
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritik Düşünme Kontrol Listesi 
(Eleştirel Düşünebilmek İçin Yapılması Gerekenler)

1. Düşünmek bir amaç içindir. 

 Amacınızı açık ve net bir biçimde ifade edin. 

 Kendi amacınızı benzer amaçlardan iyice ayırt edin. 

 Hedefe doğru ilerleyip ilerlemediğinizi sık sık kontrol edin. 

 Anlamlı ve gerçekçi amaçlar seçin. 

2. Düşünme süreçlerinin tamamı bir cevap bulmaya, en azından 

sorunun bir kısmını çözmeye yönelik bir çabadır. 

 Soruyu açık ve net bir biçimde ifade edin. 

 Soruyu manasının ve kapsamının iyice anlaşılması için birkaç 

şekilde ifade edin. 

 Soruyu küçük parçalara ayırın. 

 Sorunun tek bir doğru cevabı olup olmadığını belirleyin, 

cevap tek ise bunun bir gerçeğe mi yoksa bir fikre mi 

dayandığına karar verin, cevabın birden fazla bakış açısıyla 

düşünmeyi gerektirip gerektirmediğini değerlendirin. 

3. Bütün düşünme süreçleri Varsayımlara dayanır. 

 Varsayımlarınızı tanımlayın ve bunların ispatlanabilir olup 

olmadığını belirleyin. 

 Varsayımlarınızın bakış açınızı nasıl şekillendirdiğini gözden 

geçirin. 

4. Bütün düşünme süreçleri bir bakış açısıyla yapılır. 

 Bakış açınızı tanımlayın. 

 Diğer bakış açılarını da inceleyip zayıf ve güçlü yönlerini 

tespit edin. 

 Diğer bakış açılarını değerlendirirken ön yargısız olmaya 

çalışın. 

5. Bütün düşünme süreçleri işlenmemiş Verilere ve Bilgilere 

dayanır. 

 İddialarınızı elinizdeki verilere dayananlardan seçin. 

 Sizin iddialarınızı destekleyen bilgileri araştırdığınız gibi 

desteklemeyenleri de araştırın. 

 Kullanılan bütün bilgilerin net, doğru ve konuyla ilgili 

olduğundan emin olun. 

 Yeterli miktarda bilgi topladığınızdan emin olun. 

6. Bütün düşünme süreçleri Kavramlar ve Fikirlerden oluşur. 

 Anahtar kavramları belirleyip mantıklı bir şekilde açıklayın. 

 Alternatif kavramları veya mevcut kavramların alternatif 

tanımlarını dikkate alın. 

 Fikirlerinizi meydana getirirken açık ve net olun. 

7. Bütün düşünme süreçleri, sonuçlara ulaşmak ve verileri 

anlamlandırmak için kullandığımız çıkarımları ve yorumları 

içerir. 

 Sadece bilginin içeriğine dayanan bir çıkarım yapın. 

 Sizi kendi çıkarımlarınıza götüren varsayımları kabul edin. 

 Çıkarımları birbiriyle kıyaslayarak tutarlılıklarını kontrol edin. 

8. Bütün düşünme süreçleri bir noktaya ulaştırır veya 

      Çıkarımları ve Sonuçları vardır. 

 Sizin düşünme süreciniz sonucu ortaya çıkan çıkarımları ve 

sonuçları izleyin. 

 Olumlu ve olumsuz çıkarımları araştırın. 

 Bütün muhtemel sonuçları göz önünde bulundurun. 

KAD Platformu tarafından tercüme edilmiştir www.kritik-analitik.com 
Kaynak: Critical Thinking, Military Intelligence Professional Bulletin, July-September, 2006, 63. 
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