredi kartımızı
görevliye uzatırken aynı endişeyi yaşamayız. Çünkü ikincisinde yüzyüze
etkileşim vardır. Siz kasiyeri görürsünüz, o da sizi. O da. siz de bilirsiniz ki bir
problem çıktığında –diyelim ki haksız yere fazla para çekildi -problemin
kaynağına ulaşmak hiç de zor olmayacaktır. Bu yüzden gerçek hayatta kredi
kartı sahtekarlıkları oldukça azdır. Halbuki internette yakalanma olasılığı çok
daha düşük olduğundan kart sahtekarlıkları da oldukça fazladır.
Peki ahlak, yakalanma riskinin fazla olduğu durumlarda ortaya çıkan bir değer
midir sadece? İnsanların yüreğindeki veya beynindeki vicdan mevhumu ne
yapar? Sadece görülme korkusuyla mı hayat gelir?
Aslında durum bu kadar kötü değil belki de. Ama birkaç kişinin yaptığı sanal
seviyesizlik kolayca bütün internet kullanıcılarına maledilebiliyor. Ama başka
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türlüsünü de düşünmek mümkün değil. Gerçek hayatta insanın dış
görüntüsüne bakarak olumlu veya olumsuz bir görüş oluşturabilirsiniz. Ama
sanal alemde böyle bir şansınız olmaz. Karşınızdaki insan hakkında en ufak bir
bilgiye bile sahip olmanız kolay değildir.
Dramatik bir örnek ister misiniz? Eğer bu sayfayı sinavonline nokta net yayını
haricinde görüntülüyorsanız o zaman başka bir yozlaşmayla karşı karşıyasınız
demektir. Çünkü bu sayfa izinsiz olarak kopyalanmış demektir.
Sanal ve gerçek alemde huzurlu ve mutlu günler dileriz.
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Alıştırma-17
30 saniye süreyle başınız öne doğru bakarken sağ omuzunuza bakmayı
deneyin.
• 30 saniye ara verin.
• 30 saniye süreyle başınız öne doğru bakarken sol omuzunuza bakmayı
deneyin.
• 30 saniye ara verin.
• İki dakika gözlerinizi kapatarak dinlenin.
• 30 saniye süreyle alnınıza bakmayı deneyin.
• 30 saniye ara verin.
• 30 saniye süreyle sağ omuzunuza bakmayı deneyin.
• 30 saniye ara verin.
• İki dakika gözlerinizi kapatarak dinlenin.
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!

Elektronik kitap formatında hazırlanan bu yayında yer alan tüm
içerik sinavonline.net sitesine ait olup, izin alınmadan içeriğinin bir
kısmı veya tamamı başka bir yayın ile dağıtımı yapılamaz. İçeriğinde
herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydıyla bu elektronik kitabın
serbest dağıtımına, eposta vb. araçlarla paylaşımına izin verilmiştir.
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