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‘Eleştirel Düşünme, nedir?

Belirli bir konu veya nesne veya durum/olgu hakkında akılcı ve nesnel 
analizlerle değerlendirme yapmaktır.

Kitaptaki tanım:

Bizi bir şeyler yapmaya veya bir şeylere inanmaya ikna etme girişimlerini yazılı 
veya sözlü analiz etme yöntemleridir.



Neden ‘Eleştirel Düşünme,?



Hangi kaynakları kullanacağız?

• Eleştirel Düşünme Kılavuzu – Tracy Bowell & Gary Kemp

• Düşünmenin Alfabesi – Yasin Ramazan

• Çeşitli makaleler

• Farklı kitaplardan pasajlar



Kitaba nasıl ulaşacaksınız?

• Maillerinize ilgili bölümün taranmış hali pdf dosyası olarak gönderilecek.



• https://m.youtube.com/watch?v=1b3iLP3ENqU

• https://www.malumatfurus.org/kuran-i-kerimi-yirtan-kizin-fotograftaki-
yaratiga-donustugu-iddiasi/

• https://m.youtube.com/watch?v=9RC9zn6M3Iw

• https://twitter.com/ihsanfazlioglu/status/1302591374571827200?s=21

• https://twitter.com/bergenlutfi/status/1295589290584547328?s=24

https://m.youtube.com/watch?v=1b3iLP3ENqU
https://www.malumatfurus.org/kuran-i-kerimi-yirtan-kizin-fotograftaki-yaratiga-donustugu-iddiasi/
https://m.youtube.com/watch?v=9RC9zn6M3Iw
https://twitter.com/ihsanfazlioglu/status/1302591374571827200?s=21
https://twitter.com/bergenlutfi/status/1295589290584547328?s=24


Bunlar bize bir şeyler söylüyor. 
İkna edici mi?



Argüman nedir?

Kitaptaki tanım:

İyi nedenler vererek ikna etme girişiminde bulunmaya, argüman sunmak denir.



Retorik nedir?

Kitaptaki tanım:

Birini bir şeye inanmaya, bir şeyi arzu etmeye veya bir şeyi yapmaya ikna etmeye 
yönelik, söz konusu inanç, arzu veya eylem için iyi bir neden sunmaya 
çalışmayan ve o inanç, arzu veya eylemi yalnızca kullanılan sözcüklerin gücüyle 
motive etmeye çalışan sözlü veya yazılı girişim.



SORU

Sizce, tehdit ve rüşvet 

argüman mıdır? 

retorik midir?



Argümanlar nelerden oluşur?

• Sonuçlar 

• Öncüller
Önermeler Kümesi

Argüman, bir sonuç ile o sonucu desteklemeyi amaçlayan öncüllerden 
oluşan önermeler kümesi.



Sonuç: Verilmek istenen mesaj, ana düşünce

Öncül: Sonuca ulaştıran nedenler

Önerme: Belirli bir durumda bir bildirme cümlesi ile ifade edilen olgusal içerik. 
Aynı önerme farklı cümleler ile ifade edilebilir. Örneğin, belirli bir durumda, 
‘hükümet, olaya ilişkin bir kamu soruşturması açmaya karar verdi’ cümlesi, 
‘hükümetin olaya ilişkin bir kamu soruşturması açmasına karar verildi’ cümlesi 
ile aynı önermeyi ifade edecektir.



Sonuçları belirlemek için

1. Hangi nokta vurgulanmak isteniyor?

2. İç içe argümanlar olabilir. Son sonuca odaklanmalı. (genişletilmiş argümanlar)

3. Dil kullanımları çözümlenmeli: Tüm sosyalistler idealist değil midir? (ikinci 
bölüm dil problemleri için var)

4. Göstergeler: Bu nedenle, Öyleyse, Dolayısıyla, O halde, Çünkü, dayanarak vs.

5. Örtük sonuçlara dikkat!
Bugünlerde internette öyle çok pornografi var ve gençler bunlardan öyle kolay etkileniyorlar ki işin 
sonu toplumun bir tecavüz, istismar ve ahlaksızlık batağına saplanmasına varacak.



Argüman vs Açıklama

• Açıklama: İkna etme amacı taşınmadan söylenmiş sonuçlara sahip 
önermelerdir.

- Musluk su sızdırıyor çünkü contası eskimiş.

- Banyodan damlayan su sesi geliyor. Öyleyse musluk su sızdırıyor.



Standart Biçim

• Argümanları herkesin kolaylıkla görebileceği bir dizge/bir biçime sokma 
yoludur.

- İstediğim kadar hızlı araba kullanabilirim çünkü araba kullanmak hoşuma gidiyor.

- Bence hoşumuza giden her şeyi yapabilmemiz gerekir.

- Argüman, standart biçimde şöyle yazılabilir:

P1) Hızlı araba kullanmaktan hoşlanırım.

P2) Hoşuma giden her şeyi yapabilmeliyim.

C) Hızlı araba kullanabilmeliyim.



Genişletilmiş argümanlardan daha önce bahsetmiştik.

P1) Larry bir köpektir.

P2) Tüm köpekler memelidir.

C1) Larry bir memelidir.

P3) Tüm memeliler sıcakkanlıdır.

C2) Larry sıcakkanlıdır.







SONUÇ

• Eleştirel düşünme bir şeyleri yapmak/bir şeylere inanmak için iyi 
nedenlerimizin olmasını sağlar. Yanlış yola sapmamızı engelleyecek 
unsurlardandır.

• Her ikna etme çabası argüman sunmayabilir. Retorikten sık sık faydalanırız.

• Argümanlar sonuç ve öncüllerden oluşan önermeler kümesidir.
• Açıklama ve argüman farklıdır ve ayırt edilmek durumundadır.

- Fasık kimdir?
- Fasık nedir? https://www.kuranmeali.com/AyetKarsilastirma.php?sure=49&ayet=6


