
 
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SOSYAL PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELİRSİZLİK DURUMLARINDA KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME  

 
 
 
 
 
 
 

DOĞAN KÖKDEMİR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZİRAN 2003 
ANKARA 

 
 
 
 
 
 



 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 
SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 

 
 
 
 
 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELİRSİZLİK DURUMLARINDA KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME  

 
 
 
 
 
 
 

DOĞAN KÖKDEMİR 
 
 
 

TEZ DANIŞMANI: PROF. DR. ALİ DÖNMEZ 
 
 
 
 
 
 

HAZİRAN 2003 
ANKARA 

 
 
 
 
 
 
 



ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

SOSYAL PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI 
 
 
 
 
 
 
 

BELİRSİZLİK DURUMLARINDA KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME  

 
 
 
 
 

DOKTORA TEZİ 
 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Dönmez 
 
 
 
 

Tez Jürisi Üyeleri: 
 

Adı ve Soyadı      İmzası 
 
Prof. Dr. Ali Dönmez       .................................................... 

Prof. Dr. Selim Hovardaoğlu    .................................................... 

Doç. Dr. Zehra Dökmen    .................................................... 

Doç. Dr. Bengi Öner     .................................................... 

Doç. Dr. Gülsen Erden    .................................................... 
 

 
 
 

Tez Sınav Tarihi: 04.06.2003 
 



Bölüm I 

Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem 

Çözme 

 

1.1 Giriş 

 

Günlük yaşantımızın akışı içerisinde sık sık belirsizlik durumlarıyla 

karşılaşırız ve bu durumlarda bizden “sağlıklı” kararlar vermemiz beklenir. 

Karar verme davranışının ortaya çıktığı durumlar arasında; geleceğe yönelik 

tahminlerde bulunma, iki ya da daha fazla alternatif arasından “en iyisini” 

seçme ya da kısıtlı ve / veya yanlı bilgilere dayanarak akıl yürütme sayılabilir. 

Karar verme süreçlerinin doğruluğu ya da uygulanabilirliği, söz konusu 

kararların istatistiksel modellere uygunluğu ile ölçülmektedir. Benzer olarak 

problem çözme davranışı da, Martinez’e (1998) göre, sonucun belirsiz olduğu 

durumlarda, doğru sonuca ulaşmak için yapılan bilişsel arayış olarak 

tanımlanmaktadır ve problem çözme, geleceğe ulaşmak için bir pasaport 

özelliği taşıyacak kadar önemli bir beceridir.   

 

Psikoloji tarihi açısından incelendiğinde, 1960’lardaki sosyal yargı ve 

karar verme çalışmaları, insanı sezgisel istatistikçi  (intuitive statistician) 

olarak görüyor ve bireysel karar verme modelleri geliştirmeye çalışıyorlardı. 

1970’lerden itibaren karar verme işlemi sırasında yapılan hatalar, kullanılan 

kestirme yollar ve yanlılıklar önem kazanmaya başlamıştır (Todorov, 1997). 
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Son yıllarda nöropsikoloji alanında yapılan çalışmalar da karar verme 

süreçlerinin ve becerisinin nörolojik bir yönünün olup olmadığını 

sorgulamaktadırlar. Özellikle riskli karar verme durumlarında, somatik 

geribildirimlerin insan nörolojik yapısı üzerinde etkili olduğuna ilişkin 

varsayımlar sınanmış, ancak herhangi bir ilişki saptanamamıştır (North ve 

O’Carroll, 2001). Hiç değilse şimdilik, karar verme mekanizmalarının sadece 

nöronlarla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu düşünebiliriz. Diğer bir 

deyişle, sosyal yargı, karar verme ve problem çözme gibi süreçlerle, 

davranışları tetikleyen diğer bilişsel süreçler hala psikolojik olma özelliğini 

korumaktadır. Problemlerin çözüm sürelerinin ya da doğruluklarının temel 

alındığı performans ölçümlerinde herhangi bir farklılığa işaret eden kanıtların 

bulunmamasına karşın, olasılık problemleri çözülürken beynin sol ön 

korteksinin, tümdengelimsel çıkarsamalar yapılırken de sağ arka bölümünün 

daha etkin olduğu gözlenmiştir (Osherson, Perani, Cappa, Schnur, Grassi ve 

Fazio, 1998). Diğer bir deyişle farklı problem yapılarında beynin farklı 

bölümleri çalışmakta ancak, bu farklılık problemlerin daha iyi çözülüp 

çözülmediğine ilişkin bilgiler vermemektedir.  

 

Karar verme süreçlerinin hayatımızdaki yaygınlığına ve önemine 

rağmen sosyal yargı ve karar verme yazınına bakıldığında bütün sorulara 

cevap verebilecek tek bir kuramsal modelin bulunmadığı görülmektedir 

(Goldstein ve Hogarth, 1997). Belki daha da ilginci, insanların kendi verdikleri 

kararlara nasıl ulaştıklarına ilişkin olarak da kendilerine ait bir modellerinin 

olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, bireyler çoğu zaman kendi 
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verdikleri karara nasıl ulaştıkları konusunda bilgi sahibi değildirler, sonuçtan 

haberdardırlar fakat mekanizma hakkında herhangi bir yorumları yoktur 

(Johnson-Laird ve Shafir, 1993).   

 

1.1.1 Karar Verme Süreçleri İle İlgili Modeller 

 

Karar verme süreçlerinin doğruluklarının ya da uygulanabilirliklerinin 

psikometrik modellere uygunluk dereceleri ile ölçülmesi yöntemine ilişkin 

olmakla birlikte (Gigerenzer ve Murray, 1987), şimdiye kadar yapılan 

çalışmalarda istatistiksel yaklaşımlar karar verme süreçlerinin doğrulukları 

hakkında hala birer ölçüt olmayı sürdürmektedir (Goldstein ve Hogart, 1997; 

Connolly, Arkes ve Hammond, 2000). Özellikle tüketicilerin ekonomik 

davranışlarını inceleyen mikro-ekonomik modellerin rasyonelliği vurgulayan 

yapısı ve bu modellere yöneltilen eleştiriler sadece iktisatçılar arasında değil 

sosyal psikologlar arasında da ilgi çekmiştir. Aşağıda, sözü geçen iktisadi 

karar verme modelleri, bu modellere yöneltilen eleştiriler ve bunların genel 

olarak karar verme davranışı üzerine etkileri özetlenmiştir.   

 

 

 

 

1.1.1.1 İktisadi Karar Verme Modelleri  
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İnsanların, yaptıkları iktisadi seçimlerde kazançlarını en üst, zararlarını 

ise an alt düzeye indirmeye çalıştıklarını söyleyen rasyonel seçim kuramının 

ve genel olarak mikro iktisadın temelini oluşturan karar verme modellerinden 

en önemlisi beklenen fayda kuramıdır (expected utility theory), (Taylor, 

1998). Beklenen fayda kuramının temelleri 18. yüzyılın başlarında Nicolas 

Bernoulli tarafından atılmakla beraber, 1947 yılında von Neumann ve 

Morgenstern bu kuramı rasyonel karar verme davranışının açıklanmasında 

kullanmışlardır (Plous, 1993; von Neumann ve Morgenstern, 1947). Beklenen 

fayda kuramı, insanların karar verirlerken hangi özellikleri kullanmaları 

gerektiğini belirleyen ve bu konuda tahminlerde bulunan rasyonel karar 

verme modelidir. Bu modele göre rasyonel karar verme sürecinin 6 özelliği 

vardır. 

 

1. Alternatiflerin sıralanması (Ordering of alternatives): Bu özellik 

oldukça basittir. Eğer, birbirilerine tamamen eşit değillerse karar 

verme sürecinde karşılaşılan alternatifler kişi tarafından bir tercih 

sırasına konulmalıdır. 

2.  Baskınlık (Dominance): Karar verme davranışında bulunan 

bireyler, alternatif stratejiler arasından en baskın ve etkili olanını 

seçmelidirler. Eğer bir strateji diğerlerine oranla doğruya daha 

yakınsa, seçilmesi gereken strateji de o olmalıdır. 

3. İptal (Cancellation): Eğer, risk içeren iki karar seçeneğinin 

matematiksel sonuçları tamamen aynı ise, yani her iki koşulda da 

bireyin yüklendiği risk miktarı birbirine eşitse,  bu alternatiflerin 
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değerlendirilmesinde sonuçlara bakılmamalıdır. Diğer bir deyişle, 

alternatifler arasındaki ortak noktalar, karar verirken değerlendirme 

dışı bırakılmalıdır. 

4. Geçişlilik (Transitivity): Eğer karar veren kişi A sonucunu B’ye, B’yi 

de C’ye tercih ediyorsa, A seçeneğini aynı zamanda C’ye de tercih 

etmelidir. 

5. Devamlılık (Continuity): Herhangi bir şans oyununda eğer getirisi 

en yüksek seçeneğin kazandırma olasılığı yeterince iyiyse, bu 

seçenek kesin (kazandırma olasılığı %100) ama orta derecede 

getiriye sahip bir sonuca tercih edilmelidir. 

6. Değişmezlik (Invariance): Alternatiflerin sunuluş şekillerinin, seçim 

üzerinde bir etkisi olmamalıdır.  

 

von Neuman ve Morgenstern (1947), eğer yukarıda sıralanan 

özelliklere uyulmazsa verilen kararlar sonucunda elde edilecek faydanın en 

üst düzeye ulaşamayacağına ve bu yüzden rasyonel olmayacağına işaret 

etmişlerdir. 

 

Eleştirilerin önemli bir bölümü özellikle bu rasyonellik kavramının 

içeriğiyle ilgilidir. Edwards’a göre (1954), çok kapsamlı kuramlarının olmasına 

karşın, iktisatçıların karar verme konusunda çok az sayıda görgül çalışma 

yaptıklarını ve bu çalışmalar ışığında, iktisadi karar verme kuramlarının 

insanı (1) tamamen bilgi sahibi, (2) sınırsız derecede (farklılıklara) duyarlı ve 

(3) karar verirken rasyonel gördükleri sonucuna varmıştır. Ek olarak, Edwars, 
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sağduyulu gözlemlerin bile insanın iktisatçıların belirttiği gibi iktisatçı-insan 

olmadığını gösterdiğine işaret etmektedir. Buradaki eleştiri, kuramsal 

olmaktan daha çok iktisadi kuramların görgül olarak sınanmamasının 

yarattığı geçerlilik sorunu ile ilgilidir. 

 

İktisat alanında Nobel ödülü alan Herbert Simon (Akt. Augier, 2001) 

tarafından yüksek sesle dile getirilmeye başlanan rasyonellik eleştirilerinin 

temelinde insan zihninin rasyonel modellere ne kadar uyduğu sorusu 

yatmaktadır. Simon’a (1997) göre rasyonellik matematiksel değil psikolojik bir 

kavramdır ve ekonomik davranışı anlamak için bakış açısının daha da 

psikolojik bir hale getirilmesi gerekir. Çünkü iktisatçılar tarafından kullanılan 

rasyonel seçim kuramı (rational choice theory) özünde yanlıştır. Bu kurama 

göre insanların ekonomik davranışları, kazancı en üst seviyeye çıkarırken, 

kayıpları en alt düzeye indirmeyi amaçlar. Daha da önemlisi mikro ekonomik 

davranışları (örneğin tüketici davranışlarını) açıklamak için bu matematiksel 

kuram yeterlidir. Bilişsel yapıyı, limitleri olmayan ya da çok geniş ve yanılgısız 

bir güç olarak düşünmek ve karar verme modellerini bu yaklaşıma uygun 

olarak kavramlaştırmak adaptif insan davranışını açıklamak için pek de 

uygun görünmemektedir, (Simon, 1997; Gigerenzer ve Todd, 1999; 

Schwartz, 1998). 

 

1.1.1.2 Herbert Simon ve İktisadi Modellerin Eleştirisi 
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Simon’a göre insan her zaman “en iyi” seçeneğe ulaşmak için 

uğraşmaz, “iyi” çoğu zaman yeterlidir. Benzer olarak Chase, Hertwig ve 

Gigerenzer (1998) “en iyi” seçiminin matematiksel ve / veya istatistiksel 

olarak değil, adaptif (çevreyle uyum) açısından belirlenmesi gerektiğini 

söylemektedirler. Onlara göre, insan zihninin bilgi aramadaki yetersizliği, 

karar verme aşamasındaki bilgi arayışının, o ana kadar bulunan “en iyi”nin 

yeterli sayılması ile sona ermesidir. Doğal olarak, o ana kadar bulunan “en 

iyi”, mutlak “en iyi” olmayacaktır, ancak Chase, Hertwig ve Gigerenzer (1988) 

gerçek hayattaki karar verme durumlarında bu sistemin işe yaradığını 

söylemektedirler. Gigerenzer ve Goldstein (1996) alternatifler arasından 

seçim yaparken, seçeneklerden birinin diğerine göre daha fazla tanınmasının 

(recognition) seçimi kolaylaştırdığını söylemektedirler. “En iyiyi seç” adını 

verdikleri bu algoritm Şekil 1.1’de gösterilmiştir.  Başlangıçta eğer 

seçeneklerin her ikisi de organizma tarafından tanınmıyorsa (- -), bu durumda 

yapılacak tek şey, iki alternatif arasından birini sadece tahmin yoluyla 

seçmektir. Eğer sadece biri tanınıyorsa (+ -), bu durumda, karar verme süreci 

sona erecek ve tanınan alternatif seçilecektir. Her ikisinin de tanındığı  

(+ +) koşulda ise seçeneklerden biri diğerine tanınma açısından üstünlük 

sağlayıncaya kadar bilgi / ipucu arama devam edecektir. Eğer yeni gelen 

bilgiler, başlangıçta her ikisi de tanınmış olan (+ +) alternatifler arasında 

ayrım yapmaya yetmiyorsa, seçim, bu durumda da tahmin yoluyla 

yapılacaktır. 
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Tahmin et 

Tanıma

Başka 
ipucu 
var mı?

En iyi ipucunu seç 

+ - 
ya da  
+ ? 

İpucunun 
gösterdiği 
alternatifi (+) 
seç 

-- -- + -- 

+ + 

Evet 

Evet Hayır 

Hayır 

Şekil 1.1 “En iyiyi seç” algoritmi. 

 

Özet olarak, karar verme durumunda bir seçimin yapılabilmesi için 

bazı ipuçları kullanılmakta eğer hiçbir ipucu yoksa sadece tahmin yoluna 

gidilmektedir. Diğer bir deyişle, rasyonel kararlar optimizasyon sağladıkları 

için mükemmeldirler fakat gerçekleşmeleri zordur, kestirme yollar ise bütün 

sınırlılıklarına rağmen organizma açısından tatmin edicidir ve hiçbir verinin 

kullanılmadığı tahmin yolu ise en kötü karar verme şeçeneğidir (ayrıca bknz. 

Gigerenzer, 1991). Benzer biçimde rasyonel olarak tanımlanabilecek 

modeller sadece matematiksel olanlar değildir, matematikten daha önemlisi 
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uyumsallıktır. Todorov (1977) çevreyle uyum içerisinde olan her davranış 

rasyoneldir görüşünü savunmaktadır. 

 

Özellikle iktisat kuramlarında, tüketici davranışının optimum 

matematiksel modeller yardımıyla açıklanmaya çalışılması ve rasyonelliğin 

sınırları olmayan bir beceri olarak kabul edilmesi çok sık görülen bir 

durumdur. Gigerenzer ve Todd (1999) iktisatçıların, insanları sınırsız 

rasyonel güce sahip organizmalar  olarak gördüklerini ve matematiksel iktisat 

yardımıyla sıradan tüketici davranışını matematikle süsleme yoluna gittiklerini 

belirterek, gerçekte insan zihninin bu tür bir rasyonel yapıya sahip olmadığına 

işaret etmektedirler. Aksine, daha önceleri Herbert Simon’un da (1997) 

belirttiği gibi, insanların rasyonelliği sınırlı bir rasyonelliktir. Bu sınırlı 

rasyonellik görüşüne ek olarak Kaufman (1999), uç duygusal durumların da 

rasyonelliği olumsuz yönde etkilediğine işaret etmektedir. Yerkes – Dodson 

yasasına göre performansla uyarılmışlık (arousal) hali arasında ters – U  

biçiminde doğrusal olmayan bir ilişki vardır. Uyarılmışlık hali belirli bir 

optimum düzeyi aşarsa performans düşer, dolayısıyla rasyonel karar verme 

durumlarında da uç duygular nedeniyle oluşacak uyarılmışlık halinin karar 

verme performansını olumsuz etkilemesi kaçınılmaz görünmektedir. Kaufman 

(1999), örneğin,  eşcinsellerin güvenli cinsellikten gitgide uzaklaşmalarının 

(rasyonel olmayan davranış) nedenini, onların duygu durumlarındaki 

uçlaşmaya bağlamaktadır (AIDS’e yakalanma korkusu).   
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“En iyi” ve “iyi” arasındaki seçime dönecek olursak, mikro iktisat 

açısından bakıldığında “en iyi” yerine “iyi”nin seçilmesinin her zaman 

yukarıdaki araştırmacıların düşündüğü kadar yeterli olmadığı açıktır. Örneğin, 

bir kişinin daha önceden belirlediği bir yatırım aracını, yeni bilgiler daha iyi 

alternatifler sunsa bile, değiştirmemesi uzun vadede kötü sonuçlara yol 

açmaktadır (Kökdemir, 1999a). Araştırmalar sadece iktisadi karar verme 

durumlarında (Belsky ve Gilovich, 1999) değil, tıbbi karar verme 

durumlarında bile (Bornstein, Emler ve Chapman, 1999), insanların daha 

önceden belirledikleri kararları değiştirmemek eğiliminde olduklarını 

göstermektedir. Batık maliyet (sunk cost) olarak tanımlanan bu tercihin en iyi 

bilinen şekli borsa endeksleri aşağıya doğru seyrederken, yatırımcıların 

ellerindeki hisse senetlerinin satışında çok tutucu olmaları, hisse senetlerini 

ellerinden çıkarmamaları ve bu nedenle maddi kayıplara uğramalarıdır.  

 

Yukarıda sözü edilen mikro – iktisat tabanlı karar verme süreçlerinde 

yapılan hataların en önemli nedeni olarak gösterilen sınırlı rasyonelliğin, 

sadece bireysel değil aynı zamanda çeşitli örgütlerdeki profesyonel grup 

karar verme süreçlerinde de benzer hataların yapılmasıne neden olması 

dikkat çekicidir. Langevoort (2000), ticari şirketlerin karar verme aşamasında 

düştükleri hata ve yanlılıkları açıklarken bilişsel tutuculuk (cognitive 

conservatism) ve kararın basitleştirmesi (decision simplicification) kavramları 

üzerinde durmaktadır. Ona göre, grupları oluşturan insanların oluşturdukları 

şemalar ve bu şemaların doğruluğu hakkındaki aşırı güven, daha önce 

verilen kararların yeniden düşünülmesi ve değerlendirilmesi önündeki en 
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büyük engeldir. Karar sonrası değerlendirmelerin – eğer varsa – yol açtığı 

değişiklikler hem nitelik hem de nicelik açısından çok zayıf kalmaktadır. 

Verilen kararın bir şema olduğu düşünülürse, Lengevoort’a (2000) göre, 

bunun şu veya bu nedenle değiştirilmesinin bireylerde ve grupta yaratacağı 

kaygı, daha iyi seçenekler bulunmuş olsa bile önceden verilen karar da 

diretilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle oluşan grup kararı, kendi başına bir 

grup düşünme (groupthink) haline gelmekte ve hem grubun hem de grup 

elemanlarınının katı ve miyop bir bakış açısına sahip olmalarına neden 

olmaktadır. Grubun kimliğinden ve grubu oluşturan kişilerin özelliklerinden 

bağımsız olarak, grup kararlarının, bireysel kararlardan daha “başarısız” 

olacağı kestirilebilir.        

 

1.1.1.3 Görünüş Kuramı  

 

Psikoloji kökenli karar verme kuramları, örneğin Kahneman ve Tversky 

(1979) tarafından geliştirilen görünüş kuramı1 (prospect theory), karar verme 

problemlerinde sunuluş biçimlerinin, karşılaştırma noktalarının, kayıp ya da 

kazanç vurgularının problemlerin kendileri kadar önemli olduğunu 

belirtmektedir. Belirsizlik durumlarında karar verilirken karşılaşılan 

şeçeneklerin psikolojik anlamlarıyla, seçeneklere bu anlamları yükleyen ve 

bilişsel sistemleri sınırlı olan insanlar birleşince çoğu zaman gerçeğe 

                                                 
1 Prospect kelime anlamı olarak beklenen şey, ümit, bekleme, gözleme, görünüş, ihtimal, bakış ve 
manzara gibi anlamlara gelmektedir. Kuramın içeriği açısından, görünüş kelimesinin, anlatılmak 
istenene en yakın sözcük olarak düşünülmektedir. Çünkü, görünüş kelimesinin karşılığı “1. gözün ilk 
bakışta ya da zihnin doğruca algıladığı şey” ve “2. gerçek sanısı veren ama gerçeğe uymayan dış 
görüntü” anlamlarına gelmektedir (Püsküllüoğlu, 1999). Her iki anlam da kuramın içeriğine 
uymaktadır. 
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uymayan örüntüler ortaya çıkmaktadır. Örneğin borsada  yatırım yapan 

bireyler, karar değiştirme davranışında tutucu davranmakta ve kendi 

seçimleri hakkında aşırı güven duygusu yaşamaktadırlar (DeBondt, 1998). 

 

Görünüş kuramının getirdiği en büyük yenilik fayda yerine değer 

kavramını koymasıdır. Beklenen fayda kuramında sözü edilen fayda, 

rasyonel (ve çoğunlukla istatistiksel) bir hesaplamanın sonucunda ulaşılan 

faydadır. Halbuki görünüş kuramının önem verdiği değer  ise rasyonel değil 

psikolojik bir kavramdır. Kahneman ve Tversky (1979), 500 $’lık bir kayıbın 

psikolojik değerinin, 500 $’lık bir kazancın psikolojik değerinden daha fazla 

olduğunu belirtmektedirler. Şekil 1.2’de de görüleceği gibi, matematiksel 

uzaklıkları (± 500) eşit olan iki seçeneğin değer alanları birbirilerinden 

farklıdır. Değer fonksiyon grafiğinin, S şeklinde olmasından kaynaklanan bu 

farklılık, beklenen fayda kuramının öngördüğü değişmezlik prensibinin, 

araştırma sonuçlarında neden görülmediğini anlatmaktadır. Seçeneklerin, 

başlangıç noktasına olan uzaklıkları eşit olmasına rağmen, “kayıp” ve 

“kazanç” kavramlarının görünüşleri birbirilerinden farklıdır ve kayıp söz 

konusu olduğunda alternatiflerin değeri karar verici açısından çok daha 

büyüktür. Görünüşün bu kadar farklı olması nedeniyle, insanların “kayıp” söz 

konusu olduğunda seçenekleri “kazanç” durumunda olduğundan daha 

“değerli” olarak algılayacakları ve dolayısıyla “kayıp” durumlarında daha riskli 

kararlar verecekleri söylenebilir. 

 
Değer
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+ 500 $ 
- 500 $ Kayıp Kazanç 

 

Şekil 1.2 Görünüş kuramına göre kazanç ve kayıp durumlarında 

değer fonksiyonu. 

 

Yukarıda da özetlendiği gibi, görünüş kuramına göre, seçeneklerin 

değeri artıran ya da azaltan bir şekilde sunulması bireysel kararları 

etkileyecektir. Bunu sınamak için Kahneman ve Tversky (1979) aşağıdaki iki 

problemi sormuşlardır. 

 

 

 

1. Elinizde olanlara ek olarak size 1000$ verilmiştir. Aşağıdaki A ve B 
şeçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz? 
 
A : %50 olasılıkla 1000$ kazanmak 
B : Kesin olarak 500$ kazanmak.  
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----------------------------------------------------------------------------- 
2. Elinizde olanlara ek olarak size 2000$ verilmiştir. Aşağıdaki C ve D 
şeçeneklerinden hangisini tercih ederdiniz? 
 
C : %50 olasılıkla 1000$ kaybetmek. 
D : Kesin olarak 500$ kaybetmek. 

 

 

 Birinci soru “kazanç” ikinci soru ise “kayıp” sorusudur. Deneklere, 

ellerinde olanlara ek olarak bir miktar para verildiğinin söylenmesinin nedeni 

seçeneklerden birisini seçerken kendi kişisel varlıklarını değil, deneycilerin 

onlara sağladıkları parayı düşünerek karar vermelerini sağlamaktır.Beklenen 

değer olasılık hesabına göre bütün seçeneklerin sonuçları aynıdır: 
 
Kazanç için:  

E (X) = (sahip oldukları para) + [(kazanma olasılığı) x (kazanılacak para)] 

E (A) =  1000 $ + %50 x 1000 $ = 1500 $ 

E (B) =  1000 $ + %100 x 500 $ = 1500 $ 

Kayıp için:

E (X) = (sahip oldukları para) - [(kaybetme riski) x (kaybedilecek para)] 

E (C) =  2000 $  - %50 x 1000 $ = 1500 $ 

E (D) =  2000 $  - %100 x 500 $ = 1500 $    

  

  

Matematiksel olarak uygulanan sistem beklenen değer sistemidir. 

Sonucu kesin olmayan olasılık sorularında ya da oyunlarında, uzun vadeli 

olasılığı hesaplamak için olayın değeri [x] ve olayın gerçekleşme olasılığı 

[P(x)] hesaba katılmaktadır. Gerçekte yapılması gereken, bu tür bir olayın 

sınırsız sayıda gerçekleşmesi durumunda ortalama kazancı (evren 
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ortalaması) bulmaktır, (bknz. Formül 1). Eğer söz konusu olan kazanç ise bu 

elinizdeki paraya eklenir (+), kayıp ise elde edilen ortalama değer elinizdeki 

paradan çıkartılır (-).  

Formül 1 μ = E(x) = P(x) . x 

 

Yukarıda verilen örnekte bütün sonuçlar aynı olduğu için birinci soruda 

herhangi bir seçeneği seçen deneğin, ikinci soruda da aynı seçeneği tercih 

etmesi beklenmektedir. Fakat, birinci soruyu yanıtlayan deneklerin %84’ü 

“kesin kazanç” alternatifini seçmişlerdir. İkinci soruda ise deneklerin sadece 

%30’u “kesin kayıp” alternatifini seçerken, %70’i tercihlerini riskli olan C 

seçeneğinden yana kullanmışlardır. Sorular, “kazanç” olarak belirtildiğinde 

denekler riskten kaçarken, “kayıp” söz konusu olduğunda daha riskli kararlar 

vermişlerdir. Bu farklılık, beklenen fayda kuramının öngördüğü ve 

alternatiflerin sunuluş şekillerinin, yapılacak seçimi etkilemeyeeğini söyleyen 

değişmezlik ilkesininden bir sapmadır.  

 

 

1.1.1.4 Diğer Eleştiriler 

 

İstatistik kuram ve uygulamalarının insan zihnini anlamaya yönelik 

yaklaşımlar olarak kullanılması ve bu metafor kullanımının sorgulanmadan 

kabul edilmesi eleştirilerden bir diğeridir. Farklı istatistiksel yöntemlerin farklı 

öngörüleri olduğu düşünülürse, zihinsel süreçlerin hangi yönteme göre 

sınanacağı ya da hangi istatistiksel yaklaşımların çıkış noktası olarak 
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alınacağı konusunda bir fikir birliği yoktur (Gigerenzer ve Murray, 1987; 

Gigerenzer, 1991; Kökdemir, 2001). Klasik mantık, olasılık kuramı, oyun 

kuramı, rasyonel seçim modelleri gibi seçenekler alternatif referans 

modellerinden sadece bir kaçıdır (Kerr, MacCoun ve Kramer, 1996).  

  

Rasyonel seçim modellerinin tipik bir örneği olan rasyonel - normatif 

model (matematiksel model) insanların belirsizlik durumlarında karar 

verirken, kazançlarını en üst seviyeye çıkarabilmek için kullanmaları gereken 

kuralları belirtirken, betimsel model, insanların gerçekte kullandıkları sistemi 

(kuralları) belirtmektedir. Rasyonel ve betimsel model arasındaki farklılık da 

“hata” olarak adlandırılmaktadır (Gigerenzer ve Murray, 1987).  

 

Kullanılan modelin, örneğin iktisadi ya da psikolojik olması, sadece 

alanlar arasındaki farklılığı yansıtmamakta aynı zamanda birinin açıklamakta 

zorlandığı bir davranış örüntüsünü diğerinin daha rahat açıklayabilmesi 

anlamına gelmektedir. Thaler (1983), deneklere çok ender görülen bir 

hastalığa yakalanma risklerinin .004 olduğunu ve kullanacakları bir ilaçla bu 

riskin .001’e düşeceğini farzetmelerini istemiş ve onlardan bu ilaç için ne 

kadarlık bir ödeme yapmaya istekli olduklarını sormuştur. Deneklerin ilaç için 

ödeyebileceklerini belirttikleri ortalama fiyat 250 $’dır. Başka bir gruba da 

aynı öykü anlatılmış fakat burada hastalığa yakalanma riskinin .003 olduğu 

ve ilaçla bu riskin .000’a ineceği söylenmiş ve yine, ilaca bir bedel biçmeleri 

deneklerden istenmiştir. Bu koşuldaki deneklerin ilaç için belirledikleri 

ortalama fiyat 800 $’dır. İktisat kuramları açısından her iki koşuldaki 
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deneklerin de aynı kararı vermeleri gerekirdi çünkü her iki grupta tamamen 

aynı bilgilere sahiptiler ve her ikisinde de riskin azalma oranı .003’tü; iki grup 

arasındaki farkın nedeni matematiksel olarak eşit olan rakamların, içerdikleri 

risk açısından farklı algılanmış olmasıdır. Azalma miktarı aynı da olsa 

sonuçta ulaşılacak olan .001 ve .000 oranları arasında psikolojik olarak çok 

önemli farklılıklar vardır; .000 sayısı “hastalığa yakalanmama” gibi bir bilgi 

içerdiği için bu sayının anlamı sadece matematiksel azalma olarak 

algılanmamaktadır. Öte yandan, .001 sayısı her ne kadar çok küçük bir 

olasılığı gösterse de, içerdiği anlam “hastalığa yakalanma” bilgisi 

içermektedir. Bu nedenle, hastalıktan tamamen kurtulacakları bilgisini alan 

denekler, hastalığı çok küçük bir orana indirecekleri ama tam anlamıyla 

kurtulamayacakları bilgisini alan deneklere oranla tedaviye daha yüksek bir 

bedel ödemeyi göze almışlardır. 

 

Kullanılan modellerle ilgili bütün bu farklılıklara, eleştirilere ve karşı 

eleştirilere rağmen, başta yükleme kuramları olmak üzere psikolojide ve 

özellikle de sosyal psikolojide rasyonel insan modelleri üzerinde sıklıkla 

çalışılmıştır.  

 

1.2 Karar Verme Süreçlerinde Sağduyu ve Bilimsel Yöntem 

 

Bazı yükleme kuramcılarına (örneğin; Heider, 1958; Kelley, 1967) 

göre, kişiler herhangi bir olay ya da davranışla ilgili karar vermek durumunda 

kaldıklarında naif bilimciler gibi davranırlar. Diğer bir deyişle, insanlar 
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davranışı inceleyen bir psikolog gibi gözlem yaparlar, çıkarsamalarda 

bulunurlar ve sonuçta bir yargıya varırlar. Ortodoks iktisat kuramlarının 

aksine, yatırım uzmanları da amatör psikolog rolünü üstlenmek zorundadırlar, 

çünkü matematiksel karar verme yöntemlerinin uygulanması geçek hayatın 

akışı içerisinde pek de mümkün olmamaktadır. Slovic’e (1972) göre iktisatçı, 

psikolog, mühendis ya da sokaktaki herhangi bir kişi karar vermek için, formal 

istatistiksel bilgileri, formülleri ve kuramları gözardı etmeli ve bunun yerine 

sezgisel istatistikçi rolünü üstlenmeli. Sezgisel istatistik ile formal istatistik 

arasındaki en önemli fark birincide formal bir yöntemin kullanılmamasıdır. 

Örneğin, eldeki verilerin artması durumunda hem sezgisel hem de formal 

olarak güven artsa bile, sezgisel istatistik kullanan insanın kararının doğruluk 

derecesi değişmemektedir. Diğer bir deyişle, gelen bilgilerin önemli olduğu 

anlaşılmakta, kullanılmaya çalışılmakta fakat bu bilgilerin kararın doğruluk 

derecesi  üzerinde olumlu bir etkisi olmamaktadır. Nedenselliğin kaynağını 

saptamak ve “doğru” karar vermek için yapılması gereken her iki istatistiksel 

yaklaşımın da aynı anda kullanılmasıdır. 

 

Nedensellik ve varyans analizi (ANOVA) gibi kavramlar yükleme 

kuramlarının belkemiğini oluşturmaktadır. Hatta bazı araştırmacılar, önemli 

olanın yapılan yükleme değil, kovaryans olduğunu belirtmektedirler. Beate, 

Dudolph ve Forsterling (1998), örneğin, birlikte değişmenin (covariance) 

yeterince bilgilendirici olduğunu ve bireylerin, herhangi iki olay arasındaki 

ilişkiyi sınarlarken, araştırmacıların yaptığı gibi, olaylardan birini sabit tutup 

diğerinin değişip değişmediğine baktıklarını iddia etmektedirler. Onlara göre, 
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karar verme mekanizmalarını etkileyen de bu birlikte değişme (covariance) 

bilgisidir.   

 

Ancak, bilimsel ve istatistiksel modellerin doğru olarak kabul edildiği ve 

insan karar verme süreçlerinin bu modellerle karşılaştırıldığı çalışmalarda, 

bireylerin hiç de bilim insanı gibi davranmadıkları aksine pek çok yargısal 

hata (bias) yaptıkları ve kestirme yollar (heuristics) kullandıkları ortaya 

çıkmıştır, (Kahneman, Slovic ve Tversky, 1982). Diğer bir deyişle, insanların 

karar verirlerken bilişsel kapasitelerini sonuna kadar kullanmadıkları, kısa ve 

kestirme yolları tercih ettikleri görülmektedir. Kişilerin karar verme ve sosyal 

yargı sırasında uyguladıklar bu bilişsel cimrilik (cognitive miser) yaklaşımı 

(Fiske ve Taylor, 1991) ile istatistiksel modeller farklı koşullarda araştırılmış 

ve genel olarak bireylerin bilişsel sistemlerini kullanırlarken cimri 

davrandıkları sonucuna varılmıştır.  

 

Peterson ve Beach (1967), ortaya attıkları normatif modelde karar 

verme davranışını açıklamak için kullanılan formal istatistik kuramının 3 

bölüme ayrıldığını belirtmişlerdir: (1) çevremizdeki verileri betimlemek için 

kullandığımız sezgisel - betimsel istatistik, (2) kişinin kendi çevresi ile ilgili 

çıkarsamalarda bulunmak için kullandığı sezgisel - yorumsal istatistik ve (3) 

gelecekle ilgili tahminlerin yapıldığı sezgisel – tahmini istatistik. Bireysel karar 

alma mekanizmalarında kullanılan bu sezgisel süreçlerle ile normatif 

istatistiksel süreçler birbirine benzemektedir ancak sezgisel karar verme 
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davranışında, kişilerin ellerindeki bütün veriyi kullanamadıkları ve 

kararlarında tutucu oldukları gözlenmiştir. 

 

Kahneman ve Tversky (1973)  iki sezgisel tahmini birbirilerinden 

ayırarak test etmişerdir: kategorik tahmin ve rakamsal tahmin. Kategorik 

tahminle ilgili deneylerde, örneğin, hayali bir kişi hakkında kişilik 

betimlemeleri ve test edilen örneklemde bu betimlemelere uygun olduğu 

varsayılan grupların temel oranı (base rate) hakkında bilgi verildiğinde, 

denekler temel istatistiksel oranlar yerine kişilik betimlemelerini göz önüne 

almaktadırlar. Diğer bir deyişle, denekler cevabı tahmin ederken, istatistiksel 

bilgiler yerine, temsil ediciliği kullanmaktadırlar. Rakamsal tahmin 

çalışmalarında ise deneklerin benzer bilişsel hatalar yapmaya ek olarak 

küçük örneklemlerden hareketle genellemelere gitmek eğiliminde oldukları 

görülmüştür. 

 

Bu tür hataların psikologlar tarafından araştırılmasının en az iki önemli 

nedeni vardır: (1) sistematik hatalar, karar verme davranışında işlerlik 

kazanan sürecin niteliği ve niceliği hakkında bilgi vermektedir ve (2) eğer bu 

hataların nedenleri ya da bunları etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi 

olursak, bu, bizim için daha rasyonel karar verme süreçlerini öğretebilecek 

yeni ve daha etkili eğitim programlarının yolunu açacaktır.  Ek olarak, 

Tversky ve Kahnemanın belirttiği gibi  “Davranış ile normatif modeller 

arasındaki fark, görmezden gelinemeyecek kadar yaygın, seçkisiz (random) 
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hata olarak nitelenemeyecek kadar sistematik ve normatif modeller 

esnetilerek çözülemeyecek kadar da temeldir” (1986, s. 522).   

 

Her ne kadar bilişşel kısayollar ve hatalar optimum yanıtlardan farklı 

olarak algılansa da bireylerin karar verirken bu tür yöntemler kullanmaları çok 

şaşırtıcı değildir. Sayısız bilginin aynı anda organizma tarafından işleme tabi 

tutulduğu gözönüne alınacak olursa, zihinsel kapasitemizin bu kadar çok 

bilgiyi aynı anda ve aynı doğrulukta işlemesi pek mümkün görünmemektedir. 

Bunun yerine şemalar, kalıp yargılar kullanarak ve bilişsel hata riskini göze 

alarak kısa zamanda karar verme yeğlenmektedir. Bu davranış örüntüsü her 

zaman hatalı olmasa da düşünce biçimi olarak sistematik hatalara yol 

açabildiği ve bunların oldukça yaygın olduğu ortaya çıkarılmıştır (Connolly, 

Arkes ve Hammond, 2000; Goldstein ve Hogarth, 1997).  

 

Yapılan hataların ve optimum olmaktan uzak karar verme süreçlerinin 

beklendiği kadar olumsuz etkilerinin olmadığını da vurgulamakta fayda vardır. 

Evrimsel açıdan düşünülecek olursa, eğer hatalar bizim günlük yaşantımızı 

fazlasıyla olumsuz olarak etkileseydi ya biz hayatımızı devam ettiremezdik ya 

da kullanıdığımız karar verme mekanizmalarının evrimsel olarak değişmesi 

gerekirdi. Halbuki, bilişsel hataların bu kadar yaygın olması ve bizim hala 

yaşamımızı devam ettirebiliyor olmamız, bahsedilen sistematik hataların 

ölümcül olmadıklarını göstermektedir. Fakat, Larrick, Nisbett ve Morgan 

(1993), özellikle iktisadi normatif modeller ve sıradan tüketici davranışı 

arasında çok büyük farkların olmasına rağmen, normatif modellere uygun 
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davranan üniversite öğrencilerinin ve üniversite öğretim elemanlarının kendi 

yaşamlarında daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Diğer bir deyişle, 

normatif modellere uygun davranmakla, başarı arasında doğrusal olumlu bir 

ilişki vardır. Ek olarak, bu modelleri gerçek yaşamlarında kullanan bireyler 

diğerlerine oranla daha başarılı  ve ekonomik olarak daha yüksek 

statüdedirler (Larrick, Nisbett ve Morgan, 1993).  

 

Bu sonuçların gösterdiği iki önemli olgu var, (1) normatif modeller 

kuramsal olmaktan uzak, yalnız gerçek hayata uygulanabilen modeller 

olabilirler ve (2) bu modellere uymamak bireyleri çok olumsuz etkilemese bile 

modellerin gerektirdiği davanış örüntülerini göstermek göstermeyenlere 

kıyasla bize üstünlük sağlayabilir. Bu yüzden sadece sezgisel karar verme 

yöntemlerinin kullanılması değil aynı zamanda formal tekniklerin de 

öğrenilmesi (ve öğretilmesi) önemlidir. 

 

Peterson ve Lunsford (1998) daha önce Edward de Bono tarafından 

geliştirilen (de Bono, 1985; de Bono, 1992) altı şapkalı düşünme tekniği 

yöntemiyle bilişsel sistem üzerindeki bilgi yükünün etkisini araştırmışlardır. 

Karar verme yöntemleriyle ilgili herhangi bir eğitimin alınmadığı durumlarda 

deneklerin aynı anda pek çok bilgiyi işlemek zorunda olmaları özellikle grup 

karar verme süreçlerinde olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bunun önüne 

geçmek için de Bono’nun (1985, 1992) önerdiği paralel düşünme mantığı 

çerçevesinde belirli zaman aralıklarının her birinde karar verilecek problemin 
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sırasıyla sadece belirli bir yönü ele alınmakta ve nihai karar bütün adımlar 

yerine getirildikten sonra verilmektedir.  

 

de Bono (1985) bu adımları farklı renklerdeki şapkalarla ifade 

etmektedir: (1) İlk sırada beyaz şapka vardır. Bu şapkanın temsil ettiği karar 

verme aşamasındaki bilgi toplama sürecinde, sadece ve sadece gerçeklerin 

listesi çıkarılmakta, kişisel yorumlardan ve duygusal değerlendirmelerden 

uzak durulmakta; (2) daha sonra da kırmızı şapka gelmektedir, burada 

önemli olan kararı verilecek olguyla ya da problemle ilgili olumlu ve olumsuz 

duyguların ifade edilmesidir; bu sayede normalde insanların karar verme 

süreçlerini büyük ölçüde etkileyen ve çoğu zaman da performansı düşüren 

(Kaufman, 1999) duygu-durum bağımsız olarak ele alınmakta ve karar veme 

davranışının diğer adımlarını etkilemesi engellenmektedir. (3) Üçüncü 

sıradaki siyah şapkanın amacı olumsuzlukları gözden geçirmektir. Bu 

aşamada birey ya da grup belirli bir mantıksal gerçekliğe sahip olumsuz 

durumları sıralamakta ve daha sonra (4) sarı şapka uygulamasıyla bu 

olumsuzlukların – varsa – olası çözümleri hakkında fikirler öne sürmektedir. 

(5) Sondan bir önceki uygulama olan yeşil şapkanın amacı ise geleceğe 

yönelik yaratıcı çözümler üretmek, probleme farklı açılardan bakmak ve 

olumlu bir bakış açısı geliştirmektedir. (6) Son sırada yer alan mavi şapkanın 

karar verme süreçlerindeki rolü aslında sadece hakemliktir. Özellikle grup 

karar verme davranışı sırasında, mavi şapkayı “giyen” katılımcının amacı 

diğerlerinin kurallara uygun davranmasını sağlamak olarak belirtilmektedir.  
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de Bono, farklı problemler için sıranın değiştirilebileceğini 

söylemektedir. Peterson ve Lunsford (1998) paralel düşünme sistemini 

sistematik olarak geliştirmeye yönelik bu tekniğin diğer tekniklere (örneğin, 

beyin fırtınası)  göre hem nicelik hem de nitelik açısından daha etkili 

olduğunu göstermişlerdir. Bu tekniği kullanan denekler sonuca hem daha 

çabuk ulaşmakta hem de alternatif çözüm yolları yaratma açısından bu 

tekniği uygulamayan deneklerden daha başarılı olmaktadırlar. 

 

İnsan bilişsel yapısının sınırlarının olduğu ve bu sınırlar nedeniyle hata 

yaptığına ilişkin görüşlere katılmayanlar da yok değildir. Cosmides ve Tooby 

(1996), şu basit soruyu düşünmemizi istemektedirler: “Eğer bir kuşun bile 

olasılık hesaplama becerisi varsa insan beyni niçin bu kadar sınırlı olsun?”. 

Cosmides ve Tooby’nin ve Gigerenzer ve arkadaşlarının (Gigerenzer, 1991; 

Gigerenzer, 1996; Gigerenzer, Hoffrage ve Kleinbölting, 1991; Gigerenzer ve 

Todd, 1999; Hertwig ve Gigerenzer, 1999; Gigerenzer, 2001) bu soruya 

verdikleri yanıt, sınırlılıkların araştırmalarda yer alan deneklerin bilişsel 

yapılarında değil, kullanılan soru yapılarında olduğu yönündedir. Karar verme 

problemlerinin ne olduğu kadar bu problemlerin deneklere nasıl sunulduğu da 

önemlidir. 

 

Genel olarak bakıldığında kullanılan kestirme yolların hem olumlu hem 

de olumsuz özellikleri vardır. Kısayol kullanımının karar verme sürecine 

katkıları arasında (1) uygulanabilirliği ve genellenebilirliği, (2) adaptif olması, 

(3) hızlı olması ve (4) iletişime açık olması sayılabilir. Olumsuz özelliklerinden 
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bazıları  ise (1) analitik tutarlılığının düşük olması, (2) zaman ve bilişsel 

kapasite gerektirmesi ve (3) iletişim açısından fazla soyut olmasıdır (Wilson, 

1995). Bu çalışmada daha çok olasılık tabanlı problemler ve bunlarda 

kullanılan kestirme yollar hedef alınmakla beraber psikoloji yazınında sıklıkla 

sözü edilen kestirme yollar hakkında da aşağıda genel bilgiler verilmiştir. 

    

 

1.3 Sosyal Yargı ve Karar Verme Aşamalarında Kullanılan 

Kestirme Yollara ve Hatalara Örnekler 

 

1.3.1 Kolay Ulaşabilirlik Kestirme Yolu (Availability Heuristic) 

 

Kolay ulaşılabilirlik kestirme yolu, herhangi bir olgunun olasılığını ya 

da frekansını belirlemek için o olayla ilgili örneklerin akla geliş kolaylığına 

bakmaktır (Tversky ve Kahneman, 1974).  Diğer bir deyişle, daha kolay 

hatırlanan olayların ortaya çıkma olasılıkları, daha zor hatırlanan olayların 

ortaya çıkma olasılıklarından daha yüksek algılanmaktadır. Örneğin, Tversky 

ve Kahneman (1973) deneklere şu soruyu sormuşlardır: “Tipik bir İngilizce 

dökümanda, hangisine daha çok rastlanabilir, ilk harfi K olan kelimelere mi, 

yoksa üçüncü harfi K olan kelimelere mi?” Toplam 152 denekten 105’i 

(%69.07), K ile başlayan kelimelerin sayısının daha fazla olduğunu 

söylemişlerdir. Ancak gerçekte, üçüncü harfi K olan kelimelerin sayısı, ilk 

harfi K olanlardan yaklaşık iki kat daha fazladır. Deneklerin hata yapmasının 

nedeni, K ile başlayan kelimelerin akla daha kolay gelmesidir. 
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Tversky ve Kahneman (1982a), kolay ulaşılabilirlik kestirme yolunun 

kullanımın çok yaygın olabileceğinden bahsetmektedirler. Örneğin, 

yaşamaktan yorulduğunu söyleyen bir hastanın intihar riski taşıyıp taşımadığı 

hakkında kadar vermek durumunda olan bir klinik psikoloğun, yapacağı ilk 

şey geçmişte benzer durumda bulunan hastaların ne yaptıklarını hatırlamak 

olacaktır. Geçmişteki hastaların durumlarını hatırlamaya çalışan bir klinikçi 

için sadece tek bir örnek bile yeterli olabilir. Akla gelen ilk örneğin, o anda 

tedavi sürecinde olan hastaya ne kadar benzediği verilecek karar açısından 

önemli olacaktır. Eğer benzerlikler çok fazlaysa daha önce ne olduysa 

aynısının tekrarlanması beklenecektir. Birden fazla örneğin hatırlanması 

durumunda ise, yine benzerliklere göre hatırlanan geçmiş örneklerin tümünün 

sıralanması gerekecektir.  

 

Bu davranış örüntüsü yıllar önce Popper’in (1935) doğrulamacı 

yaklaşım adını verdiği yöntemden çok farklı değildir. Popper (1935), sosyal 

bilimlerle doğa bilimlerini karşılaştırıken, sosyal bilimlerin ve sosyal 

bilimcilerin daha çok doğrulamacı bir yaklaşım uyguladıklarını, doğa bilimiyle 

uğraşanların ise yöntem açısından daha doğru olan  yanlışlamacı yaklaşımı 

benimsediklerini belirtmektedir. Popper’e göre, “Bütün kuğular beyazdır” 

önermesini test etmek için daha önce gördüğümüz beyaz kuğuları 

hatırlamanın bilim açısından hiç bir faydasının olmayacağı gibi, yeni beyaz 

kuğu gözlemlerinin de önermenin testi açısından fazla bir yararı yoktur. 

Önemli olan –eğer varsa – siyah kuğu aramaktır. Çünkü, binlerce beyaz kuğu 
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örneği önermeyi sadece doğruya yakınlaştırmakta (versimilitude) ama tek bir 

siyah kuğu önermeyi yanlışladığı için daha çok bilgi içermektedir. Tversky ve 

Kahneman’ın (1982a) söylediği de insanların karar verme durumlarında daha 

çok doğrulamacı yolu seçtikleri ve “beyaz kuğu”yu aradıklarıdır. 

 

Benzer örneklerin daha çok hatırlanmasına yol açan özelliklerin 

başında söz konusu örneğin canlılığı (vividness) gelmektedir. Klinik psikolog 

örneğinde, benzer özelliklere sahip ve intihar eden eski bir hastanın 

hatırlanma olasılığı benzer özelliklere sahip ama intihar etmeyen bir hastanın 

hatırlanma olasılığından daha yüksek olacaktır. 

 

Kolay ulaşılabilirlik kestirme yolunun, karar verme aşamasında geçen 

süreyi kısaltması önemli bir avantaj olarak görülebilir ancak canlı örneklerin 

daha rahat hatırlanması nedeniyle (1) gerçekte yüksek frekansı olan 

problemler gözardı edilebilmekte ve / veya (2) frekansı görece az olan 

olgulara gerektiğinden fazla önem verilebilmektedir. Örneğin, Kristiansen 

(1983) Amerikalı’ların, mide kanseri gibi hastalıklarının, toplumda görülme 

sıklığını olduğundan daha az sandıkları için gerekli koruyucu önlemleri 

almadıklarını belirtmektedir. AIDS gibi hastalıkların diğerlerine kıyasla daha 

“popüler” olmasının nedeni görsel ve yazılı basının bu tür hastalıklara 

yayınlarında daha sık yer vermesi ve dolayısıyla hatırlanmalarını 

kolaylaştırmasıdır. 
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11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington kentlerine 

yapılan saldırılardan sonra Amerikan vatandaşlarının coğunluğu önceki 

yıllara oranla herhangi bir yakınlarının ya da kendilerinin terörist saldırlara 

maruz kalacağı konusunda kaygılı oldukları belirtmişlerdir. Washington Post 

gazetesi (2001, 11 Eylül) olaydan hemen sonra internet sitesinde yaptıkları 

kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıklamıştır. Bu sonuçlara göre, 

herhangi bir terör saldırısından korkanların oranı 1993’de %9, 1997’de %21 

iken bu sayı saldırıldın yapıldığı gün %47’ye kadar çıkmıştır. Psikolojik 

açıdan bu endişenin yüksek olmasının fazla şaşırtıcı bir yanı yoktur çünkü 

olayın büyüklüğü  ve canlılığı insanları doğal olarak olumsuz etkilemiştir fakat 

asıl ilginç olan 11 Eylül’de ölen yaklaşık 6000 kişiye rağmen ABD’deki diğer 

ölüm nedenlerinden ölenlerin sayılarının çok daha yüksek olmasıdır (Ruby, 

2002). 2000 yılında ABD’de trafik kazalarında ölenleri sayısı 42,000, cinayete 

kurban gidenlerin toplam sayısı ise 15,500’dür. Sayılar arasındaki bu farka 

rağmen, örneğin, insanların uçak biletlerini iptal edip karayolları ile seyahat 

etmeye karar vermeleri tipik bir kolay ulaşılabilirlik kestirme yolu örneğidir.  

 

1.3.2 Aşırı Güven (Overconfidence) 

 

Aşırı güven önemli bir bilişsel hata kaynağıdır. Plous (1993), 

Japonların İkinci Dünya Savaşı sırasında (7 Aralık 1941), Pearl Harbor’a 

yaptıkları saldırının o kadar etkili olmasının nedenini, Amerikan hükümetinin 

ve ordusunun kendilerine duydukları aşırı güvene bağlamaktadır. Benzer 

değerlendirmeler Amerikan gazeteleri tarafından 11 Eylül 2001 tarihinde New 
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York ve Washington’a yapılan saldırlarla ilgili olarak da yapılmıştır. The 

Christian Science Monitor (2001), örneğin, 13 Eylül tarihli baş yazısında şu 

anlamlı cümleyi kullanmıştır: “But I thought we were safe” – “Fakat emniyette 

olduğumuzu sanıyordum”. Yazıda, saldırganların uçaklara rahat bir şekilde 

binip pilotları etkisiz hale getirmesine yol açan en önemli nedenin Amerikan 

halkının ve görevlilerinin kendilerine olan aşırı güveni olduğu belirtilmektedir.  

 

1.3.3 Temsiledicilik Kestirme Yolu (Representativeness Heuristic) 

 

Herhangi bir örneklem eğer evrenin önemli karakteristik özelliklerini 

yansıtıyorsa, bu örneklem için evreni temsil ediyor diyebiliriz. Bu istatistiksel 

terminoloji gündelik yaşamımıza uygulandığında karakteristik özellikler olarak 

karşımıza çıkan değerlendirmeler özellikle olasılık hesaplamalarında 

sistematik hatalara yol açabilmektedir. Diğer bir deyişle insanlar karar 

verirken – ellerinde istatistiksel veriler olsa bile – görünüşte hangi özelliklerin 

temsiledici olduğuna bakmayı tercih etmektedirler. Örnek olarak, Tversky ve 

Kahneman (1982b) deneklere aşağıdaki soruyu sormuşlardır. 

 

Linda, 31 yaşında, bekar, konuşkan ve oldukça zeki birisidir. Felsefe 

bölümünden mezun olmuştur. Bir öğrenci olarak ayrımcılık ve sosyal adalet 

konularıyla yakından ilgilenmiş ve ayrıca nükleer santral karşıtı gösterilere 

katılmıştır. Lütfen aşağıdakiler arasından en olası seçeneği işaretleyin. 
 a. Linda bir bankacıdır. 
 b. Linda bir bankacıdır ve feminist gösterilerde aktiftir.  
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Deneklerin %90’ı b seçeneğini işaretlemişlerdir. Olasılık kuramı 

açısından bu hatalı cevaptır, çünkü b şıkkı kesişim kümesini işaret etmektedir 

ve kesişim kümesi her zaman kümenin aslından daha küçüktür. Diğer bir 

deyişle, eğer “Linda” bir bankacı ve feminist gösterilerde aktifse, zaten 

bankacı olma özelliğine de sahiptir. Olasılık kuramı açısından bakıldığında, 

“Linda”nın bankacı olması olasılğı, onun bankacı ve feminist olması 

olasılığından daha yüksek olacaktır  

[ P(A) > P(A) ∩ P(B) ]. Deneklerin yukarıdaki hatayı yapmasının nedeni 

“Linda”’nın karakteristik özelliklerinin feminist bir kişiyi temsil ettiğine ilişkin 

yargıdır, bu özelliklere sahip birisinin sadece bankacı olması denekler 

açısından yetersiz bulunmuş gibi görünmektedir. Benzer bir örnekte, 

deneklere Wimbledon tenis şampiyonu Bjorn Borg’la ilgili olarak aşağıdaki 

soru sorulmuştur.  

 

 

 

1981 Wimbledon teniş şampiyonası finallerine Bjorn Borg’un çıktığını 

farzedin. Aşağıdakilerden hangisinin olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. 
 a. Borg final maçını kazanacaktır. 
 b. Borg ilk seti kaybedecektir.  
 c. Borg ilk seti kaybedecek fakat maçı kazanacaktır. 
 

Yanıtlardaki  c seçeneği ortak olasılık içermektedir. Deneklerin 

%72’sinin ortak olasılığın tek olasılıktan düşük olduğu gerçeğini dikkate 

almadıkları ve hata yaptıkları bulunmuştur. Seçenekler arasındaki a’nın ya da 

b’nin olasılığının, c seçeneğinde belirtilen a ve b’nin birlikte olasılığından 
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daha yüksek olmasına rağmen tercih edilmemesi tipik bir ortak olasılık 

hatasıdır. 

 

Tversky ve Kahneman (1982b) tarafından deneklere sorulan diğer bir 

problem de şöyledir: 

 

Aşağıdakilerden hangisinin 1981 yılında gerçekleşmesi olasılığı diğerlerine 

göre daha yüksektir. 

 a. Reagan yerel idarelere verilen federal desteği kesecektir. 

 b. Reagan evli olmayan annelere federal destek sağlayacaktır. 

 c. Reagan evli olmayan annelere federal destek sağlayacaktır ve yerel  

  idarelere verilen desteği kesecektir. 
      

Çok açık bir ortak olasılık bilgisi içermesine ve olasılık kuramı 

açısından a ya da b şıklarını daha doğru olmalarına rağmen deneklerden 

%68’i c seçeneğini tercih etmişlerdir. Özet olarak, bütün bu sorularda 

denekler ortak olasılık (conjoint probability) bilgisini kullanamamışlardır. 

Teigen, Martinussen ve Lund (1996), ortak olasılık hatasının soruların 

tipleriyle ya da gerçeğe yakınlıklarıyla düzeltilemeyeceğini çünkü insanların 

hata yapmalarının nedeninin olasılık kurallarından haberdar olmamalarından 

değil şeçtikleri şıkkın doğru olmasını istemelerinden kaynakladığını 

savunmaktadırlar.     

 

Bir evrenin parametreleri hakkında daha doğru bir bilgi elde edebilmek 

için gözlem sayısı yüksek olan örneklemlerin daha küçük örneklemlere tercih 

edilmesi gerektiği bilinen bir istatistiksel kuraldır. Fakat, Tversky ve 
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Kahneman (1971) tarafından yapılan bir çalışmada deneklerin örneklem 

büyüklüğü ve evrenden sapma oranı arasındaki ilişki hakkında doğru bilgilere 

sahip olmadıkları görülmüştür. İnsanlar küçük örneklem sayılarına da güvenir 

görünmektedirler (law of small numbers). Tversky ve Kahneman bunu 

göstermek için deneklerine aşağıdaki soruyu yöneltmişlerdir: 

 
 
 
 
 
Bir kasabada faaliyette olan iki hastane vardır. Büyük olan hastanede günde yaklaşık 45 
bebek , küçük olanda ise günde yaklaşık 15 bebek doğmaktadır. Bildiğiniz gibi doğan 
bebeklerin yaklaşık %50’si erkektir. Fakat, gerçek yüzdeler günden güne farklı olmaktadır. 
Bazen yüzde 50’den fazla bazen de az olabilir. 
 
Bir yıllık bir dönem içerisinde her hastane erkek bebek doğumlarının yüzde 60’dan daha 
fazla olduğu günlerin kaydını tutmuştur.  
 
Sizce hangi hastanede bu tür günlerin sayısı daha fazladır?           
 
a. Daha büyük olan hastane (21) 
b. Daha küçük olan hastane (21) 
c. Hemen hemen eşit (53) 

 

Parantez içindeki rakamlar, deneklerin verdiği cevaplara göre yüzdelik 

sırayı belirtmektedir. İstatistiksel olarak, cevap daha küçük hastane olmalıdır 

çünkü küçük bir hastane örnekleminde %50’lik bir temel orandan daha çok 

sapma olasılığı vardır. Fakat, deneklerin %74’ü bu soruya yanlış cevap 

vermişlerdir.  

Kunda ve Nisbett (1986) insanların büyük sayılar kanununu tam olarak 

anlayamadıklarını, kestirimlerde bulunurlarken daha büyük örneklemlerin 

daha yararlı olduğunu bildiklerini ancak bu kuralı karşılaştıkları problemlerde 

uygulayamadıklarına işaret etmektedir. Neden ne olursa olsun istatistiksel 

olarak büyük örneklemlerin daha güvenli olduğuna ilişkin bilgi denekler 

tarafından kullanılamamaktadır. Kleiter’e (1991) göre denekler temel oran 
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kavramını anlamakta zorluk çekmektedirler. Soru nasıl sorulursa sorulsun, 

araştırmaya katılan denekler kendilerini doğru karara götürecek olan ilgili bilgi 

ile bu bilgileri çevreleyen ancak karar verme açısından bir katkısı olmayan 

ilgisiz bilgileri birbirilerinden ayıramamaktadırlar. Aslında bu beceri eksikliğini 

sinyal tanıma yazınına referansla da açıklamak mümkündür; deneklere 

sunulan iki tür bilgi vardır; bunlardan ilki cevap vermelerini kolaylaştıracak ve 

doğrudan problemle ilgili olan temel oranlardır (sinyal), ikincisi ise temel 

oranlar dışında kalan ama herhangi bir nedensellik bilgisi taşımayan diğer 

bilgilerdir (gürültü). Temel oran problemlerinde denekler, sinyal + gürültü 

sunumunda, sinyali gürültüden ayırmayı başaramıyor olabilirler.   

 

Başka bir çalışmada Kahneman ve Tversky  (1973) deneklere hayali 

bir kişinin özelliklerini verdiler ve onlara, bu kişinin işlerinde başarılı 30’u 

mühendis ve 70’i avukat olan bir grup içinden seçkisiz olarak belirlendiğini 

söylediler:  

 
 

Bir grup psikolog, iş yaşamlarında başarılı olan 30 mühendis ve 70 avukat ile 

görüşmüşler ve onlara kişilik testleri uygulamışlardır. Bu bilgiler ışığında, 30 

mühendis ve 70 avukattan alınan betimlemeler birer paragraf olarak 

yazılmıştır. 100 olası betimlemeden ikisi aşağıda verilmiştir. Her bir 

betimleme için sözü edilen kişinin yüzde kaç olasılıkla mühendis olabileceğini 

belirtiniz. 
Jack 45 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Genel olarak muhazafakar, 
dikkatli ve hırslıdır. Politik ve sosyal konulara hiç ilgisi yoktur ve boş 
zamanlarının çoğunu evde onarım yaparak, denizcilik ve matematikle ilgili 
bilmeceler çözerek harcamaktadır. 
 
Sizce Jack’in mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 
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Dick 30 yaşındadır. Evli ve çocuksuzdur. Yüksek becerisi ve motivasyonu 
olan bir kişidir ve alanında oldukça başarılı olması beklenmektedir. 
Meslekdaşları tarafından oldukça sevilmektedir. 
 
Sizce Dick’in mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 

 

Jack kişilik özellikleri ve tercihleri bakımından bir mühendisi temsil 

etmekte iken Dick’in özellikleri avukat ya da mühendis olması ile ilgili bilgi 

içermemektedir. Beklenildiği gibi evrendeki mühendislerin oranının sadece 

%30 olmasına rağmen, denekler Jack’in mühendis olma olasılığının temel 

orandan (base rate) daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (medyan = %50). 

Dick’in mesleği ile ilgili betimlemede ise temel oranlar denekler tarafında 

dikkate alınmıştır. Bu da gösteriyor ki, deneklerin temel oranları algılamama 

gibi bir sorunları yoktur ancak farklı durumlarda farklı ip uçlarını kullanıp 

(temsiledicilik) farklı kararlar verme eğilimleri vardır ve bu kararlar istatistiksel 

olarak yanlış olabilmektedir. Bar – Hillel’e (1974) göre temsil edicilik ile ilgili 

hatalara iki tür yanlılık neden olabilir: (1) örneklemdeki olasılığı değiştirecek 

olan rakamsal parametreler yerine temsilediciliği etkileyen özelliklere bakmak 

ve (2) her ikisinin belirtildiği durumlarda olasılıkla ilgili bilgilerin önemini 

gözardı ederek, temsiledici olduğuna inanılan özelliklere daha fazla ağırlık 

vermek. “Jack” örneğinde, deneklerin matematiksel olasılık kuramını gözardı 

etmeleri ve bunun yerine “Jack”in betimlenen özelliklerini kullanmaları bilişsel 

bir yanlılıktır. 

 

Ajzen (1977) ise yargılara varılırken temel oranların kullanılabilmesi 

için  betimlemelerin nedensel bilgi içermesi gerektiğini, Kahneman ve 

Tversky (1973) tarafından deneklere sorulan problemlerde ise bu 
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nedenselliğin olmadığını öne sürmektedir. Özellikle “Jack” için verilen diğer 

özelliklerin (politik ve sosyal konulara ilgisinin olmaması, boş zamanlarında 

matematik problemleri çözmesi, vs) temel oranlardan daha çok bilgi 

içerdiğini, çünkü bu betimlemelerin avukat olan bir kişide beklenmeyen 

özellikler olduğunu,  “Dick” örneğinde ise deneklerin nedensellik bilgisi 

verebilecek bir kişilik özelliğini kullanamadıkları için verilen yüzde değerlerini 

kullandıklarını belirtmektedir. Ajzen’e göre eğer başka hiçbir bilgi yoksa, 

denekler ancak o zaman karar verirken istatistiksel bilgileri kullanmakta aksi 

halde bilginin niteliğine bağlı olmakla birlikte istatistik dışı bilgiler önem 

kazanmaktadır (Christensen – Szalanski ve Beach, 1982; Carroll ve Siegler, 

1977; Smith, 1989 ve Ginosar ve Trope, 1980).    

 

Gigerenzer, Hell ve Blank (1988) deneklerin “Jack” için verdikleri 

karardaki hatanın temel oran hatası (base rate fallacy) olarak 

tanımlanmasının çok doğru olmadığını bunun yerine temel oran ihmali (base 

rate neglect) kavramının kullanılması gerektiğini savunmaktadırlar. Çünkü 

temel oran hatası, temel oranların kullanılmasının şart olduğu ama 

kullanılmadığı durumları yansıtmaktadır ve Gigerenzer ve arkadaşlarına göre 

mühendis – avukat probleminde bu tür bir koşul yoktur. Daha da önemlisi 

Gigerenzer, Hell ve Blank (1988) temsiledicilik kısayoluyla ilgili olarak 

merkezi sorunu bu ve benzeri kestirme yolların olup olmadığının değil, ne 

zaman ve neden olduğunun araştırılması olarak tanımlamışlardır. Onlara 

göre, temel oranların kullanılması çoğunlukla deneklerin kendilerine sunulan 

problemi nasıl anladıkları ve zihinsel olarak nasıl temsil ettikleriyle ilgilidir. 
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Dolayısıyla önemli olan sadece problemin kendisi değil onun nasıl 

sunulduğudur. Örneğin, Zukier ve Pepitone (1984), Kahneman ve Tversky 

tarafından kullanılan problemleri deneklere şu iki koşuldan birinde verdiler: 

Deneklerden bir grubu soruların Bilimsel Düşünce Araştırmaları Merkezi 

tarafından hazırlandığı bilgisini alırken, diğer grup aynı soruların Mesleki 

Danışma Merkezi tarafından hazırlandığı bilgisini aldı. Beklenildiği gibi, ikinci 

grupla karşılaştırıldığında,  birinci gruptaki deneklerin temel oranlara daha 

çok dikkat ettikleri görüldü.  

 

Karar verme ve problem çözme konusunda yapılan çalışmaların şekli 

de deneklerin verdikleri kararların niteliğini etkilemektedir. Örneğin, belirsizlik 

durumunda (piyango) risk davranışı (bahis için önerilen para) ölçüldüğünde, 

üniversite öğrencilerinin deney ortamında önerdikleri para miktarının, aynı 

çalışma internet üzerinden yapıldığında önerilen miktardan çok daha düşük 

olduğu bulunmuştur (Shavit, Sonsino ve Benzion, 2001). Araştırmacılar 

bunun nedeninin internet ortamının görsel olarak daha fazla gürültü içermesi 

olduğunu düşünseler de, internet üzerinden yürütülen çalışmanın 24 saate 

yayılmış olmasının ve dolayısıyla katılımcıların deney grubundakilere göre 

daha çok “düşünme” zamanına sahip olmalarının, üstlenilen riski olumlu 

yönde değil olumsuz etkilemiş olduğu düşünülebilir.  

 

Normatif ve betimsel modellerle igili değerlendirmeler ışığında, bazı 

modeller (örneğin, Bayes olasılık modeli) açısından yanlış olan cevapların, 

farklı modeller kullanıldığında (örneğin, toplamsal modeller) temel oranların 
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kullanımıyla ilgili olarak deneklerin daha doğru cevaplar verdiği öne 

sürülmektedir, fakat bu farklılıklara rağmen değişmeyen en önemli kural 

insanların karar verirken temel oranları yeterince kullanamadıklarıdır, 

(Novemsky ve Kronzon, 1999). Daha da ilginci, insanlar benzer problemlerle 

karşılaştıklarında bile, bir problemin çözümü için kullandıkları stratejiyi diğer 

problem için kullanamamaktadırlar. Örneğin, iki alternatif arasından hangisini 

seçmeleri gerektiğine karar verirken alternatiflerin sadece olumlu yönlerini 

göz önünde bulundurmakta ama aynı alternatifler içinden, hangisinin 

seçilmemesi gerektiği sorulduğunda, bu kez olumsuz özellikleri karşılaştırma 

yoluna gitmektedirler (Shafir, Simonson ve Tversky, 1993).  

  

1.4 Kestirme Yolları Kimler Kullanmaktadır? 

 

Genel olarak problemlerin sunuluşundaki küçük değişikliklerin bile 

temsiledicilik kısayolu üzerinde etkiyi artıran (betimlemelerin kullanılması) ya 

da azaltan (temel oranların kullanılması) bir yönlerinin bulunduğu 

görülmektedir. Koşulların, problemin veriliş biçiminin, hatta çevrenin bile 

etkilerinin araştırılmasına karşın, kimlerin bu hatalara düşme olasılıklarının 

daha yüksek olduğu konusunda yapılmış kapsamlı bir çalışma yoktur. Bilinen 

tek şey cinsiyetin ve uzmanlığın hataları azaltma yönünde fazla bir etkisinin 

olmadığıdır. Kararlarının doğruluğu açısından, uzmanların performansları 

(davranışsal karar verme) ve kararlara ulaşırken kullandıkları mekanizmalar 

(bilişsel bilimler) üzerine yapılan çalışmaların genel sonucu, uzmanların 

“doğru” kararlara giden yolları bildikleri fakat bunları kullanırken yetersiz 
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kaldıkları biçiminde özetlenebilir (Camerer ve Johnson, 1991). Daha da 

önemlisi uzmanlarla naif kişiler arasında kararların doğruluğu açısından 

herhangi bir farklılığın gözlenmemesidir. 

 

Kültürel açıdan bakıldığında, kullanılan dilin, inançların ve deneyimin 

hiç değilse ilkokul çağındaki çocukların olasılıkla ilgili bilgilerini etkilediği 

görülmüştür; dini duygulara bağlılığın ise anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır, 

(Amir ve Williams, 1999). Bireysel farklılara bakıldığında ise motivasyonel 

önceliklerin karar verme süreçlerini etkilediği anlaşılmaktadır. Özellikle biliş 

ihtiyacı (need for cognition; nCog) yüksek olan bireylerin, karar verme 

sırasında daha kapsamlı bir araştırma içinde oldukları, biliş ihtiyacı düşük 

olanların ise aksine çok daha hızlı karar verme eğiliminde oldukları 

bulunmuştur (Bailey, 1997). Biliş ihtiyacı yüksek olan kişilerin belirsizlik 

durumlarında daha çok bilgi almak isteğinde olmaları süpriz olmamakla 

beraber, karar verme sürecinin işlemesi dışında, örneğin, verilen kararların 

doğruluk ya da yanlışlık derecesinin araştırılmamış olması önemli bir eksiklik 

olarak göze çarpmaktadır. Yüksek biliş ihtiyacına sahip bireylerin daha uzun 

süre araştırma yapmış olmaları onların her zaman doğru karar verdikleri 

anlamına gelmez; hatta, acil karar verme durumlarında fazla zaman kullanımı 

zararlı sonuçlar bile doğurabilmektedir. Bu yüzden araştırılması gereken 

bireylerin karar verme aşamalarında harcadıkları ortalama süre değil, verilen 

kararın yanlış ya da doğru olmasıdır. 
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Bilişsel süreçlerin karar verme davranışı üzerindeki etkisi söz konusu 

olduğunda üst biliş (metacognition) becerilerinin bu süreçteki rolünün çok 

önemli olduğunu söylemek mümkündür. Üst biliş becerilerinde asıl olan 

sadece bireyin kendi bilişsel işlemlerini denetlemesi (monitoring) değil, aynı 

zamanda bu süreci kontrol etmesi ve gerektiğinde değiştirebilmesidir. Çünkü 

bilişsel sistemin nihai amacı gerçek dünyaya uyum sağlamaktır. Karar verme 

becerileri yüksek olan ve özellikle zaman baskısı altında karar vermek 

durumunda kalan kişilerin üst biliş becerilerinin de beklenildiği gibi yüksek 

olduğu bulunmuştur (Cohen, Freeman ve Wolf, 1996).   

 

Huitt (1992), karar verme ve problem çözme becerilerinin dört 

aşamadan geçtiğini söylemektedir: (1) girdi aşamasında durumun 

(problemin) anlaşılması, değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi ve bilgi 

toplama; (2) işlem aşamasında eğer yoksa alternatiflerin geliştirilmesi, 

değerlendirilmesi ve sınanması; (3) çıktı aşamasında sonucun iletilmesi ve 

(4) gözden geçirme aşamasında ise gerekli olduğu taktirde sürecin yeniden 

değerlendirilmesi ve değiştirilmesi söz konusudur. Önemli olan bu süreçlerin 

gerektiği şekilde yapılabilmesidir ve Huitt (1992) bunun iki yolunun 

bulunduğunu belirtmektedir: eleştirel düşünme ve çift yönlü düşünme.   

 

Gigerenzer (1996) ve Kühberger (1998), kestirme yolların ya da daha 

geniş bir kapsamla bütün bilişsel yanlılıkların gerçekten yapılıp 

yapılmadıkların karar verme konusundaki çalışmalara yeni bir şeyler 

katmayacağı görüşündedirler. Onlara göre şu veya bu modele göre bilişsel 
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hatalar vardır ve hataların ya da kestirme yolların nasıl işlediği konusunda 

doyurucu bir bilgiye henüz ulaşılamamıştır; bu hatalardan ne zaman ve nasıl 

kurtulacağımız konusunda modeller üretmek bundan sonraki çalışmaların 

amacı olmalıdır. Bu çalışmanın da en önemli amacı bu soruya cevap aramak 

ve bireysel farklılıklar açısından sosyal yargı ve karar verme süreçlerini 

değerlendirmektir. Çünkü kullanılan modellerden bağımsız olarak belirsizlik 

durumlarında karar verme ve problem çözme becerilerinin nasıl geliştirileceği 

fazlasıyla önemlidir (Vranas, 2000).  

 

Daha önce yapılanların aksine bu çalışmada önemli olan bireyler, hata 

yapan ya da kısa yol kullananlar değildir; tam tersine –hangi istatistiksel 

normun kullanılacağı hala tartışılıyor da olsa – kendilerine sunulan 

problemlere olasılık / istatistik kuralları çerçevesinde doğru cevap verenlerin 

diğerlerinden farklılıkları araştırılmıştır. Yanlış cevap verenlerle doğru cevap 

verenler arasındaki bireysel farklılıklar Gigerenzer (1996) tarafından sunulan 

soruların ve sorunların cevaplandırılması için ipucu verebilir. Bilme ihtiyacı ve 

üst biliş gibi süreçlerin etkisini de göz önünde bulundurarak daha kapsamlı 

olduğu kabul edilen (Facione, Facione, ve Giancarlo, 1998) ve aşağıda 

tartışılan eleştirel düşünme yapısı, bu çalışmanın incelediği bireysel özelliktir.    

 

1.5 Eleştirel Düşünme 

 

Hata ve yanlılıkların insanın doğası gereği yararlı oldukları durumların 

bulunduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Özellikle, karşılaşılan 
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belirsizlik durumlarında bilginin yeterli olmaması ve çoğu zaman bu 

belirsizlikle birlikte karar vermek için zorunlu olan zaman sınırlılığı, kullanılan 

kestirme yolları, hataları ve yanlıkları uyumlu davranışlar haline sokmaktadır. 

Pek çok araştırmacıya göre bu tür bir mekanizma sadece uyumsal (adaptive) 

değil aynı zamanda bilişsel olarak hazır getirdiğimiz bir özelliktir de (Tobena, 

Marks ve Dar, 1999). Diğer bir uyumsal sistem de, doğaya uyum sağlama 

becerisi olarak tanımlayabileceğimiz rasyonel düşünme ve zekadır.  

 

Yöntembilim açısından, eleştirel düşünce ya da Karl Popper’ın eleştirel 

akılcılığı eski bir kavramdır (Popper, 1935; Baudoin, 1993). Sokrates’den bu 

yana kullanılan eleştirel tartışma geleneği, Popper’a göre, sadece kişisel bir 

yorum değil aynı zamanda kanıtların ve ölçümlerin sorgulandığı yöntemsel 

bir yeniden kurmadır. Popper, Viyana çevresinin uyguladığı ve bir dönem 

bilime hakim olan positivist akımın doğrulamacı yaklaşımı yerine, 

tümdengelim yönteminin öne çıktığı yanlışlamacı bir sistem önermektedir. Bu 

sistemde hem çürütmeye çalışmanın hem de eleştirinin başat bir rolü vardır. 

Eleştirinin belki de en önemli özelliği, bilgiyi kişisel kanılara değil, yönteme, 

tartışmaya ve fikir alış verişine bırakmasıdır.  

 

Geliştirdiği eleştirel akılcılık çözümlemesini bilimsel kuramlar 

açısından incelediğimizde, Popper, Karl Marx’ın Marksist ve Freud’un 

psikanalitik yaklaşımları ile Einstein’in bilime ve doğaya bakış açılarının 

birbirilerinden çok farklı olduklarını söylemektedir. İlk ikisi doğrulamacı, 

eleştiriye kapalı, test edilemez, bilimsellikten uzak dogmatik kuramlardır. 
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Einstein’in önermeleri ise test edilebilir, yanlışlamaya açık ve eleştirel 

yaklaşımlara izin veren bilimsel bir  yapıya sahiptir. Bilim insanını 

diğerlerinden ayıran bu eleştirel tutumdur (Corvi, 1997). Farklı alanlarda 

çalışan doğa bilimcileri ile yapılan bir çalışmada, tüm sonuçların %52’sini 

oluşturan ve araştırma denencelerine ters olarak ortaya çıkan sonuçların, 

araştırmacılar tarafından dikkate alındıkları ve nedenleri hakkında modeller 

yaratılmaya çalışıldığı bulunmuştur (Dunbar, 2000). Bu davranış örüntüsü, 

Popper’in bilim insanı için önerdiği “yanlışlayan bulgulara önem verilmesi” 

önerisine uygundur.   

 

Yöntembilim açısından bu derece önemli olan eleştirel akılcılılığın ya 

da günlük yaşamdaki yansıması olarak görebileceğimiz eleştirel düşünmenin 

karar verme ve problem çözme üzerinde olumlu bir etkisinin olması 

beklenmektedir. Sözü edilen eleştiri ve eleştirel düşünme çevremizde neler 

olup bittiğini anlamaya yönelik yapıcı bir çözümlemedir. Bu çözümleme 

sistemi, problemlerin tanımlanmasında ve herhangi bir amaca yönelik 

çalışmaların başlamasında, karar vermede ve geriye dönük 

değerlendirmelerde kullanılabilecek bir sistemdir (Chaffee, 1994). 

   

Zeka ölçümleri ile olumlu doğrusal ilişki gösteren eleştirel düşünme 

(Royalty, 1995), kendi düşüncemizi ve başkalarının fikirlerini daha iyi 

anlayabilmek ve düşünceleri açıklayabilme becerimizi geliştirmek için 

gerçekleştirilen etkin, örgütlü ve işlevsel bir bilişsel süreç olarak tanımlanabilir 

(Chaffee, 1994; Kökdemir 1999a). Bu sürecin en önemli özelliği, sonunda bir 
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yargıya ya da yoruma varılması gereken durumlarda ya da olgular arasındaki 

ilişkiler hakkında fikir yürütmek gerektiğinde neden sorusunun 

sorulabilmesidir. “Neden ?” sorusu bize sadece yanıtını bulmamız için 

sorulan bir soru değildir; bu soru aynı zamanda karşılaşılan yanıtlardaki 

nedensellik ilişkilerinin sorgulanmasını da sağlar. Örneğin, “Bütün rock 

müziği dinleyenler satanisttir” önermesinin, sınanabilmesi veya 

sorgulanabilmesi için “neden ?” sorusunun sorulmasına ihtiyaç vardır 

(Kökdemir, 1999b). “Neden?” sorusu, önermenin hem içinde barındırdığı hem 

de dışında kalan değişkenleri bulmamıza olanak sağlayabilir ve ancak bu 

yolla önermenin doğrulanması ya da yanlışlanması mümkün olabilir. Sadece 

öne sürülen önermenin doğrulanması da yeterli olmayacaktır; alternatif 

denencelerin sınanması ve Popper’in (1935) önerdiği gibi tümdengelimsel bir 

yöntem anlayışı doğruya yaklaşma (versimilutude) açısından gereklidir.  

 

Herhangi bir olaydan sonra yapılacak olan çıkarımların ve 

doğrulamacı yaklaşımın ne kadar yanıltıcı olabileceğini ve özellikle mistik 

“gerçekler” peşinde koşan kişiler tarafından nasıl kullanılabileceğini görmek 

için 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York kentindeki ikiz gökdelenlere 

yapılan saldırılardan sonra ortaya çıkan yorumlara bir göz atmak yeterlidir. 

Basında ve internet sitelerinde (örn; 

http://www.september11newscom/Mysteries2.htm ) saldırılarla 11 sayısı 

arasında bağlantılar kurulmuştur. Ancak 11 sayısının “gizemi” hakkındaki bu 

sözde kanıtları herhangi bir başka tarih içinde kullanmak mümkündür.  
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Örneğin, Kökdemir, Özgün ve Ergen (2002), benzer kanıtların 13 

sayısı için de bulunabileceğini, diğer bir deyişle saldırı 13 Eylül’de olsaydı bile 

sayıların gizemine inanan kişilerin bunları bulmakta zorluk çekmeyeceklerini 

göstemişlerdir. Tablo 1.1 11 Eylül’ün gizemine inananların kanıt olarak 

sundukları ilişkilerle eğer saldırı 13 Eylül’de olsaydı bulunabilecek ilişkileri 

göstermektedir. 

Tablo 1.1 New York’a düzenlenen saldırıların farklı iki tarih açısından 

ilişkilendirilmesi. 

Saldırı tarihi: 11 Eylül 2001 Saldırı tarihi: 13 Eylül 2001 

1. Saldırı tarihi: 11 /9: 1+1+19 = 11 

2. “September 11” yazısı 9 harf ve 2 

rakamdan oluşmaktadır: 9+2+ = 11 

3. 11 Eylül yılın 254. günüdür: 2+5+4 = 11 

4. 11 Eylül’den sonra yılın sonuna 111 gün 

kalmaktadır. 

5. “Nostradamus” 11 harften oluşmaktadır. 

6. “Afghanistan” 11 harften oluşmaktadır. 

7. “The Pentagon” 11 harften oluşmaktadır. 

8. Uçaklardan “Flight 11”de 92 kişi 

bulunuyordu: 9+2+=11 

9. Uçaklardan “Flight 175”de 65 kişi 

bulunuyordu: 6+5 = 11 

10. ABD’nin bağımsızlık günü: 4 

Temmuz’dur ve Temmuz yılın 7. ayıdır:  

4+7=11. 

1. 13 sayısı uğursuz olarak kabul edilir. 

2. 13 Eylül yılın 256. günüdür: 2+5+6+ = 13 

3. Pentagon’a çarpan uçağın numarası: 

UA175’dir; 1+7+5+=13 

4. Flight 77’de 58 yolcu vardı: 5+8+=13. 

5. İkiz kulelerde toplam 26 ülkeden çalışan 

vardı: 26 = 13+13 

6. İkiz kulelerde toplam 104 asansör vardı; 

104 = 13 x 8 

7. Usame Bin Ladin ailesinin 52. çocuğudur: 

52 =13 x 4 

8. Saddam Hüseyin’in adında 13 harf vardır. 

9. Usame Bin Ladin’in adında 13 harf vardır. 

10. İkiz kuleler 415 ve 417 metre 

yüksekliğindeydiler: 415+417=13 x 64 
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 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi sadece doğrulamaya yönelik, 

kanıtdan yoksun önermeler ve çıkarımlar hemen her durum için mümkün 

olabilmektedir. Bu nedenle, eleştirel düşünme olarak tanımlanan düşünme 

sürecinin sadece önerme sınama sisteminden farklı becerileri de içermesi 

gerekmektedir. 

Eleştirel düşünme sürecinin içerdiği beceriler arasında (1) kanıtlanmış 

gerçekler ve öne sürülen iddialar arasındaki farklılığı yakalayabilme, (2) elde 

edilen bilgilere ait kaynakların güvenirliklerini test edebilme, (3) ilişkisiz 

bilgileri kanıtlardan ayıklayabilme, (4) önyargı ve bilişsel hataların farkında 

olabilme, (5) tutarsız yargıların farkına varabilme, (6) etkili soru sorabilme, (7) 

sözlü ve yazılı dili etkili kullanabilme ve (8) bireyin kendi düşüncelerinin 

farkına vardığı üst biliş (metacognition) ve benzerleri vardır. Bu beceriler, 

eleştirel düşünme eğitiminin de temellerini oluşturmaktadır (Kökdemir, 2000). 

 

Braman (1999) eleştirel düşünme becerisinin sadece akademik 

ortamlarda değil sorun çözmeye yönelik her platformda önemli olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre, karşı tarafı anlamanın önemli bir kriter olduğu 

eleştirel düşünme özellikle politik sorunların barışçı çözümlerinde anahtar bir 

rol oynamaktadır. Önemli olan diğer insanlara ya da gruplara karşı bir 

üstünlük sağlamak ya da çatışmalardan yüksek karla çıkmak değildir. 

Eleştirel düşünmenin vurguladığı, sonucun sadece niceliği ya da niteliği değil 

belki de daha önemlisi bu sonuca ulaşılırken kullanılan yöntemlerdir 

(Lundquist, 1999).  
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Kişinin kendi yanlılıkları konusunda bilgili olması ve karşılaştığı 

durumun ya da karar vermesi gereken sorunun farklı yönlerini görebilme 

becerisi bu tür bir çatışma çözümü için önemlidir. Hoefler (1994), 1992 

yılında yaşanan körfez krizinin nedeninin eleştirel düşünme yoksunluğu 

olduğunu iddia etmektedir. Irak ve Kuveyt arasında yaşanan gerilimin, 

zamanın ABD başkanı George Bush tarafından “Bir Arap problemi” şeklinde 

sunulması, Saddam Hüseyin tarafından ABD’nin bu olaya karışmayacağı 

şeklinde algılanmış ve Irak ordusu Kuveyt’in sınırlarından içeriye girmiştir. 

Olayın nedeninin Hoefler’in söylediği kadar basit olup olmadığını test etmek 

mümkün değildir ancak algı farklılıklarının verilen kararlarda etkili olduğunu 

söylemek çok yanlış olmayacaktır. Eleştirel düşünmenin buradaki rolü algının 

tek boyutlu olmadığı; yorum, yargı ve kararların olayı inceleyen kişiden kişiye 

değişebileceği ve aynı olaya farklı açılardan bakılmasının da mümkün olduğu  

bilgisini bireye hatırlatmasıdır. Bu nedenle, eğitimcinin rolü de sadece 

benimsenen tek taraflı dogmatik bilgiyi bir doktrin biçiminde öğrenciye 

sunmaktansa altenatifleri göstermek olmalıdır (Paul, 1998).   

 

Daha pragmatik bir açıdan bakıldığında, 21. yüzyılın işletmelerinde ve 

organizasyonlarında çalıştırılmak için aranan kişilerin, artık sadece 

söylenenleri yapan değil, aksine eleştirel düşünme ve karar verme 

becerilerini kullanarak insiyatif alan kişiler olmaları istenmektedir. Celuch ve 

Slama’nın (1999) da belirttiği gibi işlevsiz bir düşünme sistemi sadece zaman 

ve enerji kaybına neden olmaz aynı zamanda hem birey hem de bireyin 

bulunduğu organizasyon açısından engellenmişlik duygusu yaratır. Eleştirel 

 49



düşünme modeline sahip bireylerin yetiştirilmesi için üniversite eğitimi 

sırasında alınan dersler hem içerik olarak yeniden düzenlenmeli hem de ilgili 

oldukları disipline yönelik problem çözme ve eleştirel düşünme 

uygulamalarından oluşmalıdır. Ancak bu tür bir eğitim sonucunda, soyutlama 

ve akıl yürütme becerisine sahip, sistemli düşünebilen, ölçüm ve 

karşılaştırma yapabilen, iletişim ve işbirliği becerisi yüksek bireyler 

yetiştirilebilir.  

  

1.5.1 Eleştirel Düşünme Eğitimi 

 

Eleştirel düşünme, günümüzde başarılı bir yaşamın sürdürülebilmesi 

için, sadece eğitimcilerin değil, kamu yönetiminde bulunan bürokratların ve 

genel olarak işverenlerin de önem verdiği bir düşünme biçimidir. Gibson’a 

(1995) göre, düşünme, nefes almak kadar doğaldır, ancak iyi düşünme 

kendiliğinden gerçekleşmez, bunun için eğitim gerekir. Eleştirel düşünme 

eğitiminin amaçları çok geniş olmakla birlikte, Cohen (1993) önermelerin 

incelenmesinin, kişinin kendisinin ve diğer insanların fikirlerinin olası 

etkilerinin gözden geçirilmesinin ve bireyin kendi düşünme sürecinde 

düşebileceği hata ve yanlılıkların farkında olmasının bu tür bir eğitimin temel 

amacını oluşturduğunu belirtmektedir. Bu özellikleri kazandırmak için 

Cohen’in (1993) önerisi, derslerde olayları tek bir bakış açısından anlatmak 

yerine, öğrencilerin farklı bakış açılarının neler olabileceğini görebilecekleri 

ve üzerinde düşünebilecekleri tartışma egzersizleri (debate topics) 

yaptırmaktadır. Bu egzersizler, örneğin psikolojiye giriş derslerinde, sadece 
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kuramların daha iyi anlaşılmasına değil aynı zamanda hem eğitimcinin ve 

hem de öğrencinin bu eğitimden doyum almasını sağlayan önemli bir 

faktördür (Kökdemir ve Demirutku, 2000). 

 

Özetle, eleştirel düşünme becerileri ile akademik performans arasında 

olumlu bir ilişkinin bulunması çok şaşırtıcı değildir. Daha da  önemlisi, 

eleştirel düşünme eğitiminin, süregelen eğitimin bir parçası olduğu 

durumlarda öğrenciler yalnızca akademik açıdan daha başarılı olmakla 

kalmamakta, aynı zamanda toplumsal olarak da daha olumlu, daha 

yardımsever davranmakta ve madde bağımlılığı oranları düşmektedir (Elias 

ve Kress, 1994). İster pragmatik sonuçları, ister yaşama olumlu katkıları 

nedeniyle olsun, öğrencilerin ufuklarını genişletebilmek amacıyla ortodoks 

eğitim yöntemleri yerine, eleştirel düşünme ağırlıklı ve daha öğrenci merkezli 

eğitim modellerinin uygulanması savunulmaktadır (Frost, 1997; Kökdemir, 

1999c). Bu eğitim modelinin etkilerini artırmak için internet kullanımı, 

konferanslar, çalışma grupları, akademik ve popüler dergilerin kullanımı gibi 

araçlardan faydalanılmaktadır.  

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1984 yılında Ulusal Eğitim Enstitüsü, 

eleştirel düşünme eğitiminin normal eğitimin bir parçası olması gerektiğine 

işaret etmiştir. Bu gereklilik uyarısı ile farklı dersler ve sistemlerle yapılan 

çalışmalarda, fazladan bir eleştirel düşünme eğitimi olmasa bile, psikoloji 

derslerinin kendi başına eleştirel düşünmeyi tetiklediği ve geliştirdiği ortaya 

çıkmıştır; yakın alan olarak kabul edilebilecek sosyoloji derslerinde ise bu tür 
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bir etkiye rastlanmamıştır (Gadzella ve Masten, 1998).  McBurney (1996) 

psikoloji derslerinin amacının öğrencilerin “birer psikolog gibi” düşünmelerini 

sağlamak olduğunu ve bunu yapabilmek için de eleştirel düşünme 

becerilerinin öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir.  

Bu kadar önemli görünmesine rağmen, öğretim elemanlarının gerekli 

değişimi yapmadaki zorlukları, sınıftaki öğrenci sayısının bu tür bir eğitime 

olanak vermemesi, ders kitaplarının eleştirel düşünme eğitimini 

desteklemekten uzak oluşu, akademik başarının daha çok çoktan seçmeli 

sınavlarla ölçülmeye çalışılması gibi nedenler eleştirel düşünme eğitiminin 

yürütülmesini engellemektedir (Haas ve Keeley, 1998). Eleştirel düşünme 

eğitiminin üniversitelerde başarıya ulaşabilmesi için ilk koşul tahmin 

edilebileceği gibi, güçlü bir yönetim desteğidir. Bu tür bir desteğin de 

yardımıyla ve Browne ve Meuti’ye (1999) göre özellikle genç öğretim 

elemanlarının katkısıyla, öğretimin temel amaç olduğu bir eğitim sistemi 

geliştirilebilir ve öğrencilerin eleştirel düşünme yapısı ve becerileri 

geliştirilebilir. 

 

Levy (1997), eleştirel düşünme eğitiminin ilk aşamasının dil eğitimi 

olması gerektiğini savunmaktadır. Çünkü tutum ve davranışlarımızla 

kullandığımız dil arasındaki ilişki tek yönlü değildir. Yalnızca tutum ve 

davranışlarımız kullandığımız dili etkilemez, kullandığımız dil de tutum ve 

davranışlarımızı etkiler; bu yüzden dil kullanımındaki hatalar önemlidir. Dil 

kullanımındaki hatalara bir örnek Barnum etkisidir. Barnum etkisi, herkes ya 

da her durum için geçerli olan bir yargının sanki sadece belirli bir kişi ya da 
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durum için özelmiş gibi kullanılmasıdır. “O akrep burcundan, aldatılmaya 

tahammülü yoktur” cümlesi tipik bir Barnum etkisi içermektedir. “Aldatılmaya 

tahammülünün olmaması” sadece bir burçtan olan kişilerin özelliği değil, 

doğal olarak insanların çoğunluğunun ortak özelliğidir. Astrologların sıklıkla 

kullandığı bu dil yapısı, burçları okuyan kişilere “doğru yazıyor” bilgisini ya da 

izlenimini vermektedir.  

Astroloji, numeroloji, UFOloji ve diğer sahte bilimlerin uyguladığı ve 

bireylere sunduğu düşünme sistemleri daha otomatik, hızlı ve tatmin edici 

olduğu için yavaş, zaman alıcı ve karmaşık bilimsel düşünme sistemlerine 

kıyasla daha çabuk kabul görmektedirler. Gündelik yaşamda olumsuz bir 

etkilerinin olmadığı iddia edilse de (Feyerabend, 1996), uzun vadede bir 

düşünme(me) alışkanlığı yarattığı için eleştirel düşünme eğitimi çerçevesinde 

mutlaka bilim – sahte bilim ayrımı da olmalı ve öğrencilere bu ikisini nasıl 

ayırt edebilecekleri hakkında  bilgiler verilmelidir (Batuhan, 1993; Sagan, 

1998; Lindeman, 1998).        

 

1.6 Çalışmanın Amacı 

 

Bu çalışmanın ilk amacı Türk üniversite öğrencilerinin belirsizlik 

durumlarında karar verirlerken kullandıkları çözüm yollarını araştırmaktır. 

Amerikan öğrencileri ile yapılan sayısız çalışma, bireylerin belirsizlik 

durumlarında karar verirlerken, kestirme yolları, matematiksel doğrulardan ya 

da istatistiksel – normatif cevaplardan daha fazla kullanıklarını saptamıştır 

(Connolly, Arkes ve Hammond, 2000; Goldstein ve Hogarth, 1997). Tversky 
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ve Kahneman (1986), rasyonel kuralları ön plana çıkaran ve “olması 

gerekeni” söyleyen normatif modellerle, kestirme yolların sıklıkla kullanıldığı 

ve “olanı gösteren” insan davranışları arasındaki farkın yaygın ve sistematik 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle, Türk deneklerin de rasyonel karar 

verme yöntemlerinden daha çok, kestirme yollar kullanmaları beklenmektedir. 

Bu beklenti çalışmanın birinci denencesidir. 

   

1. Denence :  Uluslararası çalışmalara paralel olarak Türk denekler 

belirsizlik durumlarında karar verirlerken istatistiksel yaklaşımların 

öngördüğünden daha fazla kestirme yol kullanmaktadırlar. 

 

 Sosyal yargı ve karar verme yazınında kestirme yolların kullanımı ile 

ilgili araştırmalar daha çok problemlerin sunumunu incelemektedir. Bireysel 

farklılıklar ise verilen problemlerle ilgili olarak bireylerin uzman olup 

olmamalarının ölçülmesiyle kısıtlı kalmıştır (Camerer ve Johnson, 1991). 

Önemli bir istisna olarak Bailey’in (1997) bir çalışması, bilişsel yapının ve 

özellikle bilme ihtiyacının karar verme mekanizmaları üzerinde etkili 

olduğunu, bu tür bir ihtiyaca sahip kişilerin karar vermeden önce daha çok 

zaman harcadıklarını, ancak verdikleri kararın doğruluğu hakkında herhangi 

bir ölçümün yapılmadığını göstermiştir. 

 

 Eleştirel düşünme, karar verme sürecini etkileyen önemli bir özellik 

olarak düşünülmektedir. Çünkü, gelen bilgilerin ne olduğuna dair bir 

çözümlemenin yapıldığı bir süreç olarak tanımlanan eleştirel düşünmenin 
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(Chaffee, 1994) , belirsizlik durumlarında da karşılaşılan farklı bilgileri 

yorumlama ve kullanma becerisi yaratması beklenmektedir (Kökdemir, 

1999a; 2000). Bu nedenle, eleştirel düşünme eğilimleri yüksek olan bireylerin 

belirsizlik durumlarında karar verirlerken kendilerine verilen bilgilerin daha 

fazlasını kullanmaları ve eleştirel düşünme eğilimi düşük olanlara kıyasla 

daha rasyonel karar verme yöntemlerini seçmeleri beklenmektedir. Bu 

beklenti çalışmanın ikinci denencesini oluşturmaktadır.         

2. Denence: Eleştirel düşünme kapasitesi daha yüksek olan denekler, 

eleştirel düşünme kapasitesi düşük olanlarla karşılaştırıldığında karar 

verirken daha rasyonel (istatistiksel modellere uygun)  davranmaktadırlar. 

 

 Son olarak, bu çalışmada eleştirel düşünme eğitiminin üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip 

etkilemediği araştırılmaktadır. Pek çok araştırmacı bu tür bir eğitimin, olumlu 

etkileri olduğunu belirtmektedir (Cohen, 1993; Frost, 1997; Gadzella ve 

Masten, 1998; Kökdemir ve Demirutku, 2000). Dolayısıyla çalışmanın üçüncü 

denencesi aşağıdaki gibi şekillenmiştir. 

     

3. Denence: Eleştirel düşünme yapısı eğitim yoluyla geliştirilebilir. 
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Bölüm II 

Yöntem 

 

2.1 Denekler 

 

Bu çalışmada, 1999 – 2000 öğretim yılı güz döneminde, Başkent 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan ve yaşları 17 – 24 

arasında değişen ( x = 18,98, s = 1.47), 193 birinci sınıf öğrencisi (101 kız, 92 

erkek) üzerinde çalışılmıştır. Deneklerin diğer karakteristik özellikleri Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2.1 Deneklerin karakteristik özellikleri.

 N % x s

Kız 101 52.33   Cinsiyet 

Erkek 92 47.67   

Yaş   18.98 1.47 

İşletme 54 28.0   

İktisat 32 16.6   

Siyaset  25 13.0   

Bölümler 

Turizm 47 24.4   

Klasik 51 26.4   

Kolej 65 33.7   

Fen 6 3.1   

Anadolu 25 13.0   

Meslek 2 1.0   

Mezun 

Oldukları 

Lise 

Diğer 9 4.7   
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Ölçümler sınıf ortamlarında yapıldığı için, bu çalışmaya katılan bütün 

öğrencilerin test materyallerine cevap vermesi sağlanmış ancak istatistiksel 

analizlerde, tekrar durumunda olan (birinci sınıfı ikinci kere okumak zorunda 

olan öğrenciler) ya da materyali eksik cevaplayan öğrenciler ilgili sorular için 

değerlendirme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle farklı problemlerle ilgili 

analizlerde kullanılan örneklem sayıları birbirinden farklıdır.  

 

2.2 Araçlar 

 

Araştırmaya katılan deneklere eleştirel düşünme eğilimlerini ölçmeye 

yarayan California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği’nin (The California 

Critical Thinking Disposition Inventory) (Facione, P.A., Facione, N.C., ve 

Giancarlo 1998) kısaltılmış Türkçe versiyonu (CCTDI – R) ve Karar Verme ve 

Problem Çözme Becerilerini  ölçmek amacıyla da 10 sorudan oluşan başka 

bir ölçek verilmiştir (bknz. Ek 1 ve Ek 2). 

 

2.2.1 Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Ölçeği 

 

Deneklerin karar verme ve problem çözme becerilerinde rasyonel 

modelleri kullanıp kullanmadıklarını test etmek amacıyla araştırmacı 

tarafından bir grup soru hazırlanmıştır (soru kağıdı formu için bknz. Ek 2).  

Kullanılan sorular sosyal yargı ve karar verme literatüründe sıkça kullanılan 

sorulardır (Örnekler için bknz.; Plous, 1993; Kahneman ve Tversky, 1996;  

Connolly, Arkes, ve Hammond, 2000)  Bu soruları kullanmanın amacı hem 
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bunların değişik hata olasılıklarını göstermeye izin vermeleri hem de Türk 

kültüründe hiç çalışılmamış olmaları nedeniyle denekler tarafından ilk defa 

karşılaşılmaları olasılığının yüksek olmasıdır . 

 

2.2.1.1 Problemlerin Tanımlamaları 

 

Bu araştırmada, karar verme ve sosyal yargı literatüründe kullanılan 

ve genellikle olasılık ve istatistik tabanlı akıl yürütme, belirsizlik durumlarında 

karar verme ve problem çözme becerilerini ölçmeye yarayan problemler 

kullanılmıştır. Aşağıda her bir problemin kısa bir literatür bilgisi ve hangi 

hatayı yansıttığı anlatılmıştır. 

 

1. Ayşe, 31 yaşında, bekar, konuşkan ve oldukça zeki birisidir. Felsefe 

bölümünden mezun olmuştur. Bir öğrenci olarak ayrımcılık ve sosyal adalet 

konularıyla yakından ilgilenmiş ve ayrıca nükleer santral karşıtı gösterilere 

katılmıştır. Lütfen aşağıdakiler arasından en olası seçeneği işaretleyin. 
 a. Ayşe bir bankacıdır. 
 b. Ayşe bir bankacıdır ve feminist gösterilerde aktiftir. 

 

Yukarıdaki problem, Tversky ve Kahneman’ın (1982) kullandığı 

problemin aynısıdır (tek fark Linda isminin Ayşe olarak değiştirilmiş 

olmasıdır). Tversky ve Kahneman’ın deneklerinin %86’sı b seçeneğinin doğru 

olduğunu belirtmişlerdir. Olasılık hesabı açısından bakıldığında iki olayın 

(bankacı ve feminist) aynı anda doğru olmaları olasılığı (ortak olasılık / 

conjoint probability), sadece birinin (bankacı) doğru olması olasılığından 

daha yüksek olamaz. Bu kurala rağmen denekler yanılmış ve araştırmacıların 

deyimiyle birleştirme hatası (conjunction fallacy) yapmışlardır.  
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2. Bir şehirde Lise 1. sınıf öğrencilerinin zeka puanları ortalamasının (IQ) 100 

olduğu bilinmektedir. Eğitim başarısı konusunda bir çalışma yapmak için 50 Lise 

birinci sınıf öğrencisini seçkisiz olarak seçtiğinizi varsayın. Test edilen ilk öğrencinin 

zeka puanı 150 olarak bulunuyor. Elinizdeki grubun ortalama zeka puanının kaç 

olduğunu tahmin edersiniz? 

Yukarıdaki problem de Tversky ve Kahneman (1971) tarafından 

kullanılmıştır. Küçük sayılar kanunu (law of small numbers) olarak 

isimlendirdikleri bu örnekte deneklerin önemli bir kısmı  ellerindeki grubun 

ortalama zeka bölümünü 100 olarak tahmin etmişlerdir. Aslında, doğru cevap 

101 olmalıdır. Çünkü elimizde sadece ilk çocuğun puanı vardır ve bu 150’dir. 

Geriye kalan çocukların 49 öğrenciden herbirinin zeka bölümü 100 olarak 

tahmin edilebileceğine göre, grubun toplam zeka bölümü 5050’dir 

(150+4900). Bu sayıyı da örneklemdeki birey sayısı olan 50’ye bölersek elde 

edeceğimiz sonuç 101 olacaktır. Genelde deneklerin yaptığı hata, ilk 

çocuğun ortalamadan çok yüksek olan 150’lik zeka bölümünün, puanları çok 

daha düşük olan grubun geri kalanları tarafından ortalamaya doğru çekileceği 

varsayımıdır. Diğer bir deyişle, denekler, örneklem ortalamasının evren 

ortalamasına eşit olacağı gibi bir kanıya varmaktadırlar ve bu kanılarını çok 

küçük bir örneklem söz konusu olduğunda bile geçerli saymaktadırlar. 

Dolaysıyla, bu problemin ortaya koyduğu şey, bu örneklem – evren ilişkisi 

modelinin deneklerin zihninde nasıl yansıdığıdır. 

 

 

 

 

3. Absinthe sizce ne olabilir? 
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a. Bir likör cinsi 
b. Volkanik bir kaya 
 
Tercihinizin doğru olduğundan ne kadar eminsiniz? %_______ 
 
 
 
Aşırı güven (overconfidence) yukarıdaki problemin araştırmaya 

çalıştığı bir eğilimdir. Araştırmalara göre, kişiler doğru cevapları bilmeseler 

bile karar vermeye zorlandıklarında %70’le %85 arasında değişen oranlarda 

verdikleri yanıtın doğruluğundan emin olduklarını söylemektedirler. Yukardaki 

örnek bu tür çalışmalarda kullanılan sorulardan sadece biridir (Fischhoff, 

Slovic ve Lichtenstein, 1977). Aslında alkollü bir içecek olmasına rağmen, 

Absinthe’ye volkanik kaya diyenler bile bu kararlarından büyük ölçüde emin 

olduklarını belirtebilmektedirler.  

 

4. Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  
a. Kesin olarak 125 milyon TL’lik kazanç. 
b.Yüzde 25 olasılıkla 500 milyon TL kazanma, yüzde 75 olasılıkla hiçbir şey 
kazanamama. 
 

 
 

 

5. Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  
a. Kesin olarak 375 milyon TL’lik kayıp. 
b. Yüzde 75 olasılıkla 500 milyon TL kaybetme, yüzde 25 olasılıkla hiçbir 
şey kaybetmeme 

 

Davranışsal ekonomi literatürünün ve karar verme kuramcılarının 

çalıştığı konulardan birisi de yukarıda bir örneği görülen çerçeve etkisidir 

(framing), (Slovic, Fischhoff ve Lichtenstein, 1982; Tversky ve Kahneman; 

1981,1986; Kühberger, 1998). Genel olarak bu problem çiftinin ölçtüğü şey, 

kişilerin karar verirken rakamsal bilgileri kullanıp kullamadıklarıdır. 
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Araştırmalara göre, “kazanç” ve “kayıp” gibi sözcükler nedeniyle kişiler 4. 

sorudaki gibi örneklerde a seçeneğini işaretlerken 5. Soruya benzer olanlarda 

b seçeneğini işaretlemektedirler. Diğer bir deyişle, “kazanç” söz konusu ise 

kesin bir kazancı tercih etmekte fakat sayısal oranın değişmemesine karşın 

“kayıp” durumunda riske girmeyi uygun bulmaktadırlar.  

 

6. Hilesiz bir para 3 kere havaya atılıyor ve üçünde de Tura geliyor. 

Dördüncü atış için 50 milyon TL bahse girdiğinizi düşünün, aşağıdakilerden 

hangisini şeçerdiniz? 
a. Tura 
b. Yazı 
c. Herhangi bir tercihim yok. 
 

 
 

Yukarıdaki örnek, küçük sayılar kanunun bir uzantısıdır. Tversky ve 

Kahneman (1971) bu soruyu deneklerine sorduklarında büyük bir çoğunluğu 

“Yazı” seçeneğini işaretlemişlerdir. İkinci sorudakine benzer olarak denekler 

3 turadan sonra artık yazı gelmesi gerektiğini düşünmektedirler. Tversky ve 

Kahneman bu hataya kumarbaz hatası (gambler’s fallacy) adını vermişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir grup psikolog, iş yaşamlarında başarılı olan 30 mühendis ve 70 avukat ile 

görüşmüşler ve onlara kişilik testleri uygulamışlardır. Bu bilgiler ışığında, 30 

mühendisten ve 70 avukattan oluşan bir gruptaki bireylere ilişkin olası 100 
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betimlemeden ikisi aşağıdadır. Her bir betimleme için sözü edilen kişinin yüzde kaç 

olasılıkla mühendis olabileceğini belirtiniz. 
a. Ali 45 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Genel olarak 
muhazafakar, dikkatli ve hırslıdır. Politik ve sosyal konulara hiç ilgisi yoktur 
ve boş zamanlarının çoğunu evde onarım yaparak, denizcilik ve 
matematiksel bilmeceler çözerek geçirir. 
 
Sizce Ali’nin mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 

  
b.  Ahmet 30 yaşındadır. Evli ve çocuksuzdur. Yüksek becerisi ve 
motivasyonu olan bir kişidir ve alanında oldukça başarılı olması 
beklenmektedir. Meslekdaşları tarafından oldukça sevilmektedir. 
 
Sizce Ahmet’in mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 
 

 

Yukarıdaki problem Kahneman ve Tversky (1973) tarafından 

kullanılmıştır. Özet olarak, denekler temel oranlar (base rates) yerine, 

avukatlığın ve mühendisliğin temsiledici (representative) özelliklerine işaret 

ettiğine inandıkları bilgileri kullanmak eğilimindedirler. Her iki koşuldaki öykü 

kahramanlarının temel oranlara göre mühendis olma olasılıkları %30 iken, 

özellikle birinci öyküdeki kahramanın kişilik özellikleri (dikkatli ve hırslı olması, 

matematiğe olan ilgisi, politikaya ilgisizliği ..vs) daha çok mühendisliği temsil 

edici özellikler olduğu için denekler bu kişinin mühendis olma olasılığını 

%30’ların çok üstünde tahmin etmişler ve %30’luk temel oranı gözardı 

etmişlerdir. 

 
Henüz yarım saat önce 5 milyon TL’ye satın aldığınız bir Milli Piyango Biletini, arkadaşınız, 
sizden 10 milyon TL ödeyerek satın almak isteseydi, yanıtınız ne olurdu? 
  
a.10 milyon TL’ye satardım 
b. Asla satmazdım. 

 

Yukarıdaki problem de basit bir olasılık problemidir. Bu tür bir sorunun 

aynısı  literatürde olmamakla birlikte, “şans” olasılığının abartılması olgusu 

insanlar arasında yeni değildir (Hooke, 1983). Bireyler talih oyunlarındaki 
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olasılığın çok düşük olduğunu bilmelerine karşın bir kere bu oyunun gereğini 

yerine getirdiklerinde, oyun tamamlanmadan davranışlarında bir değişikliğe 

gitmeyi reddetmektedirler (gelir etkisi - endowment effect). “Milli Piyango 

Bileti” sorusu bu eğilimi ölçmek için kullanılmıştır. 

 

Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme becerilerini 

ölçmek için kullanılan bu soruların hepsi bütün denekler için aynı kağıtta ve 

aynı sırada verilmiştir. Bu ölçeğin son iki maddesinde kişilerin kendi karar 

verme becerileri hakkındaki algıları ve söz konusu problemleri daha önce 

herhangi bir derste çözüp çözmedikleri sorulmuştur. 

 

2.3 İşlem 

 

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 

bulunan 4 bölüm (İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

Bölümü ve Turizm İşletmeciliği) öğrencileri öğrenimlerinin birinci yılında aynı 

ders programını takip etmekle yükümlüdürler (Başkent Üniversitesi Kataloğu, 

1999). Programdaki tek fark, yoğunluk nedeniyle öğrencilerin hemen hemen 

yarısı 1. dönem SIBU 103 - Sosyolojiye Giriş  dersini alırken, diğer yarısının 

SIBU 104 – Psikolojiye Giriş dersini alıyor olmalarıdır. Bu ayrım öğrencilerin 

herhangi bir becerisi üzerinden değil soyadı harf aralığı temel alınarak 

yapılmaktadır. Ancak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri ilk 

dönem SIBU 103 – Sosyoloji dersi almaktadırlar. Alınan diğer dersler; 

Matematik, İktisada Giriş, Uygarlık ve Bilim Tarihi, İngilizce ve Türkçe’dir. 
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Birinci sınıfta okuyan bütün öğrenciler bu dersleri almak zorundadırlar ve 

yönetmelik gereği daha fazla ders alamazlar.  

 

2.3.1 Kontrol Grubu (KG) 

 

Fakülte birinci sınıf öğrencilerinden SIBU 103 – Sosyolojiye Giriş dersi 

alanlar bu araştırmanın kontrol grubunu oluşturmaktadır. Ancak kontrol ve 

deneysel gruplar arasındaki benzerliği bozmamak amacıyla idari nedenlerle 

ilk dönem Sosyoloji dersi alan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 

öğrencileri (n=25) kontrol grubu dışında tutulmuştur. Toplam 2 grup ve 65 

öğrenciden (örneklemin %38.7’si) oluşan bu kontrol grubu standart ders 

programlarını takip etmiştir. Bu gruba herhangi bir eleştirel düşünme eğitimi 

verilmemiş ancak biri dönemin 2. haftasında diğeri de dönemin 13. 

haftasında (son haftadan 1 önceki hafta) olmak üzere iki kez CCTDI-T ve 

Karar Verme Problemleri ölçekleri doldurtulmuştur. Öğrencilerden yapılan 

bilimsel bir çalışmaya katkıda bulunmaları rica edilmiş ve katılımcılara toplam 

2 puan ödül (bonus) verilmiştir. Kontrol grubu için bu ödül puanlar Sosyoloji 

dersinden tutturdukları ortalamanın üstüne ek 2 puan anlamına gelmektedir. 

Kontrol grubu çalışmanın ve/veya ölçeklerin amacını ve dolayısıyla 

araştırmacının denenceleri hakkında bilgilendirilmemiştir.  

 

Facione, Facione ve Giancarlo’nun (1998) önerilerine uyularak 

CCTDI-T Eleştirel Düşünme Ölçeği birinci sırada verilmiş ve bu ölçekteki 

maddelere verilen cevaplar toplandıktan sonra Karar Verme Becerileri’ni 
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ölçen problemlerin cevaplandırılması istenmiştir. Toplam uygulama yaklaşık 

1 ders saati (50 dakika) sürmektedir. Uygulama her dersin kendi öğretim 

üyesi tarafından yapılmış ve deneklerden soruların başındaki açıklamaları 

dikkatle okuyarak ve mümkünse her soruya cevap vererek anketleri 

yanıtlamaları istenmiştir. Uygulama sırasında uygulamacıların başka bir 

müdahalesi olmamıştır. 

 

2.3.2 Deneysel Grup (DG) 

 

  Kontrol grubu için uygulanan prosedürün tamamı deneysel grup için 

de geçerlidir. Deneysel grup örneklemin %53.4’ünü (n = 103) oluşturmaktadır 

ve kontrol grubundan farklı olarak SIBU 103 - Sosyolojiye Giriş dersi yerine, 

SIBU 104 – Psikolojiye Giriş dersini almaktadır ve toplam 3 sınıftan oluşan bu 

gruba bu ders araştırmacının kendisi tarafından verilmiştir. 

 

Deneysel grup kontrol grubundan farklı olarak dönem boyunca 

eleştirel düşünme eğitimi almıştır. Bu eğitim beraber yürüyen 2 bölümde 

verilmiştir: 

 

1. Genel Eleştirel Düşünme Eğitimi: Psikoloji eğitiminin kendi başına 

eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yaradığı belirlenmiş olmakla 

birlikte (Gadzella ve Masten, 1998), bu etkiyi daha da güçlendirmek için bu 

bölümde dönemin 2. haftasından başlayarak Levy’nin (1997) kitabındaki 

eleştirel düşünme egzersizlerini içeren ilk 14 bölüm kullanılmıştır. Bu 14 
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bölümün ilk 9’u dil kullanımından kaynaklanan ve temel olarak soyut-somut 

kavramları ayrımı, aralıklı ve sürekli değişkenler arasındaki farklar ve 

tanımlama / betimleme hataları gibi kelimelerin kavramsal kullanımlarında 

karşılaşılan zorlukları ve hataları anlatan bölümdür. Geri kalan 5 bölüm ise 

ilişkisellik ve nedensellik ayrımı hakkında bilgiler veren bölümdür. Levy 

(1997) kitabının geriye kalan bölümlerini (toplam 15 bölüm) karar verme ve 

sosyal yargıdaki hatalara ayırdığı için kitabın bu bölümleri kullanılmamıştır. 

Bu kitap Türkiye’de satışta olmadığı için ve kitapla ilgili referans bilgileri 

öğrencilere duyurulmadığından herhangi bir öğrencinin bu kitabı temin etme 

olasılığının çok düşük olduğu düşünülmüştür.  

 

Eğitim dönemin 2. haftasından itibaren toplam 10 hafta sürdürülmüş 

ve bu eğitim için 3 saatlik her dersin son saati (3. saat) kullanılmıştır.  

 

2. Psikoloji Eğitimi ve Eleştirel Düşünme: Bütün dönem boyunca 

öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla Halonen 

(1995) ve McBurney (1996) tarafından psikolojiye giriş derslerinde 

kullanılmak üzere önerilen çeşitli egzersizlerin yer aldığı kitaplar 

kullanılmıştır. Bu kitaplardaki egzersizlerin bir kısmı sınıf içinde yapılırken bir 

kısmı da ev ödevi olarak verilmiştir. Örneğin, sıklıkla kullanılan ödev 

sistemlerinden birisi tartışma konuları (debate topics) egzersizleridir. Bu 

çalışmalarda öğrencilere herhangi bir konunun iki uç noktasında bulunan 

kişilerin savlarını düşünmeleri, bunu yazıya dökmeleri ve son olarak kendi 
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düşüncelerini belirtmeleri istenmektedir. Bu egzersizin amacı öğrencilere 

birbirine karşıt fikirlerin tezlerini yakalayabilme becerisi kazandırmaktır.  

 

Doğal olarak deneysel gruptaki öğrenciler eleştirel düşünme eğitimi 

aldıklarını biliyorlardı ama bu eğitim modeliyle ilgili bir çalışma yapıldığını ve 

kendilerinin de bu çalışmanın denekleri oldukları hakkında fikir sahibi 

değillerdi. Kontrol grubunda olduğu gibi deneysel gruba da 2. ve 13. 

haftalarda olmak üzere iki kez CCTDI-T ve Karar Verme Becerileri ölçekleri 

verilmiş ve deneysel gruptaki öğrenciler de bu katılım için Psikolojiye Giriş 

dersi toplam puanına eklenmek üzere 2 puanlık ödül almışlardır. Çalışma 

fakülte yönetiminin bilgisi dahilinde ve onayıyla yapılmıştır. Fakülte desteğinin 

eleştirel düşünme eğitiminin en önemli şartlarından bir olduğunu öne süren 

araştırmacılar, bu tür bir desteğin en az programın kendisi kadar önemli 

olduğunu belirtmektedirler (Browne ve Meuti, 1999). 

 

Sonuç olarak kontrol grubu ile deneysel grup arasında iki önemli fark 

ortaya çıkmaktadır: (1) kontrol grubu sosyolojiye giriş dersi alırken deneysel 

grup psikolojiye giriş dersi almıştır ve (2) kontrol grubundan farklı olarak 

deneysel grupta yer alan öğrenciler sistematik olarak eleştirel düşünme 

eğitminden geçirilmişlerdir. Kontrol grubu ve deneysel grupların 

kullanılmasının amacı eleştirel düşünme yapısının eğitim yoluyla 

değişmesinin olası olup olmadığını sınamaktır. Eleştirel düşünme ve problem 

çözme becerisi arasındaki ilişkiyi açıklamak için her iki grup da dönemin ilk 

haftasında ortak ölçüme tabi tutulmuşlardır. Her iki gruptaki öğrenciler, 
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İşletme, İktisat ve Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencileridir ve hangi grupta 

olacakları soyadlarının alfabetik sırasına göre belirlenmiştir.  

 

2.4 California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin  

Türkçe’ye Uyarlaması 

 

2.4.1 California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (The California Critical 

Thinking Disposition Inventory) (CCTDI) 

 

Bu ölçek 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin düzenlediği Delphi 

projesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ölçeğin kuramsal olarak 

belirlenmiş ve psikometrik olarak da test edilmiş 7 alt ölçeği bulunmaktadır 

ancak eleştirel düşünme eğilimini belirlemek amacıyla bu ölçeklerin 

toplamından oluşan puanlama sistemi kullanılmaktadır (Facione, Facione, ve 

Giancarlo 1998). Bu alt ölçekler bu çalışmada ayrı ayrı değerlendirme 

amacıyla kullanılmamış olmakla birlikte, bir bütün olarak ölçeğin daha iyi 

anlaşılabilmesi için ölçeğin orjinal boyutları aşağıda anlatılmışlardır. 

 

Doğruyu Arama Alt Ölçeği (Truth-seeking): Bu alt ölçek, alternatifleri 

ya da birbirinden farklı düşünceleri değerlendirme eğilimini ölçmektedir. Bu 

alt ölçekten yüksek puan alma kişinin gerçeği arama eğiliminin, soru sorma 

becerisinin, kendi düşüncesine ters veriler söz konusu olduğunda bile nesnel 

davranma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Toplam 12 soru 

doğruyu arama boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. “Birbirleriyle çelişen 
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bakış açıları arasında tercih yapmak hiç bir zaman kolay değildir” [no: 5], bu 

alt ölçeğin ilk maddesidir. 

 

Açık Fikirlilik Alt Ölçeği (Open-mindedness):  Açık fikirlilik, kişinin farklı 

yaklaşımlara karşı hoşgörüsünü ve kendi hatalarına karşı duyarlı olmasını 

ifade etmektedir. Açık fikirlilikteki temel mantık bireyin karar verirken sadece 

kendi düşüncelerine değil karşısandakilerin görüş ve düşüncelerine de dikkat 

etmesidir. Yüksek puan kişinin bu bakımlardan daha iyi durumda olduğuna 

işaret eder. Toplam 12 soru açık fikirlilik boyutunu ölçmek için 

kullanılmaktadır. “Tüm seçenekleri göz önünde bulundurmak benim 

karşılayamayacağım bir lükstür” [no: 1], bu alt ölçeğin ilk maddesidir. 

 

Analitiklik Alt Ölçeği (Analyticity): Analitiklik, potansiyel olarak sorun 

çıkabilecek durumlara karşı dikkatli olma ve zor problemler karşısında bile 

akıl yürütme ve nesnel kanıt kullanma eğilimini ifade eder. Yüksek puanlar bu 

eğilimin de yüksek olduğunu göstermektedir. Toplam 11 soru analitiklik 

boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. “İnsanların iyi bir düşünceyi savunmak 

için zayıf fikirlere güvenmeleri beni rahatsız eder” [no: 6], bu alt ölçeğin ilk 

maddesidir. 

 

Sistematiklik Alt Ölçeği (Systematicity): Sistematiklik, örgütlü, planlı ve 

dikkatli araştırma eğilimidir. Kaotik bir akıl yürütme davranışı yerine bilgiye 

dayalı ve belirli bir prosedür izleyen bir karar verme stratejisi kullanma eğilimi 

demektir. Yüksek puanlar daha sistematik, dikkatli ve örgütlü düşünme 
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eğilimini göstermektedir. Toplam 11 soru Sistematiklik boyutunu ölçmek için 

kullanılmaktadır. “Sorunum dikkatimin kolay dağılmasıdır” [no: 4], bu alt 

ölçeğin ilk maddesidir. 

 

Kendine Güven Alt Ölçeği (Self-confidence):  Kendine güven, adından 

da anlaşıldığı gibi kişinin kendi akıl yürütme süreçlerine duyduğu güveni 

yansıtır. Yüksek puanlar bu güvenin yüksek olduğuna işaret eder. Toplam 10 

soru kendine güven boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. “Büyük bir netlikle 

düşünebilmekten gurur duyuyorum” [no: 10], bu alt ölçeğin ilk maddesidir. 

 

Meraklılık Alt Ölçeği (Inquisitiveness):   Meraklılık ya da entelektüel 

meraklılık, herhangi bir kazanç ya da çıkar beklentisi olmaksızın kişinin bilgi 

edinme ve yeni şeyler öğrenme eğilimini yansıtmaktadır. Yüksek puanlar bu 

eğilimin yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Toplam 10 soru meraklılık 

boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. “Bütün hayatım boyunca yeni şeyler 

çalışmak harika olurdu” [no: 10], bu alt ölçeğin ilk maddesidir. 

 

Olgunluk Alt Ölçeği (Maturity): Olgunluk, zihinsel olgunluk ve bilişsel 

gelişim olarak tanımlanmaktadır. Bu ölçekten alınan puanlar yükseldikçe 

bireyin olgunluk düzeyinin de yükseldiği varsayılmaktadır. Toplam 10 soru 

olgunluk boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. “Bir fikir için en iyi düşünce, o 

an onun hakkında hissettiklerinizdir.” [no: 1], bu alt ölçeğin ilk maddesidir. 
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Yukarıda alt boyutları anlatılan CCTDI, eleştirel düşünme literatürü 

yardımıyla ortaya çıkmış kuramsal alt yapısı zengin bir ölçektir. Kullanılan 

tümdengelim yöntemi, ölçeğin – diğer niceliksel ölçeklerde olduğu gibi – 

önemli bir avantajıdır ve bu çalışmada kullanılmasının önemli bir nedeni de 

ölçeğin bu apriori (öncül olma) özelliğidir, (tümdengelim yönteminin 

avantajları için bknz., Popper, 1935).  

 

CCTDI’ın benzer eleştirel düşünme ölçeklerinden farklı olarak 

(örneğin, Watson – Glaser Eleştirel Düşünme Becerileri Ölçeği;) bir beceriyi 

ölçmek için değil, kişinin eleştirel düşünme eğilimini ya da daha kapsamlı bir 

deyimle eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktdır. 

CCTDI toplam puanı, aynı zamanda, eleştirel düşünme eğilimi ve/veya 

becerisini geliştirme amacıyla hazırlanan  eğitim programlarının geçerliği için 

de kullanılmaktadır. Ölçeğin bu ikinci önemli özelliği de bu çalışmanın, 

“eleştirel düşünme yapısı eğitim yoluyla geliştirilebilir ve bu eğitim eğitmenin 

kim olduğundan bağımsızdır” şeklinde belirtilen üçüncü denencesini 

sınamak açısından oldukça uygun düşmektedir. 

 

2.4.2 CCTDI Ölçeğinin Türkçe’ye Çevirisi 

 

Ölçek toplam 75 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler, Likert tipi, eşit 

aralıklı, altı bölümlü küçük ölçekler kullanılarak değerlendirildiğinden ölçekle 

birlikte kullanılan bir yanıt sayfası da bulunmaktadır.  
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Orjinali İngilizce olan CCTDI’nin ana dili Türkçe olan deneklerde 

kullanılabilmesi amacıyla önce sadece doktora çalışmasında kullanılmak 

üzere Türkçe’ye çeviri izni alınmış ve daha sonra orjinal metin, biri 

araştırmacının kendisi, üçü uzman psikolog, üçü psikolog  ve biri de 

mütercim tercümanlık bölümü öğretim görevlisi olmak üzere toplam sekiz kişi 

tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.  Türkçeye çevrilen maddelerin hemen 

hemen hiçbirinde uyuşmazlık çıkmamış fakat küçük farklılıklar, özellikle 

profesyonel tercümanın önerileri doğrultusunda, yeniden yapılandırılmıştır. 

 

2.4.3 CCTDI Ölçeğinin Faktör (Bileşen) Yapısı 

 

Facione, Facione, ve Giancarlo (1998), California Eleştirel Düşünme 

Eğilimi Ölçeğinin, kuramsal bir tabana oturduğunu ve bu nedenle faktör 

yapısını araştırmaya yönelik çalışmalarda, aynı maddenin birden fazla 

boyutta görünebileceğine işaret etmişlerdir. Bu durum, eleştirel düşünme 

eğilimi toplam puan olarak hesaplandığı için uygulamada herhangi bir sorun 

yaratmamaktadır. Ancak, farklı kültürler söz konusu olduğunda hem faktör 

yapısının hem de tek tek maddelerin farklılaşması mümkündür. Örneğin, 

ölçeğin Çince uyarlamasında sadece doğruyu arama, açık fikirlilik, 

sistematiklik ve olgunluk boyutlarının yapı geçerliği olduğu; diğer boyutlarda 

ise bazı maddelerin çıkartılması gerektiği bulunmuştur (Yeh, 2002). Genel 

olarak, batı ve doğu kültürlerinde farklı bilişsel mekanizmaların varolduğu 

dikkate alınırsa (Nisbett, Peng, Choi ve Norenzayan, 2001), bilişsel bir eğilimi 

ölçen California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin, farklı kültürlerde madde 
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ve boyut temelinde farklılaşması beklenen bir sonuçtur. Karar verme süreçleri 

ile arasındaki ilişkiyi bulmak için tasarlanan bu çalışmada, ölçeğin toplam 

puanı kullanılacak olmasına rağmen, maddelerin ve boyutların Türk 

katılımcılardan oluşan bir örneklemde ilk defa kullanılacak olması nedeniyle, 

farklı boyutların olup olmadığını ve maddelerin tamamının kullanılıp 

kullanılamayacağını saptamak amacıyla katılımcılardan, Türkçeleştirilen 75 

maddelik ölçeği kendi görüşleri doğrultusunda “tamamen katılıyorum”dan “hiç 

katılmıyorum”a kadar uzanan altı bölümlü bir ölçekçik üzerinde 

değerlendirmeleri istenmiştir.  

 

2.4.4 Denekler ve İşlem 

 Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan ve 

yaşları 17 – 28 arasında değişen ( X = 20.08, s = 1.80) 913 öğrenciye (468 

kız, 445 erkek) içinde California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin de 

bulunduğu bir ölçek bataryası verilmiştir. Fakülte öğrencilerinin farklı 

durumlardaki duygu, düşünce ve tutumlarını belirlemeye yönelik bu batarya 

toplam 20 ölçekten oluşmaktadır. California Eleştirel Düşünme Eğilimi 

Ölçeğinin sunum ve değerlendirme kurallarına uygun olarak, CCTDI bu 

bataryanın ilk ölçeği olarak katılımcılara sunulmuştur.  
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Bölüm III 

Bulgular 

 

3.1 California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin  

Türkçe Uyarlaması 

 

3.1.1 CCTDI’nin Açımlayıcı Faktör Yapısı 

 

California Eleştirel Düşünme Ölçeğinin faktör yapısını belirlemek 

amacıyla temel bileşenler analizi yapılmıştır (principal component analysis). 

Facione, Facione, ve Giancarlo (1998), söz konusu ölçeğin, kuramsal bir 

tabana oturduğunu ancak faktör yapısını araştırmaya yönelik çalışmalarda, 

aynı maddenin birden fazla boyutta görünebileceğine dikkat çekmişlerdir. Bu 

nedenle Türk katılımcıların verdikleri cevaplardan elde edilebilecek görgül 

faktörlerin neler olabileceğini anlamak için temel bileşenler analizi (TBA) 

daha uygun bir seçenektir. Bunun nedeni, TBA’nın, verinin görgül yapısı 

hakkında bilgi vermesi ve mümkün olan en az bileşen sayısı ile en yüksek 

varyansın yakalanması için kullanılabilinmesidir (Tabachnick ve Fidell, 2001). 

Maddelerin birden fazla bileşen altında görünme olasılığını en aza 

indirgemek için de maddelere değil faktörlere önem veren varimaks eksen 

döndürme işlemi yapılmıştır.  
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TBA’dan önce ölçekteki maddelerin tümünün madde – toplam puan 

korelasyonlarına bakılmış ve korelasyon katsayısı .20 ya da daha yukarı olan 

maddeler analize sokulmuştur. Bu tür bir ayarlamanın nedeni CCTDI 

ölçeğinin araştırmalarda toplam puan olarak kullanılması ve bu çalışmada da 

–faktör yapısının incelenmiş olmasına karşın – yine de toplam puan olarak 

analizlere sokulacak olmasıdır. Korelasyon katsayısının kesme noktası 

olarak .20 alınmasının nedeni, .20’lik korelasyon altında kalan değerlerin etki 

büyüklüklerinin oldukça küçük olmasıdır (Cohen, 1988).  

 

Madde – toplam puan korelasyon analizi sonucunda toplam 19 

maddenin korelasyon katsayılarının kesme noktasından düşük olduğu 

bulunmuştur (Tablo 3.1’de bu maddeler ve korelasyon değerleri 

görülmektedir). Korelasyon katsayıları .20’den düşük olan maddelerin, 5’i 

Açık Fikirlilik (8, 13, 41, 24, 25), 5 tanesi Olgunluk (3, 7, 11, 14, 71), 4’ü 

Doğruyu Arama (5, 19, 72, 75), 4’ü Sistematiklik (4, 17, 29, 68) ve 1’i (42) de 

Analitiklik alt ölçeklerindendir. 
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Tablo 3.1 Madde  - toplam puan korelasyon katsayısı .20’den düşük 

olan maddeler.

Madde  
(Parantez içindeki sayılar o maddenin ölçek üzerindeki sırasını belirtmektedir) 

 
r 

(3) Bir fikir için en iyi düşünce, o an onun hakkında hissettiklerinizdir. .16 
(4) Sorunum dikkatimin kolay dağılmasıdır. .18 
(5) Birbirleriyle çelişen bakış açıları arasında tercih yapmak asla kolay değildir. .18 
(7) İnsanların iyi bir düşünceyi savunmak için zayıf fikirlere güvenmeleri beni rahatsız eder. .12 
(8) Farkında olmadığım önyargılara sahip olabileceğim fikri beni kaygılandırır. .04 
(11) Pek çok şey hakkındaki gerçekleri hiçbir zaman doğru olarak öğrenemeyiz. .09 
(13) Erkekler ve kadınlar eşit derecede mantıklıdırlar. .08 
(14) Tavsiye, tamamen, karşılığında ödediğin bedel kadar değerlidir. .12 
(17) Hiç bir şey çözmeden sorunlarım hakkında saatlerce konuşabilirim. .18 
(19) Kanıtlar benim aleyhime olsa da, inandıklarıma sıkı sıkıya bağlı kalırım. .10 
(24) Doğru ve yanlış söz konusu olduğunda, açık fikirliliğin sınırları vardır. .08 
(29) Bankalar, cari hesapları çok daha kolay anlaşılır hale getirmelidirler. .03 
(41) Daha az yargılayıcı olmaya çalışıyorum. .12 
(42) Kendimi sık sık başka insanların fikirlerini değerlendirirken bulurum. .10 
(45) Fikirlerimi savunmaya zorlanmamalıyım. .01 
(68) Bir problem üstünde çalışmak zorundaysam diğer şeyleri kafamdan çıkarabilirim. .18 
(71) Güçlü kişiler doğru cevabı belirler. .18 
(72) Pek çok soruya hangi standartların uygulandığını bilmek imkansızdır. .18 
(75) İnsanların benimle aynı fikirde olmalarını  sağlamak için işe yarayabilecek her türlü 
sebebi gösterebilirim. 

.06 

 

Çıkartılan maddelerin alt ölçeklere eşit dağılmamış olması, o 

faktörlerin temsilediciliği açısından sorun olarak görülebilir ancak toplam 

puan açısından bakıldığında söz konusu maddelerin bir bütün olarak Eleştirel 

Düşünme Eğilimini de yeterince temsil etmediği açıktır. Temel bileşenler 

analizi hem toplam 75 madde ile hem de yukarıda belirtilen 19 maddeyi 

çıkartıktan sonra geriye kalan 56 madde ile yapılmış ve sonuçlar 

karşılaştırılmıştır. 

 

CCTDI’nin faktör yapısını belirlemek amacıyla temel bileşenler analizi 

yapılmış ve 12 faktör ortaya çıkmıştır, ancak yığın grafiği (scree plot) 

incelendiğinde görgül olarak 6 faktörün daha anlamlı olacağı düşünülmüştür. 
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Hem 6 faktörün2 hem de ölçeğin orjinaline uygun olarak 7 faktörün 

öngörüldüğü yeni analizler yapılmıştır. Yorumlama açısından 6 faktörlü 

çözümün daha net olduğu görüldüğü için bu çözüm tercih edilmiştir. Elde 

edilen faktörlerin açıkladığı toplam varyans % 36.13’dür.  

 

Faktörlere giren maddeleri belirlemek için faktör yükü .32 olarak 

alınmıştır3, bu işlemler sonucunda farklı faktörler altında toplam 51 madde 

ortaya çıkmıştır. Geriye kalan 5 madde ise faktörlerde.32 ya da daha yüksek 

bir yükleme değeri almadığından herhangi bir faktöre yerleştirilmemiştir. 

Sonuçlar Tablo 3.2’de gösterilmiştir. Daha önce analiz dışı bırakılan 19 

madde de ilave edilerek yeniden yapılan temel bileşenler analizinde ise elde 

edilen sonuçlar yorumlama ve faktör yapısı açısından karışık olduğundan, 51 

maddelik yapının daha temsiledici olduğu düşünülmüştür ve bundan sonra 

temizlenmiş maddelerle yapılan analizler dikkate alınacaktır.  

 

 

 

 

 

Tablo 3.2 CCTDI maddelerine ait madde – toplam korelasyonları ile 

temel bileşen analizi sonuçları. 

 

                                                 
2 Temel bileşenler analizi sonucunda ortaya çıkanlar aslında bileşen olarak tanımlanırlar. Ancak, 
burada, sonuçların yorumlanmasında daha sık karşılaşılan faktör kelimesi kullanılmaktadır.   
3 .32 değeri madde ve o maddenin içine bulunduğu faktörle ortak varyansının %10 olduğuna işaret 
etmektedir (ortak varyans  = .322). Bu değerin altındaki faktör katsayıları oldukça zayıf bir lişkiyi 
temsil ettikleri için değerlendirme dışı bırakılmıştır (Tabachnick ve Fidel, 2001). 
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Madde  
(Parantez içindeki sayılar o maddenin ölçek üzerindeki sırasını 

belirtmektedir) 
 

r F1 F2 F3 F4 F5 F6 

1. Tüm hayatım boyunca yeni şeyler çalışmak harika olurdu  .27   .40    
2. İnsanların iyi bir düşünceyi savunmak için zayıf fikirlere güvenmeleri 

beni rahatsız eder. .21 .37      

3. Cevap vermeye kalkışmadan önce, her zaman soruya odaklanırım. .34 .61      
4. Büyük bir netlikle düşünebilmekten gurur duyuyorum. .25      .43 
5. Dört lehte, bir aleyhte görüş varsa, lehte olan dört görüşe katılırım. .25  .56     
6. Pek çok üniversite dersi ilginç değildir ve almaya değmez. .32     .56  
7. Sadece ezberi değil düşünmeyi gerektiren sınavlar benim için daha 

iyidir. .33  .37     

8. Diğer insanlar entelektüel merakımı ve araştırıcı kişiliğimi takdir 
ederler. .36   .48 .42   

9. Mantıklıymış gibi davranıyorum, ama değilim. .42      .54 
10. Düşüncelerimi düzenlemek benim için kolaydır. .32      .56 
11. Ben dahil herkes kendi çıkarı için tartışır. .20     .36  
12. Kişisel harcamalarımın dikkatlice kaydını tutmak benim için önemlidir. .20 .37      
13. Büyük bir kararla yüzyüze geldiğimde, ilk önce, toplayabileceğim tüm 

bilgileri toplarım. .41 .51      

14. Kurallara uygun biçimde karar verdiğim için, arkadaşlarım karar 
vermek için bana danışırlar. .31    .69   

15. Açık fikirli olmak neyin doğru olup olmadığını bilmemek demektir. .35  .46     
16. Diğer insanları çeşitli konularda neler düşündüklerini anlamak benim 

için önemlidir. .32 .57      

17. İnandıklarımın tümü için dayanaklarım olmalı. .36 .54      
18. Okumak, mümkün olduğunca, kaçtığım bir şeydir. .39  .33     
19. İnsanlar çok acele karar verdiğimi söylerler. .38     .33 .36 
20. Üniversitedeki zorunlu dersler vakit kaybıdır. .43     .58  
21. Gerçekten çok karmaşık bir şeyle uğraşmak zorunda kaldığımda 

benim için panik zamanıdır. .31      .49 

22. Yabancılar sürekli kendi kültürlerini anlamaya uğraşacaklarına, bizim 
kültürümüzü çalışmalılar. .26  .38     

23. İnsanlar benim karar vermeyi oyaladığımı düşünürler. .34  .32    .35 
24. İnsanların, bir başkasının fikrine karşı çıkacaklarsa, nedenlere ihtiyacı 

vardır.  .27 .60      

25. Kendi fikirlerimi tartışırken tarafısız olmam imkansızdır. .23     .36  
26. Ortaya yaratıcı seçenekler koyabilmekten gurur duyarım. .35 .38 .32     
27. Neye inanmak istiyorsam ona inanırım. .20     .50  
28. Zor problemleri çözmek için uğraşmayı sürdürmek o kadar da önemli 

değildir. .48     .36  

29. Diğerleri, kararların uygulanmasında mantıklı standartların 
belirlenmesi için bana başvurular. .27    .74   

30. Zorlayıcı şeyler öğrenmeye istekliyimdir. .41   .62    
31. Yabancıların ne düşündüklerini anlamaya çalışmak oldukça 

anlamlıdır. .26   .48    

32. Meraklı olmam en güçlü yanlarımdan birisidir. .26   .61    
33. Görüşlerimi destekleyecek gerçekleri ararım, desteklemeyenleri değil. .24  .45     
34. Karmaşık problemleri çözmeye çalışmak eğlencelidir. .38   .61    
35. Diğerlerinin düşüncelerini anlama yeteneğimden dolayı takdir edilirim. .30    .53   
36. Benzetmeler ve anolojiler ancak otoyol üzerindeki tekneler kadar 

yararlıdır. .32  .50     

37. Beni mantıklı olarak tanımlayabilirsiniz. .43 .40      
38. Her şeyin nasıl işlediğini anlamaya çalışmaktan gerçekten hoşlanırım. .44 .36  .52    
39. İşler zorlaştığında, diğerleri problem üstünde çalışmayı sürdürmemi 

isterler. .24   .35 .33   

40. Elimizdeki sorun hakkında açık bir fikir edinmek ilk önceliklidir. .37 .59      
41. Çelişkili konulardaki fikrim genellikle en son konuştuğum kişiye 

bağlıdır. .39  .57     

42. Konu ne hakkında olursa olsun daha fazla öğrenmeye hevesliyimdir. .34   .58    
43. Sorunları çözmenin en iyi yolu, cevabı başkasından istemektir. .44  .54     
44. Karmaşık problemlere düzenli yaklaşımımla tanınırım. .40    .61  .32 
45. Farklı dünya görüşlerine karşı açık fikirli olmak, insanların 

düşündüğünden daha az önemlidir. .42  .42     

46. Öğrenebileceğin her şeyi öğren, ne zaman işe yarayacağını 
bilemezsin. .28 .39  .34    

47. Her şey göründüğü gibidir. .33  .54     
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48. Diğer insanlar, sorunun ne zaman çözümleneceği kararını bana 
bırakırlar. .20    .53   

49. Ne düşündüğümü biliyorum, o zaman neden seçenekleri 
değerlendiriyor gibi davranayım. .25     .49  

50. Diğerleri kendi fikirlerini ortaya koyarlar ama benim onları duymaya 
ihtiyacım yok. .50 .44 .40   .38  

51. Karmaşık problemlerin çözümüne yönelik düzenli planlar geliştirmede 
iyiyimdir. .41   .39 .48  .35 

 

3.1.2 CCTDI’nin Yeni Faktör Tanımları ve Güvenirlik Katsayıları 

 

 Toplam 51 maddeye indirgenen CCTDI ölçeğini oluşturan faktörler ve 

bu faktörlerin altında yer alan maddeler incelendiğinde ortaya çıkan faktör 

yapısı orjinal ölçekten çok farklı değildir. Ancak bazı maddelerin faktörler 

arasında yer değiştirdiği ve iki faktörün (Açık Fikirlilik ve Olgunluk) birleştiği 

görülmektedir. Aşağıda yeni şekillenen faktörler ve bu faktörlerin altında yer 

alan maddelerin içeriği anlatılmaktadır. 

 

Analitiklik Alt Ölçeği (Analyticity):  Potansiyel olarak sorun çıkabilecek 

durumlara karşı dikkatli olma ve zor problemler karşısında bile akıl yürütme 

ve nesnel kanıt kullanma eğilimini ifade eden Analitiklik Alt Ölçeği toplam 10 

maddeden oluşmaktadır. Orjinal yapıyla karşılaştırıldığında 6, 31, 38, 54 ve 

57 numaralı maddelerin aynen korunduğu ve Sistematiklik (madde 9 ve 

madde 25), Açık Fikirlilik (madde 30), Merak ( madde 26 ) ve Kendine Güven 

(madde 40) boyutlarından toplam 5 maddenin de Analitiklik Alt Ölçeği altında 

yer aldığı görülmüştür. İçeriklerine bakıldığında, bu yeni yapı analitiklik 

tanımına uymaktadır. Analitiklik alt ölçeğinin, özdeğeri 8.63, açıkladığı 

varyans %15.40 ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (alfa) .75 olarak bulunmuştur.   
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Açık Fikirlilik Alt Ölçeği (Open-mindedness):  Açık fikirlilik, kişinin farklı 

yaklaşımlara karşı hoşgörüsünü ve kendi hatalarına karşı duyarlı olmasını 

ifade etmektedir. Açık fikirlilikteki temel mantık bireyin karar verirken sadece 

kendi düşüncelerine değil karşısındakilerin görüş ve düşüncelerine de dikkat 

etmesidir. Olgunluk boyutu ise orjinal çalışmada, zihinsel olgunluk ve bilişsel 

gelişim olarak tanımlanmaktadır. Birbirinin tamamlayıcısı olarak görülebilecek 

bu iki alt boyut faktör analiz sonucunda birleşmiştir. Bu alt ölçeği oluşturan 

toplam 12 maddeden 5’i orjinal çalışmadaki Olgunluk Alt Ölçeğinden ( 28, 32, 

53, 61 ve 67 numaralı maddeler) 3’ü ise Açık Fikirlilik Alt Ölçeğinden (36, 64 

ve 67 numaralı maddeler) alınmıştır. Geriye kalan 4 madde ise Doğruyu 

Arama (12 ve 50 numaralı maddeler), Sistematiklik ( madde 58) ve Kendine 

Güven ( madde 16) boyutlarından gelmektedir. Eklenen bu maddeler 

faktörün genel yapısı ile uyumludur. Olgunluğa dair maddelerin sayısı daha 

fazla görünse de, maddelerin tümünün içeriklerine bakıldığında bu faktörün 

temel olarak açık fikirliği ölçtüğü düşünülmektedir. Bu nedenle, bu alt ölçeğe 

Açık Fikirlilik Alt Ölçeği denmiştir. Açık Fikirlilik alt ölçeğinin, özdeğeri 4.02, 

açıkladığı varyans %7.17 ve bu alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (alfa) .75’dir.  

 

Meraklılık Alt Ölçeği (Inquisitiveness):   Meraklılık ya da entelektüel 

meraklılık, herhangi bir kazanç ya da çıkar beklentisi olmaksızın kişinin bilgi 

edinme ve yeni şeyler öğrenme eğilimini yansıtmaktadır. Meraklılık Alt Ölçeği 

toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Orjinal yapıyla karşılaştırıldığında 2, 47, 

51, 55, 59 ve 65 numaralı maddelerin aynen korunduğu ve Kendine Güven 

(madde 18 ve madde 49) ve  Açık Fikirlilik (madde 48) boyutlarından toplam 
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3 maddenin de Meraklılık Alt Ölçeği altında yer aldığı görülmüştür. 

İçeriklerine bakıldığında, eklenen yeni maddeler meraklılık tanımana 

uymaktadır. Meraklılık alt ölçeğinin, özdeğeri 2.62, açıkladığı varyans %4.68 

ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (alfa) .78 olarak bulunmuştur. 

 

Kendine Güven Alt Ölçeği (Self-confidence):  Kendine güven, kişinin 

kendi akıl yürütme süreçlerine duyduğu güveni yansıtır. Bu alt ölçeği 

oluşturan toplam 7 maddeden 4’ü orjinal çalışmadaki Kendine Güven Alt 

Ölçeğinden ( 27, 46, 52 ve 56 numaralı maddeler) alınmıştır. Geriye kalan 3 

madde ise Analitiklik (63 ve 69 numaralı maddeler) ve Sistematiklik ( madde 

74) boyutlarından gelmektedir. Eklenen bu maddeler kişinin o konularda, 

kendine duyduğu güveni yansıttığı için bu alt ölçeğe uygundur. Kendine 

Güven alt ölçeğinin, özdeğeri 1.90, açıkladığı varyans %3.40 ve ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı (alfa) .77 olarak bulunmuştur. 

 

Doğruyu Arama Alt Ölçeği (Truth-seeking): Bu alt ölçek, alternatifleri 

ya da birbirinden farklı düşünceleri değerlendirme eğilimini ölçmektedir. Bu 

alt ölçekten yüksek puan alma kişinin gerçeği arama eğiliminin, soru sorma 

becerisinin, kendi düşüncesine ters veriler söz konusu olduğunda bile nesnel 

davranma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Toplam 7 

madde Doğruyu Arama boyutunu ölçmek için kullanılmaktadır. Bu 

maddelerden 4’ü orjinal ölçekteki şekliyle yer almıştır (23, 39, 43 ve 70 

numaralı maddeler). Geriye kalan 3 madde ise Meraklılık alt boyutundan 

gelmiştir ( 15, 34 ve 44 numaralı maddeler). Bu maddelerin içerekilerine 
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bakıldığında farklı boyutlarda yer alabilecek maddelerin bulunduğu 

görülmektedir. Ancak söz konusu maddelerin yüksek faktör yükleme 

değerleri ve anlamları birlikte dikkate alındığında, bu maddelerin Doğruyu 

Arama Alt Ölçeğinde yer almalarının uygun olacağı düşünülmüştür. Doğruyu 

Arama alt ölçeğinin, özdeğeri 1.56, açıkladığı varyans %2.79 ve ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı (alfa) .61 olarak bulunmuştur. 

 

Sistematiklik Alt Ölçeği (Systematicity): Sistematiklik, örgütlü, planlı ve 

dikkatli araştırma eğilimidir. Kaotik bir akıl yürütme davranışı yerine bilgiye 

dayalı ve belirli bir prosedür izleyen bir karar verme stratejisi kullanma eğilimi 

demektir. Yüksek puanlar daha sistematik, dikkatli ve örgütlü düşünme 

eğilimini göstermektedir. Toplam 6 madde Sistematiklik boyutunu ölçmek için 

kullanılmaktadır.  Üç madde (22, 33 ve 37) orjinal ölçekteki Sistematiklik 

boyutundan, diğerleri ise Analitiklik (madde 21), Doğruyu Arama (madde 35) 

ve Kendine Güven (madde 10) alt ölçeklerinden gelmektedir. Eklenen bu 3 

madde Sistematiklik tanımana uygundur. Sistematiklik alt ölçeğinin, özdeğeri 

1.50, açıkladığı varyans %2.68 ve ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (alfa) .63’tür. 

 

Toplam 6 boyut ve 51 maddeden oluşan yeni ölçeğin4 iç tutarlılık 

katsayısı (alfa) ise .88 olarak bulunmuştur. Ölçeğin açıkladığı toplam varyans 

ise %36.13’tür. 

 

                                                 
4 Yeni ölçeği oluşturan maddeler, CCTDI’ya ait olmakla birlikte hem boyutlarda hem de madde 
sayılarında farklılıklar vardır ve dolayısıyla farklı bir ölçek halini almıştır. Bu nedenle, yeni 
oluşturulan ölçek karışıklılığa yol açmamak için, bundan sonra CCTDI-T adıyla kullanılacaktır. 
CCTDI-T’nin son hali için Ek 1’e bakınız.  
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3.1.3. CCTDI-T’nin Demografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması 

 

 Tablo 3.3’de CCTDI-T’yi oluşturan 6 faktörün kendi aralarındaki 

korelasyon katsayıları, ortalamaları ve standart sapmaları görülmektedir. 

Madde sayıları birbirilerinden farklı olan alt boyutları karşılaştırma amacıyla 

kullanabilmek için her alt ölçek için standart puanlar oluşturulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.3 CCTDI – T’nin Alt Ölçeklerinin merkezi ve dağılım ölçümleri 

ile boyutlar arası korelasyonlar.

 

n 
X 

s.s. 
Ranj 

 

Analitiklik Açık 
Fikirlilik Meraklılık Kendine 

Güven 
Doğruyu 
Arama 

Sistema-
tiklik 

Analitiklik 
(alfa=.75) 

878 
47.22 
6.43 

60 - 15 

1.00      

Açık 
Fikirlilik 
(alfa=.76) 

855 
44.88 
7.11 

60 - 20 

r = .41 
(n = 832) 1.00     

Meraklılık 
(alfa=.78) 

874 
42.34 
7.52 

60 - 18 

r = .47 
(n = 847) 

r = .22 
(n = 824) 1.00    

Kendine 
Güven 

(alfa=.77) 

882 
39.38 
7.60 

60 - 11 

r = .38 
(n = 852) 

r = .11 
(n = 833) 

r = .55 
(n = 851) 1.00   

Doğruyu 
Arama 

(alfa=.61) 

870 
36.49 
7.81 

60 - 10 

r = .18 
(n = 844) 

r = .46 
(n = 823) 

r = .19 
(n = 843) 

r = .11 
(n = 845) 1.00  

Sistema-
tiklik 

(alfa=.63) 

880 
42.57 
7.96 

60 - 16 

r = .35 
(n = 849) 

r = .41 
(n = 831) 

r = .30 
(n = 849) 

r = .33 
(n = 851) 

r = .28 
(n = 846) 1.00 
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Toplam 
(alfa=.88) 

740 
254.57 
28.51 

330 - 148 

r = .67 
(n = 740) 

r = .65 
(n = 740) 

r = .70 
(n = 740) 

r = .64 
(n = 740) 

r = .59 
(n = 740) 

r = .68 
(n = 740) 

      Bütün korelasyon katsayıları .05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Orjinal ölçekte de yapıldığı gibi, 6 aralıklı Likert tipi ölçeğe verilen 

yanıtlar toplanarak her bir alt ölçek için ham puanlar hesaplanmış ve bu ham 

puanlar soru sayısına bölündükten sonra 10 ile çarpılarak en düşük 6 ve en 

yüksek  60 değerini alan bir standart puana çevrilmiştir. Bütün alt ölçekler için 

olası en düşük ve en yüksek değerler sabittir. 

 

Facione, Facione, ve Giancarlo (1998) her bir alt ölçek için puanı 

40’dan düşük olan kişilerin o boyuttaki eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük, 

puanı 50’den yukarı olanların ise yüksek eleştirel düşünme eğilimine sahip 

olduklarını söylemektedirler. Dolayısıyla, CCTDI – R bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde puanı 240’dan (40 x 6) az olan kişilerin genel eleştirel 

düşünme eğilimlerinin düşük, puanı 300’den (50 x 6) fazla olanların ise bu 

eğilimlerin yüksek olduğu söylenebilir. Orjinal ölçek 7 boyuttan oluştuğu için, 

Facione, Facione, ve Giancarlo (1998) bu değerlerin sırasıyla 280 (40 x 7) ve 

350 (50 x 7) olduğunu söylemektedir. Düşük ve yüksek eleştirel düşünme 

eğilimi puanlarına sahip olan üniversite öğrencilerinin yüzdeleri Tablo 3.4’de 

gösterilmiştir. Amerikalı üniversite öğrencileri ile (n = 267) yapılan orjinal 

çalışmanın verileri de (Facione, Facione, ve Giancarlo, 1998) karşılaştırma 

açısından bir fikir vermek amacıyla tabloya yansıtılmıştır. 
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Tablo 3.4 Amerikalı ve Türk üniversite öğrencileri arasında eleştirel 

düşünme eğilimi düşük ve yüksek olanların tüm örnekleme oranı.  

CCTDI 
(Orjinal Çalışma, n = 267) 

 

CCTDI – T 
(Yeni Çalışma, n = 913) 

Alt Ölçekler 

Düşük Puanlı 
Grup  
(%) 

Yüksek 
Puanlı Grup 

(%) 

Düşük Puanlı 
Grup  
(%) 

Yüksek 
Puanlı Grup 

(%) 
Analitiklik 23 16 10.7 37.9 
Açık Fikirlilik 15 28 19.3 29.0 
Meraklılık 14 41 30.1 18.0 
Kendine Güven 25 19 44.3 9.0 
Doğruyu Arama 60 2 60.0 5.5 
Sistematiklik 44 11 28.7 21.0 
Olgunluk 17 29 - - 
Toplam 22 6 23.6 4.9 

  

Yukarıdaki tabloda sonuçları gösterilen iki çalışma birbirinden 

bağımsız yapıldığı ve boyutları oluşturan maddeler de farklı olduğu için 

doğrudan bir karşılaştırma sağlıklı olmayabilir; ancak yine de tablonun 

yansıttığı yüzdeler en azından kuramsal olarak eşit kabul edilebilecek 

Analitiklik, Meraklılık ve Kendine Güven boyutlarında Amerikalı ve Türk 

üniversite öğrencileri arasında yüksek ve düşük puanlara sahip olanlarının 

oranı oldukça farklı görünmektedir. Özellikle Kendine Güven alt ölçeğinde 

düşük puan alan Türk öğrencilerin oranının %44.3 olması dikkat çekicidir. 

Olası cinsiyet farklılıkları bu çalışmanın denencelerinden biri değildir; 

ancak eleştirel düşünme eğilimi puanlarının cinsiyete göre değişip 

değişmediğine bakmak için t-testi analizleri yapılmıştır. Sistematiklik alt 

boyutu hariç diğer bütün alt ölçeklerde ve ölçeğin tümünde kız öğrencilerin 

erkeklere kıyasla daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerinin ortalamaları ve t-testi sonuçları Tablo 3.5’de gösterilmiştir. 
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 Tablo 3.5 Cinsiyete göre CCTDI-T’nin alt ölçekleri ve toplam puanı. 

 n X (s.s.) t 
Analitiklik

Erkek
Kız 

 
425 
451 

 
46.30 (7.03) 
48.15 (5.57) 

4.32 (p < .05) 

Açık Fikirlilik
Erkek

Kız 

 
414
439 

 
43.45 (7.48) 
46.30 (6.38) 

5.98 (p < .05) 

Meraklılık
Erkek

Kız 

 
424
449 

 
41.57 (7.81) 
43.06 (7.19) 

2.94 (p < .05) 

Kendine Güven
Erkek

Kız 

 
429
451 

 
37.88 (7.46) 
40.79 (7.49) 

5.77 (p < .05) 

Doğruyu Arama
Erkek

Kız 

 
425
443 

 
35.27 (8.08) 
37.69 (7.37) 

4.61 (p < .05) 

Sistematiklik
Erkek

Kız 

 
425
451 

 
42.43 (8.12) 
42.70 (7.82) 

0.50 (a.d.) 

Toplam
Erkek

Kız 

 
354
385 

 
248.86 (29.53)
259.83 (26.55) 

5.32 (p < .05) 

 CCTDI – T’yi oluşturan alt ölçeklerin ve toplam ölçeğin yüksek iç 

tutarlılık katsayıları ve kuramsal olarak orjinal ölçekle olan uyumu bu ölçeğin 

araştırmada kullanılabilirliği hakkında güven vermektedir.  

 

3.1.4 CCTDI-T’ın Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Biliş İhtiyacı Ölçeği İle 

İlişkisi 

 Sonuçta ortaya çıkan  6 faktörün yapısal geçerliğini sınamak amacıyla, 

elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizine (confirmatory factor 

analysis) tabi tutulmuştur. Bu analizin amacı elde edilen  boyutların yapısal 

olarak ne derece kurama uygun olduğunu belirlemektir. Uyum kriterlerini 

belirlemek için en sık kullanılan değerler, 0 ile 1 arasında değişen ve 1’e 

yaklaştıkça mükemmel uyuma işaret eden uyma endeksi (GFI), düzeltilmiş 

uyma endeksi (AGFI) ve ortalama karekök değeridir (RMR). Bu sonuncu 

indeks değer .10’un altında bir değer alıyorsa iyi uymaya, .050’in altında bir 
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değere ulaşıyorsa mükemmel uymaya işaret etmektedir (Jöreskog ve 

Sörbom, 1996). 

 

 Doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre CCTDI-T’nin uyma endeks 

değerleri olan GFI ve AGFI sırasıyla .86 ve .84’tür. RMR ise mükemmel 

uyuma işaret etmektedir (0.049). Bütün endeksler beraber 

değerlendirildiğinde, CCTDI-T’nin yapısal geçerliğinin olduğu söylenebilir. 

 

 Eleştirel düşünme eğilimi ile bu eğlimin motivasyonel yansıması olarak 

kabul edilebilecek biliş ihtiyacı (need for cognition) arasında bir ilişkinin 

bulunması gerektiği düşünülmektedir. Bu nedenle katılımcılara verilen ölçek 

bataryasında bulunan ve Gülgöz ve Sadowski (1995) tarafından Türkçe 

uyarlaması yapılmış olan biliş ihtiyacı ölçeği ile CCTDI-T’yi oluşturan alt 

ölçeklerin puanları ve toplam puan arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Biliş ihtiyacı 

ölçeği toplam 18 madden oluşmaktadır ve her madde için 9’lu Likert tipi aralık 

kullanılmıştır. Ölçeğin ortalaması 1 ile 9 arasında değişebilecek şekilde 

hesaplanmıştır. Katılımcıların ortalaması 5.59 (s.k. = 1.16, Ranj = 8.89 – 

1.89) olarak bulunmuştur. Biliş ihtiyacı ölçeği ile CCTDI-T arasındaki ilişki 

Tablo 3.6’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.6 Biliş ihtiyacı ve CCTDI-T arasındaki korelasyonlar. 

 Biliş İhtiyacı 
(nCog) 

Analitiklik 
 

.25 
(n = 669) 

Açık Fikirlilik 
 

.40 
(n = 654) 

Meraklılık .50 
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 (n = 665) 
Kendine Güven 

 
.33 

(n = 672) 
Doğruyu Arama 

 
.31 

(n = 662) 
Sistematiklik 

 
.36 

(n = 671) 
Toplam 

 
.55 

(n = 551) 
   Bütün korelasyonlar .05 düzeyinde anlamlıdır. 
 

 Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi eleştirel düşünme eğilimi ile biliş 

ihtiyacı arasında olumlu doğrusal bir ilişki vardır. Zihinsel süreçlerle ilgili bu iki 

ölçeğin korelasyonlarının anlamlı olması, oldukça beklendik bir sonuçtur ve 

bu sonuç CCTDI-T’ın tahmin edildiği gibi düşünme eğiliminin ölçümünde 

geçerli araçlardan birisi olduğuna işaret etmektedir. 

 

Çalışma açısından önemli olan Eleştirel Düşünme ve Karar Verme 

arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek için öncelikle 

CCTDI-T ölçeğini eksiksiz dolduran 138 öğrencinin puanlarına bakılmıştır.  

 

Facione, Facione, ve Giancarlo (1998) tarafından önerildiği gibi, 

ölçeğin alt boyutları değil tamamı eleştirel düşünme eğiliminin belirlenmesi 

amacıyla kullanılmıştır ve bütün maddeler kullanıldığında ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı (alpha) .88’dir.  

 

Sonuçlara göre İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. sınıfında okuyan 

öğrencilerin Eleştirel Düşünme (ED) Puanları 166 ile 327 arasında 

değişmektedir (olası en düşük puan 60, en yüksek puan ise 360’dır). 

Ortalama ED puanı 258.96 (standart sapma = 28.37) olan örneklemde 
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yüzdelik dilimlere bakıldığında P33 (%33) = 244.87 iken P66 (%66) = 271.74 

olarak bulunmuş ve bundan sonraki karşılaştırmalarda kullanılmak üzere bu 

yüzdeler Eleştirel Düşünme puanı düşük (P33) ve Eleştirel Düşünme Puanı 

yüksek (P66) şeklinde belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, ED puanı 244 ve daha 

düşük olan öğrenciler bir grup (n = 43), ED puanı 271 ve daha yukarı olan 

öğrenciler de bir grup (n = 50) olarak bundan sonraki analizlerde kullanılmak 

üzere belirlenmiştir. 

3.2 Karar Verme Problemleri 

   

Daha önce de belirtildiği gibi karar verme problemlerinin çözümlenme 

sürecinde eleştirel düşünme eğiliminin önemli bir bireysel farklılık kaynağı 

olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, eleştirel düşünme eğilimi yüksek olan 

bireylerle düşük olanlar arasındaki farklılık bütün karar verme problemleri 

açısından sınanmıştır. Eğer araştırmanın beklentisi doğruysa, eleştirel 

düşünme puanı yüksek olan bireylerin kararları eleştirel düşünme puanı 

düşük olan gruba kıyasla daha rasyonel olacaktır. Diğer bir ifadeyle: 

H0 : Eleştirel düşünme eğilimi puanı düşük ve yüksek olan gruplar 

arasında rasyonel karar verme becerileri açısından bir fark yoktur. 

H1 : Eleştirel düşünme eğilimi yüksek olan grupta rasyonel karar veren 

kişilerin sayısı eleştirel düşünme puanı düşük olan gruptakilerden daha 

fazladır. 

 

3.2.1 Ortak Olasılık Problemi 
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Ortak olasılık problemi bireylerin olasılık kümeleri hakkındaki bilgilerini 

sınamak için kullanılmıştır. Herhangi bir kümenin alanı, o kümenin başka bir 

kümeyle yaptığı kesişim kümesinin alanından daha büyüktür. 

Ayşe, 31 yaşında, bekar, konuşkan ve oldukça zeki birisidir. Felsefe 

bölümünden mezun olmuştur. Bir öğrenci olarak ayrımcılık ve sosyal adalet 

konularıyla yakından ilgilenmiş ve ayrıca nükleer santral karşıtı gösterilere 

katılmıştır. Lütfen aşağıdakiler arasından en olası seçeneği işaretleyin. 
 a. Ayşe bir bankacıdır. 
 b. Ayşe bir bankacıdır ve feminist gösterilerde aktiftir. 

 

 

Kesişim kümesi olasılığının, kesişen kümelerin herhangi birininkinden 

daha düşük olma zorunluluğu yüzünden yukarıdaki problemin doğru cevabı a 

şıkkıdır. Bu soruya cevap veren toplam 154 öğrenciden 66’sı (%42.9) doğru 

cevabı işaretlerken, 88’i (%57.1) ortak olasılık hatasına (conjunction fallacy) 

yakalanmıştır. Daha önceki çalışmalar göz önüne alındığında yanlış cevap 

verenler oranının yüksek olması çok şaşırtıcı değildir, Amerikalı ve Avrupalı 

yaşıtlarına benzer olarak Türk üniversite öğrencileri de karar verirlerken 

benzer bir hata yapmaktadırlar. Hatta, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavında yüksek TM puanı (Türkçe – 

Matematik) için çalışmış oldukları düşünülürse, olasılık kümeleri ile 

açıklanabilecek basit bir soruyu yanlış cevaplamaları oldukça anlamlıdır.  

 

Tablo 3.7 ED puanları ile Ortak Olasılık problemine verilen cevaplar 

arasındaki ilişkiyi göstermektedir. 
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Tablo 3.7 Eleştirel Düşünme puanları ve Ortak Olasılık Problemi arasındaki 

ilişki.

 Eleştirel Düşünme Puanı  

 Yanıt Düşük Yüksek Toplam 

Doğru 15 (%34.9) 28 (%65.1) 43 (%100) 
Problem 

Yanlış 28 (%56.0) 22 (%44.0) 50 (%100) 

 Toplam 43 (%46.2) 50 (%53.8) 93 (%100) 

  

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi eleştirel düşünme puanının 

yüksek olması probleme doğru ya da yanlış cevap verme açısından farklılık 

yaratmaktadır (X2 = 4.18, df  = 1, p < .05). Doğru cevap verenlerin daha çok 

eleştirel düşünme puanı yüksek olan deneklerden olup olmadığını anlamak 

amacıyla oran testi yapılmıştır (Hovardaoğlu, 1994). Bu testin sonucunda 

doğru cevap veren deneklerin daha çok yüksek eleştirel düşünme eğilimine 

sahip olan gruptan olduğu bulunmuştur (Z = 2.10, α = .05). Genel olarak 

bakıldığında eleştirel düşünme yapısının, yukarıdaki olasılık probleminin 

çözümü açısında önemli bir aracı değişken olduğu söylenebilir.   

3.2.2 Küçük Sayılar Kanunu 

Küçük sayılar kanunu giriş bölümünde de anlatıldığı gibi insanların 

küçük sayıdaki örneklemlere gereğinden fazla güvenmeleri yanılgısıdır. Diğer 

bir deyişle, küçük sayıdaki örneklemlerin evren değerlerini yansıttığının 

düşünülmesidir. Aşağıdaki soru böyle bir yanılgının olup olmadığını ortaya 

çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. 

Bir şehirde Lise 1. sınıf öğrencilerinin zeka puanları ortalamasının (IQ) 100 olduğu 

bilinmektedir. Eğitim başarısı konusunda bir çalışma yapmak için 50 Lise birinci 

sınıf öğrencisini seçkisiz olarak seçtiğinizi varsayın. Test edilen ilk öğrencinin zeka 
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puanı 150 olarak bulunuyor. Elinizdeki grubun ortalama zeka puanının kaç olduğunu 

tahmin edersiniz? 

_______________  

Örneklem – evren ilşkisinin deneklerin zihinlerine nasıl yansıdığını 

anlamaya yarayan bu problemin doğru cevabı 101 olmalıdır [(150 + 

100*49)/50].  

Bu soruya cevap veren toplam 136 öğrenciden sadece 3’ü doğru 

cevap olan 101’i yanıt olarak vermiştir (%2.2). En sık verilen cevaplar Tablo 

3.8’de gösterilmiştir.  

Tablo 3.8 Elinizdeki grubun ortalama zeka puanının kaç olduğunu tahmin 

edersiniz?

Cevap N % 

100 47 34.6 

120 22 16.2 

110 17 12.5 

105 8 5.9 

125 8 5.9 

90 7 5.1 

101 3 2.2 

Diğer 27 13.9 

Toplam 109 86.1 

 

İlginç bir bulgu olarak yanlış tercihlerin, yığmalı yüzdelerine 

bakıldığında öğrencilerin %86’sının 100 ya da daha yukarı bir IQ tahmininde 

bulunduğu görülmektedir. Büyük bir olasılıkla bunun nedeni test edilen ilk 
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hayali öğrencinin puanının 150 olması yüzünden deneklerin çoğunun bunu 

göz önünde bulundurarak tercihlerinde bu 150 puanı aşağıya çekecek (ve 

kuşkusuz yanlış olan) bir yaklaşım yerine diğer yanlışı yani örneklemden 

alınan tek bir gözleme bakarak diğer hayali öğrencilerin de “zeki” olduklarını 

düşünmeleridir. 

 

Doğru cevabı veren öğrenci sayısının çok düşük olması eleştirel 

düşünme puanları ile bir analiz yapılmasını engellemektedir. Öğrencilerin 

daha önce istatistik ve / veya araştırma yöntemleri dersleri almadıkları 

düşünülürse doğru cevap verme oranının bu kadar düşük olması anlaşılır bir 

sonuç gibi görünmektedir.    

 

Küçük sayılar kanunu ile ilgili diğer bir problem deneklere şu şekilde 

sunulmuştur: 

 

Hilesiz bir para 3 kere havaya atılıyor ve üçünde de Tura geliyor. Dördüncü atış için 

50 milyon TL bahse girdiğinizi düşünün, aşağıdakilerden hangisini şeçerdiniz? 

a. Tura 
b. Yazı 
c. Herhangi bir tercihim yok. 
 
  

 

Paranın sadece 3 kere havaya atıldığını gözlemleyerek 4. ve daha 

sonraki atışlar için bir tahminde bulunmak oldukça zordur. Olasılık kuramına 

göre bize 4. atışta paranın yazı ya da tura gelmesi olasılığı daha önceki 

atışlardan bağımsızdır ve olasılık 0.50’ye eşittir. Fakat denekler genel olarak 

bu bağımsızlık bilgisini gözardı etmektedirler (Gilovich, 1991).   

 93



 

Yukarıdaki soruya cevap veren 153 denekten 25’i tura (%16.3), 80’i 

yazı (% 52.3) seçeneklerini işaretlemiş, 48’i (%31.4) ise herhangi bir tercih 

belirtmemiştir. Tercihlerdeki bu farklılıklar deneklerin eleştirel düşünme 

puanlarından bağımsızdır.  

 

3.2.3 Aşırı Güven 

 

Deneklerin cevabını bilmedikleri bir soruda, karar vermeye 

zorlandıklarında verdikleri kararın doğruluğuna güvendikleri bulunmuştur 

(Lichtenstein, 1977). Bu güvenin derecesini sınamak için aşağıdaki soru 

sorulmuştur. 

 

Absinthe sizce ne olabilir? 

a. Bir likör cinsi 
b. Volkanik bir kaya 
 
Tercihinizin doğru olduğundan ne kadar eminsiniz? %_______ 

 

Absinthe gerçekte bir likör türü olmasına rağmen, bu soruya cevap 

veren 149 denekten %65.8’i (n = 98), onun bir volkanik kaya olduğunu 

belirtmiştir. Geriye kalan %34.2’si (n = 51) ise doğru cevap olan a şıkkını 

işaretlemiştir. Cevabın doğru ya da yanlış olmasının araştırma açısından çok 

fazla bir önemi yoktur çünkü gerçekte absinthe’nin ne olduğunu bilenlerin 

sayısının fazla olması beklenmemektedir. Hatta araştırma sonunda doğru 

cevabı veren deneklerin tamamı a seçeneğini sadece “öyle hissettikleri” için 

işaretlediklerini belirtmektedirler. Doğru cevap verenler de vermeyenler gibi 
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şans temelinde yanıt verme yolunu seçmiş olabilirler ancak aşırı güven 

çalışmaları yanlış yanıta olan güveni araştırdığı için bu çalışmada da 

analizler absinthe’nin volkanik kaya olduğunu söyleyen denekler üzerinden 

yapılmıştır. Olasılık ve şans literatürü açısından bakıldığında emin 

olmadığınız bir soruya verdiğiniz cevabın eğer sadece iki seçeneği varsa 

verdiğiniz cevabın doğru olması olasılığı %50’dir. Fakat basit gibi görünen bu 

kural genelde göz ardı edilmektedir, özellikle verdiğiniz cevabın 

doğruluğundan ne kadar emin olduğunuz sorulduğunda yanıtlar %50’den 

daha yukarıları göstermektedir. 

 

Sonuçlar doğru cevap veren deneklerin oranının %39.8 olduğunu 

göstermekle birlikte Tablo 3.9’da da görüleceği üzere, denekler aşırı 

güvenden ziyade kendi kararlarına daha az güven duymuşlardır. 

 

Tablo 3.9 Tercih edilen seçeneğin doğruluk derecesi (yüzde olarak).

Cevap N % 

 %50’den az 35 35.7 

%50 39 39.8 

 %50’den fazla 24 24.5 

Toplam 98 100 

 

Yanıtın doğruya ne kadar yakın olduğu, diğer bir deyişle deneklerin 

doğru yanıt olan %50’den ne kadar uzaklaşıp aşırı / düşük ya da az güven 

sergiledikleri ölçülmüştür. Bu amaçla, verilen yanıtların öncelikle %50’den 
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farkları hesaplanmış ve analizlerde kolaylık sağlaması açısından bu farkların 

cebirsel değerleri değil de  mutlak değerleri kullanılmıştır. Buna göre, eğer bir 

denek, örneğin, doğru cevabı vermişse fark puanı 0, eğer yanlış cevap olarak 

%25 ya da %75’i belirtmişse fark puanı 25 (|50 - 25| ve |50– 75|) analizlere 

katılmıştır. Elde edilen bu fark puanlarının eleştirel düşünme puanlarına göre 

farklılaşıp farklılaşmadıklarını görmek için t-testi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre eleştirel düşünme puanları yüksek olan deneklerin doğru 

cevaptan uzaklaşma ortalamaları 14.24 iken (s.k. = 18.82), eleştirel düşünme 

puanı düşük olan deneklerin fark puanları 22.93’tür (s.k. = 22.60). Aradaki bu 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır (t = 2.00, df = 89, p< .05). Fark puanlarının 

0 olduğu toplam 38 denekten 23’ü (%60.5) eleştirel düşünme puanı yüksek, 

kalan 15 denek ise (%39.5) eleştirel düşünme puanı düşük olan gruptandır. 

Sonuç olarak eleştirel düşünme puanı yüksek olan öğrencilerin istatistiksel 

olarak daha tutarlı ve riskten uzak yanıtlar verdikleri söylenebilir.  

 

3.2.4 Çerçeve Etkisi 

 

Çerçeve etkisi, matematiksel sonuçları aynı olan soruların 

sunulmasında “kayıp” ya da “kazanç” kelimelerinin bireylerin tercihlerini ne 

kadar etkilediğini göstermek için kullanılmaktadır. Bu araştırmada, çerçeve 

etkisini ölçmek için aşağıdaki soru deneklere yöneltilmiştir. 

 

 

 - Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  
a. Kesin olarak 125 milyon TL’lik kazanç. 
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b.Yüzde 25 olasılıkla 500 milyon TL kazanma, yüzde 75 olasılıkla hiçbir şey 
kazanamama. 

 
 

 

 - Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  
a. Kesin olarak 375 milyon TL’lik kayıp. 
b. Yüzde 75 olasılıkla 500 milyon TL kaybetme, yüzde 25 olasılıkla hiçbir 
şey kaybetmeme. 

        

Daha önce yapılan çalışmalar “kazanç” söz konusu ise insanların 

kesin bir kazancı yeğlediklerini fakat sayısal oran değişmemesine rağmen 

“kayıp” durumunda riske girmeyi tercih ettiklerini göstermektedir. Türk 

öğrencilerle yapılan bu çalışmanın sonuçları da benzer bir tabloyu ortaya 

koymaktadır. Kazanç durumunda deneklerin %57.7’si “kesin kazanç”ı 

seçerken (n = 64), kayıp durumunda kesin seçeneği işaretleyenlerin oranı 

sadece %25.2 (n = 28). Riskli seçeneği işaretleyenlerin yüzdelerine 

bakıldığında ise, kazanç durumunda riske girenlerin oranı %42.3 (n = 47) 

iken kayıp durumunda riski tercih edenlerin oranı %74.8’dir (n = 83).   

 

Çerçeve etkisi sadece bir olasılık problemi olmanın ötesinde bir tercihi 

de (risk alma) göstermektedir ve bu tercihle eleştirel düşünme arasında 

herhangi bir bağlantı en azından bu araştırmada ortaya çıkmamıştır. Eleştirel 

düşünme puanları yüksek olan öğrenciler, eleştirel düşünme puanları düşük 

olanlardan daha farklı bir tercih örüntüsü göstermemişlerdir. Bu farksızlık 

hem kazanç hem de kayıp durumu için geçerlidir.     

3.2.5 Temsiledicilik 
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Temsil edicilik kestirme yolu daha önce de açıklandığı gibi, temel 

oranlar yerine temsiledici özelliklerin ön plana çıktığı karar verme 

davranışıdır. Aşağıdaki problem bu kestirme yolu ölçmek amacıyla 

sorulmıştur.  

 

Bir grup psikolog, iş yaşamlarında başarılı olan 30 mühendis ve 70 avukat ile 

görüşmüşler ve onlara kişilik testleri uygulamışlardır. Bu bilgiler ışığında, 30 

mühendisten ve 70 avukattan oluşan bir gruptaki bireylere ilişkin olası 100 

betimlemeden ikisi aşağıdadır. Her bir betimleme için sözü edilen kişinin yüzde kaç 

olasılıkla mühendis olabileceğini belirtiniz. 
a. Ali 45 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Genel olarak 
muhazafakar, dikkatli ve hırslıdır. Politik ve sosyal konulara hiç 
ilgisi yoktur ve boş zamanlarının çoğunu evde onarım yaparak, 
denizcilik ve matematiksel bilmeceler çözerek geçirir. 
 
Sizce Ali’nin mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 

  
b.  Ahmet 30 yaşındadır. Evli ve çocuksuzdur. Yüksek becerisi ve 
motivasyonu olan bir kişidir ve alanında oldukça başarılı olması 
beklenmektedir. Meslekdaşları tarafından oldukça sevilmektedir. 
 
Sizce Ahmet’in mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 

 

 “Ali” ve “Ahmet”’ten herbirinin mühendis olmalası olasılığı %30’dur 

çünkü her ikisi de 30’u mühendis olan 100 kişilik bir örneklemden seçilmiştir. 

Fakat deneklerin cevapları oldukça farklıdır. Deneklerin yanıtlarından 

hesaplanan “Ali”’nin mühendis olması olasılığı ortalaması %77.27’dir (s.k. = 

%19.41). Bu sonuç deneklerin temel oranlardan çok kişilik özelliklerine önem 

verdiklerinin bir göstergesi olarak görülebilir. Sadece 3 kişi doğru cevap olan 

%30’u yazmıştır, bu 3 kişiden 2’si eleştirel düşünme puanı yüksek olan 

gruptandır ancak sayının düşüklüğü sağlam bir karşılaştırmayı 

güçleştirmektedir.  
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“Ahmet” örneği söz konusu olduğunda ise aynı denekler “Ahmet”’in 

mühendis olması olasılığını temel oranlara daha yakın bir biçimde 

belirtmişlerdir (ortalama = %41.34, s.k. = %20.10). Toplam 40 doğru 

cevaptan 32’si (%80) eleştirel düşünme puanı yüksek gruptan gelirken 8’i 

(%20) eleştirel düşünme puanı düşük gruptan gelmektedir. Aradaki bu fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (X2 = 14.4, df = 1, p < .05). Sonuç olarak 

hiçdeğilse temel oran bilgisi dışındaki bilgilerin anlamlı olmadığı durumlarda 

eleştirel düşünme puanları yüksek olan deneklerin bu oranları kullanma 

konusunda daha dikkatli oldukları söylenebilir. Arada kişilik özellikleri gibi 

bilgiler verildiğinde bunların etkisi o kadar güçlü olmaktadır ki, çok az sayıda 

denek doğru cevabı verebilimekte fakat bu durumda bile, eleştirel düşünme 

puanı yüksek olanların temel oranları kullanmaya daha eğilimli olduklarını 

söylemek mümkün görünmektedir.      

 

3.2.6 Şans ve Beklenen Fayda 

 

Şans ve beklenen fayda sorusu deneklerin davranış tutuculuğunu 

ölçmek amacıyla sorulmuştur.  

Henüz yarım saat önce 5 milyon TL’ye satın aldığınız bir Milli Piyango Biletini, arkadaşınız, 
sizden 10 milyon TL ödeyerek satın almak isteseydi, yanıtınız ne olurdu? 
  
a.10 milyon TL’ye satardım 
b. Asla satmazdım. 
 

Eleştirel düşünme örüntüsünden bağımsız olarak bu soruya cevap 

veren 151 denekten 80’i (%53) 5 milyon TL’ye aldıkları Milli Piyango biletini 

10 milyon TL’ye satmayı tercih ettiklerini belirtirken geriye kalan 71’i (%47) 
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asla satmayacaklarını söylemişlerdir. Doğal olarak beklenen fayda kuramı 

açısından mantıklı olan, biletin 10 milyon TL’ye satılmasıdır fakat deneklerin 

yaklaşık yarısı satacakları biletin ikramiye kazanma olasılığını – çok düşük 

olmasına rağmen – riske atmak istememektedirler. 

 

3.3 Eleştirel Düşünme 

 

Eleştirel düşünme yapısı ile olasılık tabanlı karar verme problemleri 

incelendiğinde, eleştirel düşünme puanları düşük ve yüksek grupların farklı 

karar verme davranışı gösterdikleri ve eleştirel düşünme eğilimi yüksek 

deneklerin daha rasyonel kararlarda bulundukları görülmüştür. Bu nedenle, 

eleştirel düşünme eğiliminin (1) öğrencilerin akademik performanslarını 

etkileyip etkilemediği ve (2) öğrencilerin eleştirel düşünme yapılarının eğitimle 

geliştirip geliştirilemeyeceğini görmek için bir dizi ölçüm yapılmıştır. İzleyen 

alt bölümlerde bu iki konuda elde edilen bulgular verilecektir. 

 

3.3.1 Eleştirel Düşünme ve Akademik Performans 

Eleştirel düşünmenin öğrencilerin akademik performanslarına (dönem 

sonu notları) etki edip etmediğini görmek için çalışmaya katılan üniversite 

birinci sınıf öğrencilerinin gördükleri bütün derslerden aldıkları notların 

ortalamaları ile eleştirel düşünme puanları arasındaki korelasyona 

bakılmıştır. Bunun için dönemin 2. haftasında öğrencilerin aldıkları eleştirel 

düşünme puanları ile aynı dönemin sonunda ilan edilen notların 4 üzerinden 

rakamsal değerlerinin ortalamaları arasında Pearson korelasyon katsayıları 
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hesaplanmıştır. Daha önceki çalışmalar (örneğin, Jenkins, 1998) eleştirel 

düşünmenin akademik performans üzerindeki etkisinin dönem sonunda 

ortaya çıktığını gösterdiği için ara sınav sonuçları ya da tek başına final 

sınavları sonuçları dikkate alınmamıştır, bunun yerine öğrencinin dönemin 

bütünü için performans ortalamasına bakılmıştır. 

H0: Eleştirel düşünme puanı ile derslerden alınan notlar arasında bir 

ilişki yoktur. 

 H1: Eleştirel düşünme puanı ile derslerden alınan notlar arasında 

olumlu doğrusal ilişki vardır. 

 

Tablo 3.10’da da görüleceği gibi eleştirel düşünme puanları ile 

öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerin tümünden aldıkları notlar (en 

az 0 – en çok 4) arasında olumlu doğrusal bir ilişki vardır. 

 

 

 

Tablo 3.10 Eleştirel düşünme puanları ile derslerden alınan notlar 

arasındaki korelasyonlar. 

Ders ED puanı ile 
korelasyon ab

Matematik .32 (108) 

Ekonomi .30 (106) 

Psikoloji .39 (50) 

Sosyoloji .21 (58) 

Uygarlık ve Bilim 

Tarihi 

.31 (108) 

 101



İngilizce .29 (104) 

Türkçe .29 (95) 
a Bütün korelasyon katsayıları için p <.05 

b Parantez içindeki sayılar analize giren kişi sayısıdır. 

 

    

Psikoloji dersinden alınan not ile ED puanı arasındaki ilişkinin 

diğerlerine görece daha yüksek olmasının nedeni Psikoloji dersleri içinde yer 

alan ve Yöntem bölümünde belirtilen eleştirel düşünme egzersizlerinin de 

sınav ve / veya ödev olarak değerlendirilmesi olabilir. Ancak psikoloji dersi ile 

CCTDI-T arasındaki korelasyon diğer derslerle CCTDI-T arasındaki 

korelasyonlarla karşılaştırıldığında .05 düzeyinde anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (iki korelasyon katsayısı arasındaki farkın sınaması ile ilgili 

istatistikler için bknz. Hovardaoğlu, 1994). Psikoloji dersi ile CCTDI-T 

arasındaki yüksek katsayı sadece bir eğilimi yanstımaktadır.  Ek olarak 

Psikoloji ve Sosyoloji dersleriyle ilgili olarak yapılan hesaplamalarda denek 

sayısının diğer derslere kıyasla daha az olması tüm öğrencilerin yarısının 

psikoloji, diğer yarısının ise sosyoloji dersi alıyor olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Genel olarak öğrencilerin eleştirel düşünme puanı yükseldikçe 

akademik performasın da yükseldiği açıkça görülmektedir ve daha önemlisi 

bu yükselme, ders çeşidinden bağımsızdır. 

 

3.3.2 Eleştirel Düşünme Öğretilebilir mi? 
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Eleştirel düşünmenin, (a) karar verme problemlerinin çözümünde 

önemli bir değişken olması ve (b) öğrencilerin akademik performansları ile 

doğrudan ilişkili olması, bu düşünme biçiminin eğitim yoluyla geliştirilip 

geliştirelemeyeceği konusunu gündeme getirmektedir. Bunu görmek için 

öğretim yılının ilk haftasında belirlenen deney (psikoloji dersi alan) ve kontrol 

(sosyoloji dersi alan) grupları arasındaki farka bakılmıştır.  

Ho: Eleştirel düşünme eğitimi almanın ya da almamanın bu eğilimi 

geliştirmeye etkisi yoktur. 

H1: Eleştirel düşünme eğitimi alan bireylerin eleştirel düşünme 

eğilimleri almayanlardan daha yüksektir. 

 

Öğrencilerden eğitim yılının ikinci haftasında Eleştirel Düşünme Eğilimi 

Ölçeğini doldurmaları istenmiş ve aynı ölçek 13. haftada yeniden verilerek, 

eleştirel düşünme eğitiminden geçen deneysel grup ile bu eğitimi almayan 

kontrol grubu arasında bir fark olup olmadığına bakılmıştır. Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler öğrencileri sadece kontrol grubu olarak belirlenen 

sınıflarda yer aldıklarından analizlere dahil edilmemişlerdir. 2 (kontrol grubu – 

deney grubu) X 2 (ön test – son test) varyans analizi (son faktörde tekrarlı 

ölçüm) beklenildiği gibi anlamlı bir ortak etkinin varlığını göstermiştir (F = 

5.31; df = 1, 81; p <.05).  

 

Şekil 3.1. Kontrol grubu - deney gubu ve ön test - son test arasındaki 

etkileşim.
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Şekil 3.1’de de görüldüğü gibi deneysel grupta olan ve aktif olarak 

eleştirel düşünme eğitimi alan öğrencilerin eleştirel düşünme puanları 

ortalaması dönem başında 253.17 (s.k.= 27.50) iken bu ortalama dönemin 

sonunda 263.71’e (s.k. = 24.40) yükselmiştir (n = 41). Kontrol grubunda ise 

anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Bu sonuç eleştirel düşünme eğitiminin, 

öğrencilerin bu eğilimlerini yükselttiğini göstermektedir. Varyans analizi 

tablosu aşağıda gösterilmiştir (bknz. Tablo 3.11) 

Tablo 3.11 CCTDI-T değerlerinin kontrol ve deney gruplarında öne 

test ve son test farklılıklarını gösteren varyans analizi sonuçları.  

 

Kaynak Kareler 
Yoplamı 

s.d. Ortalama Kare F p 

Grup 

(Kontrol/Deneysel) 

Hata 

1303.90

89042,86

 

1 

81 

 

1303.90 

1099.29 

 

1.19 

 

 

0.279
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Test (ön test / son 

test) 

Grup X Test 

Hata 

581.79 

1914.23

29212.05

1 

1 

81 

581.79 

1914.23 

360.64 

1.61 

5.31 

.208 

.024 
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Bölüm IV 

Tartışma 

 

 Belirsizlik durumlarında karar vermek zorunda kalan bireylerin, bu 

davranış sırasında rasyonel modellerin öngördüğünden farklı olarak kestirme 

yollar kullandıkları daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir (örnekler için bknz. 

Goldstein ve Hogarth, 1997). Türk üniversite öğrencileri ile yapılan bu 

araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

 

 4.1 Karar Verme Problemleri ve Eleştirel Düşünme 

 

Daha önceki çalışmalardan farklı olarak, bu çalışmada bireysel 

özelliklerden birine, eleştirel düşünme eğilimine, özel önem verilmiş ve 

deneklerin cevapları eleştirel düşünme eğilimleri düşük ve yüksek olan 

gruplarda karşılaştırılmalı olarak sınanmıştır. Genel olarak eleştirel düşünme 

eğilimi yüksek olan bireylerin karar verirken daha rasyonel cevaplar 

verdikleri, eleştirel düşünme eğilimi düşük olanların ise daha çok kestirme yol 

kullandıkları görülmüştür. 

 

Ortak olasılık bilgisinin ölçüldüğü soruda, kendilerine verilen bilgilere 

bakarak, “Ayşe bir bankacıdır” ya da “Ayşe bir bankacıdır ve feminist 

gösterilerde aktiftir” seçeneklerinden birini seçmeleri deneklerden 

istendiğinde, üniversite öğrencilerinin çoğunluğu yanlış olan ikinci seçeneği 
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tercih etmişlerdir. Daha önce de belirtildiği gibi bu çalışmada yer alan 

deneklerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine girebilmek için Üniversite 

Sınavında TM puanı (Türkçe – Matematik) için çalışmış olmaları, onların bu 

basit olasılık probleminde hataya düşmelerini engelleyememiştir. Eleştirel 

düşünme puanı yüksek deneklerin daha fazlası doğru cevap vermiş fakat 

doğru cevap veren bu deneklerin bile eleştirel düşünme puanı yüksek 

gruptaki oranı %56’ya ancak ulaşmıştır. Diğer bir deyişle eleştirel düşünme 

eğilimi ortak olasılık hatasını azaltmakta fakat tamamen ortadan kaldırmaya 

yetmemektedir.  

  

Ortak olasılık hatası oldukça önemlidir çünkü bu hatanın sosyal 

yaşantımızda oldukça çok yansıması vardır. Örneğin, herhangi bir etnik 

gruba, cemiyete ya da bireysel özelliğe yönelik önyargıların temelinde ortak 

olasılık hatasının bulunduğu düşünülebilir. Sadece belirli bir özelliğe 

bakılarak, (örneğin, Diyarbakır doğumlu olmak) diğer özellikler (örneğin, 

yasadışı bir örgüte üyelik) “doğru” bir karar olarak algılanabilir. Benzer 

şekilde çeşitli konulardaki “komplo teorileri” de bu tür bir hatanın ürünüdür. 

Çünkü bir komplonun gerçek olabilmesi için oldukça çok sayıda değişkenin 

bir arada bulunması gerekir ki, eklenen her yeni değişken ortak olasılığı hızla 

düşürür. Bu hatalardan kurtulma ya da onları en aza indirmede eleştirel 

düşünmenin etkili olduğu bu çalışmada gösterilmiştir; yapılması gereken 

diğer bir şey de bu hatalarla ilgili olarak bireyleri bilgilendirmektir. Sosyal biliş 

tabanlı pek çok hatada olduğu gibi, olasılık tabanlı hatalarda da eğitim 

hataları azaltabilir (Fiske ve Taylor, 1991). 
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Arka arkaya 10 kez yazı tura atışı yapıldığında eğer ilk 9’u “yazı” 

gelirse, pek çok insan 10’uncu atışın “tura” geleceğini düşünür (Paulos, 

1998). Küçük sayılar kanunu olarak nitelendirilen bu hata örneklem küçük 

bile olsa örneklem verilerinin evrendeki dağılıma eşit olacağı beklentisine 

dayanmaktadır. Gerçekte doğru olan kural büyük sayılar kanunudur; yani, 

büyük örneklemlerin evreni temsil etmede daha güvenilir olduğu bilgisidir. 

Genel olarak denekler ellerindeki küçük örneklemdeki tüm verilerin bilgisine 

sahip değillerse örneklemi evrene eşitleyecek tahminlerde bulunmayı tercih 

etmektedirler (Plous, 1993). Bu çalışmada ise denekler daha önceki 

çalışmalardakiler gibi yanlış cevaplar vermiş fakat verdikleri yanlış cevapların 

nedeni ortalamayı evrene yaklaştırmak değil ellerindeki örneklemin bilinen 

verilerine güvenmek şeklinde olmuştur. Elli kişilik bir örneklem içinde test 

edilen ilk öğrencinin IQ puanının 150 olarak belirtilmesi deneklerin geriye 

kalan 49 öğrenciyi de 100 ve daha yüksek IQ puanına sahip görmelerine yol 

açmıştır. Doğru cevap olan 101’i ise toplam 109 öğrenciden sadece 3’ünün 

vermiş olması dikkate değerdir. 

  

Tüm evren bilgisi ellerinde olmasına rağmen tek kişilik bir gözlem 

denekler için daha önemli olmaktadır. Eleştirel düşünme puanlarının ayırt 

edici bir etkisinin olmaması bu hatanın oldukça yaygın olduğu görüşünü 

güçlendirmektedir. 

 “Absinthe sizce ne olabilir?” sorusu zor bir sorudur. Gerçekte bir likör 

cinsi olmasına rağmen deneklerin %65.8’i onun volkanik bir kaya olduğu 
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tahmininde bulunmuştur. Çalışma açısından bu hatanın çok önemi yoktur, 

önemli olan bu cevabı veren deneklerin %24.5’inin verdikleri cevaptan emin 

olma olasıkılarınının .50’den fazla olmasıdır. Daha da ilginci deneklerin 

%35.7’sine verdikleri cevaptan ne kadar emin oldukları sorulduğunda .50’den 

daha düşük değerleri belirtmişlerdir. Soruda sadece iki seçenek olduğu 

düşünülürse (likör ya da kaya), verilen cevaptan %50’den daha fazla emin 

olma aşırı güvenli, %50’den az emin olma ise aşırı güvensizliği 

göstermektedir. Aslında, eğer cevabın “b” şıkkı olduğundan yeterince emin 

değilseniz (%50’den az) “a” seçeneğini seçmeniz daha rasyonel olmaktadır 

ancak deneklerin önemli bir kısmı bu davranışı göstermemiştir. Önemli bir 

sonuç olarak eleştirel düşünme puanı yüksek olan öğrencilerin düşük 

olanlara kıyasla %50’lik güven değerinden daha az uzaklaştıkları, diğer bir 

deyişle daha tutarlı ve riskten uzak oldukları görülmüştür. Ancak eleştirel 

düşünme puanı yüksek olan öğrencilerin diğerlerine kıyasla daha fazla 

sayıda doğru yanıt (%50) verdiklerini söylemek mümkün değildir. 

  

Aşırı güven ve güvensizliğin yaygın olması kişilerin verdikleri 

kararlarda doğru yanıtı seçmenin “sadece şans” eseri olduğu bilgisini göz 

ardı ettiklerini göstermektedir. Denekler verdikleri kararların doğruluğundan 

ya çok emin ya da çok kuşkulu görünmektedirler. Konunun daha iyi 

anlaşılması için, bu iki ucu ayıran kişilik özelliklerinin incelenmesi önem 

kazanmaktadır. 

 Matematiksel hesaplamaları aynı olmasına rağmen olayların “kazanç” 

ya da “kayıp” sözcükleri ile verilmesinin eleştirel düşünme eğiliminden 
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bağımsız olarak deneklerin yanıtlarını etkilediği görülmüştür. “Kazanç” söz 

konusu olduğunda denekler kesin sonuçları tercih ederken, aynı durum 

“kayıp” olarak verildiğinde denekler daha riskli seçeneği işaretlemişlerdir. Bu 

eğilim kayıp duygusu yaşandığında bireylerin daha riskli (ve çoğunlukla 

rasyonel olmayan) kararlara yönelmeleri anlamına geldiği için çok önemlidir. 

Özellikle madde bağımlılığı, riskli cinsel davranışlar, şiddet gibi konularda 

eğer bireyler kendi durumlarını olumsuz (kayıp) olarak görüyorlarsa, bu 

davranışı düzeltip o ana kadar uğradıkları zarardan daha fazlasını 

yaşamamayı seçmek yerine riskli davranışlarına devam edebilirler. Bu 

nedenle söz konusu alışkanlıklarla ve/veya davranışlarla mücadele edenlerin 

de sosyal etki çalışmalarında kayıplardan çok kazançlar üzerinde durmaları 

akıllıca olacaktır. 

  

Temsiledicilik etkisini ölçen avukat – mühendis sorusu, olumlu ya da 

olumsuz şemaların matematiksel gerçeklerden daha çok dikkat çektiğini 

göstermiştir. Denekler temel oranlar yerine kişilik betimlemelerini kullanmayı 

tercih etmişlerdir. Bu bulgunun işaret ettiği şey çok açıktır; bireylerin kendi 

doğruları onlara sunulan gerçeklerden daha değerlidir. Temel oranların ya da 

beklenen olasılıkların dikkate alınmadığını gösteren diğer bir soru da Milli 

Piyango sorusudur. Deneklerin hemen hemen yarısı (%47) aldıkları bileti 

%100 karla satmak yerine şanslarını denemeyi tercih edeceklerini 

söylemişlerdir. Bütün olasılık problemleri ile ilgili sonuçlar dikkate alındığında 

deneklerin kendilerine sunulan matematiksel bilgileri kullanmamaları ve daha 

da önemlisi, bu bilgi eksikliğine karşın riskli tercihlerde bulunmaktan 
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çekinmemeleri, üzerinde durulması gereken bir olgudur. Yeterli bilgi olmadan 

verilen kararların (özellikle riskli kararların) sonuçlarının beklendiği kadar iyi 

olamayacağı açıktır. 

  

Eleştirel düşünme eğiliminin deneklere yöneltilen soruların önemli bir 

kısmında olumlu etkisinin olması bu eğilimin karar verme davranışının 

rasyonelliği açısından dikkate değer bir kişilik özelliği olduğunu 

göstermektedir.   

 

4.2 Eleştirel Düşünme Öğretilebilir mi? 

 

Eleştirel düşünmenin öğrencilerin akademik performansları üzerinde 

doğrusal bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. Eleştirel düşünme puanı arttıkça 

öğrencilerin devam etmek zorunda oldukları derslerden aldıkları notların 

ortalaması da artmaktadır. Eleştirel düşünme eğitimi psikoljiye giriş 

derslerinin bir parçası olarak sunulduğu için bu dersten alınan notlarla genel 

eleştirel düşünme puanları arasında olumlu doğrusal bir ilişkinin bulunması 

şaşırtıcı değildir ancak bu olumlu doğrusal ilişkinin sadece bu dersle sınırlı 

kalmayıp bütün dersler için geçerli olması oldukça dikkat çekicidir. 

Matematik, Ekonomi, Sosyoloji, Uygarlık ve Bilim Tarihi, İngilizce ve Türkçe 

derslerinde de eleştirel düşünme puanı arttıkça derslerden alınan notların 

ortalamaları yükselmektedir. Bu sonuç, eleştirel düşünme eğiliminin sadece 

herhangi bir ders ya da alanla sınırlı olmadığını ve diğer alanlara da 

genellenebildiğini göstermesi açısından önemlidir. 
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Eleştirel düşünme eğiliminin karar verme süreçleri ve akademik 

performans üzerindeki önemli etkisi bu eğilimin lisans eğitimi sırasında 

güçlendirilip güçlendirilemeyeceği sorusunu akla getirmektedir. Bu 

çalışmada, lisans öğrencilerinin aldıkları “Psikolojiye Giriş” derslerinde 

eleştirel düşünme eğitimi verilmiş ve bu eğitimin beklenildiği gibi eleştirel 

düşünme eğilimini güçlendirdiği ortaya çıkmıştır. 

 

Özetle, eleştirel düşünme eğitimi, hem karar verme süreçlerinin 

rasyonelliği hem de akademik performans açısından önemlidir ve eleştirel 

düşünme eğitimi öğretilebilmektedir. Ek olarak madde sayısı azaltılan 

California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğinin de hem güvenirlik hem de 

geçerlik açısından Türk katılımcılarla uygulanabilirliği sınanmış ve CCTDI – 

R’nin eleştirel düşünme eğilimini ölçme açısından uygun olduğu bulunmuştur.   

 

4.3 Sorunlar ve Gelecek Çalışmalara Yönelik Öneriler 

 

 Bu çalışmada eleştirel düşünme eğitimi Psikolojiye Giriş dersleri 

kapsamında verilmiştir. Etkinin yüksek olmasının nedenlerinde biri de bu 

olabilir çünkü psikoloji derslerinin kendisi eleştirel düşünme tabanlı dersler 

olarak düşünülmektedir (Gadzella ve masten, 1998). Gelecekteki 

çalışmalarda benzeri eğitim modellerinin diğer derslerin içeriğine uygun 

olarak hazırlanması ve bunların etkisinin sınanması önemlidir. Çünkü bütün 
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bölümlerde bu eğitimin verilmesi için bir programın hazırlanması her bölümde 

Psikolojiye giriş dersleri açmaktan daha kolay görünmektedir. 

 

 Eleştirel düşünme eğiliminin karar verme problemleri üzerindeki etkisi 

gözlenmiştir ancak bu etki karar vermede yaşanan hataların tamamını 

kaldırmak için yeterli görünmemektedir. Bu nedenle, bireysel faktörleri 

araştırmaya devam etmekle birlikte bundan sonraki çalışmalarda karar verme 

davranışında sadece kestirme yol kullananların değil aynı zamanda formal 

modelleri kullananların bireysel özellikleri de incelenmelidir. Diğer bir ifadeyle, 

karar  verme problemlerinin çözümünde yapılan hatalar kadar doğru 

çözümler ve bu çözümleri gerçekleştiren kişilerin akıl yürütme tercihleri 

üzerinde de durulmalıdır.  

 

Karar verme süreçlerinin rasyonel modellere uygun olmaması ilginç 

olmakla birlikte, insanların karar verme davranışları sırasında “en iyi” yerine 

“iyi” ile yetiniyor olmaları gözardı edilmemelidir. Normatif modellere uymayan 

kararların her zaman yanlış ve uyumsuz olduğunu düşünmek pek doğru 

olmayacaktır. Çünkü sürekli karar verme süreci içinde olan ve bunların çok 

azında rasyonel modellere başvuran organizmanın varlığını sürdürebilmesi 

önemli bir gerçektir. Matematiksel modeller yerine, kestirme yollar 

kullandığımız ve bu yollarla yaşamımızı sürdürdüğümüz açıktır. Bu nedenle, 

karar verme mekanizmaları sırasında uygulanan bu yöntemlerin uyumsal 

oldukları gözden kaçırılmamalıdır.  
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 Bu çalışmada eleştirel düşünme eğtiminin tek başına ele alınmadığı 

aksine psikoloji eğitimi ile birlikte yürütüldüğü dikkate alınmalıdır. Eleştirel 

düşünme eğitimi ile psikoloji eğitimini birbirilerinden ayırmak oldukça güçtür, 

çünkü algı, dil kullanımı, karar verme, bilişsel hatalar gibi konular her ikisinde 

de önemlidir. Eleştirel düşünmenin, psikoloji eğitiminden bağımsız olarak 

aktarılması çok mümkün görünmemektedir. 

  

 Son olarak eleştirel düşünme eğitimi öğrencilerin kendilerini “farklı” 

hissetikleri bir eğitim modelidir. Öğrencilerin geribildirimlerde yakaladıkları bu 

farklılıklar açıkca görülmektedir (bknz. Ek 3). Bu nedenle, üniversite 

eğitiminde yeniliğe açık, sorgulamaya dayanan ve öğrencileri pasif alıcılar 

yerine aktif katılımcılar gibi gören bir eğitim modelinin, hiç değilse, 

tartışılmasında, üniversite eğitimi açısından çok önemi vardır. CCTDI’nin 913 

üniversite öğrencisi kullanılarak yapılan uyarlama çalışmasında özellikle 

Kendine Güven, Meraklılık ve Doğruyu Arama alt boyutlarında puanı düşük 

öğrencilerin çokluğu dikkat çekicidir. Bu üç boyutun ortak özelliği “insiyatif 

almak” olarak düşünülebilir. Gerçeklerin neler olduğunu bilmek için merak 

eğiliminden yoksun, doğruyu arama isteği olmayan ve kendi zihinsel 

becerilerine güvenmeyen bireylerin kişisel karar verme süreçlerinde sağlıklı 

bir yol izlemeleri oldukça zor görünmektedir. Üniversite öğrencilerinin eğitimi 

açısından bu üç boyuta daha çok önem vermek yerinde olacaktır. Özellikle, 

Meraklılık ve Doğruyu Arama zaten eğitimin içinde olan (ya da olması 

gereken) ögelerdir; Kendine Güven ise daha kişisel olmakla beraber eleştirel 

 114



düşünme donanımları yüksek olan bireylerin kendilerine olan güvenlerini de 

kazanacaklarını söylemek çok yanlış olmayacaktır.   

 

Öğrenci geribildirimleri ile ilgili bir analiz yapma şansı olmamasına 

karşın, eğitimle ilgili olarak öğrencilerin yansıttığı duygu ve düşünceler 

eleştirel düşünme eğitiminin bir farkındalık yarattığına işaret etmektedir 

(bknz. Ek 3). Bir öğrencimizin dediği gibi “Eleştirel düşünme bizi 21.Yüzyılın 

aydınlık insanı yapma çabasıdır”.    
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EK 1  

California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği 
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CCTDI Tutum Ölçeği 

Uzm. Psk. Doğan Kökdemir 

Başkent Üniversitesi 

 

Aşağıdaki ifadelerin sizi ne kadar tanımladığını düşünerek, bu ifadelere ne ölçüde 
katıldığınızı aşağıdaki ölçek üzerinde değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi sizi tam 
olarak yansıtacak şekilde yapınız. 
 

1 2 3 4 5 6 
Hiç 

katılmıyorum 
Katılmıyorum Kısmen 

katılmıyorum 
Kısmen 

katılıyorum 
Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 

 
 
 

1. Tüm hayatım boyunca yeni şeyler çalışmak harika 
olurdu  

1 2 3 4 5 6 

2. İnsanların iyi bir düşünceyi savunmak için zayıf 
fikirlere güvenmeleri beni rahatsız eder. 

1 2 3 4 5 6 

3. Cevap vermeye kalkışmadan önce, her zaman soruya 
odaklanırım. 

1 2 3 4 5 6 

4. Büyük bir netlikle düşünebilmekten gurur duyuyorum. 1 2 3 4 5 6 
5. Dört lehte, bir aleyhte görüş varsa, lehte olan dört 

görüşe katılırım. 
1 2 3 4 5 6 

6. Pek çok üniversite dersi ilginç değildir ve almaya 
değmez. 

1 2 3 4 5 6 

7. Sadece ezberi değil düşünmeyi gerektiren sınavlar 
benim için daha iyidir. 

1 2 3 4 5 6 

8. Diğer insanlar entelektüel merakımı ve araştırıcı 
kişiliğimi takdir ederler. 

1 2 3 4 5 6 

9. Mantıklıymış gibi davranıyorum, ama değilim. 1 2 3 4 5 6 
10. Düşüncelerimi düzenlemek benim için kolaydır. 1 2 3 4 5 6 
11. Ben dahil herkes kendi çıkarı için tartışır. 1 2 3 4 5 6 
12. Kişisel harcamalarımın dikkatlice kaydını tutmak benim 

için önemlidir. 
1 2 3 4 5 6 

13. Büyük bir kararla yüzyüze geldiğimde, ilk önce, 
toplayabileceğim tüm bilgileri toplarım. 

1 2 3 4 5 6 

14. Kurallara uygun biçimde karar verdiğim için, 
arkadaşlarım karar vermek için bana danışırlar. 

1 2 3 4 5 6 

15. Açık fikirli olmak neyin doğru olup olmadığını 
bilmemek demektir. 

1 2 3 4 5 6 

16. Diğer insanları çeşitli konularda neler düşündüklerini 
anlamak benim için önemlidir. 

1 2 3 4 5 6 

17. İnandıklarımın tümü için dayanaklarım olmalı. 1 2 3 4 5 6 
18. Okumak, mümkün olduğunca, kaçtığım bir şeydir. 1 2 3 4 5 6 
19. İnsanlar çok acele karar verdiğimi söylerler. 1 2 3 4 5 6 
20. Üniversitedeki zorunlu dersler vakit kaybıdır. 1 2 3 4 5 6 
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21. Gerçekten çok karmaşık bir şeyle uğraşmak zorunda 
kaldığımda benim için panik zamanıdır. 

1 2 3 4 5 6 

22. Yabancılar sürekli kendi kültürlerini anlamaya 
uğraşacaklarına, bizim kültürümüzü çalışmalılar. 

1 2 3 4 5 6 

23. İnsanlar benim karar vermeyi oyaladığımı düşünürler. 1 2 3 4 5 6 
24. İnsanların, bir başkasının fikrine karşı çıkacaklarsa, 

nedenlere ihtiyacı vardır.  
1 2 3 4 5 6 

25. Kendi fikirlerimi tartışırken tarafısız olmam 
imkansızdır. 

1 2 3 4 5 6 

26. Ortaya yaratıcı seçenekler koyabilmekten gurur 
duyarım. 

1 2 3 4 5 6 

27. Neye inanmak istiyorsam ona inanırım. 1 2 3 4 5 6 
28. Zor problemleri çözmek için uğraşmayı sürdürmek o 

kadar da önemli değildir. 
1 2 3 4 5 6 

29. Diğerleri, kararların uygulanmasında mantıklı 
standartların belirlenmesi için bana başvurular. 

1 2 3 4 5 6 

30. Zorlayıcı şeyler öğrenmeye istekliyimdir. 1 2 3 4 5 6 
31. Yabancıların ne düşündüklerini anlamaya çalışmak 

oldukça anlamlıdır. 
1 2 3 4 5 6 

32. Meraklı olmam en güçlü yanlarımdan birisidir. 1 2 3 4 5 6 
33. Görüşlerimi destekleyecek gerçekleri ararım, 

desteklemeyenleri değil. 
1 2 3 4 5 6 

34. Karmaşık problemleri çözmeye çalışmak eğlencelidir. 1 2 3 4 5 6 
35. Diğerlerinin düşüncelerini anlama yeteneğimden dolayı 

takdir edilirim. 
1 2 3 4 5 6 

36. Benzetmeler ve anolojiler ancak otoyol üzerindeki 
tekneler kadar yararlıdır. 

1 2 3 4 5 6 

37. Beni mantıklı olarak tanımlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 
38. Her şeyin nasıl işlediğini anlamaya çalışmaktan 

gerçekten hoşlanırım. 
1 2 3 4 5 6 

39. İşler zorlaştığında, diğerleri problem üstünde çalışmayı 
sürdürmemi isterler. 

1 2 3 4 5 6 

40. Elimizdeki sorun hakkında açık bir fikir edinmek ilk 
önceliklidir. 

1 2 3 4 5 6 

41. Çelişkili konulardaki fikrim genellikle en son 
konuştuğum kişiye bağlıdır. 

1 2 3 4 5 6 

42. Konu ne hakkında olursa olsun daha fazla öğrenmeye 
hevesliyimdir. 

1 2 3 4 5 6 

43. Sorunları çözmenin en iyi yolu, cevabı başkasından 
istemektir. 

1 2 3 4 5 6 

44. Karmaşık problemlere düzenli yaklaşımımla tanınırım. 1 2 3 4 5 6 
45. Farklı dünya görüşlerine karşı açık fikirli olmak, 

insanların düşündüğünden daha az önemlidir. 
1 2 3 4 5 6 

46. Öğrenebileceğin her şeyi öğren, ne zaman işe 
yarayacağını bilemezsin. 

1 2 3 4 5 6 

47. Her şey göründüğü gibidir. 1 2 3 4 5 6 
48. Diğer insanlar, sorunun ne zaman çözümleneceği 1 2 3 4 5 6 
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kararını bana bırakırlar. 
49. Ne düşündüğümü biliyorum, o zaman neden seçenekleri 

değerlendiriyor gibi davranayım. 
1 2 3 4 5 6 

50. Diğerleri kendi fikirlerini ortaya koyarlar ama benim 
onları duymaya ihtiyacım yok. 

1 2 3 4 5 6 

51. Karmaşık problemlerin çözümüne yönelik düzenli 
planlar geliştirmede iyiyimdir. 

1 2 3 4 5 6 
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EK 2  
Karar Verme ve Problem Çözme Becerisi Ölçeği 
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DM Tercihler Ölçeği 

Uzm. Psk. Doğan Kökdemir 
Başkent Üniversitesi 

 
Sizden, aşağıdaki sorular için verilen alternatiflerden birini seçmeniz 

isteniyor. Kendi düşüncenize göre her soru için hangi cevabın daha olası 

olduğunu işaretleyiniz ya da istenen cevabı yazınız. Bu bir sınav değildir, 

doğru ya da yanlış gibi bir değerlendirme yapılmayacaktır. Size göre doğru 

olan yanıtı vermeniz önemlidir ve soruların tamamına cevap vermeniz 

ölçümlerin doğru yapılabilmesi için gereklidir. Şimdiden teşekkür ederiz. 

 
 

1. Ayşe, 31 yaşında, bekar, konuşkan ve oldukça zeki birisidir. Felsefe 

bölümünden mezun olmuştur. Bir öğrenci olarak ayrımcılık ve sosyal adalet 

konularıyla yakından ilgilenmiş ve ayrıca nükleer santral karşıtı gösterilere 

katılmıştır. Lütfen aşağıdakiler arasından en olası seçeneği işaretleyin. 

 a. Ayşe bir bankacıdır. 
 b. Ayşe bir bankacıdır ve feminist gösterilerde aktiftir. 

 

 
2. Bir şehirde Lise 1. sınıf öğrencilerinin zeka puanları ortalamasının (IQ) 100 

olduğu bilinmektedir. Eğitim başarısı konusunda bir çalışma yapmak için 50 

Lise birinci sınıf öğrencisini seçkisiz olarak seçtiğinizi varsayın. Test edilen ilk 

öğrencinin zeka puanı 150 olarak bulunuyor. Elinizdeki grubun ortalama zeka 

puanının kaç olduğunu tahmin edersiniz? 

_______________  
 
 
 

3. Absinthe sizce ne olabilir? 

a. Bir likör cinsi 
b. Volkanik bir kaya 
 
Tercihinizin doğru olduğundan ne kadar eminsiniz? %_______ 
 

 
4. Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  

a. Kesin olarak 125 milyon TL’lik kazanç. 

 135



b.Yüzde 25 olasılıkla 500 milyon TL kazanma, yüzde 75 
olasılıkla hiçbir şey kazanamama. 

 

 
 
 

5. Eğer aşağıdaki seçenekler size sunulsaydı hangisini tercih ederdiniz?  

a. Kesin olarak 375 milyon TL’lik kayıp. 
b. Yüzde 75 olasılıkla 500 milyon TL kaybetme, yüzde 25 
olasılıkla hiçbir şey kaybetmeme 

 

 
6. Hilesiz bir para 3 kere havaya atılıyor ve üçünde de Tura geliyor. 

Dördüncü atış için 50 milyon TL bahse girdiğinizi düşünün, aşağıdakilerden 

hangisini şeçerdiniz? 

a. Tura  
b. Yazı 
c. Herhangi bir tercihim yok. 
 

 
 
 
7. Bir grup psikolog, iş yaşamlarında başarılı olan 30 mühendis ve 70 avukat 

ile görüşmüşler ve onlara kişilik testleri uygulamışlardır. Bu bilgiler ışığında, 

30 mühendisten ve 70 avukattan oluşan bir gruptaki bireylere ilişkin olası 100 

betimlemeden ikisi aşağıdadır. Her bir betimleme için sözü edilen kişinin 

yüzde kaç olasılıkla mühendis olabileceğini belirtiniz. 

a. Ali 45 yaşındadır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Genel olarak 
muhazafakar, dikkatli ve hırslıdır. Politik ve sosyal konulara hiç 
ilgisi yoktur ve boş zamanlarının çoğunu evde onarım yaparak, 
denizcilik ve matematiksel bilmeceler çözerek geçirir. 
 
Sizce Ali’nin mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 

  
b.  Ahmet 30 yaşındadır. Evli ve çocuksuzdur. Yüksek becerisi 
ve motivasyonu olan bir kişidir ve alanında oldukça başarılı 
olması beklenmektedir. Meslekdaşları tarafından oldukça 
sevilmektedir. 
 
Sizce Ahmet’in mühendis olması olasılığı nedir?    %_______ 
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9.  Henüz yarım saat önce 5 milyon TL’ye satın aldığınız bir Milli Piyango 
Biletini, arkadaşınız, sizden 10 milyon TL ödeyerek satın almak isteseydi, 
yanıtınız ne olurdu? 

a.10 milyon TL’ye satardım 
b. Asla satmazdım 
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EK 3  
Öğrenci Geribildirimleri 

 

 Öğrencilerin verdikleri geribildirimlerden bir kısmı aşağıda 

sıralanmıştır. Olası Türkçe hataları ya da anlatım bozuklukları düzeltilmemiş, 

öğrencilerin isimleri saklı olarak ifade ettikleri yorumlar hiç bir şekilde 

değiştirilmemiştir. 

 

 ...Bu çalışmaları yaptığımdan beri bazı şeylerin üstünde fazla 

düşünmediğimi anladım. Herşeyin sebebini, sonucunu ve olabilme 

imkanını düşünüyorum... 

 

 ...Söylenen bir söze, okuduğumuz bir metne çeşitli yönlerden 

bakmanın gerekliliğini öğrendik. Kendi düşüncelerime de daha fazla 

önem vermeye başladım... 

 

 ... Şunuşlar da topluluk önünde konuşmak açısından çok önemli 

bence ve bu tip uygulamaların her derse yayılmasını çok isterdim. Bizi 

robotlaştıran ve yaratıcılığımızı söndüren “ezberden” bu şekilde 

uzaklaşıyoruz diye düşünüyorum... 

 

 ...İnsan aklını kullandığını hissediyor... 

 

 ...Bu sayede daha gelişmiş bir eleştiri gücüne sahip oldum. Eskiden A 

Takımını izlereken durmadan küfür ediyordum ancak şimdi oturup 

ciddi ciddi eleştiriyorum ve bu, bence çok olumlu... 

 

 ...Eleştirel düşünme gerçekten gerekli bir ders. Birşey bilmeden, 

sadece mantıksal yoldan, bir fikri çürütme zevkine tapıyorum... 

 

 ...Bugüne kadar hiçbir zaman düşüncelerimiz sorulmadı, istenilmedi ve 

çok geç kalınmış... 
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 ...Artık herşeye sazan gibi atlamıyorum. Düşünüp, eleştirmek çok 

hoşuma gidiyor... 

 

 ...İnsan bir konu üzerinde yoğunlaşıp düşününce (bu ders için olsa 

bile) aslında bu konu hakkında ne kadar çok fikri olduğunun farkına 

varıyor... 

 

 Eleştiri yaparak düşünme yönteminin bize çok şey kattığını 

düşünüyorum. Ama eğer Critical Thinking bu kadar önemli ve eğitimde 

kalite unsurunu etkileyen bir faktörse neden diğer derslerde de böyle 

şeyler yapmıyoruz? 

 

 ...Artık, sınavlardan iki gün önce çalışarak geçmek istemiyorum... 

 

 ...Critical Thinking bence, bizi 21. Yüzyılın aydın insanı yapma 

çabasıydı... 
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Teşekkür 
 
 

Uzun ve yorucu tez dönemim sırasında bana en çok desteği ve sabrı tez 

danışmanım Prof. Dr. Ali Dönmez gösterdi. Sadece tezime olan katkısı ve 

desteği için değil, aynı zamanda bana göstermiş olduğu sevgi ve güven için 

de kendisine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Jüri üyelerine de, tezin daha 

iyi olmasına olanak sağlayan görüş ve önerilerini titizlikle ilettikleri ve bana 

yardımcı oldukları için teşekkür ederim.  

Bana hep enerji veren öğrencilerime çok şey borçluyum. Haziran ayında 

mezun olan deniz yıldızlarımın tezimde büyük katkıları var. Doktora 

sonucunu onlar da benim kadar heyecanla beklediler; özellikle geleceğin 

sosyal psikologları Beyza Bermant ve Zuhal Yeniçeri'ye ve çalışma 

arkadaşlarım Okan Cem Çırakoğlu ve Kürşad Demirutku'ya uzun dönem 

arkadaşlık ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. 

Tabii ki en büyük katkı her zaman olduğu gibi en iyi arkadaşım ve eşim Hülya 

Kökdemir'den geldi. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Oğlum Demir Deniz ve 

kızım Onur da her zamanki cıvıltılarıyla bu zorlu süreci benim için 

kolaylaştırdılar. Onları çok seviyorum. 
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ÖZ 

Kökdemir, Doğan. “Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem 
Çözme”, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ali Dönmez, 140 s. 
 

Bu çalışmanın ilk amacı Türk üniversite öğrencilerinin belirsizlik durumlarında 

karar verirlerken kullandıkları çözüm yollarını araştırmaktır. Daha önce 

yapılan pek çok çalışma bireylerin belirsizlik durumlarında karar verirlerken, 

kestirme yolları, matematiksel doğrulardan ya da istatistiksel olanlardan daha 

fazla kullandıklarını saptamıştır. Eleştirel düşünme ve karar verme süreçleri 

arasındaki ilişkinin nasıl olduğunun belirlenmesi çalışmanın ikinci amacıdır. 

Son olarak, bu çalışmada eleştirel düşünme eğitiminin üniversite 

öğrencilerinin eleştirel düşünme kapasitelerini olumlu yönde etkileyip 

etkilemediği araştırılmaktadır. 

 

Bu amaçla, deneklere karar verme ve problem çözme alanında kullanılan 

sorular sorulmuştur. Çalışmada kullanılmak amacıyla, California Eleştirel 

Düşünme Eğilimi Ölçeği (CCTDI) Türkçe’ye uyarlanmış ve ölçeğin Türkçe 

çevirisinin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yapılmıştır. Eleştirel düşünme 

eğilimlerinin yüksekliği açısından, düşük ve yüksek olarak ikiye ayrılan 

deneklerin bu sorulara verdikleri cevaplar incelenmiş ve rasyonel modellere 

uygunlukları açısından karşılaştırılmıştır. Ek olarak, eleştirel düşünme 

eğitiminin, üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini artırıp 

artırmadığını ölçmek amacıyla 10 saatlik bir eğitim programı uygulamış ve 

eğitim alan deneysel grup ile eğitim almayan kontrol grubu birbirileriyle 

karşılaştırılmıştır. 

 

Bulgulara göre, eleştirel düşünme eğilimi yüksek olan deneklerin, düşük 

olanlara kıyasla bütün karar verme problemlerinde olmasa bile, özellikle 

olasılık tabanlı problemlerde daha rasyonel kadar verdikleri bulunmuştur. Ek 

olarak, psikolojiye giriş ve eleştirel düşünme dersi alan üniversite 
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öğrencilerinin, eleştirel düşünme eğilimlerinin bu tür bir eğitim almayanlara 

kıyasla yükseldiği görülmüştür. 

 

Anahtar Sözcükler: Karar verme, eleştirel düşünme, problem çözme, 

kestirme yollar. 
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ABSTRACT 

Kökdemir, Doğan. "Decision Making and Problem Solving under 
Uncertainty", Ph. D. Thesis, Supervisor: Prof. Ali Dönmez, 140 pp. 

The main purpose of this study is to examine the problem solving and 

decision making strategies of Turkish university students under uncertainty. 

Previous studies showed that individual prefer heuristics to rational, 

mathematical and statistical decision making. Examining the quality and 

quantity of the relationship between critical thinking and decision making is 

another purpose of the present thesis. Finally, in this study, the effects of 

critical thinking training on the students' critical thinking dispositions are 

studied. 

With these purposes in mind, subjects were asked to answer some questions 

tapping problem solving and decision making styles. In order to use in the 

present study, a scale named California Critical Thinking Disposition 

Inventory was translated into Turkish and reliability and validity analyses 

were performed. High and low critical thinkers were compared according to 

their decision making preferences with reference to rational decision models. 

In addition, to find out whether training would increase the critical thinking 

disposition or not, university students in the experimental group were 

received 10-hour-training about critical thinking and then compared with 

control group who did not receive such treatment. 

Results showed that not for all but probability related problems, subjects 

those who were high in critical thinking disposition prefer more rational 

solutions. In addition, university students who had treatment on critical 

thinking and received psychology education showed a significant increase in 

critical thinking disposition as compared with students in the control group. 

Key Words: Decision making, critical thinking, problem solving, heuristics. 
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