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Eleştirel Düşünme Becerileri Geliştirebilmek İçin: 

 Kendinize, üzerinde düşündüğünüz konu ile birebir ilişkili, anlamlı 

sorular sorunuz. Sorularınıza aldığınız yanıtlar konuyu daha derin 

anlamlandırabilmenizi sağlayacaktır. 

 Konunun ne olduğunu iyice anladıktan sonra, özünü tam olarak 

kavrayabilmek ve zenginleştirmek için farklı kaynaklardan gereken 

miktarda bilgiler edininiz. 

 Çevremizdeki kişilerle ortak birikimlerimiz olduğu gibi,  kişisel, sosyal 

ve kültürel ortamlarımızda da farklılıklar olabilir. Bu farklılıklar, aynı 

konuya farklı bakış açısı ile bakıp, farklı anlamlar yüklememize neden 

olabilir. Bunu hem kendimizi ifade ederken, hem de başkalarının 

söylemlerini dinlerken aklımızdan çıkarmamalıyız. Eleştirel düşünme 

becerilerine sahip kişiler, bir bilgiyi değerlendirirken, bilginin 

kaynağına, bilginin hangi ortam ve koşullarda, nasıl ve ne zaman 

sunulduğuna önem verirler. Bilginin taraflı verilip verilmediği ve/veya 

geçerli bir bilgi olup olmadığı, bilginin kaynağına bakarak saptanır.  

 

Eleştirel düşünme becerileri edinmek, ya da var olan eleştirel düşünme 

becerilerinizi geliştirmek isterseniz DAÜ-PDRAM’da  yapılan  

Eleştirel Düşünme Becerileri Geliştirme Atölye Çalışma Gruplarına  

kayıt yaptırabilirsiniz. 
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‘DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE VARIM!’ 

                 René Descartes 
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Eleştirel Düşünce  
 

Bilgi kaynaklarının sonsuz, bilginin ve bilgi akışının bu denli yoğun 

olduğu çağımızda, gerçeği sanaldan, doğruyu yanlıştan, güveniliri 

güvenilmezden ayırabilmek için, eleştirel düşünme becerileri 

kazanmak zorundayız. İnsan, doğası gereği, düşünür. Kendi haline 

bırakılan düşünce süreci genellikle taraflı, çarpık, önyargılı, eksik ve 

yanlış bilgi içermektedir. Yaşam kalitemiz, verimliliğimiz, varlığımızı 

nasıl sürdürdüğümüz, düşünce süreçlerimizin bilinçli ve sistematik 

yürütülmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Eleştirel düşünme kazanılabilen 

becerilerdir. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Eleştirel Düşünme Becerisi Öğeleri 

1. Sorgulama becerileri 

 Bu metni * yazan/sunan kişi, benim ne düşünmemi sağlamaya 

çalışıyor? 

 Beni ikna etmek için ne gibi destekleyici kanıtlar sunuyor? 

 Kanıtları güvenilir/inanılır/konu ile ilgili midir? 

 Yazarın/sunucunun metin içindeki varsayımları nelerdir? 

 Metinde yazarın/sunucunun bana vermeye çalıştığı anlamlar dışında 

benim alternatif çıkarımlarım/anlamlandırmalarım var mı? 

 

2. Gözlem yapma becerileri 

 Savunduğumuz fikirleri/çıkarımları desteklemek için kanıt  toplarken, 

yazılı/görsel materyali yaratan kişinin gerçek olarak sunduğu fikirleri 

kendi gözlemlerimizle kıyaslarız. 

 

3. Aktif dinleme becerileri 

 Karşımızdakini dinlerken doğru soruları üretebilmek, etkili gözlem 

yapabilmek, bilgiyi bulup değerlendirmek, çıkarımlar yapabilmek ve 

onları değerlendirmek için tüm duyularımız açık olmalıdır. 

 

4. Bilgi kaynaklarına ulaşma, tarama becerileri 

 

5. Aktif okuma becerileri 

 

6. Metin içinde gizlenmiş anlamları, varsayımları ve değerleri 

anlamlandırabilme becerileri 

 

* Metin: İleri sürülen fikri, duygu ve düşünceyi anlatmak için kullanılan     

              görsel veya sözel malzemenin tümü. 
 


