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Ö z e t – Yirmi birinci yüzy›lda toplumlar, bireylerin yaflam boyu ö¤ren-
meleri için gerekli temel beceriler olan bilgiye ulaflma, bilgiyi da¤›tma
ve bilgiyi paylaflma gibi özellikleri kazanmalar›n› beklemektedirler. Bu
niteliklerin etkili ve verimli gerçeklefltirilmesi için bilgi toplumunda dü-
flünme, özellikle de elefltirel düflünme önemli bir e¤itim de¤eri olarak
gösterilmektedir. Elefltirel düflünme, düflünme hakk›nda düflünme ye-
tene¤idir. Elefltirel düflünen biri olmak kolay de¤ildir. Zaman ve çaba
gerektirir. Elefltirel düflünmenin ö¤retilebilmesi için uygun süreçlerin
ve ortamlar›n haz›rlanmas› gerekir. Elefltirel düflünmenin ö¤retim
ad›mlar›n›n neler oldu¤u ve geliflmesinin önündeki engellerin fark
edilmesi e¤itim aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Elefltirel düflünenler
gerçe¤e ve güçlü ak›l yürütmeye tutkundurlar. Elefltirel düflünemeyen
kifliler, kendilerini ve ö¤rendiklerini yenileme gereksinimini duymazlar.
Elefltirel düflünmek, sadece var olan durumu elefltirip öylece b›rak-
mak de¤il; çözümleri, alternatifleri ortaya koymak, örneklemektir. 

Elefltirel düflünme becerilerini kazanm›fl bir ö¤renci ile, hiç edinmemifl
ya da s›n›rl› düzeyde edinebilmifl ö¤rencilerin, bilgi içeri¤ine, ör-
gütlenmesine, olaylara, kendisine bak›fl› ve de¤erlendirme biçim-
leri aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r. Elefltirel düflünme becerile-
rini kazanm›fl ve kendi ö¤renme ifllemleri üzerinde sorumluluk
alabilen ö¤renciler sonuç olarak daha etkili bir biçimde düflünüp
ö¤reneceklerdir. E¤itim kurumlar›nda, düflünme becerileri ve
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elefltirel düflünmeyle ilgili seminerler verilerek ö¤retmenler ve e¤i-
tim sorumlulu¤u tafl›yanlar ayd›nlat›lmal›d›r. Bu çal›flman›n ama-
c› elefltirel düflünmenin önemli bir e¤itim de¤erine dönüflmesine
yol açan tekno-kültürel de¤iflimi irdelemek, bu konuya literatür
çerçevesinde bir bak›fl aç›s› getirmektir.

Anahtar Kelimeler– De¤er, E¤itimde Program Gelifltirme, Düflün-
me, Elefltirel Düflünme.

&
“Düflünemeyen beyin sorgulayamaz.” 

Ça¤›m›z geliflmifl ülkelerinin en de¤erli sermayesi bilgidir. Bir toplum,
araflt›rd›¤›, gelifltirdi¤i ölçüde üretim gerçeklefltirerek ilerleyebilir. Bu sü-
reçte bilgi, kullan›m› ve gelifltirilmesi için yeterli olanak sa¤lan›rsa, arta-
rak de¤er yarat›r. Geliflmifl ülkeler, bu sayede bilgi ihrac›ndan önemli öl-
çüde gelir elde ederek yeni sektörler oluflturmaktad›rlar. Düflünme, arafl-
t›rma, gelifltirme, sorgulama ve bunlar›n sonucunda üretimin ortaya ç›-
kabilmesi için bilgiye dayal› üretim bilinci, temel e¤itimde kazan›lmak
zorundad›r. Dolay›s›yla, bilgi toplumunun sa¤lam temeller üzerinde yük-
selmesi için gereken ilk ad›m kaliteli e¤itimdir. 

Modern toplumun e¤itim paradigmas› büyük ölçüde endüstriyel düze-
nin ihtiyaçlar›na göre flekillenmifltir. Yani standartlaflm›fl, bilginin üreti-
minden çok kullan›m›n› temel alan, insanlara daha çok belli bilgi ve be-
cerileri kazand›rmay› amaçlayan bir anlay›fl› yans›t›r. Sanayi toplumu-
nun kendi ihtiyaç ve felsefesine göre biçimlendirip gelifltirdi¤i e¤itim, bu
ihtiyac›n ve felsefenin de¤iflmesiyle birlikte kendi içinde h›zl› bir de¤iflim
yaflamak durumunda kalm›flt›r (Toffler, 1992; Drucker, 1994; Sezal,
2001). Günümüzde e¤itim, teknolojik de¤iflmelerin etkisiyle yeniden fle-
k i l l e n m e sürecine girmifltir. Ça¤›m›zda bilgi ve e¤itim dünyan›n neresin-
de olursa olsun, her zaman birey taraf›ndan kolayl›kla ulafl›labilir ve
kullan›labilir bir biçime dönüflmüfltür. E¤itim art›k, birikmifl olan bilgi-
nin aktar›lmas›ndan çok, bilgiye ulaflma ve onu kullanma becerilerini
kazand›rma boyutu ile öne ç›kmaktad›r. Her geçen gün artan bilgi yu-
ma¤›, bilgi ça¤›nda insan›n kendini sürekli yenileme ve gelifltirme ihtiya-
c›n› daha fazla hissettirmekte ve zorunlu k›lmaktad›r. Sadece meslekî
aç›dan de¤il, kiflisel geliflim için de yaflam boyu ö¤renme kavram› gide-
rek yayg›nlaflmakta ve dolay›s›yla sürekli e¤itim talebini art›rmaktad›r.
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Eskinin yetiflkinlik dönemine kadar devam eden kitlesel e¤itimi de yeri-
ni yaflam boyu s›n›rs›z e¤itime b›rakm›fl durumdad›r. De¤iflen e¤itim
kavram›, ö¤renci ve ö¤retmen rollerinde de de¤iflimi zorunlu k›lmakta-
d›r. Ö¤retmen, her fleyi bilen ve anlatan kifli olmaktan ç›karak, ö¤renci-
si ile ö¤renen, düflünen ve onlar› yönlendiren kifliye dönüflmüfltür.

E¤itimde yeniden yap›lanma çal›flmalar›n›n tüm dünyada yo¤un bir
flekilde yafland›¤› günümüzde, bu çal›flmalar, yüksek düzeyde düflün-
me becerilerini gelifltirme, konular›n özünü verme ve ö¤renilenleri s›-
n›f d›fl›ndaki dünya ile iliflkilendirme temeline dayand›r›lmaktad›r
(Özden, 2000). Bir ülkenin ihtiyac› olan, ça¤›n gerektirdi¤i nitelikli
insan gücünün kazan›lmas› özellikle ilkö¤retimden bafllayarak okul-
larda etkili bir ö¤retiminin gerçeklefltirilmesi ile mümkündür. ‹lkö¤-
retim düzeyinden bafllayarak çocuklar›n bilgi edinme becerisine sa-
hip, gözlem yapan, çevresindeki olaylardan haberdar olan, soran,
tart›flan, araflt›ran, deneyen, genelleme yapan, bilgilerini geniflleten
ve beraberinde bilimsel tutum gelifltiren bireyler olmas›na yönelik
programlar›n kullan›lmas› zorunlu olmufltur. Yeni kuflak ö¤rencile-
rin sorgulay›c›, tart›flan, dogmalardan uzak düflünen bireyler olmas›
konusu önem kazanmaktad›r. 

Düflünme Ne Demektir?

Düflünme genel olarak bilgi, beceri ve tav›r al›fllardan oluflan ve kiflinin çev-
resini sezgi yoluyla biçimlendirmesinden daha etkin bir biçimlendirmeyi
olas› k›lan karmafl›k bir biliflsel süreç olarak kabul edilmektedir (Gibson,
1998: 308-309). Kazanc› da (1979: 3-4) düflünmeye verilen önem ve onun
gelifltirilmesine duyulan özlem ve iste¤in nedenlerini flöyle s›ralamaktad›)r:

(i)   Düflünme, insan çabas›n› belli bir amaca ya da sonuca yöneltir.

(ii)  Düflünme, insan›n karfl›laflt›¤› güçlükleri veya problemleri önceden
kestirmesine yard›mc› olarak, onlar› karfl›laflt›rmada, onlara karfl› ha-
z›rl›kl› olmada en önemli rolü oynar.

(iii) Düflünme, kavramlar›n oluflmas›nda ve geliflmesinde, her geliflen
kavram›n birey için anlam kazanmas›nda da rol oynar.

(iv) Düflünme, hem bireylerin, hem toplumlar›n güvenilir ve sürekli bir ya-
flay›fl biçimine kavuflmalar› için gerekli ortam›n haz›rlanmas› ve bu or-
tam›n süreklili¤inin sa¤lanmas›nda önemli bir araç olarak rol oynar.
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Nitekim say›lan –ve zikredilmemifl benzer– sebeplere dayal› olarak gelifl-
mifl ülkelerde e¤itimin temel amac› ö¤rencileri düflünen birer yurttafl
olarak yetifltirmektir. 

Günümüzde e¤itimin en önemli amac›, bireyleri de¤iflik koflullara uya-
bilecek, esnek düflünebilecek yeteneklerle yetifltirmektir. Kendi kendine
ve esnek düflünebilme yetene¤i erken yafllarda kazand›r›labilir. Zihni-
mizde iyice yer etmifl, kökleflmifl varsay›mlar, genellemeler, resimler ve
imgeler dünyay› alg›lay›fl›m›z› ve eylemlerimizi etkiler. Ço¤u kez zihnî
modellerimiz veya bunlar›n davran›fllar›m›zdaki etkilerinin fark›nda
olamay›z. Bu yetene¤in oluflmas› temel düflünmeyle ilgili kavramlar›n
kazand›r›lmas›yla mümkündür Bu nedenle sorgulayan, elefltirel düflü-
nen ve akl› önemseyen yurttafllar›n yetifltirilmesi için gereken e¤itim
programlar›na olan ihtiyaç daha yo¤un bir flekilde hissedilmektedir.

Ö¤rencilerin düflünme becerilerini kullanabilmeleri için belli bir bilifl-
sel olgunlaflma gerekir. Ö¤retmenler, çocuklar›n düflünme geliflimine
okul öncesi ça¤da bafllamak üzere yard›mc› olabilirler. Çocuklarda bu
süreç iletiflim becerilerinin gelifltirilmesiyle olas›d›r (Victor & Kello-
ugh, 1997: 28). Di¤er insanlarla iletiflim kurma, dinleme ve deneyim-
lerini paylaflma gibi iletiflim becerilerinin geliflimi için f›rsatlar verile-
rek çocuklar›n düflünme becerilerinin geliflimi gerçeklefltirilebilir.
Vygotsky’e göre (1986) sosyal çevre, çocu¤un düflünme geliflimini h›z-
land›ran ya da yavafllatan önemli bir etkendir. Çocu¤un okulda edin-
di¤i bilimsel kavramlarda, bir nesneyle olan iliflki en bafltan itibaren
baflka bir kavram arac›l›¤› ile kurulmaktad›r. Dolay›s›yla bafll› bafl›na
bilimsel kavram, baflka kavramlara göre belirli bir konumu –yani bir
kavramlar sistemi içinde bir yeri– ifade etmektedir. Çocu¤un zihninde,
sistemlefltirmenin ilk ad›mlar›, çocu¤un bilimsel kavramlarla etkilefli-
mi sonucunda at›lmakta, daha sonra gündelik kavramlara aktar›larak
bunlar›n psikolojik yap›s›n› bafltan afla¤› de¤ifltirmektedir.

Geleneksel okulda ö¤retim, ço¤unlukla bir dizi bilgi parças›n›n ö¤renci-
ye aktar›lmas› ve bunlar›n ezberlenmesi ile s›n›rl› kalmaktad›r. Ö¤retim
programlar› düflünme ve problem çözme yeteneklerini gelifltirici nitelik
tafl›mamaktad›r. Düflünme yetene¤i geliflmeyen bir ö¤rencinin en büyük
zihinsel etkinli¤i de depolad›¤› bilgiyi sunmak oldu¤undan, da¤arc›¤›n-
daki bilgiyi nas›l kullanaca¤›n› bilememektedir. Üstüne üstlük ders ko-
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nular› ve ifllenifl güncel olmayan düflünme kal›plar›na göre yürütüldü-

¤ünden yeni düflünme biçimleri okullara girememektedir (Özden, 2000:
87-88). Böylece entelektüel geliflme hiç olmamakta veya s›n›rl› kalmak-
tad›r. Bloom’un (1979) ortaya koydu¤u biliflsel alandaki kategorileflme-

yi benimseyen ö¤retmenlerce elefltirel düflünebilmenin gerekli oldu¤u be-
lirtilmekte ve elefltirel düflünme biçimini ö¤renmenin, analiz, sentez ve
de¤erlendirme düzeyinde sorular sormak ve bu sorular› yan›tlamak ile
efl de¤erde oldu¤u ileri sürülmektedir. Paul (1984: 38-39) de, Bloom

taksonomisini analiz edip elefltirerek, Bloom taksonomisinin tek yönlü
bir s›n›flama oldu¤unu belirtmektedir. Ona göre, k a v r a m ab i l g iyi ön ko-
flul olarak gerektirirken; b i l g i k a v r a m ay› ön koflul olarak gerektirmez.

Her zaman bilgi kavramadan, kavrama uygulamadan, uygulama analiz-
den, analiz sentezden ve sentez de de¤erlendirmeden daha basit bir dav-
ran›flt›r. Elefltirel düflünme ö¤retimini benimseyenler bilgiyi, bir bireyden

di¤erine do¤rudan aktar›lan bir fley olarak görmezler. Bilgi basit bir bi-
çimde herhangi bir kitaptan ezberlenmez ya da bir beyinden di¤erine
do¤rudan aktar›lmaz. Bloom’a göre, do¤ru olarak anlafl›lan bilgi ö¤re-

nen taraf›ndan ay›rt edici bir yap› olarak görülür ve zihinsel süreçlerin
mant›kl› kullan›m› sonucu ortaya ç›kan üründür. Paul’a göre, bu durum
e¤itimcileri yanl›fl yönlendirmektedir. Asl›nda, bilgi edinme, az da olsa
kavramay›, uygulamay›, analiz etmeyi, sentezi ve de¤erlendirmeyi ön

koflul olarak gerektirir (fiahinel, 2001). Bu nedenle, Bloom taksonomi-
sinin elefltirel düflünme becerileri temelli e¤itim programlar›n›n gelifltiril-
mesinde s›n›rl›l›klar ve eksiklikler içerdi¤i söylenebilir. Oysa düflünme

becerilerini kazand›rma, ö¤retimin özü olmal›d›r. Özellikle, son y›llarda
e¤itim programlar›nda düflünme becerilerine yer veren yaklafl›mlar a¤›r-
l›k kazanmaya bafllam›flt›r.

Düflünme becerilerinin ö¤retimi, Bakio¤lu ve Hesapç›o¤lu’ya göre
(1997: 55) flu temel varsay›mlar üzerine kurulabilir:

(i)   Bütün ö¤renciler yüksek düzeyde düflünme kapasitesine sahiptir.

(ii)  Düflünme becerileri ö¤retilebilir.

(iii) Düflünme becerileri ö¤renme sürecinde temel konumdad›r.

Okullardaki ö¤retim programlar› düflünme becerilerini gelifltirici nite-
likte olmal›d›r. Bu nedenle Costa & Lowery (1989) ö¤rencilere do¤ru-
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dan düflünmeyi ö¤reten programlar›n uygulanmas› gerekti¤ini düflün-
mektedirler. Düflünmeyi do¤rudan ö¤retmek zekân›n yap›s›n›; düflün-
me becerileri olan s›n›flamay›, karfl›laflt›rmay›, sonuç ç›karmay›, genel-
lemeyi, yorumlamay›, s›n›f ortam›nda düflünme becerilerinin ö¤retimi-
ni gelifltirmeyi içermektedir (Victor & Kellough, 1997: 107-108). Ö¤-
retim, do¤rudan düflünme becerileri kazand›rmak oldu¤unda, konu
içeri¤i düflünmek için bir araç olma özelli¤i kazanmaktad›r. Bilgi top-
lumu insan› için temel bir gereksinim olarak öngörülen elefltirel düflün-
me becerileri incelendi¤inde, bir çok elefltirel düflünme becerisinin s›n›f-
taki çeflitli süreçler için uygun oldu¤u gözlenmektedir. Bu becerilerin
baz›lar› genelleme ve bilginin yeniden organizasyonu ile ilgilidir. Di¤er-
leri ise verilerin yap›s› ve düflünebilmeyle iliflkilidir.

E¤itim, uzmanlar taraf›ndan dikkatlice tasar›mlanacak, felsefe ve öz-
gür toplumun do¤as›n› birlefltirecek programlar arac›l›¤›yla ilkö¤reti-
min ilk y›llar›ndan bafllayarak düflünme becerilerini gerçeklefltirme
amac›n› tafl›mal›d›r. Böylece ö¤rencilere mant›ksal düflünmenin temel
ilkeleri baflar›yla ö¤retilebilir. Düflünebilmek için gerekli biliflsel ve du-
yuflsal becerilerin tamam› çocuklarda okuma ve dinleme kapasiteleri
arac›l›¤›yla zaman içinde köklü bir biçimde gelifltirilebilir. 

Elefltirel Düflünme ve Elefltirel Düflünme Becerileri Temelli Ö¤retim

Elefltirel düflünme, bafllang›ç olarak, Glaser’in 1940’l› y›llarda elefltirel
düflünmenin gelifltirilmesi deneyimi ve gelifltirdikleri Watson-Glaser
elefltirel düflünme testine kadar uzanmaktad›r. Elefltirel düflünme, dü-
flünme hakk›nda en kapsaml› ve sistematik düflünme ögelerinden olu-
flur. Paul’e (1984) göre özgür bir toplumun oluflturulmas› için elefltirel
düflünme becerilerinin kazand›r›lmas› e¤itimin temeli olmal›d›r. Eleflti-
rel düflünme becerilerinin güçlü bir biçimde kazand›r›lmas› e¤itimin
uzun dönemli bir amac›d›r. Bütün ö¤retmenler e¤itim programlar› ara-
c›l›¤›yla elefltirel düflünmeyi ö¤retebilmelidir.

Elefltirel düflünme, felsefe ve psikoloji gibi iki ana disiplinin inceleme
alan›ndad›r. Felsefî yaklafl›m düflünmenin normlar›, insan düflüncesi ve
tarafs›z bir dünya görüflü için gerekli olan zihinsel niteliklerle ilgilenir-
ken, psikolojik yaklafl›mlar›n düflünmenin ne oldu¤u ve nas›l gelifltirile-
bilece¤ine iliflkin çal›flmalarla, elefltirel düflünme merkezli problem çöz-
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me becerileriyle daha fazla ilgilendikleri görülür. Özden’in de (2000:
115) belirtti¤i gibi, elefltirel düflünme bir entelektüel geliflme arac› ola-
rak ilk defa 1970’li y›llarda Perry taraf›ndan ortaya konulmufl, daha
sonra Paul ve arkadafllar› taraf›ndan modellefltirilmifltir. Modelde ente-
lektüel geliflimin dört basama¤› vard›r:

(i) Cevaplar›n do¤ru ve yanl›fl olarak de¤erlendirildi¤i, belirsizli¤in
giderilemedi¤i evre,

(i i) Birden çok do¤runun kabul edildi¤i paradokslar›n kabullenildi¤i evre,

(i i i) Do¤rular›n belli kriterler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤i, düflüncede
kalitenin arand›¤› evre,

(i v) Ö¤rencinin düflünmeyi ö¤rendi¤i evre.

Elefltirel düflünmedeki entelektüel özellikler; entelektüel bütünlük, en-
telektüel empati, entelektüel cesaret, entelektüel alçakgönüllülük ve
sab›r gibi de¤erlerden oluflur.

Kazanc› (1979: 33) literatürde bilimsel yöntem, bilimsel düflünme, y a n-
s›t›c› düflünme, üretici düflünme ve elefltirel düflünme kavramlar›n›n kul-
lan›ld›¤›na ve bunlar aras›nda küçük farklar olmakla birlikte, ayn› anla-
m› tafl›d›¤›na iflaret etmektedir. fiahinel’e (2001) göre ise 1980’li y›llara
kadar, ak›l yürütme, problem çözme, karar verme, bir olay› irdeleme,
informal mant›k, basit biçimde düflünme ve yarat›c› düflünme gibi kav-
ramlar›n elefltirel düflünme ile efl anlamda kullan›ld›¤› gözlenmektedir.
Elefltirel düflünmeye iliflkin ilk ciddî çal›flmalar 1960’larda bafllam›flt›r.
Bu çal›flmalar genellikle, yaz›l› anlat›mlar›n yarg›lanarak de¤erlendiril-
mesine yöneliktir. Günümüzde “elefltirel düflünme nedir?” sorusuna
karfl›l›k, elefltirel düflünmeye iliflkin, üzerine uzlafl›lm›fl tam bir tan›m
vermek olas› görülmemektedir. Alan yaz›nda, elefltirel düflünmeye bak›fl,
yaklafl›mlardaki çeflitlilik ve farkl›l›klar elefltirel düflünmeye iliflkin ta-
n›mlara da yans›m›flt›r. Elefltirel düflünmeye iliflkin, incelenen tan›mlar-
daki (Paul, 1984; Norris, 1985; Walters, 1984; Ennis, 1986; Lipman,
1988; Cücelo¤lu, 1994) anahtar ögelerden yola ç›karak; elefltirel düflün-
me bilgi edinme sürecinde, irdeleyebilmeyi, çok yönlü sorgulayabilmeyi
gerektiren düflünme süreçlerini etkili, tarafs›z, disiplinli bir flekilde uygu-
layabilmeyi, yeni durum ve ürünleri kriterlere dayal› de¤erlendirmeyi ve
gelifltirmeyi içeren zihinsel, duyuflsal bir süreç olarak tan›mlanabilir. 
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Demirel’e (1999: 214) göre elefltirel düflünme bilgiyi etkili bir flekilde
kazanma, de¤erlendirme ve kullanabilme yetenek ve e¤ilimine daya-
n›r. Ö¤rencilerin elefltirel becerileri ö¤renmesi, ö¤retmenlerinin bu ko-
nuda e¤itilmifl olmalar›yla ilgilidir; elefltirel düflünce her yafltaki insa-
na ö¤retilebilecek, yaflamla iç içe geçmifl becerilerden oluflmaktad›r.
Elefltirel düflünmenin befl ana kural› bulunmaktad›r:

(i)  Tutarl›l›k: Elefltirel düflünen, düflüncedeki çeliflkileri fark etmeli,
bunlar› ortadan kald›rabilmelidir.

(i i) Birlefltirme: Elefltirel düflünen, düflüncenin, bütün boyutlar› aras›n-
daki iliflkiyi kurabilmelidir.

(i i i) Uygulanabilme: Elefltirel düflünen, düflüncelerini bir model üzerin-
de uygulayabilmelidir. 

(i v) Yeterlilik: Elefltirel düflünen birey, deneyimlerini ve ulaflt›¤› sonuç-
lar› gerçekçi bir temele dayand›rabilmelidir.

(v)  ‹letiflim Kurabilme: Elefltirel düflünen, düflünceleri aras›ndaki ilifl-
kiyi, etkili bir iletiflimle, anlafl›l›r bir biçimde paylaflabilmelidir.

Cücelo¤lu’ya (1994: 216-221) göre “kendi düflünce süreçlerimizin
bilincinde olarak baflkalar›n›n düflünce süreçlerini göz önünde tuta-
rak, ö¤rendiklerimizi uygulayarak, kendimizi ve çevremizde yer alan
olaylar› anlayabilmeyi amaç edinen aktif ve organize sürece” eleflti-
rel düflünme denir. Elefltirel düflünme bir bütündür. Bu bütünü olufl-
turan bir çok parça vard›r. Elefltirel düflünme, aktiftir, ba¤›ms›zd›r,
yeni fikirlere aç›kt›r, fikirleri destekleyen nedenleri ve kan›tlar› sü-
rekli göz önünde tutar, fikirlerin organizasyonuna önem verir.

Elefltirel düflünme becerilerinin ö¤retim programlar› ile bütünlefltiril-
mesi ö¤retim uygulamalar›na farkl› bir boyut getirmektedir. Bu da ö¤-
rencilerin var olan gizil güç ve kapasitelerinin ortaya ç›kar›lmas›d›r.
Bireylerin kendi ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecek flekilde ba¤›ms›z yaflaya-
bilmeleri, yaflam boyu karfl›laflacaklar› genel ve özel problemlere çö-
züm üretebilecek yetiye sahip olmalar›, kendilerine oldu¤u kadar top-
luma da faydal› olabilmeleri büyük ölçüde ne kadar “elefltirel düflün-
me becerilerine” sahip olduklar›na ba¤l›d›r (Gega, 1986: 26-27). Elefl-
tirel düflünme becerileri, do¤ayla iç içe olmay›, bilimle ilgili baz› temel
kavram ve prensipleri anlamay›, bilimsel düflünme kapasitesine sahip
olmay›, bilimsel bilgiyi ve bilimsel düflünmenin kiflisel ve genel prob-
lemlerin çözümünde kullan›labilmesini kapsar.
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Elefltirel Düflünmenin Boyutlar›

Paul, Binker, Jensen ve Kreklau (1990: 56-97) elefltirel düflünce becerileri-
ni otuz befl farkl› boyutta listeleyip ard›ndan her bir beceriye iliflkin ilkele-
ri aç›kça ortaya koymufllard›r. Paul ve arkadafllar› elefltirel düflünme stra-
tejilerini duyuflsal stratejiler, biliflsel stratejiler makro yetenekler ve b i l i fl s e l
stratejiler mikro beceriler olmak üzere üç temel yap›da grupland›rmakta-
d›rlar. Bu stratejiler birbirlerinden ba¤›ms›zd›r. Duyuflsal stratejiler birey-

de ba¤›ms›z düflünebilme gücünü ortaya ç›karma hedefine odaklanmakta-
d›r. Makro beceriler, düflünmeyi gerektiren farkl› temel becerileri örgütle-
me sürecidir. Mikro beceriler ise, bütünü göz ard› etmeden parçalar› be-
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Duyuflsal stratejiler
• Ba¤›ms›z düflünme
• Ben merkezli veya toplum

merkezli iç görüler
gelifltirme

• Tarafs›z düflünmeyi yaflama
geçirme

• Duygu ve düflünce
aras›ndaki iliflkiyi anlama

• Zihinsel alçak gönüllülü¤ü
ve yarg›y› geciktirmeyi
gelifltirme

• Sorgulama cesareti
gelifltirme

• ‹yi niyetli ve dürüst
düflünme

• Düflünme azmi gelifltirme
• Düflünme becerisine güven

duyma

Biliflsel stratejiler –
makro yetenekler
• Geçerli ve geçersiz

genellemeleri fark etme
• Ö¤rendiklerini transfer etme
•  Görüfl gelifltirme
• Sorunlar›, sonuçlar› veya

inançlar› aç›k hâle getirme
• Sözcüklerin veya söz öbek-

lerinin aç›k hâle getirilmesi ve
analiz edilmesi

• De¤erlendirme için ölçüt
g e l i fl t i r m e

• Bilgi kayna¤›n›n güvenilirli¤ini
d e ¤ e r l e n d i r m e

• Derinlemesine inceleme
• Görüflleri, yorumlar›, inançlar›

veya kuramlar› analiz etme ve
d e ¤ e r l e n d i r m e

• Çözüm üretme ve
d e ¤ e r l e n d i r m e

• Eylemleri ve politikalar› analiz
etme ve de¤erlendirme

• Elefltirel okuma
• Elefltirel dinleme
• Disiplinler aras› iliflki kurma
• Soru sorma / Sokratik

tart›flmay› uygulama
• Farkl› görüflleri karfl›laflt›rma

• Diyalektik düflünme

Biliflsel stratejiler –
mikro beceriler
• ‹deal ile gerçe¤i birbirinden

ay›rt etme
• Elefltirel sözcük da¤arc›¤›

kullanma
• Önemli benzerlikleri ve

farkl›l›klar› belirleme
• Say›lt›lar› inceleme ve

de¤erlendirme
• ‹lgili olmayan olgulardan

ilgili olanlar› ay›rt etme
• Ak›lc› vardamalar,

kestirmeler veya yorumlar
yapma

• Kan›tlar› ve iddia edilen
olgular› de¤erlendirme

• Çeliflkileri fark etme
• Do¤urgular› ve sonuçlar›

keflfetme

Tablo 1
Elefltirel Düflünme Becerileri ve Grupland›¤› Temel Yap›lar (Paul, Binker,
Jensen & Kreklau, 1990’dan uyarlanm›flt›r)



lirleme ve bütün içinde anlamland›rma becerilerini içermektedir. Elefltirel
düflünme becerileri ve grupland›¤› temel yap›lar Tablo-1’de gösterilmifltir.

Elefltirel düflünme özerk düflünmedir. Bireyin kendi kendine düflünebilme-
si temeline dayanmaktad›r. Düflüncelerimizin birço¤unu çok küçük yafl-
larda ediniriz. Elefltirel düflünenler ak›lc› bulmad›klar› inançlar›, görüflleri
kökten silmek için elefltirel düflünme becerilerini ve iç görülerini kullan›r-
lar. Elefltirel düflünenler yeni inançlar› ortaya koyarken di¤erlerinin inanç-
lar›n› pasif bir flekilde do¤rudan kabul etmezler. Aksine, sorunlar› kendi
kendilerine çözümlemeye çal›fl›rlar ve anlamad›klar› görüflleri do¤ru ya da
yanl›fl olarak kabul etmezler. Kendi kararlar›nda aktiftirler, kendilerinin
yönlendirilmesine de izin vermezler.

Bir sorunla karfl›lafl›ld›¤›nda elefltirel düflünebilmek için karfl›t görüfllerin
güçlü ve zay›f yönlerini düflünebilmeliyiz. Di¤er bireyleri gerçekten anla-
mak için kendimizi onlar›n yerine koyabilmeli, empati kurabilmeliyiz. Bu
özellik di¤erlerinin görüfl ve anlay›fllar›n› do¤ru olarak yeniden yap›land›-
rabilme ve kendi d›fl›m›zdaki öncelikleri, say›lt›lar› ve görüflleri anlay›p
yarg›layabilme yetene¤i ile orant›l›d›r. Yaflad›¤›m›z dünya birçok farkl›
görüfle ve düflünme biçimine sahip topluluk ve ulusu kapsamaktad›r. Ak›l-
c› düflünebilen bireyler olarak yetiflmek için bu uluslar›n ve topluluklar›n
sahip oldu¤u çerçeve ve görüfller içine girebilmeli ve düflünebilmeliyiz. 

Elefltirel düflünenler kendi bilgilerinin s›n›rlar›n›n fark›ndad›rlar. Kendi
görüfllerinin yanl›l›¤›na, ön yarg›l›l›¤›na ve s›n›rl›l›¤›na karfl› duyarl›d›rlar.
Elefltirel düflünenler bilmediklerini ve bildiklerini ay›rt edebilirler. Elefltirel
düflünenler kulland›klar› zihinsel standartlarla uyumlu olma ve kendi dü-
flünce ve eylemlerindeki çeliflki ve tutars›zl›klar› dürüstçe kabul etme gere-
¤inin fark›ndad›rlar. Kendi düflüncelerine ve analiz edilmifl deneyimlerin
ortaya konulmufl bulgular›na güçlü bir flekilde inan›rlar.

Elefltirel düflünenler duygular›n›n bir duruma karfl› tepkileri oldu¤unu
ve durumu daha farkl› anlay›p yorumlad›klar›nda duygular›n›n da
farkl› olaca¤›n› bilirler. Elefltirel düflünemeyenler duygu ve düflüncele-
ri aras›nda ya çok az ya da hiçbir iliflki kuramazlar. Kendimiz için ne-
yin ne oldu¤unu anlamak için, ö¤rendi¤imiz fleyleri süzgeçten geçirme-
den, ilgisiz bir flekilde yarg›lamadan kabul etmemeliyiz. Sosyal grubu-
muz içinde güçlü destek bulan kimi düflüncelerdeki çarp›tmalar› ve
sahteli¤i ve de tehlikeli ve saçma bulunan baz› görüfllerdeki gerçe¤i ka-
bul etmek için cesaret gerekir.
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Elefltirel düflünenler bir tercih ifade etmenin, bir fleyi de¤erlendirmenin ye-
rini tutmad›¤›n› bilirler. Sürecin veya de¤erlendirme ögelerinin fark›nda
olma tarafs›z de¤erlendirmeyi kolaylaflt›r›r. Bu süreç ölçütler veya de¤er-
lendirme standartlar› gelifltirip kullanmay› veya standartlar› ya da ölçütle-
ri aç›k hâle getirmeyi gerektirir. Ölçüt gelifltirirken, elefltirel düflünenler de-
¤erlendirmenin hedefini kavramal›d›r. Elefltirel düflünenler bir fleyi de¤er-
lendirmeye girifltiklerinde farkl› görüflleri göz önüne al›rlar.

Elefltirel düflünenler bir görüfle dikkatsizce kat›lmak ya da kat›lmamak
yerine o görüflü anlay›p zay›f ve güçlü yönlerini belirlemek için analitik
araçlar kullan›rlar. Anahtar kavramlar, say›lt›lar ve do¤urgular arac›l›-
¤›yla sorular›, tart›flmalar›, yorumlar› ve kuramlar› analiz ederler. Elefl-
tirel düflünenler bir metni okurken ifade edilen iddialar›n temelini olufl-
turan sorunlar› ve kavramlar› araflt›r›rlar. Konunun ve bireysel alg›la-
malar›n›n genifl bir çerçevesini çizip sonuca ulafl›rlar. Elefltirel okuyucu-
lar okurken kendilerine sorular sorarlar, okuduklar› materyalin do¤ur-
gular›n›, yaz›lma nedenlerini, örneklerini, anlam›n› ve do¤rulu¤unu me-
rak ederler. Kendi yorumlar›na uymayan ifadeleri göz ard› ederek veya
çarp›tmadan çal›flman›n tamam›na biri uyana kadar çeflitli yorumlar›
deneyip bir bütün olarak yaz›l› materyalleri incelerler.

Elefltirel problem çözücüler bulabilecekleri en iyi çözümü bulabilmek için her
türlü kayna¤› kullan›rlar. En iyisini bulmak için olas› çözümler üretirken,
elefltirel düflünenler ayn› zamanda yarat›c› da düflünebilir. Çözümleri birbi-
rinden ba¤›ms›z olarak de¤il birbirleriyle iliflkilendirerek de¤erlendirirler. 

Elefltirel düflünenler dinlemenin edilgen de¤il, etkili bir flekilde elefltirel
düflünerek yap›ld›¤›n› bilirler. Elefltirel dinleyiciler konuflmac›n›n söy-
lediklerini anlamak üzere kendilerini yönlendirmek için flu sorular› so-
rarlar: “Neden bunu söylemektedir?”, “Ana düflünce nedir?”, “Bu ay-
r›nt› nas›l iliflkilendirilir?”

Elefltirel düflünme sorunla iliflkili ve iliflkili olmayan olgular aras›ndaki ay›-
r›ma duyarl› olmay› gerektirir. Elefltirel düflünenler dikkatlerini sorun ile
iliflkili olgular üzerinde toplar ve iliflkisiz olgular›n sonuç ç›karma sürecin-
de etkili olmas›na olanak tan›maz. 

Paul, Binker, Jensen ve Krelau’ya göre (1990), elefltirel düflünmenin
ögeleri, standartlar› ve zihinsel özellikleri tüm disiplinlerde, konu
alanlar›nda ve günlük ak›l yürütmelerde iyi düflünmek için uygulana-
bilir. Elefltirel düflünme becerileri dil, sosyal bilimler ve fen bilimleri gi-
bi konu alanlar›nda gelifltirilebilir. 
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Çocuklarda elefltirel düflünmeyi gelifltirmek çok zor de¤ildir. Onlar›n he-
men hemen her gün yaflad›klar› deneyimleri, inançlar›, varsay›mlar›, ka-
n›tlar›, otoritelerin ve di¤er kiflilerin görüflleri analiz edilerek aflama aflama
bu beceriler gelifltirilebilir. Elefltirel düflünmenin en önemli parças› bilim-
sel tutum olarak belirlenmektedir (Gega, 1986). Ö¤renciler taraf›ndan
tüm yeni ö¤renilenlerin merkezinde ona karfl› hissedilenler ve duygular
vard›r. Bilimsel merak›n uyand›r›lmas›, bilimsel tutum ve becerilerin gelifl-
tirilmesi özellikle ilkö¤retim ça¤› çocuklar› için büyük önem tafl›maktad›r. 

Niçin Elefltirel Düflünme Becerileri Kazand›r›lmal›d›r?

Yeni yüzy›l için gerekli temel düflünce becerilerinin içinde elefltirel düflün-
menin kazan›lmas›n›n gereklili¤ini belirten önemli araflt›rmac›lar vard›r
(Paul, 1984; Feuerstein, 1999).

Kazanc›’ya göre (1979: 52) elefltirel düflünme gücünün gelifltirilmesini he-
defleyen e¤itim anlay›fl›n›n bafll›ca üç önemli gerekçesi vard›r. Birincisi;
ö¤rencilerin yaflamlar› boyunca verecekleri önemli kararlar›n baflar› de-
recesi elefltirel düflünme sürecini kullanmadaki becerileriyle paralel ola-
cakt›r. ‹kincisi; elefltirel düflünme gücü propaganda, reklâm vb. teknikle-
rin olumsuz etkilerinden bireylerin korunmas›nda yararlan›labilecek en
önemli araçt›r. Üçüncüsü; elefltirel düflünme gücü ancak erken yafllarda
gelifltirilip kullan›lmaya bafllan›rsa etkili olur, yafl ilerledikçe bu gücün ge-
liflmesi zorlafl›r. Elefltirel düflünmenin tan›m› ile e¤itimdeki yeri ve önemi
aras›ndaki iliflki aç›k bir biçimde ortaya konulabilirse, elefltirel düflünme-
nin e¤itim programlar›ndaki var olma gereklili¤i de gerekçeleri ile vurgu-
lanm›fl olur. Özellikle toplumlara ve kültürlerine göre de¤iflkenlik göste-
ren sosyal sorunlar göz önüne al›nd›¤›nda, ö¤rencilerin düflünme beceri-
lerinin gelifltirilmesi gereksinimini aç›klamak ve kan›tlamak için birçok
neden ileri sürülebilir. fiahinel de (2001), Türk Millî E¤itim Temel Kanu-
nunda yer alan genel ve özel hedefler ile elefltirel düflünmenin içeri¤inin
örtüfltü¤ünü belirterek, özgür ve demokratik bir topluma dönüflmede,
günümüz bilgi teknolojisinin bireylerin kullan›m›na sundu¤u bilgi mikta-
r› ve çeflitlili¤i karfl›s›nda elefltirel seçimler yapabilmeleri için ö¤rencilerin
elefltirel düflünme becerilerini kazanm›fl olarak okuldan mezun olmalar›
gerekti¤ini belirtmektedir. Gerçekçi, tarafs›z bir dünya görüflü için gerek-
li olan zihinsel beceriler ve karmafl›k görüfllerin ö¤renilmesindeki bireysel
farkl›l›klar, elefltirel düflünmenin e¤itim programlar›n›n temel hedeflerin-
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den biri olarak e¤itim ve ö¤retim sisteminin merkezinde yer almas› gere-
¤ini ortaya ç›karmaktad›r. Elefltirel düflünme becerilerinin e¤itim prog-
ramlar›nda temel al›nmas› ile ö¤rencilerin yetiflkinler gibi bireysel özerk-
lik kazanmalar›, toplumda sosyal sorunlarda bilgili insanlar olarak yer
almalar› ve katk›da bulunmalar›, elefltirel gözlemci olarak davranmalar›,
demokratik kurumlar›n ve do¤al haklar›n›n savunucular› olmalar› ve de
çal›flma alan›nda kolay bir biçimde ilerlemeleri ve ekonomik baflar›lar el-
de etmeleri sa¤lanabilir. Elefltirel düflünmenin yaln›zca okulda de¤il, okul
sonras› yaflam sürecinde de etkin bir flekilde kullan›labilmesi için medya
okuryazarl›¤› ile iliflkisini belirlemeye yönelik çal›flmalar›n da yap›lmas›
dikkati çekmektedir (Feuerstein, 1999).

Bütün derslerde düflünme gereklidir. Elefltirel düflünmenin bafllang›ç nok-
tas› “neden?” sorusudur. Elefltirel düflünme süreci bu soruyu sormay› ye-
niden ö¤renmeye çal›flt›¤›m›z bir süreçtir. Ö¤rencilerin, okullardan eleflti-
rel düflünme yetene¤i kazanarak mezun olmalar› önemlidir. Ö¤rencilerin
düflünebilmeleri için ö¤retmenlerin, okul yöneticilerinin ve müfettifllerin de
elefltirel ve yarat›c› düflünmelerine gerek vard›r. Ancak bu flekilde düflün-
me becerilerine uygun okul ve s›n›f ortamlar› düzenlenip haz›rlanabilir.

Bireylerin farkl› düflünme biçimlerine sahip oldu¤unu ileri süren psikolog-
lar›n günümüz e¤itim program› tasar›mc›lar›na vermek istedikleri önemli
mesaj, ö¤rencilerin neler yapabildi¤inden çok neler yapabileceklerinin de
düflünülüp tasarlanmas› gere¤idir. Ennis de (1986) elefltirel düflünmenin
hem düzen hem de beceriler içermesi gerekti¤ini ileri sürmüfl ve bunlara
dayal› bir program›n gelifltirilebilmesi için hangi hedeflere yönelik olmas›
gerekti¤ini aç›kça ortaya koymufltur. Bu ba¤lamda, elefltirel düflünme be-
cerilerinin nelerden olufltu¤unun ve hangi özellikleri tafl›d›¤›n›n, derinleme-
sine özenle incelenmesi gerekir.

Elefltirel Düflünen Birey Özellikleri

Beyer (1991: 124) etkili ve elefltirel düflünebilen bireylerin afla¤›daki özel-
liklere sahip oldu¤unu ileri sürmektedir. ‹yi düflünen bir birey (i) bir soru-
nu, problemi veya iddiay› aç›k bir biçimde ifade edebilme, (ii) düflünmeden
hareket etmeme, (iii) çal›flmalar›n› kontrol etme, (iv) bir düflünce olufltur-
mada istekli olma, (v) ileri sürülen iddialar› destekleyen sebepleri ve kan›t-
lar› araflt›rma ve sunma, (vi) dogmalar ve istek duyulan düflünceler yard›-
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m›yla de¤il, sorunlar, hedefler ve sonuçlar yard›m›yla de¤erlendirmede bu-
lunma, (vii) ön bilgi ve ö¤renmelerini kullanma, (viii) yeterince kan›t bula-
na kadar yarg›lardan kuflku duyma e¤ilimi içindedir. 

Main ve Eggen’e (1991) göre ö¤renciler iletiflimsel ve aç›k bir atmos-
ferde deneyimler yaflay›p yönlendirilmifl sorgulama ile kendi bilgile-
rinden anlamlar olufltururken ö¤rendiklerini çevrelerindeki dünya ile
birlefltirerek elefltirel düflünme becerilerini kullan›rlar ve böylece dü-
flünmenin temellerini olufltururlar.

Elefltirel Düflünmenin Gerçekleflti¤i S›n›f Özellikleri

Browne (2000) elefltirel düflünmenin gerçekleflti¤i s›n›flar› s›k sorulan so-
rular, artan gerilim, sonuca var›lmas› ve aktif ö¤renmeye duyulan heye-
can›n gözlendi¤i s›n›flar olarak görmektedir.

Bu davran›fllardan biri di¤erini güdüleyerek elefltirel düflünme için
uyar›lmay› sa¤lar. Ö¤retmenin sistematik olarak soraca¤› “niçin?”
sorusu ö¤rencileri elefltirel düflünmeye güdüler. Olay›n nedeninin ta-
n›mlanmas›ndan sonra afla¤›daki sorular sorularak s›n›f elefltirel dü-
flünmeye yönlendirilebilir:

• Hangi kelimeler veya deyimler çift anlaml› kullan›lmaktad›r?

• Hangi tan›mlay›c› de¤er yarg›lar› bu sebebe dayanak sa¤lar?

• Nedendeki iddialara hangi kan›tlar sa¤lanm›flt›r?

• Kan›t›n niteli¤i nedir?

• Argüman›n hangi analojik bileflenleri ikna edicidir?

• Hangi önemli bilgi ve nedenler göz ard› edilmifltir?

• Hangi alternatif nedenler sonucu aç›klayabilir?

• Bu sonuçtan hangi alternatif ç›kar›mlarda bulunulabilir?

Elefltirel düflünme, bu sorular›n kullan›m›n›n, nas›l yan›tlanaca¤›n›n ve
ne zaman sorulaca¤›n›n anlafl›lmas› olarak kavramlaflt›r›labilir.

Elefltirel Düflünmenin Geliflmesinin Önündeki Engeller

Elefltirel düflünmenin geliflimini engelleyen faktörleri Leming (1998), ö¤-
retmen, program ve kurumsal yap› olarak göstermektedir. Ona göre en
önemli engel kullan›lan ö¤retim stratejisi de¤il, okullar›n kurumsal yap›-
s›d›r. Kurumsal yap›n›n böylesi bir engel olarak görülmesi örgüt iklimi-
nin düflünme aç›s›ndan tafl›d›¤› de¤ere dikkati çekmektedir.
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Onosko (1991), elefltirel düflünmenin geliflmesinin önündeki alt› engeli (i)
ö¤retimin bilgi transferi olarak tan›mlanmas›, (ii) içeri¤in çok yüzeysel ve
genifl olmas›, (iii) ö¤retmenlerin ö¤rencilerden düflük beklentisi, (iv) s›n›f-
lar›n kalabal›kl›¤›, (v) ö¤retmenin zaman› plânlayamamas›, (vi) ö¤ret-
menin izole olmas› olarak belirlemektedir.

Raths, Wasserman, Jonas ve Rothstein’e göre (aktaran Kazanc›, 1979:
48-49), elefltirel düflünme gücü afla¤›da s›ralanan etmenlerden olumsuz
yönde etkilenmektedir.

• Ö¤rencinin, ailesinden getirdi¤i etkilerin de alt›nda ö¤retmenine afl›r›
ba¤›ml› olmas›, ö¤retmenin ö¤rencisini kendisine ba¤›ml› k›lacak flekil-
de davranmas›,

• Ö¤rencinin, çeflitli nedenler yüzünden genellikle kat› tutumlu bir birey
olarak yetifltirilmifl olmas›,

• Ö¤rencinin, çevrenin etkisiyle dogmatik düflünce sistemine flartland›r›l-
m›fl olmas›,

• Ö¤rencinin, yeterli zekâ ya da zihin gücüne sahip olmad›¤›n› anlama-
s› nedeniyle afla¤›l›k duygusuna kap›lm›fl olmas›,

• Bireyin genellikle aceleci, at›lgan davran›fllar gösterme al›flkanl›¤›n› ge-
lifltirmifl olmas›,

• Bireyin, çevreden gelen etmenler nedeniyle, yeterince kavram gelifltire-
memifl olmas›,

• Baflkalar›n›n genellikle bireyin yerine düflünüp karar vermesi.

Ayr›ca ön yarg›lar, de¤erler ve belli grup ve düflüncelerle özdeflleflmek de
genel olarak, elefltirel düflünmenin niteli¤ini olumsuz olarak etkiler.

Elefltirel Düflünmeyi Ö¤retmenin Yedi Ad›m›

Hannel ve Hannel (1998: 1-5) elefltirel düflünmenin ö¤retilmesinde izle-
nebilecek yedi ad›m belirlemifllerdir. Afla¤›daki s›ra ile izlenecek bu
ad›mlar, ard›fl›k yedi biliflsel becerinin ö¤rencilere soru sorularak kazan-
d›r›lmas›n› hedeflemektedir. 

(i) Bilgiye göz atmak (tan›mlama ve etiketleme): Ö¤retmen, ö¤renci-
lere önlerindeki bilgiyi tan›mlamalar›n› sa¤layacak sorular sorar.

(ii) Benzerlikleri ve farkl›l›klar› belirlemek (karfl›laflt›rma/ba¤lant›
k u r m a ) : Ö¤retmen ö¤rencilerin ellerindeki bilgiyi karfl›laflt›rmalar›-
n› sa¤layacak sorular sorar.

Bir E¤itim De¤eri Olarak Elefltirel Düflünme

21

de¤erler 

e¤itimi

dergisi



(iii) Genel temay› ve iliflkileri bulma (s›n›fland›rma/bütünlefltirme/ön
özetleme): Ö¤retmen, ö¤rencilere farkl›l›k ve benzerliklerini bulduk-
lar› bilgilerin s›n›fland›r›lmas›n› sa¤layacak sorular sorar.

(iv) fiimdi ne yap›yoruz? (sonuç ç›karma): Ö¤retmen ö¤rencilere derste
ne yapmalar› istendi¤ini çözümlemelerini sa¤layacak sorular sorar.

(v) Do¤ru cevaplama (delillendirme): Ö¤retmen, ö¤rencilerden kan›t-
larla desteklenmifl cevaplar ister.

(vi) Benzer durumlara uygulama (ç›kar›mda bulunma/projelendir-
me/uygulama): Ö¤retmen, ö¤rencilerden derste ö¤rendikleri yeni
bilgiyi farkl› durumlara transfer ederek uygulamalar›n› ister.

(vii) Ne Ö¤rendik? (özetleme): Ö¤retmen, ö¤rencilere bu dersin ne ö¤-
retti¤ini sorar. Dersin bafl›ndan sonuna kadar yer alan tüm ögelerin
listelenmesi ve dersin bir kez daha özetlenmesi sa¤lan›r.

Enis (1986) ve Kazanc›’ya (1979) göre elefltirel düflünme becerilerinin ö¤-
retilmesinde en önemli faktör ö¤retmendir. Haz›rlanan metinler, çal›flma
kitaplar›, önceden düzenlenmifl plânlar ö¤retim yard›mc›lar› olabilirler.
Ancak düflünme becerilerini gelifltirmede tek bafllar›na yetersizdirler. En
etkin ö¤retim, konu ve düflünme süreçlerinde bilgili, sürekli olarak dü-
flünme ile ilgili beceri ve davran›fllar› sergileyen ve ö¤rencilerden yazma
ve konuflma çal›flmalar›nda sistematik ve dikkatli düflünebilme beklenti-
si olan ö¤retmenden ç›kar (Gibson, 1998). Bu nedenle düflünme becerile-
rinin ö¤retiminde iyi yetifltirilmifl ö¤retmenlerin özel bir yeri vard›r.

Sonuç 

Yirmi birinci yüzy›lda toplumlar, bireylerin yaflam boyu ö¤renmele-
ri için gerekli temel beceriler olan bilgiye ulaflma, bilgiyi da¤›tma ve
bilgiyi paylaflma gibi özellikleri kazanmalar›n› beklemektedirler. Bu
niteliklerin etkili ve verimli gerçeklefltirilmesi için bilgi toplumunda
düflünme, özellikle de elefltirel düflünme önemli bir e¤itim de¤eri ola-
rak gösterilmektedir. Bilgi üretiminin yap›labilmesi için, öncelikle
var olanlar›n geçerliliklerinin ve do¤ruluklar›n›n sorgulanmas› gere-
kir. Bunun için de e¤itim sistemi düflünmeyi; bilimsel düflünmeyi,
sorgulamay›, irdelemeyi bilen bireyleri yetifltirebilecek bir flekilde ya-
p›land›r›lmal›d›r. Bunu bir anlamda kolaylaflt›ran bir anlamda da
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zorlaflt›ran teknolojik yenilikler geçmiflteki e¤itim anlay›fl›ndan gü-
nümüz e¤itim anlay›fl›n› yap›, de¤er, donan›m ve iliflki boyutlar›nda
oldukça farkl›laflt›rmaktad›r.

Elefltirel düflünme, düflünme hakk›nda en kapsaml› ve sistematik düflün-
me ögelerinden oluflur. Bu nedenle elefltirel düflünen biri olmak kolay de-
¤ildir. Zaman ve çaba gerektirir. Elefltirel düflünenler zorluklara, engelle-
re ve hayal k›r›kl›klar›na ra¤men zihinsel iç görüleri ve gerçekleri izleme-
ye devam ederler. Önemli de¤iflikliklerin sab›r ve çok çal›flmay› gerektir-
di¤inin fark›ndad›rlar. Önemli sorunlar genifl ölçüde düflünmeyi, araflt›r-
may› ve kararl› bir flekilde mücadeleyi gerektirir. Elefltirel düflünmek, sa-
dece var olan durumu elefltirip öylece b›rakmak de¤il, çözümleri, alterna-
tifleri ortaya koymak, örneklemektir. 

Elefltirel düflünme, düflünme hakk›nda düflünme yetene¤idir. Elefltirel dü-
flünme, gözlemi ve bilgiyi temel alan güvenilir sonuçlara varma yetene¤i-
ni içerir. Elefltirel düflünme kendimizi ve di¤er bireyleri do¤ru olarak an-
lama çabas›n› gerektirir. Bu da gerçek ile idealler aras›ndaki ayr›m›n far-
k›nda olmay› gerektirir. Elefltirel düflünenler baflkalar›n› küçük düflürme-
den onlar›n düflüncelerini gelifltirmelerine yard›mc› olurlar. Elefltirel dü-
flünenler hem kendilerinin hem de di¤er bireylerin davran›fllar›n› de¤er-
lendirirken, kulland›klar› standartlar konusunda bilinçlidirler. Elefltirel
düflünenler gerçe¤e ve güçlü ak›l yürütmeye tutkundurlar. 

Elefltirel düflünüflten yoksun kifliler neyi neden yapt›klar›n›n ayr›m›nda
de¤ildir. Elefltirel düflünemeyen kifliler, kendilerini ve ö¤rendiklerini ye-
nileme gereksinimini duymazlar. Belirli kal›plar›n, belirli ö¤retilerin için-
de s›k›flm›fl durumdad›rlar. Elefltirel düflünmeyenler alg›lamalar›n›n tek
do¤ru oldu¤unu san›rlar. Tarafs›z ve elefltirel düflünenler ise kendi
düflünme biçimlerinin ve di¤er tüm alg›lamalar›n hata kofluluna ba¤l› ol-
du¤unun fark›nda olmay› ö¤renirler. Deneyimlerinin elefltirel analizi ile
kendi görüfllerini gelifltirmeyi ö¤renirler. Elefltirel düflünenler yanl›fl
betimlemelerden ve çarp›tmalardan kaç›narak kolaylaflt›r›c› örüntüleri
ve çözümleri bulmaya çal›fl›rlar. 

Elefltirel düflünenler sonuçlar› düzenlerken güvenilir bilgi kaynaklar›n›
kullanman›n önemini bilirler. Elefltirel düflünenler sorunla iliflkili olarak
göz önüne al›nmas› gereken birden fazla konum varsa, alternatif bilgi
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kaynaklar›n› karfl›laflt›r›rlar, ortak düflünceleri not ederler ve kaynak-
lar›n z›t görüfl belirttikleri noktalarda daha fazla bilgi toplarlar. Elefltirel
düflünenler sorun olan iddialar›, kavramlar› ve de¤erlendirme standart-
lar›n› fark ederler. Gerçekleri yorumlardan, görüfllerden, yarg›lardan
veya kuramlardan kolayl›kla ay›rabilirler.

Bilgi ça¤› ve toplumunda, ö¤rencilerin ö¤retmenin sundu¤u uyar›c›y›
pasif olarak iflleyen bireyler olarak yetifltirilmesi yerine, ö¤rencinin aktif
kat›l›m›n›n sa¤land›¤› bir sürece dönüfltürülmesi önemli görülmektedir.
Ö¤rencinin bilgiyi nas›l bir süreçten geçirdi¤i kadar, karfl›laflt›¤› durum-
lara iliflkin düflünme becerilerini ne ölçüde etkili bir flekilde kullanabil-
di¤i de dikkate de¤er bir önem kazanmaktad›r. Elefltirel düflünme becer-
ilerini kazanm›fl bir ö¤renci ile hiç edinmemifl ya da s›n›rl› düzeyde
edinebilmifl bir ö¤rencinin bilgi içeri¤ine, örgütlenmesine, olaylara, ken-
disine bak›fl› ve de¤erlendirme biçimi aras›nda önemli farkl›l›klar vard›r.
Geleneksel e¤itim anlay›fl›n›n sürdürüldü¤ü ülkelerin okullar›nda, ö¤ren-
cilerin geçirdi¤i ö¤renme-ö¤retme yaflant›lar› ve süreçleri ile temel düflün-
me becerilerini kazanma aç›s›ndan okula, ö¤retmene, s›n›f özelliklerine
göre önemli farkl›l›klar vard›r. Bu farkl›l›klar, her e¤itim düzeyinde belir-
gin bir flekilde kendini gösterebilmektedir. Bu durum, ald›klar› e¤itimin
ö¤rencileri, gerek okul yaflam›nda gerekse sosyal yaflamda ne kadar
yeterli, mutlu, üretken ve iyi düflünüp do¤ru karar verebilen bireyler
olarak yetifltirdi¤i hakk›nda bir ipucu vermektedir.

Elefltirel düflünme becerilerini kazanm›fl ve kendi ö¤renme ifllemleri
üzerinde sorumluluk alabilen ö¤renciler sonuç olarak daha etkili bir
biçimde düflünüp, ö¤reneceklerdir. Ö¤rencilerin düflünme becerilerini
kazanmas›n›n önemini kavram›fl ö¤retmenler, ö¤rencilerin bilgi ça¤›nda,
kendilerine ve topluma karfl› sorumluluklar›n› baflar›yla gerçeklefltir-
melerine yard›mc› olabilirler.
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Critical Thinking as an Educational Value

Citation/©– Ak›no¤lu, O. (2003). Critical thinking as an educational
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A b s t r a c t –In the 21st century, societies expect, in order for people to at-
tain the information or knowledge necessary to them, that people will
gain fundamental skills and transfer and share knowledge in a lifelong
learning process. Therefore, thinking, in particular critical thinking, is
an important educational value. Critical thinking is the ability to think
about thinking. It is not easy to be a critical thinker. To be so requires
time and effort. The teaching of critical thinking requires the prepara-
tion of appropriate processes and learning environments. It is impor-
tant that the steps of critical thinking be recognized and that one is
aware of the obstacles involved in teaching critical thinking. Critical
thinkers are addicted to the truth and logical reasoning. Non-critical
thinkers do not need to involve themselves in self-examinations.
Critical thinking is not critizing the situation, it is also the develop-
ment of new methods of problem solving and creating alternatives. In-
dividuals who possess critical thinking skills are different from those
who do not possess such skills in terms of content and organization of
knowledge, and perception of self. Such thinking requires appropriate
processes and circumstances. Students who possess critical thinking
skills and who carry the responsibility of their learning, think more ef-
fectively and learn more efficiently. Teachers, and those interested in
education, need to be aware of critical thinking and critical thinking
sk›lls in schools and other educational institutions. The purpose of this
research is to examine the techno-cultural changes which help critical
thinking change into educational values.

Key Words– Values, Curriculum Development in Education, Thin-
king, Critical Thinking. 
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