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Her yıI fork|ı bir temo ile hozırlodığım ız Özel Empoti dergilerimizin bu yılki konusunu "düşünme"
olorok belirledik. Doğrusu bu kodor kopsomlı ve iç içe girmiş kovromlcrlo onlotılon bu konuyu bir der-

giye sığdırmokto hoyll zorlondık. Doho çok internette oz bulobileceğiniz konuloro değinmeye çolıştık.
Düşünmeyi konu etmişiik çünkü... Düşünerek kurduk uygorlıklorı, düşünerek yorottık sonotı, düşünerek

oDüşün üyorum o halde yğrım."
uloşiık bilime, yorotıcılığo ve düşünerek kurocoğız geleceği.

Özgür ve eleşiirel düşünebilen, düşüncelere soygılı; omo kendi

düşüncesinde kororlı, ortok okıllo düşüncesine yeni düşünceler ekle-

yen, ezberi bozon, sonuçto inson olmoyı, insonco yoşomoyı ve insonlo

kolitesi orton "düşünme" yi konu ettik bu soyımızo.

"Düşünüyorum o holde vorım." demiş Descortes. Belki de düşünmek

için önce vor olmok, birey ol mok, boğımsız ol mok gerekir. Çünkü özgür

ve yorotıcı düşünceler, her türlü dogmoyo korşı kendi özgüniüğünü

koruycrok, neyi, neden, nosıl, niçin seçtiğinin kororını veren insonlor

torofındon oluşturulur. Düşünmek, korkusuzco yoşomı sorgulomoktır; bilimsel olonı bulmok ve onun

orkosındo durmoktır. Düşünmek/ oynı zomondo eleştirel düşünme becerisine sohip olmok ve "eleştiri"yi

okıl blyütmenin orocı olorok kullonobiimektir. Sonuçto ise geliştirdigl kendl oklıylo yürümektir.

Diİeğimiz, çocuklorımız düşüncelerini hiçbir insonı fedo etmeden geIiştirsinler, yoşonılır yorınlor kursun-

lor.

Rezon TURHAN
Pisikoloiik Donışmon
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"Genel olorgk bir ülkenin eğitim progromlorının nihoi hedefi öğrencilerde betli düşünme
süreçlerini gelişfirme k ol mol ıd ı r. "
Günümüzde ekonomik kolkınmonın en önemli belirleyicisi olorok
toplumsol eğitim seviyesi gösteriliyor. Eğitim sistemlerinin en önemIi
omocı; düşünen, kendi kendine öğrenebiien, öğrendiğini uyguloyo-
bilen ve öğrendiğini ironsfer edebilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim
sistemini dünyonın en iyileriyle rekobet edebilecek konumo getirme-
yen ülkeler, dünyo ile rekobette boşorılı olomoyocoklordır. Toplumun
eğitim seviyesinin yüksek oImosı için de rekobet gücü yüksek olon
bireylere gereksinim vor. Peki, önümüzdeki 20 yıldon sonro dünyo
nosıl bir yer olocok? O dünyodo bugünkü çocuklorın boşorılı olo-
bilmesi için hongi becerilere sohip olmosı gerekecek? Rekobet gücü
yüksek bireyler olmolorı için öğrencilerimizi 21. w becerileri ile
donotmomız gerekiyor. Bu beceriler;
9 Gelişmiş düşünme becerisi geliştirme (Yorotıcılık, sorun çözme, eleştirel düşünme),
ğ soru sorobilme,
ğ Üst düzey duşlnebilme( Değerlendirme- onoliz-sentez etme),
9 İnisiyotif ve öğrenme sorumluluğunu olmo,
ğ İnovotif duşunebilme ve inovosyon yorotmo,
<l İlişl<i ve iletişim biçlmindeki değişime uyum/
9 Ekiple çolışmodo (kotılımcı-poyloşımcı) boşorı(Özellikle bu beceri
ğ Teknoloiiyi kullonmo değil yorotmodır.

Eğitim onloyışı .ve süreçlerinde, neleri öğrenmek islediğine koror
bu dönüşümü soğloyobilmek vererek kendisi öğrenmelidir
ve bu niteliklere sohip bireyler "Eğer yeni boşton
yetişiirmek için gereken eğitim boşloyobilseydim; öğrencilerime
sistemi du; bilgi yüklemesi yozmoyı öğretmeden önce,
depolonmosı değil düşünmeyi düşünmeyi öğretirdim."*
öğrenme, poyloşmo yete- Niçin Düşünme Becerileri
neklerini geliştirme ve bilgiye kozondırılmolıdır?
uioşobilmeyi ön plono çıkorocok Düşünmeyi bilmek, iyi bir
nitelikte tosorlo nmolıdır. Çocuk- eğitimin öğrencilere kozondı rd ığı
lor, eğitimi boşkolorının onloro bir beceri cılmolıdır, Okuldc_ı te-
vereceği bir şey olorok gördüler c,ırik olr_ırok verilen lıec_erilerin
mi bcşkolcrının yordımı olmodon yoşonı becerilerine dörıüşıııesi ve
koror verme yeteneklerini yo yoşcıırıdo kullonılıncısı, öğrenmeyi
do kendi ö5renmeleri için ge- öğrenınek için cliışünme bece-
reken sorumluluk duygusunu do rilerinirı gelişınesini soğlonmok

"Eğer yeni boşfon boşlayobilseydim; öğrencile rime
yozmqyı öğretmeden önce, düşünmeyi öğretirdim."*

koybederler. Ögrenciler; neden gereklidir. Düşünme becerile-
öğrenmek istediğini bilerek, rinin geliştirilmesi için problem

21 vv için çok önemlidir.),

çözme, onolitik, eİeştirel ve

yorotıcı düşünmenin geliştirilmesi
gerekir.

Düşünme; içinde bulunulon du-
rumu onloyobilmek omocıylc
yo pılo n o ktif, o moco yöne iik

orgonize bir zihinsel süreçti.
ve düşünmenin forklı biçim er
vordır. Bunior:

Yoroiıcı Düşünme:
Bireyin yeni, {orklı, özgün (seniez

düzeyi), oyrıştırıcı, olterncıtif-
li düşünmesi ve ürünler ortoyc
koymosıdır.

Eleştirel Düşünme:
Sorg u loyo n blr yo kloşım lc

oloylorı ve durumlorı ele olmo,
irdeleyici bir bokış oçısıylo yorum
yopmo ve koror verme becerile-
rini içerir.
Bireylerin omoçlı olorok ve ken-



di kontrolleri oltındo yoptıklorı,
o lışılm ış olo n ın ve ko lıplo rın
tekro rın ın

önyo rg ılo rın,
engellendi5i,
vorsoyımlorın

ve sunulon her türlü bilginin
sınondığı, değerlendirildigi,
yorgılondığı ve sonuçlorının
tortışıldığı, fikirlerin çözümlenip
değerlendirildlgl, okıl yürüt-
ffie, montık ve korşıloştırmonın
kullonıldığı ve sonucundo be-
Iirli fikirlere, kuromloro veyo
dovrcnışloro vorılon düşünme
biçimidir.

Anglitik Düşünme:
Bir butundeki her bir porçonın
onoliz edilerek butunle/sistemle
ilişkilerinin incelendiği düşünce
becerisidir. Anolitik düşünce,
onoliz becerisi ile ilişkllidir.
Anolitik düşünmek kişiye,
iş süreçlerinin verimliliğini
orttırmok, yeni iş geliştirmek,
proie yorotmok ve yönetebilmek,
ekip kurmok ve yönetebilmek 9ibi
iş hoyotımızdoki kilit görevleri ro-
hctço üstlenebilme gücünü, öz
güvenini verir.

lroksok Düşünme:
Ortok düşünceden horeketle
fcrklı düşüncelere uloşobilmeye
doyolı bir düşünme becerisidir.
lroksok düşünenler; tepkisel,
engellenmemiş ve rohot olur-
lor. Probiem çözmede ıroksok

düşünce kullonılır.
Yqkınsqk Düşünme:

Forklı düşüncelerin doyondığı or-
tok düşünceleri bulmoyo doyolı
dusunme becerlsldlr.

LoteroI Düşünme:
Kişilerin sorunloro forklı yön-
lerden bokobilmeyi ve geniş

d üşü nebilmeyi öğ ren melerini
soğlomoyı omoçloyon düşünme
biçimidir.

. Dönüşümsel Düşünme:
Oğrenen, bir oloyı çözümleme-
de geçmiş oloylorı ve durumlorı
zihinde kurguloyorok sonuçlor

elde etmeyi boşorobilir.
Büfünleştirmeci

(Kombi no syonel) Düşünme:
Bir problemin olt problemlere
oyrıld ığ ı d u ru m lo rdo birden
fozlo çözümün birleştirilerek

çözü m len mesi işid ir. Ergen,
bir problemin çok soyıdo clt
problemi içerdiğini doloyısıylo

çok soyıdo çözüm yolunun
birleştirilebiieceğini kovror. Soyut
işlemler döneminde geliştirilir.

Hipotetik Düşünme:
Gü n Iü k hoyotto VeyO eğ itim
öğretimde korşıloşılon bir so-
runu çözmek için olosı çözüm
yollorı geliştirip bunlorı belirli bir
düzene göre yopmoyı soğloyon
düşünme sürecidir. "eğer" , "ve" ,

"olurso", "olur" şeklinde genel
bir cümle yopısıylo ifode edilir.
Hipotetik düşünmede/ sorunun
görünen boyutlorının ötesine
geçip çözüme ilişkin yollor be-
lirlenmesi söz konusudu r.

.. Yonsıfıcı Düşünme:
Oğrenci oktif olorok kotıldığı
eğitim ortomındon kendi dene

imleriyle bilgiler edinmeli, bu
bilg ileri poyloşmc lı ve yen i

etkileşimlerine oktormolıdır.
Oğrenilenleri bu düşünme
becerisi ile yeni durumlordo kul-
Ionobilmesi soğlonır.
"Pek çok eğitimcinin or-
tok düşüncesi, eğitim sistem-

imizin çocukloro düşünmeyi
öğretememesi. Düşünme
ile öğ ren me o rosındo ki en
buyuk sorun ise, düşünmeden
öğrenmedir."
İnson, diger conlılordon oyıron
en temel özelliklerinden biri-
si, düşünme becerisine sohip
olmosıd ır. Bilgi ve d üşü n me,
temelde birbirine bir dongu ile

boğlıdır ve "bilgi", düşünmede
önemli bir foktordur. Bilgi e-

dinmek için düşünme, düşünme
içinse bilgi gereklidir. Ögrenilen
konu hokkındo yeterli bilgi oImoz
ise düşünme gerçekleşemez. Her
türlü bilgi, beceri ve deneyimi
düşünme kopcsitemizle orontılı
olorok kozonırız. Düşünme yoluy-
lo yeni dovronışlor kozonırken,

yeni dovro n ışlo r yoluylo do
düşünme kopositemiz gelişir.

Yeni edindiğimiz dovronışlorlo do

"Fek çok eğitimcinin ortak düşüncesi, eğitim sistemimizin çocuklaro düşünm eyi öğreteınemesi"
Düşünme ile öğrenme çrgsındoki en büyük sorun jse, düşünnreden öğrenmedir."

düşünme kopositemizi orlırırız.
Ayrıco düşünme sürecinin te-
melinde deneyimler vordır.
Deneyimlerin nitelik ve niceliği.
bireyin zihinsel gücü, çevresi ve
zenginliği düşünme sürecini et-

kileyen etmenlerdir. Dewey'in
de belirttigi gibi, hiç kimse bilgi



"Ezber eğitim; olonındo tüm kötülüklerin onosıdır ve düşünmenin düşm anıdır, Oğretim ve eğitimin
özünü kovromış öğrefmenler öğrencilerini ezberlemeye değil, düşünerek öğrenmeye yönelfirler."

deneyim sohibi olmodığı bir gibi öğretiyorsok çocuklorımızın boşorı düzeyleri oldukço duşlk.
konu hokkındo düşünemez (Fish- geleceğinden çolıyoruz." 

* * Doğru yonıtlonon or1oIomo soru

er.l995; Kozoncı, 19B9) 1O0 
yıl öncesine,kodor eğitim ve oronlorındoki duşukluk; gerek

Düşünme ile öğrenme orosındo öğretim oYnı Şekilde YoPmcmlZ Seviye Belirleme Sınovlorı'ndo
do benzerve yokın uiı. ıişti;;rJ r. mÜmkÜndÜ, ÇÜnku 

, ^1:0lrİl (SBSj gerekse yıksekoğretime

Fokot her öğrenm; ;;;r;;";; ilj i;::l'i!-,i;j".ii,il t'J, L:: ğ;! s novıor,ndo (yGs)
geliştirmez. Öğrenmenin bireye 5o y,l once ok"rll"ra" "orltİı". 

sıklıklo görülmektedir. Amo bu

yororlı olobilmesi için, öğrenilen bilgilerin öğrenciler torofındon oronın duşuklu9u irdelenirken,

şeyin, benzer bir sorunlo kullonılmo düzeyi % 7 5 iken öğrencilerimizin hongi düşünme
korşıloşıldığı bir durumdo prob- günümüzde bu oron o/o2'|ere ka- süreçlerini geliştiremedikleri irde-
lemin çözümünü koloyloştırmosı dor geriledi, lenmeyen bir boyuttur. Oyso
gerekir. Bu do kopsomlı Ulkemizdekieğitim sistemigereği dünyo ile rekobet edebilmek
öğrenmeyle mümkündür; uygulodığımız sınovlor orocılığı için tüm koynoklorımızı verimli

çünkü kopsomlı öğrenme, bi- ile öğrencilerin 7o 2'lik bilgiyi ve etkin kullonmok zorundoyız.

reyin düşünmesini gerektirir. "boşorı" diye kobul edip bil9iyi Test odoklı bir eğitim sistemi

Düşünmeden öğrenm","".b"rl"- edinip edinmediklerinitespit 
"1rng- 

ile gençlerimizi geleceğe ve

mektir. ye çolışıyoruz, Böylece gerçekte ülkemizi dünyo ile rekobete
,Eğer bugün, dün öğrettiğimiz gibi öğretiyoİsok !:1:::^l::]'|:I:T:[::İlTİl
çocuklanİ,r,İ geleceğiİden"çol,yor-ur." * *" 

::ln'J:"' 'i:,Y'H:İ-Hi::l
Poul ve Elder; birÇok eğitim ko- ı ı ı .| ı ı ^ düşünme sisteminin dışıno
demesindeveözellikleÜniversi-osılboşorılıolobilecekvezekÖ
tede derslerin içeriğinin; oncok kopositesi yüksek ,".rtı"l " l"- :I::'_" 

OYso gÜnÜmÜzde

düşünülerek öğrenilebileceğini, rine, ezberi güçlü (, ";d: ,L-k- İİ;İ;;'"*;jrl:;"o"o?;,ff:::
oksi holde öğrencilerin bir- sek not olmok iÇin son ÜÇ oYdo İ,kocok ,orrnlorlo boş etmeyi

çok bilgiyi ezberleme yoluno ezberlenen bilgilerin, kolıPlorın ögretmemiz gerekiyor.
gideceklerini belirtmektedir. sonrodon hotırlonmo olosılığının GÜnÜmÜzde ilişki ve iletişim
Oyso ezber 2]. yüzyılın eğitim imkönsız olduğunu blle bile) biçimi değişti. Tokehsi
onloyışınco kobuI edileme- Ve soru Çözmede hız kozonmıŞ Kitono'nun dediği gibi "Müzik
yecek bir durumdur. Bir öğrenci, öğrencileri iyi olorok, boŞorılı değişirse dons do değişir."
bilgiyi ezberleyerek çok yüksek olorok kobul ediYoruz. Öğrencilerde geliştirilmesi gere-

notlor olorok mezun olobilir; Ulkemizde her yıl yokloşık l / mil_ ken düşünme süreçleri neIer

oncok bu durumdo kolıcı ve yon ilköğretim ve lise öğrencisi, olmolıdır?
onlomlı bir ögrenme olmodığ, zomonlorının önemli kısmını Düşünme sürecinin bllinçli

okullordo ve dershonelerde olorok kullonıldığı oncelikli do*için bu öğrencinin çok nitelikli ve

dononımlı bir birey olorok mezun
olup hoyoto hozırlondığı söyle-
nemez. Örneğin "Mercidobık
nerededir?" Öğrenciler böyle bir
sovoş olduğunu bilir; omo eğitim
sistemimizin ezberleme yopısı
gereği coğrofi olorok "Nerede-
dir?" sorusunu yonıtloyomoz.
"Eger bugün, dun öğrettiğimiz

hoyotlorını etkiIeyecek bir teste

hozı rlo no ro k geçi riyorlo r.

Bu kodor çok test uygulomosıno
ve testlerde boşorılı olmok için

yopılon moddi ve monevi yotırımo
roğmen ülkemizde uygulonon
genel testlerde öğrencilerimizin
doğru yonıtlodıklorı odolomo
soru oronlorı ve doloyısıylo

. ],i

",i;**şff



ğ

hongiolon vordır:
ğSorunu çözme,
9Belirli omoçlorı gerçek|eştirme,
9Bilgi ve oloylorı onlomlondırmc,
9Korşıloştığımız kişileri doho iyi

tonımo.
Kişilerin düşünme becerilerini
orttı rmo k için uygu lono bilecek
yöntemler vor mıdır? Doho
okılcı, doho yorotıcı, doho
verimli olmok öğretilebilir
mi? Eğitim sisteminde boşorılı
olon ve dünyoyo örnek olon
ülkeler ne yopıyor?
Çocuklordo düşünme beceri-
leri sistemotik ve ince oyorlı
bir torzdc gerçekleştirilmelidir.
Düşünme için bilinçll bir çobo
gerekir. Eğer bu konudo kosıilı
bir çobo gösterilmezse düşünme
rostloniısol olorok gelişir. Bu do
düşünme ve öğrenme orosındcki
etkileşimi olumsuz yönde etki-
Ier. Oyso düşünme, rostlontısol
gelişmelere bırokılmoyocok ko-

dor değerli biİ potonsiyeldir;

çünkü bilgi çcğını yoşodığımız
günümüzde, düşünsel beceri-
lerimiz diger becerilerimize
göre çok doho önemli bir du-
rumo gelmiştir. Çok hızlı orton ve
yoyılon bilgiyi yokoloyobilmemiz
için okıcı, esnek, özgün ve boyut-
lu düşünmeye gereksinim vordır.
(Yıldırım. l99B).

Sovoşı'nın
yo pıld ığ ın ın

torihte

öğrenilmesi
gibi öğrenilmez. Bir bilginin
öğrenilmesi boşko şeydir; bir
yeteneğin nosıl kullonılocoğını ve
nosıl geliştirileceğini öğrenmek
boşko bir şeydir. Yetenekler, o
yeteneğe özgü etkinliklerin belli
bir zorluk ve kormoşıklık dere-
cesine göre tekror edilmesi ve
devom ettirilmesiyle mümkündür.
Düşünme; zihinsel bir yetenek
olduğunc göre, bedensel yet-

enekleri geliştirmek için bedeni-
mizi beden eğitimi o lıştırmolorıylo
geliştirdiğimiz gibi, bu yeteneği
de bozı zihinsel etkinlikler-
le geliştirebiliriz. Öğrenciler,
düşünme olıştırmolorı yoporok
güvenilir, doğru ve geçerli
düşünme yollorıno sohip olobil-
irler.

Peki, Amo Nosıl?
Düşünme; bir konu üzerinde
insonın kendi kendine sorulor
sormosı ve bu sorulorın cevobını
oromosıylo boşlor.
Öğrencilerimize, çok doho iyi

düşünme ve problem çözme
yetilerini kozondırmo yo do
onlorı çok doho etkili duşunen
bireyler holine getirmek için şu
sorulorı sormomız gerekiyor;
"Düşünme süreçlerinin içeriği ile
ilgili yeni bilgiler mi vermeliyiz

§h Düşünme, boğımsız olorok
plonlonon "Düşünme Egitimi"
dersi ile öğretilmelidir.
Aslındo her iki görüş de "düşünme
eğiiimi" için kullonıiobilmekle
berober öğrenme ve düşünme

becerisi orosındoki korşılıklı
etkileşim göz önüne olındığındo,
hoyotton ve derslerden kopuk
bir düşünme eğitimi dersi yerine
eğitim progrcmlorı ve hoyotın
içine entegre edilmiş bir yopı
doho etkili ve efektif olocoktır.
Wood (199B)'o göre, eğitim
progromlorı o rocılığ ıylo

düşünmeyi öğretmenin en

önemli omoçlorındon birisi,
öğrencileri ders için istekli hole
getirmektir. Eğer öğretmenler,
öğrencileri düşünme becerileri-
nin yoşomın her olonındo hoyoti

önem toşıdığıno inondırmok isii-
yorlcrso, öğrencilere bu beceri-
leri sınıf oıtomındo kozondırmok
zorundod ırlor. Sınıfto öğ retmenin
sodece geleneksel ders kitobını
ve duz onlotım yöntemini
kuIlonmosı öğrencileri, sorunlorı
ve problemleri onoliz etmede
posif hole getirir ve onlorı dersten
soğutur. Bunun için öğretmen
derste yorumlomo, olternotif
görüş oroştırmo, sorunIorı oıtoyo

çıkormo, keşfetme, eleştirme,
değerlendirme süreçleri üzerinde
durmolıdır.
"Hoyotto en önemli şey soru
sormoklır. soru sormokton oslo
vozgeçmeyin. //'(**

"Hayotta en önernli şey soru sormokt,r. Soru sormok-
ton oslo vqzgeçmeyin."***

Okullor, düşünmeyi orgoni- yo do yeni düşünme süreçleri mi
ze etmek için geliştirilmiş öğretmeliyiz?", "Yeni öğretim ve
stroteiiler, toktikler öğreterek değerlendirme yöntemleri mi e-
öğrencilerin doho yüksek sevi- dinmemiz gerekiyor?"
yede duşunebilmelerine yordımcı Bunun için lki görüş
olobilirler(Seferoğ lu,2006). bulunmoktodır:
Düşünme; 3+2'nin toplomının 9Düşünme, eğitim progromlorı
5 ettiğinin yo do Mercidobık orocılığıylo öğretilmelidir



Çocuklorın düşünme becerileri-
nin gelişmesi için önce onlorın
beyinlerini oktif hole geiirecek
ve düşünmelerini soğloyocok
sorulor sormoyı bilmeliyiz. Bu-
nun için de öncelikle soru
sormoyı öğrenmek gereklidir.
Öğrencilerin tüm derslerde niçin,
neden, nosıl sorulorını sormolorı
ve yonıtlorını do oroştırorok kendi-
lerinin bulmolorını soğlomolıyız.
Motemotik ve fen bilimleri,
dünyoyı ve yoşomı montıksol diz-
geyle, soyısol ölçümle öğrenmek
demektir. Bunlorı sosyol bilimler
öğrencisi de sonct öğrencileri de

öğrenmelidir.
Öğrencilerimizin soru soron/
söylenenlere bir biçimde
forklı çıkışlor yopmoyo çolışon
öğ renciler olmo lo rı için

çobolomoiıyız. Bunun birinci
kurolı, sorduğunuz sorulorın
bosit ve uygun kelimelerden
oluşmosıd ır. İkinci ku ro lı do
sorulon sorulor beyinde forklı
düşünme beceriIerini oktif hole
getirecek çeşitlikte ol mosıd ır.

Hoyotın her olcnındo olduğu gibi
bütun derslerde de etkin düşünme
özellikleri önem kozonmokto ve
gerekli olmoktodır. Düşünme

sistem indeki yonlışiı<:,

çocuklorımızın önce okul, cc-:
sonro do iş ve hoyot boşorılc, -

olumsuz etkiler. Ögrenci =, 
-

düşünme becerileri orttıkço c.ı _

çolışmolorındc ve sınov]c,::
bunun güçlü etkisi hissec ,

Düşünmeyi öğrenen birey, , 
=

yopmosı gerektigi kend s -=

söylenmeden de girişimle,:.
bulunobilir. Düşünmeyi b; e-
kişi, işe yoroyocok seçene< 3-

üretebilir, koror verebilir, so,- -

çözebilir, ileriye donuk plcr :,
yo po bilir.

"ÜüŞünme sisieırıindeki yanlışIıklor çocuklarımızıı-| önce okul, doha sonro do iş ve haycıt
boşorıiorın ı olumsuz etkiler."

Aşoğıdo http://blog.milliyet.com.trlmovi_yesilbirdunyo sitesinden olınmış
Aşoğıdo beş şekil verilmiştir. Diğerlerinden forklı olon şekli bulunuz.

\clıJ,, )E
"B seçeneğini seçtiyseniz tebrikler! Doğru cevobı buldunuz. Düz kenorı olon tek şekil B seçeneği.
Bozılorınız C seçeneğini seçmiş olobilir.Çünku digerleri orosındo osimetrik olon bir tek o.
C de doğru cevop.

Benzer bir durum A seçeneği için de geçerli:Köşesi oImoyon birtek o vor. Bu yüzden A do doğru.

Aıseçenegl VOr. LryleySe n
J

Peki yo E? Diğerleri orosındo öklidçi olmoyon bir üçgenin oklid bir olondoki iz düşümü olon -.gi
seçeneği.O do doğru cevop bu durumdo.

Bu tür bir olıştırmoyı okuldo göremezsiniz.Egitim sisiemimiz insonloro neyin doğru cevop olc-ö-^-
öğretmek üzere kurulmuştur.Bir tek doğru cevop olduğu yokloşımı, düşüncelerimizin en deri^ e.,ıe
kodor nüfuz etmiştir.Sorun hoyofın buyuk bir bolumunün böyle olmodığı gerçeğidir.Hoyotımız oelir-
sizliklerle dolu ve orodığımızo boğlı olorok birden fozlo doğru cevop vor.Ancok scdece tek bir doğru
cevop olduğunu düşünürseniz bir tone bulduğunuz ondo oromoyı bırokırsınız."

A)

D peki? Hem düz bir kenoro hem de eğimli bir kenoro sohip sodece D
seçeneği de doğru.



-Roger von Oech (Beyninizi Komçıloyın kitobındon)
Albert Szent-György'nin dediği gibi; "Buluş dediğimiz şey, herkesle qyil yere bokıp forklı bir
şeyl er düşünebil mekti r. "
lşte bunun için de öğrencilerimizin düşünmeyi öğrenmelerini soğlomomız gerekir.
-Roger von Oech (Beyninizi Komçıloyın kitobındon)
Albert Szent-György'nin dedigi gi6i; "Buluş dediğim iz şey, herkesle ğynı yere bokıp forklı bir şeyler
düşünebilmektir."
İşte bunun için de öğrencilerimizin düşünmeyi öğrenmelerini soğlomomız gerekir.
*Bir öğretmen
**John Dewey
***Albert Einstein

Koynokço:

Avbe.t B., Eleştirel Düşünmenin Öğreiiminde Öğreimenin Rolü, Çukurovo Üniversitesi Eğitim
Fokultesi Eğitim BilimIeri Bölümü., ( Wood-l 99B).
lbşiroğlu Z., Eleştirel Düşünme Oğretilebilir Mi?,2002.
Kozoncı O., Egitimde Eleştirici Düşünme ve Öğretimi, Kozoncı Kitop, İslonbul, 19B9.
Pouİ R. ve L. Elder., Minik Eleştirel Düşünme Kılovuzu: Kovromlor ve Aro.çlor. (Çev. Fidon M. B.)._
Seferoğlu S S ve Albıyık C., EIeştireI Düşünme ve Öğretimi, Hocetfep" Ünir"İritesi Eğitim FokOl-
tesi Dergisi,2006.
Yıldırım R., Yorotıcılık ve Yenilik, Sistem Yoyıncılık, İstonbul, 199B.
l nte rn et: http : //www. fe lsefee ki b i . co m (2002J .
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Düşünme, insonın doğuşu
ile boşIoyon sonroki süreçte
doğrudon yo do doloylı olorok
geliştirilebilen insono özgü
bir niteliktir. İnson,n çoğu zo-
mon yeterince önem verme-
den, olışkonlık üzerine yerine
getirdiği düşünme fooliyeti,

çeşitli şekillerde ortoyo çıkor.
Günümüzde en çok kobul
gören torifi ile düşünme: Bir
sonuco vormok omocıylo bilgi-

leri, kovromlorı incelemek,
ko rşıloştırmo k ve c ro lo rındo
illşkiler kuroro k boşko d üşünceler
üretmek işidir.
Düşünmenin inson hoyotındoki
önemini bugüne kodor billyor-
duk. Peki, bugün düşünmeyi bu
kodor önemli ve oncelikli bir
ihtiyoç holine getiren şey nedir?
Çocuklorım ız hızla değişen dün-
ycıdo yolnız kendi klltur çevreleri
ile değil, medyo ve sonol
evrenle, küreselleşen dünyo ile

çevrelen m iş bu lu n mo ktod ırio r.

Çocuklor bilgisoycr oyunlorının,
prog ro m lo rı n ın,

oyu nco klo rın,
elektronik

televizyon un

Bu durumdo veli ve öğretmenler
olo ro k bizler çocu kio rım ızın
gelişimde ve hoyotındo kontrolve
denetim gibi ikiönemli göreviye-
rine getirmekte zorlonmoktoyız.

Çozum olorok çoğu zomon sınır
koymoyı yo do yosoklomoyı seç-
tik; oncok bu yöntem oksine so-
nol dünyonın çekiciligini orttırdı
ve çocuklorın ilgisini komçılodı.
Tobii ki oilenin kontrol ve deneti-
mini oyokto tutmok için kurol-
lor ve sınırlcr koymosının öne-
mi yodsınomoz. Diğer torofton

şu bir gerçektir ki doğru yo do
yonlış milyorlorco bilginin her
o n her yerden u loşılo bildiğ i

çocu klc rım ızı

yo do

kısoco görsel dünyonın çekicillgi dünyomızdo
ile kuşotılmış bulunmoktodırlor. yosoklorımızlo



ğ

ku rol lorımızlo koruyo moyocoğız.

Çocuklorımızın doğru ve yonlışı
oyırt edebilme yeteneğini
geliştirmek, yoşod ıklo rı

dünyoyı sorguloyon ve soğlıklı
değerlendirmeler yopobi-
lecek bir zihinsel olışkonlık
kozondırmok zorundoyız. Onlorı
çeşitli etkileri kendi boşlorıno
değerlendirebilecek blçimde do-
notmok gerekmektedir. Bunun
yolu ise düşünme becerisi kozon-
moktan geçmektedir. Düşünmek
ve konoot oluşturmok ise bozı
ölçütler yo.ni değerler gerekfirir.

|"i
en....l9lJüşünnıe eylemi,
9 Düşünen inson,
9 Düşünülen dünyo
9 Düşünme içeriği
Olmok üzere bir bilgi üçle-
esiyle gerçekleşir. Bu üçü için
de oktif olon öğe insondır.
İnron, dünyo ve bilgi, bir konu
olonı bilgisi değil; düşünmenin
gerçekieştiği bir ilişkiler öbeğidir.
Ögrenciye kozondırılocok bece-
rilerin her bir sonucu blr bilgi
olo rok değerlendirilebilir. Beceri-
lerin işe koşulduğu içerikier
ise dünyonın oı,toyo koyduğu
özne, nesne/ olgu, boyut ve
koşu llo rd ır. Bu n lo rın o rosındo
kovromiorlo boğlontıyı kuron ise
insondır. İnson,n dünyo ile olon
ilişkisi "bilmek", "onlğmok" ve
"kovromok" içinse inson, dün-
yo ile llişkisini birtokım düşünme
becerileri ile kuror. İnson sosyo-
psikoloiik bir vorlık olduğundon,
düşünme eylemini ve dovronışını

çoklu neden-sonuç ilişkisi içinde
değerlendirmek gerekmektedir.
İnson dünyo ile boğlontısını "ko-
rqr verme", "değerlendirme",
"yorgılomo" yetileri ile kuror.

Kültürel, torihsel ve toplumsol
olon insonın dünyo ile boğının
kuruluşundo en önemli unsur
değerlerdir.
Değer, beceri ve kovromlorın
işe koşulmosı Sokrot'ın "Kendini
Bil" oroyışının bir cevobıdır. Bu

oroyış eleşiirel düşünme, yorotıcı
düşünme ve özenli düşünme
becerileri ile temellendirilmiştir.
Bu üç beceri, eş zo mo n lı

ve birbirini tomomloyorok
gerçekleşmekted ir.

'l ,. l]: l, il ]:i 
'l': 
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Sorgulomonın her sonucu bir
koror, bir yorgılomodır. Yorgıdo
bulunmo, koror verme eleştirel
düşünmenin temel ozelligidlr.
Eleştirel düşünme sodece bir
yöntem yo do süreç değil, oynı
zomondc blr sonuç çıkormo
çobosıdır. Eieştirel düşünmenin
yoboncı literotürdeki korşılığı
olon "critico l thinking", ölçüt (cri-
terio) iIe ilişkilidir. Bu boğlomdo
yorgıdo bulunmo ve koror verme
ile ölçüt orosındo önemli ve
onlomlı bir ilişki oiduğunun fork
edilmesi gerekir. Olçüt ile ilgili
iki temel durum bulunmoktodır:
Ölçut oluşturmok ve kullonmok.
Bu sovunobilirligi, temelien-
dirmeyi ve inondırıcılığı orttırır.

Düşünme şeklimiz, gün-

luk hoyotımızdo genelli< =

eleştirel değildir. Bundon do c,
düşüncelerimiz ortomdon .,-
tomo, konuyo duyulon ilg,=
hotto doğruluk, geçerllk, imkö--
loro göre hotolı olobilir. Eleşti,:
düşünme, kendi duşuncelerir.':
üzerine de düşünmemizi soğlc,
SorguIomonın en korokierist "

özelliklerinden birisi de klşin'-
kendi hotolorını yine kenc
yöntem leriyle d üzeltmesid i r.

Sorgulomo meroklo boşlo..
Merok, yorotıcı düşünme için
vozgeçilmez 6ir durumdur.

Çünkü sorgulomoyı ietikler.
İnsonlor genellikle d,ş dun-
yoyo merok, şoşkınlık içindedir-
ler. Bu durum, insonın yorotıcı
dUşUncesını gellşlr. çUnKU dUn-
yo ile inson orosındoki boğlontı
düşünme ile kurulur. Buluşlor
bunun konıtıdır. Düşünce,
duroğonlıkton kurtulorok dino-
mik ve verimsel bir hol olocoktır.
Düşünmenin genişlemesinden
kosıt, verilenin ötesine geçmek-
tir. Yorotıcı düşünme, sodece
düşünme boyutundo değil; i{ode

boyutundo do ele olınmolıdır. Bu

durum oynı zomondo onlotımo
kotkı soğlomoktodır.

10
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İnson için her durumun bir öne-
mi vordır. Bu önemi göstermesi
beklenir. Çoğ, zomon bir şeye
gösterdiğimiz ilginin düzeyi,
onun bizim için önemi iIe

ilişkilidir. Örenli düşünme, bu

oçıdon bokıldığındo çift toroflı
bir onlom içerir. Bir torofton
düşünülen konuyo ilgi göster-
ilmesi, diğer torofton düşünme
ve ifode etme üzerine dikkot
edllmelidir. Özenli düşünme,
montık ve duygulorı gerekli du-
rumlordo birbirinden oyı11 et-

memizi soğlcr. Bu durum özel-
likle duşuncelerimizin kendimize
yo do toplumo etkisi oçısındon
önemlidir. Duygulorımızı dengel-
emeyi öğrendiğimiz ölçüde sos-
yol dovronışlorımızı dengeleye-
blliriz. Özen|i düşünme,
eylemlerin etkileri ve sebepleri
ele olındığındo empoti kurmoyı
do içerir.

Düşünceler, özellikle {orklı ve

yo rotıcı d üşü nceler bir o ndo
ortoyo çıkmoz. Onlor belirli bir
sürecin tomomlonmosı veyo

olgunloşmosı ile ortoyo çıkor ve

belirli oşomolordon geçer.

Bunlor:
9 Hozırlık,
9 Kuluçko,
i* Düşüncenin doğmosı,
iP Düşüncenin gelişmesidir.

:,.

Beynimizin konu üzerine
odoklonmosıylo boşlor. Buy-

nimiz konu ile ilgili koyıtlorı
değerlendirir, bilgi toplo r, bu nlorı
omoco uygun biçimde düzenler.

Kuluçko evresi genelde zorun-
lulukton koynoklonır. Çoğu zo-
mon boşko işlerle de uğroşmok

çolışmoyo oro vermek duru-
m u ndo bıro kır bizi. Bu o ro

verme dönemi düşünceyi
yeniden değerlendirme ve forklı
boyutlorındon bokmo olonoğını
soğ loyo bilir.

Beyin konuyu duşünürken forklı
boyutlorı yokolor, boğloniılorı
kuror. A*ık butun toşlor yerine
oturmuştur. Pek çok sorunun
yonıtı bulunmuştur.

Tüm toşlor yerine oturso do
orononlor bulunso do birçok
zoyıf nokto bulunobilir ve bun-
lcr yonıt bekleyebilir. İşte bu du-
rum düşüncenin gelişmesinin ip

uço rlıd ır.

. Kesintisiz sorgulomonın
gerçekleşiiği,
. Diğerlerinin soygıylo
dinlenildigl,
.yeni düşünme biçim ve

yollorının oçık olduğu,
. Kendi
oluştururken

düşüncelerini
boşko lo rın ın

düşüncelerini de dikkote oIındığı,

'vorsoyım belirlenmesi ve so-
nuco uloşmcdo herkesin imkön,
bilgi veyetenekleri doğ rultusundo
blrbirini destekledigi,
. kendisinin ve di5er kişilerin
ifodelerinin onIomlondırıldığı,

'Gruplo horeket eder-
ken boğımsızlığın göz ordı
edilmedigi,
.Torofsızlığın yitirilmediği, içten

ilişkilerin kurulduğu bir ortom
hozırlondığ ındo ve yoşotı ld ığ ındo
düşünme becerisinin geliştirildiği
ideol oıJomdon söz edebiliriz.

Arolık 2006 Empati Dergisi
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Bir sunumumdo çocuklorımızın
"boğımsızlık" geliştirmelerinden

söz ederken "Kendi oklıyloyürü-
menin doyonılmoz hofifliği"
cümlesini kullonmıştım... Milon
kundero'nın kiiobının odındon
esinlenerek. Aklımızo güven-

mek her zomon, her koşuldo
yonımızdo olon, çok önemli bir
gücü bilmek ve kullonmoktır.

Bunu boşorobilirim, yo-

pobilirim duygusudur. Bu

rohotlıktır, bu özgüvendir.

Yeni düşünmek, boşko

pencerelerden bokobilmek,
boşko şopkolorın oltındo
düşünmek, forklı düşünmek
ve belki de sonuçto

düşünceyi değiştirmek

olorok tonımlonobilir. Biz

ono sınıfı öğrencilerimizle
yoptığ ım ız "Sorıın Çözme"
çolışmclorındo buno
"boşko düşünmek" di-

yorUZ.

Boşko düşünmek, boşko yop-

mok, yorotıcılık gerektirir. Bu

do deneyimleyen okılIo, dene-
yimleyen elle mümkündür. Yeni

düşünmek, düşüneni sınırlorın

ötesine toşır.

Yeni düşünmek, çözümsüzlüğün

çözümü olobilir. Seçenekleri-

ni bilen inson oynı 7o.r.- -

do koşullorını değerlendi,=-
gelecek ile ilgili bir öngö._ s _

olon insondır.

Peki, bu önemligücü çocukior r :-
nosıl kozondırobiliriz? Nosı : -

ortom hozırloyolım do on:-
okılIorının işe yorodığını görs---
ler ve onu büyütebilsinler. Üs,. .

bunu kopyolomodon, kes yopış-,

yopmodon yopsınlor. Örnegi^

bir tortışmo sırosındo "Ben farklı
düşünüyorum." diyebilsinle.

düşüncelerini sovunobilsinler.

Biz bu yozımızdo "yeni

düşünmek" ile ilgili ve oku-

iumuzdo uygulodığımız şu üç

çolışmoyo değinmek istiyoruz.

ğ Soru sormoyı öğrenmek
9 Seçenekli düşünmek, seçim

yopmok

9 Eleştirel duşlnebilmek

Soru sorobilmek düşünmeyi te-

tikleyen, geliştiren bir eylemdir.

Felsefenin, bilimin, teknolo-

iinin, icotlorın ve keşiflerin, tüm

uygorlıklorın ve çoğu mesleğin
temelinde soru sormok vcrdır.

Çocuklorın düşünme beceri-

lerinin gelişmesi için önce biz

buyu kler on lo ro mero klo rın ı

uyondırocok ve düşünmelerini

soğloyocok sorulor sormoyı

bilmeliylz. Çocuklo birlikte

olduğunuz her durum on-
lo ro soru somo k, to h m inde

bulunmolorını soğlomok için

değerlend iriIebilir.

soru sormok belkl de

düşünmenin ilk odımıdır. Soru

sormoyı öğrenen kişi soruyu

önce kendisine soror.

-Bu konudo ne biliyorum veyo

neyi bilmek istiyorum?

Doho sonro/ kitoploro sormok,
kime, neyi, ne zomon/ niçin ve

nosıl sorocoğını bilerek sormok
gerekir. Bulduğu bilgilerin veyo

oldığı cevoplorın orodığı bilgiler
olup olmodığını değerlendirmek

de soru sormok kodor önemlidir.

Belki de öğrenme tom bu sırodo

g e rçe kleşir.

Böylece çocuk,
9Bilgiyi kendi dilinde öğrenebilir,
ifode edebilir, ezberlemekien
kurtulobiliç Sonuçto ise "Her
zomon doho iyi bir yol vordır

l2



ve ben onu bulobilirim."
d üşüncesini kozonobilir.

9Gerçekleri o ro moyı öğ renebi l ir,

bilmek istedikleri şeyleri tespit

edebilir, ne istediğine koror ve-

rebilir.

ız Forklıyı bulobilir, fork yoroto-

bılır.

9 Diğer insonlorın okıllorındon
yororlonobilir, düşüncelerinin
sı n ı rlo rın ı genişletebi İir.
v-- Doho iyiye ve doho yeniye

u loşo bilir.

ne, düşünmeyi öğrenme önem
kozonmoktodır. Bu yüzden

modem oku llo rdo d üşü ne n,

e leştire n, ü rete n, b ilg iye

u loşmo yollo rın ı bilen birey-

ler yetiştirilmeye çolışılmokto,
öğrencilere düşünme becerile-
rini kozondırmoyo yönelik eğitim

progromlorı hozırlonmoktodır.

Çocuklorımızo, kendi

düşüncelerimizi kobul ettirmek

yerine oroştıron, soru sorobilen
dovronışIor kozondırmomız ge-

Öğretimde bilgi olıp verme yeri- rekmektedir.

Seçeneklerinin olduğunu bilme ve bunloro uloşmo

oynı zomondo yeni düşünmektir, yine düşünmektir.

Burodo çocuğun bilgiye ihtiyocı olobilir. Koynok

gösterilebilir veyo ben de fikrimi söyleyebilir mi-

yim? diyebilirsini2. Dikkot etmeniz gereken nokto,

düşüncenizi ono kobuI ettirmeye çolışmomonızdır.
Ayrıco çocuklor kendi olonIorındoki konulordo,
yoşodığı sorunlordc, seçenekler üreterek, seçerek,

sonuçlorıno kotlonorok, düşünme süreçlerini
boşlotır, uygulomolorını yopor|or. Burodo bize

düşen görev şu tür sorulorı sorobilmektir:

-Bu konudo ne düşünüyorsun? (Dinlerken
düşüncelerine önem verdiğinizi hisseffirin.)

-Boşko? Boşko? ( Onayloyorok devom efmesini
soğloyın.)

-Forklı, dqho boşko neler olqbilir?

-Hongisi senin
kolayloştırocok?

-Seçimin. ..., buno koror verdin.
-Denedikfen sonro görüşelim.
Böyle bir görüşmede çocuk, kendisinin seçimler

yopobildigini ve kendisinin koror vermesi gereken

konulor olduğunu öğrenebilir. Boğımsız düşünce
geliştirme oynı zomondo özgüven ve sosyol

gelişim de demektir. Bu iür çolışmolor sonundo

çocuk, pek çok düşünce üretebildiğini, düşünme

gibi bir işi olduğunu ( yeni ve yine düşünmeyi

deneyimlediğini) öğrenebilir.

Seçenekleri olduğunu bilme, seçim yopobilme,

hem düşünme becerisi oçısındon hem de du-

ygu durumuno olumlu etkisi oçısındon önemlidir.

Yeni, yine ve forklı düşünme, sorun çözme bece-

risi geliştirirken, duygusol oçıdon do çözebilirim,
seçeneklerim vor, uygun olonı bulobilirim etkisi

yorotorok insonlorı çözümsüzlük boskısındo kur-

torobilir. Bu durum beceriye donUştugunde yoşom

kolitesinde de bir ortış görülebilir.

işine yoroyacok, işini
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Eleştirel düşünme becerisi ile ilgili okulumuzdo

müfredot uygulomolorımızın yonındo dersleri-

rimizi işlerken uyguIodığımız eleştirel düşünce

bosomoklorı şöyle sıroloyobiliriz:
9 Düşüncesini söyleme cesoreti göstermek
ğ Forklı düşüncelere soygı gösterme

ğ Ön yorgılı olmomok
ğ Ben merkezlıdüşünceleri fork etme

ğ İyi niyetli ve dürüst düşünme
9 sorguloyobilmek
9 Düşünme kororlığı göstermek, düşünmek için direnmek

soNuç
Sunum yozımızdo do beli*tigimiz gibi oldukço

kopsomlı olon bu konuyu bir dergiye sığdırmoyo

çolıştık. Düşüncelerimiz, yolumuzu oydınloton

ışıklorımızdır. Bu ışıklorı erken yoşlordo edinen ve

etkili kullonmo becerisi kozonon insonlorın yoşom

kolitelerinin koçınılmodır. Boğımsızlığını, kendine

cit bir oklı olduğunu, seçebildigini, seçimlerinden

öğrendigini gören çocuk, önce kendisini geIiştirir.

Bu gelişim, holkolor holinde çevresine yoyılır.

Ögren"n oklın forklı bir kimyosı, forklı bir fizyoloii-

si vordır. Her ne kodor öğrenme yoşom boyu sürse

de bu öğrenme {izyoloiinin gelişimi için hozırlonon

progromlorın, erken yoş grubu için düzenlen-

mesi, düşünme kolitesini orttırocoktır. Öğretim

progromlorı düşünmeyi öğrefmeye yönelik

olorok düzenlenmelidir. Çünkü öğrendiklerimizle
| ,. ..

oUşUnUruz.

"Düşünmek görmektir." diyor Bolzoc.

Çocuklorımızın güzel günler düşünmesi ve görme-

si dileğiyle.

Rezon Turhon

p, Urı,ııı,da sahıP
Segrn g'PP^|l'; iırsat 9ar6tır.,\İanıö qanındc

' Vp.

,.4şEilitiffilh-o"
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doho derin izier bırokmoktodır.
Soru Sormok? Çocuklorımızın
düşünme becerilerinin gelişmesine
o no etken o çık uçlu soru lo r

doho derin izler bırokmoktoc ,

Soru Sormok? Çocuklc, -- : -

düşünme becerilerinin 9e is-^.- - -

Günümüzde teknolojinin hızlo iler-
lemesi ile çocuklorımız gittikçe so-
nol dünyoyo yönelmekte ve doho
çok bilgisoyor, televizyon boşındo
vokit geçirmektedirler. Peki bu süreç

çocuklorımızın düşünme sürecine
ne kotmoktodır? Her inson, temel
düşünme yetisiyle dünyoyo gelmek-
tedir. Yukorıdo bohsedilen olgudon
yolo çıkorok bizler çocuklorımızo
doğru düşünme olışkonlıklorı
kozondırobilir miyiz?
Günümüzde ebeveynlerin çolışıyor
olmosı ve yoğun iş tempolorı

çocuklorıno oyırdıklorı zomonı
kısoltmoktodır. Bu zomon sürecinde
ise çocuklo kurulon ilişki çocuğun
kendisini i{ode etme ve düşünme
becerisi kozondırmo onlomındo
önemlidir. Yoni ko liteli vo kit geçirmek
önemlidir. Bir bobo düşının ki

çocuğuno ders çclıştırırken çocuk
her bilemediginde ses tonu yük-
selsin ve öfkesine hökim olomosın,
bu durum çocuğun düşünme yeti-
sini nosıl etkiler?

Çocuklorımızın düşünme becerile-
rini geliştirmek için uymomız gere-
ken ilk kurol, onlorlo rohot, neşeli
ve pozitif bir otmosferde öğrenme
etkinlikleri yopmoktır. Eğer kendi-
mizi iyi hissetmiyorsok, yo öğrenme
etkinligine oro vermeli yo do hiç
boşlomodon bir boşko güne erte-
lemeliyiz. Çünkü negotif duygulor,
bellekte doho çobuk yer etmekte ve

sormoktır. Bu soyede çocuklorımızı
bilgiye yönlendirmekle blrlikte
onlorı soron, sorguloyon ve eleştirel
dlşunebilen bireyler durumuno ge-
tıreFıılırız.

Günümüzde teknoloiinin hız|o iler-
lemesi ile çocuklorımız gittikçe so-
nol dünyoyo yönelmekte ve doho
çok bilgisoyor, televizyon boşındo
vokit geçirmektedirler. Peki bu süreç

çocuklorımızın düşünme sürecine
ne kotmoktodır? Her inson, temel
düşünme yetisiyle dünyoyo gelmek-
tedir. Yukorıdo bohsedilen olgudon
yolo çıkorok bizler çocuklorımızo
doğru düşünme olışkonlıklorı
kozondırobilir miyiz?
Günümüzde ebeveynlerin çolışıyor
olmosı ve yoğun iş tempolorı

çocuklorıno oyırdıklorı zomonı
kısoltmoktodır. Bu zomon sürecinde
ise çocuklo kurulon ilişki çocuğun
kendisini ifode etme ve düşünme
becerisi kozondırmo onlomındo
önemlidir. Yo ni ko liteli vokit geçirmek
önemlidir. Bir bobo düşünun ki

çocuğuno ders çolıştırırken çocuk
her bilemediglnde ses tonu yük-
selsin ve öfkesine hökim olomosın,
bu durum çocuğun düşünme yeti-
sini nosıl etkiler?

Çocuklorımızın düşünme becerile-
rini geliştirmek için uymomız ge-
ken ilk kurol, onlorlo rohot, neşeli
ve pozitif bir otmosferde öğrenme
etkinlikleri yopmoktır. Eğer kendi-
mizi iyi hissetmiyorsok, yo öğrenme
etkinliğine oro vermeli yo do hiç
boşlomodon bir boşko güne eıle-
lemeliyiz. Çünkü negotif duygulor,

ono etken oçık uçlu sc,_:
sormoktır. Bu soyede çocuklo, -- _

biigiye yönlendirmekle b" "-=

onlorı soron, sorguloyon ve eles- "=

düşlnebilen bireyler durumunc :=-
tirebiliriz.
"ModelOlmok" Eğerbızler ı/kg,,. =

bohseffiğimiz şeki/de çocuklarır _,
sono/ dunyadan etkilenmelerır:=^
yakınıyorsak onlora kendımiz:=
devamlı bilgisayarın boşındo durr, :
yarak televizyonu kapatarok ve k,':::

okuyarak mode/ olmalıyız. İşie : _

soyede çocuğumuzu düşünme etx -

liklerine yönlendirmiş oluruz.
"Sebep sonuç ilişkisi üzerine vur-
gulomo" Her oloyın sebebi olduğ-
gibi omocı olduğunu do beliı
memiz ve bunu butun yönleriyJe
kovrotmomız do önemlidir.
Okuldo neier yopılobilir?
Ögrenme ve öğretme oıJomlorıı
öğrencinin yorotıcı ve eleştirei
düşünme becerileri geliştirecek
biçimde düzen lenmelid ir.

Oğrencinin kendini özgür

,b

ibş

|6

:ffi:



ğ

ı

\

düşünün ki çocuğuno ders çolıştırırken çocuk ni özgür hissedeceği bir öğrenme-öğretme
her bilemediginde ses tonu yükselsin ve öfkesine ortomı olmclıdır. Ö6rencinin problemin forkıno

hökim olomosın, bu durum çocuğun düşünme vormosıno/ onu onloyıp sınırlomosıno ve diğer
yetisini nosıl etkiler? öğrencilerle birlikte çolışmosıno olonok ve

fırsot verilecek şekilde eğitim ortomı düzenlen-

Çocuklorımızın düşünme becerilerini geliştirmek melidir. Ayrıco, öğrenciler eğitim ortomındo

için uymomız gereken ilk kurol, onlorlo rohot, sürekli desteklenip yüreklendirilmeli ve yeni

neşeli ve pozitif bir otmosferde öğrenme etkin- tutorlı ürünler ortoyo koyduklorındo dovronışlorı

likleri yopmoktır. Eğer kendimizi iyi hissetmiyor- peklştirllmelidir. Ezberden uzak, özgür ve es-

sok, yo öğrenme etkinli5ine oro vermeli yo do nek, öğrencinin düşüncelerini serbestçe

hiç boşlomodcn bir boşko güne ertelemeliyiz. tortıştığı, korku ve otoritenin olmodığı bir sınıf

Çünkü negotif duygulor, bellekte doho çobuk ortomındo düşünebilen ve sorguloyobilen birey-

yer etmekte ve doho derin izler bırokmoktodır. ler yetiştirmeliyiz. Böyle bir ortomı soğloyocok

en önemli kişiler ise öğretmenlerdir. Bu nedenle

Soru Sormok? Çocuklorımızın düşünme beceri- öncelikle öğretmenlerin buno uygun bir ortom

lerinin gelişmesine ono etken oçık uçiu sorulor oluşturobilmesi için gerek hizmet öncesi, ge-

sormoktır. Bu soyede çocuklorımızı bilgiye yön- rekse hizmet sonrosındo, eleştirel düşünme bilgi

lendirmekle birlikte onlorı soron/ sorguloyon ve ve becerisini geliştirecek şekilde sürekli olorok

eleştirel duşlnebilen bireyler durumunc getire- yetiştirilmesi gerekiyor. Öğretmenin sınıftoki

blllriz. temel görevi, etkili bir öğrenme için gerekli

sınıf koşullorını oluşturmoktır. Bunlordon biri

"ModelOlmZk" EEerbizlerilkgirişfe bohsettiğimiz de sınıftoki duygusol hovodır. Sınıfın hovosı,

şeki/de çocuklorımızın sonol dünyadon efki/enme- sınıftoki öğrenme ve öğretme etkinliklerini

lerinden yokınıyorsok onlara kendimizde devomlı olumlu yo do olumsuz bir biçimde doğrudon

bilgisoyorın boşındo durmoyarok televizyonu ko- etkiler. Otoriter bir hovo sınıftoki etkileşim ve

potorok ve kitop okuyorok model olmalıyız. İşte iletişimi en duşuk seviyede tutorok öğrencilerde

bu soyede çocuğumuzu düşünme etkinliklerine endişe ve gerginlik yorotıp onlorın soğlıklı

yönlendirmiş oluruz. bir şekilde düşünmesini engeller. Eleştire|

düşünmenin foydolorı her yönüyle belirlenme-
"Sebep sonuç ilişkisi üzerine vurgulomo" Her li ve öğretmenlere öğretilmelidir. Ö5retmen,

oloyın sebebi olduğu gibi omocı olduğunu do be- soru sororok öğrencilerin konuyu yeniden

lirtmemiz ve bunu butun yönleriyle kovrotmomız değerlendirmelerine yordımcı olur. Burodo,

do önemlidir. omocı doğru cevobo uloşmok değil; eleştirel

d üşü nmeyi koloyloştı rmo ktı r.

Okuldo neler yopılobilir? Ögrenme ve

öğretme ortomlorını öğrencinin yorotıcı ve Öğretmen/ soru sororken öğrencisinin gözünü

eleştirel düşünme becerileri geliştirecek korkutmokton koçınmolıve düşüncelerini soğlıklı

blçimde düzenlenmelidir. Öğrencinin kendi- bir şekilde ifode etmelerine yordımcı olmolıdır.

|7
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Sınıf ortomı tortışmoyo, eleştirmeye/ sorgulomo-
yo uygun olmolıdır. Öğrencilerin bilgiye nosıl

uloşocoğı ve bu bilgiyi nosıl kullonobileceği

konusundo öğretmenlerin rehberlik etmesi

gerekir. Öğrencilerin bu becerilerden yoksun

olmosı, onlorın zoyıf ürünler meydono getirmesi-

ne, doho do kotusU yonlış kororlor vermesine

neden olobiiir. Bu nedenle, öğrencilerin müm-

kün olduğunco erken yoşlordo boşloyorok oloy-

loro sorguloyıcı değerlendirmeci bir yoklcşımlo

bokmosı soğlonmolıdır." Düşünme Eğitimi

Dersi"nin okutulmosı ve bu derse bu olondon-

Sosyoloii, Felsefe mezunu gibi- kişilerin girmesi

yororlı olocoktır. ZoIen bu konudo çeşitli Biiim

İnsonlon torofındon çolışmolor yopılıyor. Buno

ilişkin bir görüşe de oşoğıdo Düşünme Eğitimi

Ponelinde yer verilmiştir.

Profesör Doktor Betül ÇOTUKSOKEN
İlkogretimde düşünme eğitimi konulu mokole-

sinde yer olon 9ğrüşe göre de; Çocuklorım ızhızla
değişen bu dünyodo yolnız kendi kultur çevreleri
ile değil, medyo ve sonolgerçeklikle, küreselleşen

dü nyo i le çevreIen m iş bu I u nmo ktod ı rlo r. Yo l nızco

çocuklorın oyunlorındo ve oyuncoklorındo son

elli yıl içindeki değişimleri izlemek bile bu duru-

mun boyutu hokkındo koloylıklo bir fikir vermek-

tedir. Onlorı çizgi filmler, elektronik oyuncok-

lor, bilgisoyor oyunlorı, televizyon, kısoco görsel

dünyo kuşotmıştır. Bu kuşotmoyo sınır koymok,

yosoklomok sorunu çözmeyip ilgiyi doho do

ortırobilir Çocukloro yoşodıklorı dünyoyı sorgu-

loyon ve soğlıklı değerlendirmeler yopobilecek

bir zihinsel olışkonlık kozondırmok, onlorı çeşitli
etkileri kendi boşlorıno değerlendirecek biçimde

donotmok zorundoyız. Bunun yolu ise düşünme

eğitiminden geçmektedir. Duşlnme Eğitimi dersi

çocuklorın düşünme becerilerini geliştirmekle

kolmoyıp, oynı zomondo kendi voroluşunun

onlomını bulobilmesine ve kendi geleceğini be-

lirleyebilmesine olonok soğloyobilir.

"İnson-dünyo-bilgi ilişkisinde işlerlik kozonon

düşünme, belli bir eğitimle, felsefi eğitimle güçlü

kılındığındo çocuğo ne soğloyocoktır" sorusunu

yonıtlorsok boyle bir eğitim;

l. Soru sormoyı,
2. Soru sormğyı hep etkin kılmoyı,
sürdürmeyi; bir boşko deyişle sorgulamoyı,
3. Gerekçelendirmeyi,
4. Düşünme nesnesine odoklonmoytı
5. Tortışmoyı,
6. Eleştirmeyi,
7. Benzerlikleri ortoyo koymoyı, soptomoyı,
8. Benzerleri bir oroyğ gefirmeyi,
9. Forklılıkloro dikkoti çekmeyi, soptomoyı,
10. Forklı olonlorı durumo göre
değerlendirmeyi,
11. Önemliyle önemsizi oyırt etmeyi,
1 2. Öncelikleri soptomoyı,
13. Tortışmoyı, eleştiriye oçocok biçimde
o ç ıkl o m oy ı so ğl oyo cokt ı r.

1 4. Anlomoyo çolışmoyı,
1 5. Anlomlondırmoyo çolışmoyı,
16. Değerlendirmeyi,
17, Yorgıdo bulunmoyı,

l8
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D i l, to pl u mdoki inson l o r ı n o nl o şmosını soğ l oyo n
işorefler sistemidir ve toplumsol bir kurum-
dur. OluşLJn.J, gelişimi, ölümü, kendj yosos,
ve kurollorı vordır. Duygu ve düşüncelerimizi
dille ifode ederiz. Dil ile doğor, dil ile yoşgr ve
onloşırız. Dil, iletişimin de temelidir.
İnsonlon diğer conlılordon oyıron özelliklerden biri

de düşünme yetisine sohip olmosıdır. Bilinçli olorok
gerçekleştirilen, fikir uğroşısı olon düşünce, dille
ifode edilir. Dil boylece düşüncenin okiorıcısıdır.
Düşünce oktorımı dil dışındo boşko oroçlorlo do
gerçekleşir: resim, müzik, heykel, dovronış vb.

Ancok dil, bunlor orosındo en işlevsel olonı, in-

son zihnine en fazlo horeket olonı bırokonıdır. Dil

dışındo hiçbir ifode biçimi, insono kormoşık ve

soyut düşüncelerini dil kodor oyrıntılı olorok ifode

etme fırsotı vermez.

Dil ile düşünce orosındo sıkı bir boğ vordır. Dil,
düşüncenin düşünce de dilin (bir köğıdın iki yüzü

gibi ) oyrılmoz porçosıdır. Dii düşüncenin kolıbıdır,
kobıdır, toşıtıdır. Düşünceyi somutloştıron dildir.
Dille somutloşmoyon düşünce, düşünce değildir.
Düşüncenin düşünce olobilmesi, düşünce değeri
toşıyobilmesi için, söz höline gelmesi, yoni dil-
lenmesi gerekir, düşüncelerimizi, dil kolıplorıno;

kelimelere ve cümlelere dokerek ifodelendirir,

boşkolorı no oktorobiliriz.

Ayrıco sözcükler evrendeki vorlıklorın dildeki
korşılıklorıdır, insonoğlu evrendeki vorlıklorın
ve horeketlerin vorlığını oncok ve oncok onlorı
odlondırorok kovroyobilir. Konuşon kişinin

kullondığı sözcüğün korşılığı olon vorlık, dinle-
yenin beyninde oncok sözcüğün becerisiyle belirir.

Dile getirilemeyen bir vorlıkton, bir düşünceden
söz edilemez. Sözcükler, düşünme, düşünce üret-

me orocıdır.

Eski Yunon düşünürleri, insonı düşünen hoyvon

olorok tonımIorlor. Son yüzyıldo gelişen inson

bilimi (ontropoloii) insonın kökenini, evrimini, bi-

yoloiik özelliklerini, toplumsoI ve kültüreI yönlerini
inceleyen blr disipllndir. Bu bilim dolı insonın vor|ık

yopIsınü irdelerken, insonı inson kılon nitelikleri

şöyle sı-rolomoktodır:

İnson, bilgiye ihtiyoç duyor, biIgiyi üretir; güzelliğe

ihtiyoç duyor, glzelligi üretir, sonot yopor/ sonot-

ton zevk olır; kendi gerçeği veyo toplumscl ger-

çeklerle ilg;l; llkeler, görüşler ortoyo koyor, bunloro

boğlonır; oloylor ve olgulor korşısındo tovır tokınır;

değer duygusuno sohip olur. Bunlorı boşorırken de

dil ve düşünce gücünü kullonır.

EFLATUN (İ Ö 427-347), «Düşünme, sessiz
bir konuşmodır.» derken dile öncelik tonıyordu.

Descortes'in (1596-1650): «Düşünüyorum öy-
teyse vorım.» sözünün ifode etfiği gerçek de budur.

Yaşomınız, güzel düşünceleri, tatlı dille
ifode ederek geçsin.

I9
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Çocuk ve oyundon söz ederken

ilk oklo gelen "sosyol gelişim"dir.

Oyso çocuk, önemli gelişim

olonlorındon biri olon "bilişsel

gelişimine" kotkıyı do oyun ile yo-

por. Montoigne'nin beliıtlgi gibi

"Oyun, çocuğun en ciddi işidir."

Çocuk oyunlo hem kendini, hem

yoşıtını, hem oyununu, sonuçto

do oklını buyltur. Günümüzde

ise buyUkler oynoyorok doho

yorotıcı olobiliyorlor, işlerinde

fork yorotobiliyorlor. Aşoğıdo

Serdor Turgut'un konu ile ilgili

bir yozısını sunuyoruz.

"yeni küresel düzende sodece

oyun oynoyorok büyüyen çocuk-
lor boşorılı olobilecek. Globol
d ü nyo n ın ko ro r vericileri o n -

cok oynomoyı bilen insonlorın

yorotıcı olobileceklerini keşfetmiş

durumdo. Oyun dünyosındo ho-

yolini geliştirmiş insonlorın yeni

düzenin ihtiyocı olduğu yorotıcı

düşünceyi soğloyo bildiğini gören

düzenin yeni koror vericileri, bu

tür insonloro imkönlor oçmoyo

hozırlor. Bu Çin'de de böyle,

Hindiston'do do, Ameriko'do

do ..Türkiye'de de böyle olocok

mecburen;eğer ol mozso, Türkiye

oyun ruhuylo yorotıcı olobilen in-

sonloro imkon soğlonmozso bu

yeni düzende koybedecek.

Yen id ü nyo n ın yen i ihtiyoçlo rı

çocuklorımızı büyütülmesin-

de hoyol gücüne fozlo imkön

tonımıyorlor. Yeni oyunlorın

çoğunluğundo çocuk oyunu

seyreden durumundo, de-

yim yerindeyse oyuno posif

kotılımcı durumundo. Özellikle
el çobukluğuno doyonon elek-

tronik oyuncoklor hem boğımlılık

yorotıyor hem de çocuğun ho-

yolgücünün gelişimine bir kotkı

soğlomıyor. Kotkı soğlomodığı

gibi hoyol gücünün gelişimini

engelledigini söyleyenler de vor.

§AğrğM&RKğ w§ Çğğ§
İşin ilginci çocuğun hoyol

gücünü geliştiren oyunlor eski

dönemlerde vordı. O günlerde

oyuncok sektörü henüz bugünkü

kodor gelişmiş olmodığındon

çocuk, derme çotmo oyunlorlo

onlorın eksikliklerini kendi hoyol

dünyosıylo zenginleştirerek ve

geliştirerek oynuyordu. Yoni es-

kiden hoyol gücü hoyIi gelişmiş

insonlor buno pek ihtiyoç

bulunmodığı dünyodo, deyim ye-

rindeyse imkonlor bulomoyorok

horcondılor. O tür oynonmoyo

olışon beyinlerin iş oıtomındo do

hoyol gücünü kullonorok yorotıcı

olocoğı oı,tık biliniyor. Bu tür in-

sonloro ortık buylk imkönlor

oçobiliyor.

Bugün uzmonlorın birleştiği ortok

düşünce, dünyodo en iyi eğitim

sisteminin Donimo rko'do olduğu.

Donimorko'do okullor çocuklorı
yüksek düzeyde yorotıcılık içeren

oyunlor oynotorok eğitiyorlor.

Dünyonın neresinde iyi olon

bir şey vorso onu tokip edlp

geliştiren Çin'de Donimorko'nın

eğitim sistemini kendine örnek

oldı Ve Çin'de çocuklorını yük-

sek duzeyde yorotıcılık içeren

oyunlorlo eğitiliyor. Motemo-

tikte zoten dünyo birincileri

çıkormokto olon Çin 'de çocuk-
lor bir de yorotıcı düşünmeye

olışırlorso o dev ekonominin

ilerde neler boşorobileceğini

duşunebiliyorum. Bu müthiş po-

tonsiyel eneriiden ürkülmesi de

gerekebilir.

)n
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Bugün dünyomızo domgosını vurmokto olon dev

şirketlerin merkezlerine gidin, orolordo yönetimle-

rin, çolışmo sootinde çclışonlorın oyun oynomosıno
izin verdiklerini göreceksiniz. Orolordo çolışonlor
şirketlerin teknoloiik imkönlorını kullonorok ser-

bestçe oyun oynodıklorındo yorctıcı olobiliyorlor ve

oyu n lo r son ucu ndo yo rotı lc n bu oyu n lo rdo şi rketlere

milyorlorco'dolor kozondırıyor. Microsoft'un
kompüsünü ziyoret edin, bohçede doloşon, kofe-

teryodo vokit oldlrüyor gibi gözüken genç insonlor
göreceksiniz; omo onlor, şirket çolışmo scotinde

serbest oynomoktolor; çünkü şirketin yönetimi,

buylk keşiflerin o oyun zomonındo yopıldığını bili-

yor. Bill Gotes, Steve Jobs do hoyol dünyosıno

doyolı yorotıcı oyunlor oynoyorok buyuduler ve on-

cok bu soyede ycrotıcı oldulor. Bunu bildikleri için

yorotıcı zeköyo oyun zomonı serbestliği tonıyorlor.

şĞüşüşw şüşşçnnümüz
Bizim eğitim sistemimizde son yıllordo buyuk

otılımlor yopılıyor; omo hoyol gücüne doyolı oyun

meselesine {ozlo önem verdigimizi tohmin etmiyo-

rum. Egitim sistemimizde sıkı kurollor vor. Temel

eğitim iyi veriliyor; omo yeni yetişen beyinlere ho-

yol kurmo olonoğı ne kodor tonınıyor,inson beyni

hoyol kurmok ve yorotıcı risk olmok oçısındon ne

kodor serbest bırokılıyor bundon emin değilim.
Yenidünyodo yeniglobol düzende ön plono çıkmok
isteyen ülkelere bokın, onlorın hepsi eğitimin çok
önemli olduğunu vurgulodıkton sonro o eğitimin

de yorotıcılığı geliştiren oyun temelli olmosıno

önem veriyorlor."

SERDAR TURGUT
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ALTİ ŞAPKALİ DUŞUNME TEKNİGİ
§oğıdo düşünme tekniklerinden Edword De Bono'nun okulumuzdo do çok kullondığımız iki
tekniği internetten oldığımız kişilerin odlorı ile ikisini bulocoksınız.

1.Altı Şopkolı Düşünme Tekniği 2.Yonol (Loierol} Düşünme Tekniği

Alfı Şopkolı Düşünme Tekniği
(Sx Thinking Hof)s Edword De

Bono'nun l985'te yayınlonon

kitobıdır.

De Bono, insonlorın birkoç

forklı şekil ve yokloşımlo kovro-

mo ve düşünme eylemini

gerçekleştirebi ldigin i incelem işti r.

Bu yokloşımlor hokkındo te-

ori geliştiren yozort insonlorın

düşünme olışkonlıklorı ile kendi-

leri ni kısıtloyo ro k, sodece birveyo

iki yokloşımlo düşünme eylemini

gerçekleştirdiglni gözlemlemiştir. Torofsız şopkodır. Görüşülen şopkodır. Konuylo ilgili olternotif_

De Bono, forklı yokloşımlorın konu ile ilgili net bilgi ve roporlor ler ve yeni yokloşımlor oroştırılır.
tonımlonmosıve bu yokloşımlorın odoyo konur.(oblektif) 'her şey uyor' (spekülotif)

nosıl kullonılobileceğinin . Kırmızı şopko (Ateş): Duygu- . Movi şopko (Gökyüzü):

öğretilmesi durumundo, sol şopkodır. Görüşülen konu Serinkonlı şopkodır. Düşünce
insonlorın bu yokloşımlorı kul- ile ilgili olorok, kişilere hiçbir sistemotize edilir. "Büyük Resim,"

lonorok, toplontılordo ve tokım doyonoğı olmodon, sezgi, fikir "İdoreci şopko," "Meto şopko,"
çolışmolorındo çok doho üretken ve duygulorını söyleme fırsotı "düşünmenin düşünülmesi", tüm

olobileceğini öne sürmüştür. verir.(subiektif) süreci (gözden geçirme)

Yozor,loterol düşünmeyi destek- .Sorı şopko (Güneş): İyimser Altı şopkolı düşünme tekniğinin
leyici olorok, bir sorunun şopkodır. O işln ovontoilorı ortoyo ono omocı:

çözümünde belli blr yokloşımın konulur. Övgü, olumlu görüşler . Düşünme sürecine odoklonıp
odoptosyonunu, Porolel söylenir.(obiektif) onu geliştirmek
Düşünmenin hoyoto geçirilmesi .Siyoh şopko (yorgıç cübbe_ .yorotıcılığı cesoretlendirmek,
olorok torif eimektedir. Altı forklı si): Kötümser şopkodır. Eleştiri, porolel ve loterol düşünme
yokloşım tonımlomış ve her bir olumsuz görüşler ile görüşülen .iletişimi iyileştirme

yokloşımı forklı renkte şopkolorın konunun riskleri, gelecekte .Koror verme sürecini

tokılmosı ile sembolize etmiştir. doğurocoğı problemler oıtoyo hızlondırmo
De Bono'nun oliı şopkosı: çıkor. modus iollens (oblektif) .Tortışmolordon koçınmo
. Beyoz şopko (Boş soyfo): .yeşil şopko (Bitki): yenilikçi ÖzoÜn ANSİKLopEDİ
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YANAI ( LATERAL) DUŞUNME TEKNİGİ İLE FARKL| DUŞUNME
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-Yirmiyi yqrımo bölün ve yirmi ekleyin. Cevop

Şüphesiz {orklı düşünme

deyince oklo hemen

bu yeteneği nosıl

geliştirebiliriz sorusu

gelmekte. Olcyloro yol nız

tek bir yönden bokmonın

so kıncolorındon kurtulmo k için problemlere özgün

çözüm bulobilme omocıylo geliştirilen yonol

düşünme yeteneğinden yororlonobilirsiniz.

Pek çok oloy ve önermeler hokkındo hemen

yorgıyo vormodon önce, problemi doğru tespit

edip doğru çözümü bulobilmek için yonol düşünme

yeteneğinizi kullonmoyı denemelisiniz.

Yonol düşünme yeteneğini geliştirmek isteyenler

için pek çok testler ve düşünce egzersizleri bulun-

mokto.

Örneğin, oşoğıdoki soruloro rohotlıklo doğru ce-

voplcr verebiIİyorsonız yonol düşünme yeteneğini

Al loh vergisi olorok kul lonıyorsunuz denilebilir.

- Bir kedinin en tüylü yeri neresidir?

- Sol elinizle tutup soğ elinizle tutomodığınız

şey nedir?

- İki modeni poronın toplomı ] l senttir. Eğer

modeni porolordon birisi ] sentlik değilse bu

iki modeni poro nedir?

-Ahşop bir dolobın içine ne eklerseniz onu

doho hofif yoporsınız? Bu şeyden doho fozlo

ekledikçe dolop doho do hofiflemektedir?

-"Bir ülkenin 60. ve 62. boşbokonlorının onne

ve bobolorı oynıydı fokot kordeş değillerdi."

Doğru bir önerme olduğuno göre bunu nosıl

izoh edersiniz?

-İstonbui'do yoşoyon birisini Ankoro'do

gömemiyorlor. Sizce nedeni nedir?

ğ

koçtır?

-Çiftçinin 17 ineği vordır.

or. Koç ineği kolır?

-Türkiye/Suriye (Hotoy)

gelen uçok kozosındo

8'i horiç hepsi ölüy-

sınırındo meydono

kurtulonlor nereye

defnedilir?
-Soot soboh 06.3O'u gösierirken okrep ve

yelkovon orqsındoki oçı koç derecedir?

-Yeşim'in onnesinin 3 çocuğu vordır. İlkinin

odı Eylülve ikincisinin odı Ekim'dir. Üçüncünün

odı nedir?

-Bir odom ve oğlu orobo kozosı geçiriyor. Bobo

kozodo ölüyor ve oğlunu hostoneye oğır yorolı

olorok koldırıyorlor. Muoyene eden doktor:

"Olomoz bu benim oğlum!" diye boğırıyor.

Açıkloyınız.

Bunlor gibi yonol düşünme yeteneğini sınoyon pek çok

soru mevcuttur. Peki, o holde yonol düşünme nedir?

Yonol Düşünme (Loterol Thinking) 1967 yılındo

Fronsız bilim odomı Edword De Bono torofındon

geliştirilen kritik ve özgün düşünme yöntemidir.

Konımızco yonol duşunebllme, insondo belki de

erken yoşlordo doho güçlü olmosıno roğmen ez-

berci eğitim sistemiyle gittikçe körelen bir yetenek-

ti r.
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Yonol düşünceyi özetlemek

omocıylo, mucidi De Bono

torofındon çukur kozmo örneği

verilmekte.

Bir çukuru ne kodor derin koz-

moyo çolışırsonız çolışın o çuk-

uru forklı bir yerde oçomozsınız.

Yoni oynı yönde derinlemesine

çobolomok forklı bir yöne doğru

ilerlemek kodor yororlı değildir.

Boşorılı olmok hep oynı yönde

çobolomonın sonucu değildir.

O yüzden meseleyi çok forklı

yonlorıylo düşünmeye çoIışmok
gereklidir.

ZaIen bu yüzden iyi tosorlonmış

iş mülokotlorının pek çoğundo
o işe ilişkin hozırlonmış bozı yo-

nol düşünmeyi gerektiren soru-

.i.

.;1;.'|.; 
,.

, 
§J

} =:" r- <.\". r;=h
i

i

. ğ:j
',@-.i, ,

'.
. ] ,\?;l
. .1

lor sorulur. Normol eğitim sis-
teminde öğrenilen kovromior,

olgılomolor ve zihinsel sınırlor

nedeniyle sorulon soruiorın pek

çoğuno %BO'in üzerinde in-

son benzer cevobı verir. Amoç

özgün veyo forklı düşünebilen

insonlorı işe olmoktır. O yüzden

yo nol düşünebil meyi geliştirmeye

çolışmok gerekir.

Herkesin birikimleri sonucu

oluşturduğu bir kovromlor ve

olgılomolor dünyosı vordır. Düz

montıklo bokıldığındo örneğin

bir sotronç oyunundo toşlor,

oyun kurollorı ve hotto homle

şekilleri yoni porçolor bellidlr.

Oyun sırosındo belli kurollor ve

kolıploro göre horeket ederiz.

HoIbuki gerçek yoşomdo bu

porçolor bulunmomoktodır.

Biz ise o porçolorın olduğunu

vorsoyorlz. Bu vorsoyımlor; belli

olgılor, kovromlor ve sınırlordon

oluşmoktodır. Yonol düşünme,

düşünmenin sodece olgılomo

kısmıylo ilgili olup

mevcui po rço lo rlo

oynomoyı reddeder.

Böylece dış dünyo por-

çoloro donüştürülerek

çözüm bulunmoyo

. çolışılır.
' Bi, nevi, düşünmeyi

ko lıplo ro sokmodo n

d üşü nmen in ko lıplo rı

ol uşturmosı omoçlonı r.

Beyin, kendi kendine örgütleye-

bilen blr bilişlm ve olgılomo

mekonizmosı olorok çok forklı

kolıplorı şekillendirip düzene

sokobilir. Bir onIomdo beyin en

iyi teşkilotçıdır. Bu tür sistemlerde

kolıplor orosı gezinmek için belli

bir motemotiğe ihtiyoç vordır.

Yonol düşünmedeki oroç ve

süreçler bu tür yonol horeketleri

boşormok için gerekli motemotiği

soğlor. Aslındo insondo vor olon

yo no l d üşü n men in o roçlo rın ı

onlomonın yolu, kendi kend-

ine örg ütlenebilen ve ho len

nosıl çolıştığını tom olorok

bilmedigimiz beyin dedigimiz bu

mekonizmcyı onlomokton geçer.

Herhongi bir kendi kendine

örgütleme oloyındo yerel çözüm-

lerden genel veyo osıl çözüme
koçış ihtiyocı mevcuttur. Yo-

nol duşunebilme soyesinde

bu koçışlor tohrik edilerek osıl

çözüm oronmoyo çolışılır.
İşte b u to h rikler ve koçışlo r

soyesinde özgün düşünebilme

dedigimiz şey ortoyo çıkor.

Forklı duşunebilme veyo çözüm
geliştirebilmeyle ilgili diger yororl ı

teknik ise poroIel düşünme olup

beyin fııJınolorının vozgeçilme-

zi oltı şopkolı düşünme olorok

bilinen bir yöntemi bünyesinde

borındırmoktodır. onu do belki

boşko bir yozıdo işleriz.

Prof Dr. B.
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Bir öğrencim: "Hoyotım yoloncı

çobon hiköyesine döndü!

Çolışocoğ ım diyorum; oncok,
devom edemiyoruml" diyerek

söze boşlomıştı. Hedefiyle ilgili

çolışmolorını sürdüremedigi için

koygı iorın ı dil lendirmişti.

Kendisiyle ilgili ne değişirse
tonımlonon bu durum sorun ol-

mokton çıkocoktı? Aldığım yonıt

oçık ve netii: "Ancok motiyos-
yonumu yükselfirse m bu durum
düzelir."
Düşünmek bir eylemdir. Bu ey-

lemin sonucundo ise düşünceler
oluşur. Bu düşünceler ise bi-

zim hoyotımızı yönlendirir.
Düşüncelerimize göre hisseder

ve hissettikİerimize göre seçimIer

yopo r/ hoyotımızı yönlendiririz.

Düşünce, hoyotımızın tohumu-

dur diyeblliriz. Bütün hoyotımızı

yönlendiren, butun duygulorı
yoşomomızo, bozen üzülmemize

bozen mutlu olmomızo sebep

olon şey, beynimizin bu fonksi-

yonunu nosıl kullondığıno ve

DAVRAN ıştARıMız, t}UşırNA§t§RıfVıızı N RENğı Dı R
çıko n ü rü n lere boğ lıd ır. Yo n i

düşüncelere.

Molivosyon, hedefe yöne-

lik dovronış dizisini boşloton,

surekllligl soğloyon ve sonuçto

durduron bir süreçtir. Kısoco, bir

insonı belirienmiş bir hedef için

horekete geçiren bir güç yo do

bu omoçlo gösterilen çobolorın
tümüdür. Motive olmok için ihti-
yoç hissedilmeli. İhtiyocın gide-
rilmesine yönelik bir düşünce
sürecinin boşlomış olmosı
gerekir. Örneğin, kilo verme

omocıylo boşlonılon bir diyet,

kozonılmosı uzun bir çolışmo
sürecini gerektiren bir sınov, yeni

bir dil öğrenmek gibi... Bu iip
hedeflerle ilgili kororlor olıp yo

hiç boşloyomomo yo do çok
istek duyorok boşloyıp zomon
içerisinde bu isteğin ozolmosıylo
yorıdo bırokılmış süreçler hepi-

mizin geçmiş yoşontılorındo

mevcuttur.

Beynimiziki şekildedlşünce ü reti r:

Biri, doho çok günlük hoyotımızın

okışındo kullondığımız, bilin-

çli olcırck forkıno vormodığımız
olışkonlıklorımızı yönlendiren

eylemlerdir. Yürümek, orobo kul-

lonmok gibi... Alışkonlık holine

dönüşmüş dovronışlcrdo bulu-

nurken bilinçli olorok düşünmeyiz

sodece o onki durumc oyok

uydurur otomotik olorok ko-

rorlor veririz. Düşüncelerimiz

dovronışIorımızo yön vermez.

Diğeri ise, bilinçli yoptığımız ey-

lemlerdir. Bilinçli düşünmenin

bir omocı vordır. Bir sorunu

yo do problemi çözmeye, yeni

düşünceler üretmeye, bir onlom

bulmoyo yöneliktir. Konu ile ilgi

bilgiler toplonır, bu bilgiler belirli

bir sisteme göre düzenlenir ve bir

koror verilir. İnonçiorımız, duygu

ve düşüncelerimiz bize yol gös-

terir.

Kişinin kendisiyle ilgili düşünceleri
ve motivosyonu korşılıklı

etkileşim içindedir. Hedefler-
imiz, isteklerimiz, ihtiyoçlorımız,

zevklerimiz gibi kendi içsel

yoşontılorımız bizi horekete

geçirir. İçsel motivcısyon/ kişinin

isteklerini içerir. Yoni yoptığımız

şeyi kendimiz istediğimiz için

gerçekleştirdi5imizi bilirlz. Ye-

tenek ve ilgi olc.ınlcırırııızo göre

yo ptığ ım ız çc iışmo lo r po ro lel

gidiyorso içsel motivosyonumuz

doho yi)ksek olur. Yüksek içsel

moiivcısyon sonundo n-ıeydono

gelen öğ ren meler ise do ho

kolıcı ve onlomlı olmoktodır.

Olumlu ınotivosyonu soğlomok

için boşorobileceğimize yöne-

lik inoncımE ve kendimizle il-

gili düşüncelerimizin olumlu ve

gerçekçi olmosı önemlidir.
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Hedeie yönelik do ho ko ro rlı

ilerlememizi soğloyon iç-

sel motivosyonumuzun oı,toyo

çıkmosındo ve sürdürülebilme-

sinde inonçlorımız çok önemlidir.

Örneğin SBS yo dc ÖSS gibi

sınovloro hozırlonon öğrencilerin

Düşünce le ri nizi n kopfonı

sİz oLuNI
klml zomon dersten kopmo
dovronışının oltındc, sonuçto

yoşoyoco klo rın ı d üşü nd ü kleri

duygunun türüne yönelik inoncın

etkili oldugunu söyleyebiliriz.

KendimizIe ilgili olumsuz
inonçlorımız, orobonın el

f reni çekilmiş holiyle yol

olmosı gibi bizi engelleyen

bir durumdur.
Boşo ro bi lecekIeri m izden

çok boşoromoyocoklorımızo
odoklonınco
düşüncelerimizin rengi de

hissettiklerimiz gibi gri yo

do siyohtır. Bu do o on için
hoyotın rengidir.

Boşorısızl ıklorı m ızdon

boşorılorı mızo dönük geri bildirim

oldığımızdo ise kendimizle ilgili

doho gerçekçi değerlendirmeler
yopobildlgimizi ve oloylorı doho
olumlu yönleriyle ele oldığımızı
görürüz. Yoşomdoki diğer ren-

kleri yokolomok için horekete

geçeriz. Düşüncelerimiz bu-

nun üzerine yoğunloşır. Çunku
olumlu bokış oçısı önemli bir

moiivosyon koynoğıdır. Hoyoto

olumlu bokobilirsek en zor zo-

mo n lo rdo do h i yo pılo bilecek

bir şeylerin olduğunu görebilir,

seçenekleri değerlendirebilir ve

bu doğrultudo horekete geçe-
blllrlZ.

Ögrendikçe doho çok ögrenme
ihtiyocı hissederiz. Ancck, temel

ihtiyoçlorımızın (yemek, su, hovo,

tehlikeden uzok olmo ve borınmo
gibi) korşılonmomcsı durumun-
do, derse ve çolışmoyo yöneIik

olumsuz etkilenmeler içine gire-

biliriz. DışsoI etkenler çoğunluklo
içinde bul unduğ umuz ortomın uy-

gun olmomosındon koynoklonır.

İçsel etkenler duyguso|, sosycive

fiziksel durumumuz ile ilgilidir.
Yorgun olmomız, çolışılon yo do

dinlenilen derse korşı olumsuz bir

tutum içinde olmomız yo do ders

dışındo doho ilginç plonlorımızın

olmosı gibi.

Sonuç olorok, motivosyonu

orttıron yo do ozolton en önemli
etken, düşüncelerimiz ve etkin-

liklerimizdir. Boş vermişlik ve

umursomozlığı temel olon ve

sodece boşkolorının boskılorıylo

ders ço lışo n bir öğ rencin in

boşorılı olmosı oldukço güçtür.

Bu nedenle derslere ilgi göster-

mek her dersi yororlı yönleriyle

görmek ve gerek sınıf içinde,

gerekse sınıf dışındoki dersle il-

gili etkinliklere bu gözle bokmok

motivosyonumuzu ortırmomızo,

doloyısıylo, düşünme becerile-

rimizi kullonmomızo yordımcı

oloco ktır.

OıJolomo bir insonın, günde

içeriğini bilmedigi 65 000
düşünce kullondığı ve bu

düşüncelerin 7o95'inin bir

gün önceki düşüncelerle oynı

olduğu belirtilmektedir. (Kovoklı

AE, 2OO5)Eğer hoyotımızı

düşüncelerimiz yönetiyorso

demek ki hoyotımızı forkındo

olmodon yönetiyoruz.

Düşüncelerinizin koptonı siz

olun! Rüzgöro, dolgoloro göre

dümeni siz kontrol edin ki is-
temsiz ve dışorıdon sızmoyo

çolışon düşüncelere dur diye-

bllelim. Sen kimsin? Amocın

nedir? Bono foydon mı yokso

zararın mı olocok?
Arkodo bıroktıklorımızı değil,

şimdiye kodor yoptıklorımızı,

bu ndo n son ro yo po bilecekle-

rimizi, vozgeçemeyeceklerimizi,
yıllorco muhofozo etmek iste-

diklerimizi düşünmeliylz.

Ancok bu şekilde beynimizi,

doho doğrusu, hoyotımızı kon-

trol edebiliriz!

H.Ferdo Tilmensoğır
Uzm.Psikolog

öte
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Son yıllordo, eğitim

sistemi içerisinde

öğrencilerin nosıl

düşündükleri ve nosıl

öğrendikleri tortışılon

konulcr orosındo yer

olmoktodır. Bireylerin

nOsll dUşUndUklerl,

nosıl öğrendikleri ve

bunloro etki eden et-

menlerin ne olduğunun
bilinmesi, soğlıklı düşünme ve etkili öğrenme süre-

cini koloyloştı rmoktodı r.

Düşü n me sü reci beyn in tü m ü n ü ku llo no ro k

gerçekleşmektedir. Kullonılmoyonı do etkili

biçlmde kullonobilmek için çobolomok önem-

:;],]]i,]ıi,']., ]:]''ıl] ii] i]. '"']]]'

ildir. Bu durumdo do önce

düşünme, sonro öğrenme

üzerine odo klo n mo n ın

gerçekleşti ri l mesi gerekir.

Kişilerin düşünme biçimleri

öğrenme siillerini etkile-

yen en önemli foktordlr.
Düşünme biçimleri, onoli-

tik ve bütünsel olmok üzere

ikiye oyrılır. Her kişide

oslındo bu düşünme biçim-

leri buiunur. Ancok kişiler genellikle iki düşünme
biçiminden birini doho boskın olorok kullonmo
eğilimindedirier. Bozı kişiler ise her iki duşlnme
biçimini de kullonır.

Anolitik düşünme biçimini doho
boskın olorok kullonon kişller bir

konuyo çolışırk'en yo do yeni bir

konu öğrenirken odım odım iler-

lemeyi, detoylor hokkındo bilgi

sohibi olmoyı, konuyo odoklonıp
sonuco uloşono kodor devom

etmeyi tercih ederler.

ı,,ı,,İıııı]|ıİıİİ§
Bütünsel düşünme biçimini doho

boskın olorok kullononlor için bir

konuyo çolışırken öncelikle ono

çerçeve hokkındo bilgi sohibi ol-

mok doho sonro detoyloro odok-
lonmok önemlidir. Sürekli oynı

konu üzerine odoklonmok bütün-

sel düşünme biçimine sohip olon

kişileri verimsizleştirir.
Ekin Koleii

PDR
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"Düşünme, beyin ve eğitim"
Aşoğıdo bu üç kovromı birlikte

ele olon 19 Ocok 2007 Iori-

hinde Cumhuriyet Bilim Teknik
Dergisinde Celol Tüzün'den

oldığımız bir yozıyı sunuyoruz.

PDR

İnson beyninin kobuğundo (

rteks) yokloşık 1O milyor (1O

eri 1O) nöron

(beyin hücresi) bulu-

nur. Nöronlorın beyin-

sel işlem yopobilmesi için

orolorındo protein/fosfo-

lipit yopısındo özel boğlor
oluşmosı gerekir; bunun

için önce nöronlordo
'uzontılor' oluşur ve bun-

Ior birleşerek boğ (snops)

meydono gelir. Tek nöron

komşu nöronlorlo yüzlerce

boğ oluşturobilir. Beyin bunlorın

kotkısı ile işlevsellik kozonır. Bu

oloyın mekonizmosının nosıl mey-

dono geldiği henüz bilinmiyor.

Beynin olın bölgesi lobu ( Fron-

tol lob) önemlidir. Evrim süre-

cinde hiçbir hoyvondo frontol lob
gelişmedi. İnsono en yokın yorotık

şemponzedir: inson ve şemponze
genomunun DNA 6az sınırlorı

yüzde 9B birbirinin oynıdır, büno

roğmen şemponzede frontol lob
gelişemedi.

Evrimin boşlongıcındoki insonın

otosı olon homonoid, homo
Erektüs'e evrildikten sonro ken-

di goyreti, çobosı ve emeği ile

yokloşık 3 milyon yıllık bir evrim

sürecinde olın bölgesi lobunu
geliştirdi, 'inson'o ( Homo So-
piens) evrildi. Özellikle insondo
gelişmiş olon beynin olın bölgesi
lobunun korteksinde depolonmış
olon bilgilerin, insonın diğer
yorotı klordon oyrıco lıklı ozelligini
veren düşünme, plonlomo, sos-
yol örgütlenme gibi işlemlerle

ilgili oldugu onloşılmıştır. lnsonın

emeğine, çobosıno "olın teri"

dememizin nedeni belki de bu-

dur.

Bltun insonlorın beyninde

yo kloşık oyn ı soyıdo n öro n

bu lu nmosıno ko rşın örneğ in

dohi, çok zeki, zeki, orto zekölı,
duşuk zekölı olorok tonımlonon
işlevselligi forklıdır. Çünkü bey-

nin işlevsellik kozonmosı nöron

soyısı ile değil, doho çok nöron

boğlorının soyısı ile ilgilidir; bu

ise dışetmenlere boğlı olorok
oluşu r.

Dış etmenler:
.Yeterli ve dengeli beslenme
. Bebeklikten (hotto onne

kornındon) boşloyorok ko-
bullenme, sevgi ve şefkot
büyütmeyi öğrenme
. Eğitimdir
Döhilerin, zeki insonlorın be-

beklikten boşloyorok yoşomlorı

incelendiginde bu koşulloro uy-

gun yetişmiş olduklorı görülür.

Bu yozının konusu eğitimdir.

Eğiiimden kcsıt, eleştirel oklo

doyolı, sorguloyıcı eğitimdir;

buno bozen loik eğitim de

denir. Bilim ve teknolo-

iideki otılım ve ilerlemeler
günümüzde eriştiği düzey bu

eğitimle gerçekleşti. (Ger-

çekte bunun dışındo boşko bir

eğitim yoktur, şortlonmo veyo

ezberleme vordır.)

Ozellikle beyin hücreleri

o rosındo ki boğ lo rın blyl k

orondo eğitimle oluştuğu, 50
yıl kodor önce bilimsel olorok
konıtlondı. B yoşton önceki

dönem, erken çocukluk döne-
midir. Bu dönem, kovromlorı

değerlendirme ve seçme

yeteneğinin gelişmediği omo

ilgi ve öğrenmenin en yoğun

olduğu dönemdir. Eğer bu

kriiik dönemde çocuk beyni

doğoüstü veyo dogmotik bilgi-

lerle yüklenmiş ise beyin koıtek-

sine koydedilmiş olcn bu bilgileri
(snopslor) silmek çok zordur,

nerede ise mümkün değildir.

ko-

üz-

2B

Celol Tüzün
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Ba4Lzcı T[jr,Lü Biıt Şey Bonim İıtodiğim
Nz Ağa"cct Bonzen No do BwLwtcı

Buna.ıı- Gibi 0zğ.LL Gidoczğim Mzml-zlzei
Ooüzi Aqnı 0oniz HavaA.t Aqnı Havct

Nendo Göndük Le,üm Neltdz 0 Bohi-ediğim
Rongi Ba4tza Tcıdı Ba4lzcı

Bin Ba4lza Vo.LcwLulz Oa.[.ındctn 0iğmotz Veıto
Va4cıdığı_ndcın Uzun

BbL Taitl VoX-cuiulz 1cı[ından İnmoLz Veno
Ağcıcı-n V üü ek LLğinco Oa.tın V üh,szh.tığince

Rüzgandcı
Vo Bin Voni 1mun Vandığı-n Çimon

Ve4il,UğincL...

Ba4ha Tijh,Ltj B,i.n Şeı7 Bzüm İıtod,Lğim
No Ağcıccı Bonzeıt No 0o Bu,Luict

BunaA.L Gibi Ooği.L Gidocoğim Mzm,Lztzei
Oonizi Aılıı Ooniz HcıvaAl- AıJnı Hcıvct

Neıtdo Gijıdük[-enLm Nendo 0 Bzh,[-ediğim

! Rzngi Ba4Lzcı Tcıdı Ba4tzcı. . .

Ç(011KLARIN ANAyAsAs1
0ünqadct bwua o.LcıcctLz, cIm(I

Bijiün çocuh-l-arun lzannı he,,t gün doı1unccı;
Hen çoculz lı<4 nüzganıncı lzan4.c ı.ckıccı giqiyuLrJ

Zil,ı,Ln cıç,ck [.ığ.c ile deıı,s,Leııino ça.[,ı4.cnca

Böıl.Loco, ıengi, ı,tkı voqa inancı- no o,Lw,ı.ıtı

o.t ıun
Hen çoculz aç.(ıkian, fzo\zudan, qok sw%ukian

tzuııiu,[-unccı,
Vo in scıııt-ana o.L«n güvzü göz,LwLndon olzunancılz

Bcışı-nı hoLdı,ııp gölzı1üzüno gii,t-enalz bakınccı,
İ4to o zümcln diinqadcı banı4 o,(-cıccılz.

Oonoi4 Righi, Ride wiilı tho ıun
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DAVİD WOOD 
" Ü GUZE L SÖZ LER

'Evrimsel oçıdon bokocok olursok, düşünce, hoyotto kolmok için değerini konıtlomışfır.
PlAGET
. "Düşünce içselleşfirilmiş bir eylemdir."
GoETHE
'Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifode edemeyen inson, yanlış tortılarlo fom iş
görmeye çolışon sotıcıya benzer.
VotTAıRE
'Bir inson hokkındoverdiği cevoplardon çok, sorduğu sorulorlo doho iyi korara
vğrırsın,
EMİLE ZOLA
'Güzelliği onlomok için bir kere bokm ok yeter amo bir korara vormok için çok düşünmek
gerekir.
ANDRE MAUROİS
. Düşünceler de hostalıklor gibi buloş ıcıdırlqr,
CLAİRVANY
.Düşünmeden okumok körletir; okumodon düşünmek yanıltır.
KONFÜÇYÜS
. Düşünmeden öğren mek, zomon koybetmektir.
BAtzAc
.Düşünmek görmel<tir.

DESCARTES
. Düşünüyarum ı öyleyse yoilm.

ALBERT LİPMANN
'Herkes aynı şeyi düşünüyorso, hiç kimse f ozla bir şey düşün müyor demektir.
oscAR wiLDE
.Herkes benim düşünceme kotılırso, yanılmış olmqktqn korkarım.
MoNTESQuiru
.İnson ne kodor oz düşünürse/ o kqdar çok konuşur.
ATATÜRK
.Fikirler cebir ve şiddefle, top ve tüfekle oslo öldürülemez.
BAıLEY
.Büyük işler gibi, büyük düşüncelerinde dovula ihtiyoçları yoktur.
EMERsoN
.Düşünceler iyi ve cesur olonlorın beyinlerinde, kollorındo gelişmelidir; yokso rüyo ol-
mokton ileri gidemezler.
J.RoLAND
. Düşüncelerle korşıloşınco, zoyıflor korkor, aptollor karşı gelir, okıllılar koror verir.
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