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ÖN SÖZ

Kitabın yazılmasında çeşitli amaçlar bulunmaktadır. İlk baş-
ta kitap literatüre akademik anlamda katkıda bulunmaktır. Diğer 
amaçları ise üniversitelerde okutulan Düşünme Eğitimi derslerine 
kaynak olarak destek vermek,  düşünme eğitimi ile ilgili olarak ile-
riki dönemlerde bu alanda çalışmalarda bulunacak araştırmacılara 
kaynaklık etmektir. 

Düşünme, tüm insanlarda bulunan ortak özelliktir. Ama düşü-
nülenlerin niteliğinin ne olduğu konusunda fikir sahibi olmak zor-
dur. Çünkü insanlar bireysel farklılıkları barınmaktadırlar. Burada 
temelde düşünme konusunda sorulacak sorular; ne, nasıl, neden, 
niçin düşünülür? sorularıdır. Bu sorular esas varılması ve cevaplan-
ması gereken sorulardır. Bu sorulara cevap oluşturmak ise doğru bir 
eğitim öğretimle gerçekleşir. Bu nedenle de düşünme eğitimi önem 
taşır. Düşünme, doğumdan ölüme kadar geçen süreç içinde her sağ-
lıklı bireyde bulunan bir özellik olması itibari ile hayatın her alanına 
nüfus etmektedir. Bu nedenle de düşünmenin ne olduğu, özellikle de 
düşünme kavramını düşünceden ayırarak işe başlanmalıdır. Böylece 
süreç içinde düşünmenin ne olduğu kavranmış olacaktır. 

Yaşam serüveninde insanlık için olmazsa olmaz olan “düşün-
mek” kavramı için kitapta öncelikle “düşünce” kavramı ile arasında-
ki ayrım ele alınmış, ardına felsefi süreç içinde filozofların düşün-
meye bakış açıları, mantıkta, sosyolojide ve psikolojide düşünmeye 
yer verilmiştir. Daha sonra literatürde ve eğitim ortamlarında sık 
kullanılan düşünme becerilerinden bahsedilerek bu düşünme bece-
rilerine örnek teşkil edecek etkinlikle ile düşünme becerilerinin kav-
ratılması amaçlanmıştır. Ardına eğitim ve öğretim ortamında dü-
şünmenin nasıl ele alındığı, düşünme eğitimi dersinin içeriğinin ne 
olduğundan bahsedilmiştir. Düşünme eğitimi dersi Milli Eğitim’de 
daha alt gruplarda okutulduğu ve hayatın her alanında olduğu için 
çocuklarda düşünmenin nasıl olabileceğine yer verilmiştir. Son ola-
rak düşünme felsefi bir süreç olduğundan bu konuyla bağlantılı ola-
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rak çocuklarla felsefe konusuna da yer verilmiştir. Burada çocuklar 
için düşünme ve felsefenin örnek etkinlikleri yer almış ve çocukların 
düşünme sürecini nasıl değerlendirdiklerinden bahsedilmiştir. 

Kitabın okuyucu ile buluşması konusunda destek sağlayan Pe-
gem Akademi yayın grubuna teşekkür ederim. Okuyana katkı sağla-
ması ve okuyucusunun bol olmasını temenni ederim.

Arş. Gör. Dr. Dilek BAŞERER

Erzurum, 2021
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Düşünme denildiği zaman ilk akla gelen disiplinler felsefe, 
mantık, sosyoloji ve psikolojidir. Bu nedenle de bu disiplinlerde dü-
şünme ele alınmıştır. 

1.1. Düşünme Nedir? 

Aklın bağımsız ve kendine özgü eylemi olan düşünme; bağlan-
tıları ve biçimleri kavrama, karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleş-
tirme yetisidir. Düşünme; içinde bulunulan durumu anlayabilmek 
amacıyla yapılan aktif, amaca yönelik, organize zihinsel bir süreçtir 
(Demirel, 2005). Düşünce ise, “Düşünme ediminin içeriği”. “Düşün-
me sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalaa, fikir, 
mülahaza, ide ...”dir (Akarsu, 2017). Düşünce ve düşünme sahala-
rı, öncelikle varlık karakterleri bakımından birbirinden farklı yapı-
dadırlar. Düşünmenin özneye bağlı kalmak gibi bir varlık tarzı, bir 
varoluş tarzı olduğu halde, düşünce, özneye ve onun düşünmesinin 
kendileri hakkındaki edimlerine bağlı değildir. Her düşünme, bir 
öznenin, bir insanın düşünmesidir ve özneye bağlıdır. Onsuz bir dü-
şünme zihinde bile canlandırılamaz.  Oysaki özne, insan, düşünme-
diği zamanlarda da, onun varlığı sona ermez; devam eder. Buradaki 
durumda öznenin varlığı ile düşünme arasında tek taraflı bir ilişki 
söz konusudur. Çünkü özne, düşünmediği anlarda da mevcuttur. Fa-
kat özne olmadan düşünme var olamaz (Mengüşoğlu, 1988).

Düşünme aynı zamandan bilişsel bir süreçtir; fakat bu durum 
davranışlara dayanılarak gözlenebilir. Yani zihinde, bilişsel sistem-
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lerde düşünme gerçekleşir ama doğrudan olmasa da ilişkili olarak 
düşünmeye ilişkin çıkarımlar yapılabilir. Düşünme ortada olan her-
hangi belirli bir problemi çözer ya da var olan problemi çözmeye 
yönelik bir davranışla sonuçlanan yapıyı içerir ki bu da düşünmenin 
bir hedefe yönelik olduğunu gösterir (Mayer, 1983).

Her düşünme biçiminin kendine özgü teknik ve süreçleri var-
dır. Ancak her düşünmenin bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. 
Özellikle bilgiyi ustalıkla ve tarafsız kullanma, belirginleşen fikirleri 
özü verecek şekilde ifade etme, mantığı kullanarak geçerli ve geçersiz 
sonuçları ayırt etme, açık ve seçik olarak anlaşılmayan ve net olma-
yan benzerlik, farklılık, ilişki ve karşılaştırmaları fark etme, haklılık 
ile bir tartışmadaki kazanç arasındaki farkı anlama, bir problemin 
birden çok nedeninin olabileceği ve bu probleme karşı bir o kadar 
da çözüm yolunun olduğunu kabul etme, varsayım, hipotez ve sonuç 
arasındaki farkı anlama, inanılan bir şeyin ne derece doğru olduğu 
ya da o inanılan şeyin herhangi bir güçlülüğünün olup olmadığı ara-
sındaki farkı ayırt etme, genellemeye gidilmeden farklı perspektif-
ten bakabilme düşünmenin ortak özelliklerini gösterir (Nickerson, 
1988).

Düşünme, aslında, bireyin karşılaştığı problemleri çözmede, 
belirli bir amaca ulaşmada, olgu, olay ve kişileri anlamak için kul-
lanılan zihinsel bir davranıştır. Bu özellik de “bireye, varlığını daha 
rahat sürdürmesinde ve herhangi bir konuda karar vermesi gerekti-
ğinde mantıksal bir değerlendirme yaparak doğru kararlar verme-
sinde yardımcı olur. Aynı zamanda hislerini, davranışlarını kontrol 
altına almada ve yönlendirmede de bu durumu kullanır” (Semerci, 
1999, s. 18 ).

Genel olarak bakıldığında düşünme, yüklem, yani iş, eylem, 
oluşken; düşünce, nesne yani öznenin yaptığı iş ve eylemden etki-
lenen öğedir. Düşünme becerileri, insanın yaratılışı ile birlikte aynı 
zamanlara dayanmaktadır. Fakat esas olarak ortaya çıktığı medeni-
yetlere ve yapılara bakmak gerekir. 
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1.2. Felsefede Düşünme 

Düşünme süreci, insanın oluşumundan beri gelen süregelen 
bir süreçtir. Bu süreç insanların kendilerini ifade etmeleri ile baş-
lamıştır. Düşünme kavramı da felsefenin temel yapı taşını oluştur-
maktadır. Bu yapı da filozoflar tarafından farklı dönemlerde çeşitli 
şekillerle değerlendirilmiştir (Başerer ve Duman; 2019). Burada da 
bu dönemler ve filozofların bakış açıları sunulmuştur. 

1.2.1. Doğa Filozoflarında Düşünme

Doğru düşünme yeteneğinin hazırlıkları asıl olarak Antik Yu-
nan felsefesine dayandırılırsa da geçmişi Mısır, Mezopotamya, Fini-
ke, Hint, Çin, İran’a kadar uzanmaktadır (Taylan, 2011). Antik Yunan 
ile düşünme süreci filozofların görüşleriyle şekillenip günümüze ka-
dar gelmiştir. İlk filozoflara bakıldığında doğa filozofları ile karşıla-
şılır. Doğa filozofları ile başlayan bu süreçte ilk doğa filozofları olan 
Thales ve Anaximenes doğrudan varlıkla ilgilenmişlerdir. Doğrudan 
doğa üzerine düşünen ilk filozof ise Thales’tir. Doğanın kendisin-
den yapıldığı evrensel tözün ne olduğu sorarak yola çıkan Thales, 
doğa üzerine düşünme yolunu açmıştır. Thales bu soruya, su demiş-
tir. Anaksimandros ise doğanın ana maddesinin belirli, sonlu, sınırlı 
olan bir şey ile sınırlandırılamayacağını düşünerek doğayı oluşturan 
şeyin, nicelik bakımından uzay ile zamanda “sonsuz” olan, zaman-
da ileriye geriye, her yönde “sınırsızca” uzanan “belirlenmemiş” bir 
şey yani apeiron(sınırsız) olduğunu söylemiştir. Anaksimandros’un 
öğrencisi Anaksimenes ise arkheyi, hava ile özdeşleştirmiştir (Aris-
toteles, 1984a).

Miletli doğa filozoflarla başlayan, her şeyin kendisinden ya-
pıldığı temel şeyin ne olduğunu sorgulama meselesi Efesli filozof 
Herakleitos’la devam etmiştir.  Evrenin temel maddesinin ateş oluğu-
nu söyleyen Herakleitos  (Aristoteles, 1984), doğada “her şeyin aktı-
ğını”, hiç bir şeyin bu akış sürecinin dışında kalmadığını belirtir (Pla-
ton, 1987). Herakleitos’un değişime ve oluşa verdiği önemi bir üstte 
taşıyan sofistler, doğanın parçası olarak görülen birçok şeyin aslında 
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o şekilde olmadığını ortaya koymaya çalışmışlardır (Çüçen, 2013). 
Herakleitos’un çağdaşı Elealı Parmenides bu sürekli akış sürecinde 
olan evren anlayışına mantıksal olarak karşı çıkıp, “Yalnız var olan 
vardır, ancak var olan düşünülebilir. Var olmayan yoktur, bu nedenle 
de düşünülemez” (Cornford 1957, s. 2-27) der. Parmenides, Varlık 
ile düşünmenin birbirinden ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu söy-
ler. Parmenides’e göre Varlık vardır, birdir, değişmezdir; buna karşılık 
yokluk yoktur ve yok olan da düşünülemez (Atademir, 1947). O hal-
de Parmenides’e göre gerçekte, düşünmek ile var olmak aynı şeydir. 
Zenon ise, Parmenides’in varlık anlayışını desteklemek için varlığın 
çokluk, değişim ve hareket içinde olduğu yani karşı varlık kuramı 
olan mantıksal çelişkileri içinde barındıran argümanlar ortaya koy-
muştur. Öne sürülen bir tezde Zenon, mantıksal çelişkiler ortaya ko-
yarak aksinin doğru olduğunu gösterdiği düşünme biçimi olan para-
doksları ile bunu gerçekleştirmeye çalışmıştır (Çüçen, 2013).

Bunlara ek olarak Empedokles, doğada sınırlı yapılar vardır ve 
bunlar dört öğe (hava, ateş, toprak ve su) ile açıklanabilir der. Fa-
kat doğadaki nitelikçe birbirinden farklı sayısız çeşitliliğin olduğunu 
söyleyen Anaksagoras’a göre, doğada ne kadar nitelik olarak çeşitli-
lik varsa o kadar da nitelik olarak ayrı ana maddenin varlığı söz ko-
nusudur (Aristoteles, 1984). Anaksagoras doğanın belirli bir düzen, 
amaç içinde görünmesini sağlayan ve sayısız ana maddeyi harekete 
geçiren yapının nous (akıl, düşünme) olduğunu söyler. Anaksagoras 
nousu maddi bir şey olarak tasarlamıştır. Madde olan nous, bütün 
maddelerin “en incesi”, “en seçkini”, “en arınmışı”, “en katışıksızı”, 
“en yalınıdır”. Kendi kendine hareket edebilen tek canlı maddedir 
(Guthrie, 1960, s. 55). Anaksagoras’ın bu mekanik yaklaşımını De-
mokritos daha da etkili kılar. Demokritos, doğayı bir aklın (nous) 
biçimlendirmesine karışı çıkıp, bütünüyle mekanik bir doğa anlayışı 
geliştirir.  Ona göre düşünme, bedenimizdeki atomların en incesi, en 
düzü, en hafifi olan ateş atomlarının hareketidir. Duygulara ve arzu-
lara bu ateş atomlarının hareketinin yol açtığını söyler (Aristoteles, 
1984a).
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1.2.2. İlk Çağ Filozoflarında Düşünme 

Sofistlerin göreceli doğruluk anlayışına karşı Sokrates, nesnel-
liği, değişmezliği, tekliği ve gerçekliği, bilgi kuramında da akılcı bir 
öğretiyi savunmuştur. Bu noktada bilginin olanaklı olduğunu kabul 
eden Sokrates, kendisi ile özdeşleşen sorgulama yöntemini kullana-
rak bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Sokratik diyalog ola-
rak adlandırılan bu sorgulama yöntemi, kesin olarak doğru olduğu 
düşünülen bilgilerin ayrıntılı sorgulandığında artık akılsal olarak 
savunulamayacak duruma geldiğini göstermeyi amaçlar. Sokratik 
düşünce akıl yürütmelerin, varsayımların ve temel kavramların ne 
kadar tutarlı olduğunun derinden incelenmesini ve öne sürülen 
açıklamaların, fikirlerin dillendirilmesini içerir (Çakır, 2013). Bu 
konuda 4 evre dikkati çeker. Kuşku, çürütme, doğurtma ve tüme-
le varış evreleri ile Sokrates yöntemini oluşturur. İlk olarak kuşku 
evresinde hiçbir şey bilmediğini hatta yeni duyduğunu iddia eden 
Sokrates, olanağı varsa bu bilgisizliğini gidermelerini karşı taraftan 
ister. Bu noktada ironiyi kullanır. Latince ve Yunanca anlamları sı-
ralanan ironi, Sokrates’in karşısındaki kişiye “Ben hiçbir şey bilmi-
yorum” edasıyla yaklaşıp önce o kişinin kendisine büyük bir güven 
duymasını sağladıktan sonra onunla alay ederek tartıştığı konu üze-
rinde gerçekte hiçte bilgisiz biri olmadığı izlenimi yarattıktan son-
ra karşısındakinin tartışmanın başlangıcındaki özgüvenini dağıtır 
ve istediği noktaya varır. Çürütme evresi ise ‘Elenchos’ olarak ad-
landırılır. Yani yanlış bilgilerin temizlenme aşamasıdır. Sokrates’in 
yönteminde çürütme evresiyle insan aklı bütün yanlış bilgilerden 
temizlenmiş olmakla artık yeni ve gerçek bilgileri almaya hazır hale 
gelmiştir. Bilgelik ise idrak edilmiş bilgi ile elde edilebilir. Bu açıdan 
doğurtma evresine geçilir. Bu evreye mayotik de denir. Mayotik, bil-
ginin aranıp bulunma aşamasıdır. Sokrates’in kendi sanatına verdiği 
ad: birinin aklında ne olduğunu meydana çıkartma sanatıdır (Pla-
ton, 2007). Son evre ise tümele varıştır. Bu evrede tüme varma söz 
konusudur. Sokratik yöntem, modern tümevarım yöntemine genel 
olarak benzemese genele ulaşma durumunu içermesi bakımından, 




