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Teyit.org, malumatfurus.org, evrimagaci.org, yalansavar.org, dogrulukpayi.com, 

dogrulugune.org, dogrula.org, duyum.net gibi sitelerin her biri söylentileri ve haberleri 

sınayıp doğrulama iddiasında olup zaman zaman kendisi dezenformasyon yapan 

sitelerdir. Bunlar Factcheck, Snopes, Debunk, Quackwatch, Rationalwiki gibi Amerikalı 

örneklerin taklidi olan ve para kazanmak amaçlı yayın yapan şirketlerdir. Her basın 

girişimi gibi zaman, ilgi ve işgücü sermayesi sınırlıdır; bu yüzden yüzeysel olmak 

zorundadırlar. Bunların her biri için ayrı bir suç dosyası açıp inceleyecek zamanım 

olmadığı için bu yazıda ilke olarak bir şeyi anlatmaya çalışacağım:  

Eleştirel düşünürler olmamıza yardımcı oluyor görüntüsünde olan pek çok 

kaynağın kendisi bilgi kirliliği yaratır, yanıltır ve hurafeleri üretip sürdürür. 

Bu, dile getirilmesinde ticari bir kazanç potansiyeli olmayan sevimsiz bir gerçektir. Bu 

olgu, eleştirel düşünürler olmamızı gerektiren bir başka nedendir. Öyle bir bilgi kirliliği 

var ki, bu kirlilikte yolunuzu bulmanıza yardım etme fikriyle ortaya çıkanlar bile kirliliği 

artırıyorlar. Pes mi edelim? Hayır, tam tersine! Bu durum bizi daha da bilemelidir. 

Burada öne çıkan ve vurgulanması gereken amaçlılıktır. Güdülenmedir. Bu kişiler bu 

siteleri ne amaçla yapıyorlar? Okuduğum bu eleştirel düşünme eğitimi kitabı ne amaçla 

yazılmış? Bunlar yanıtlanması kolay sorular değildir ancak Eleştirel Okumaya Giriş 

yazımda açıkladığım üzere bunları yanıtlayabilmek adım adım ulaşmayı amaçladığımız 

bir düzeydir. Çoğu kez yanıt bulamayız. Karar vermeyi ertelemek, eleştirel düşünürün 

sık başvurduğu bir seçenektir. Soğukkanlılık ve sabır olmazsa olmazlarımızdır. Koşulsuz 

güvenilecek olan kişi yoktur. Güvenebileceğimiz tek şey uygulamaya çalıştığımız 

ilkelerdir. Daha önce yazdığım Örüntü Tanıma konusu bu konuya komşudur.  

Eleştirel düşünürler olmamızı ister görünürken pek de bu amaca uygun davranmayan 

bu yayınlardan birkaç örnek vereceğim. 

 

Think Again: How to Reason and Argue - Walter Sinnott-Armstrong 

(Yeniden Düşün: Nasıl Us Yürütülür ve Tartışılır) indir 

Bu kitap başlangıç için iyi bir örnek. Bu sitede “sözcükler” diye bir etiket olduğunu fark 

etmişsinizdir. Eleştirel düşünürün sözcüklere nasıl dikkat etmesi gerektiğini türlü 

biçimlerde anlatmaya çalıştım. Bu kitapta bir sözcük dikkatimizi çekiyor. Daha kitabın 

başındaki giriş paragrafı şu: 

“Dünyamızı felaketler tehdit ediyor. Savaş sürekli. Terör yaygın. Göçmenler 

sığınacak yer arıyorlar. Yoksulluk aşırı. Eşitsizlik büyüyor. Irksal gerilim tırmanıyor. 

https://elestireldusun.files.wordpress.com/2023/03/think-again_-how-to-reason-and-argue-sinnott.pdf
https://elestireldusun.wordpress.com/category/sozcukler/
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Kadınlara kötü davranılıyor. İklim değişikliği ilerliyor. Hastalıklar denetimden çıktı. 

Sağlık maliyeti fırlıyor. Okullar bozuluyor. Haberler bizi şaşırmış ve bunalmış 

durumda bırakıyor. Bu krizler çok büyük ölçekte.” 

Çok güzel. Yazar amaçlılığı vurgulayan bir giriş yapmış. Bu paragrafta gördüğünüz 

sözcüklerden biri, “terör” sözcüğü kitapta daha sonra sık karşımıza çıkacak ve hiçbirinde 

tanımı yapılmayacak. Bunu yazarın hanesine eksi puan olarak yazıp incelemeyi 

sürdürüyoruz. 

Yazarın safsatalı sav olarak verdiği örneklerden biri: “Eşcinsellik doğal değildir, o 

yüzden ahlaksızlıktır.” Ve fakat yazar buradaki safsatayı açıklarken kendisi bir safsata 

yapıyor: 

“Bu savdaki ‘doğal’ sözcüğü Tanrı’nın planına, niyetine, tasarımına aykırı 

anlamında kullanılabilir. … Bu önerme Tanrı’nın var olduğunu, bir planı olduğunu 

ve eşcinselliğin o plana aykırı olduğunu varsayıyor. Eşcinsellik karşıtlarının çoğu bu 

varsayımları paylaşıyor ama onların karşıtları paylaşmıyor. Bu nedenle bu savın bu 

varsayımları paylaşmayanları neden zorlaması gerektiği belli değildir.” 

Burada yine bir sözcük sorunu var. Bunu anlamak için yazarın yukarıdaki gibi değil de 

şöyle yazdığını varsayalım:  

“Bu savdaki ‘doğal’ sözcüğü evrimin tasarımına aykırı anlamında kullanılabilir. … Bu 

önerme evrimin var olduğunu ve eşcinselliğin o tasarıma aykırı olduğunu varsayıyor.” 

Veya: 

“Bu savdaki ‘doğal’ sözcüğü doğanın tasarımına aykırı anlamında kullanılabilir. Bu 

önerme doğanın var olduğunu, bir planı olduğunu ve eşcinselliğin o plana aykırı olduğunu 

varsayıyor.” 

Şimdi bu savlara “biz doğanın var olduğu varsayımını paylaşmıyoruz, o sizin fikriniz” 

diyerek karşı gelinecek olsa makul bir itiraz sayılır mı, yoksa gülüp geçilir mi? Gülüp 

geçilecekse sözcükler üzerinde yeterince düşünülmemiş demektir. O halde tartışma 

sağlıklı olmayacak demektir. Eşcinselliğin ne olduğuna daha karar vermedik ama 

tartışmanın doğru sözcüklerle ilerlemediğini fark ettik. Yazar fark etmedi. 

 

İnfodemi ve Bilgi Düzensizlikleri - Emre Erdogan, Pınar Uyan-Semerci, 

Birnur Eyolcu-Kafalı, Saban Çaytas 

https://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/10954/infodemi-ve-bilgi-duzensizlikleri-kavramlar-

nedenler-ve-cozumler-kitabi-acik-erisim-kaynak-olarak-yayimlandi/  

Bilgi kirliliğiyle nasıl mücadele edileceğini anlatmak üzere öğretim üyelerince yazılmış 

bu kitabın beş bölümünden biri “komplo teorilerine” ayırılmış. Ve fakat kitapta komplo 

teorisinin tanımı yok! İnanmıyorsanız okuyun. Neyin komplo teorisi olduğunu 

açıklamaya çalışan yazarların sonunda geldiği tanım şu oluyor: Batılı hükümetlerin ve 

Batılı basının yaydığı bilgiyle çelişiyorsa o bilgi komplo teorisidir. Kitapta elbette böyle 

bir tanım yok ama yazılanları birleştirirsek ve verilen örnekleri incelersek bu ortaya 

çıkıyor. 

https://elestireldusun.wordpress.com/2021/08/19/elestirel-dusunuru-guduleyen-sey-nedir/
https://elestireldusun.wordpress.com/2019/08/09/sozcukler-3-basinin-sozcuk-cambazliklari/
https://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/10954/infodemi-ve-bilgi-duzensizlikleri-kavramlar-nedenler-ve-cozumler-kitabi-acik-erisim-kaynak-olarak-yayimlandi/
https://www.bilgi.edu.tr/tr/haber/10954/infodemi-ve-bilgi-duzensizlikleri-kavramlar-nedenler-ve-cozumler-kitabi-acik-erisim-kaynak-olarak-yayimlandi/
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“Örneğin 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili çeşitli komplo teorileri çok farklı ülke ve 

grupları sorumlu olarak görüyor.” 

Bu cümleye dikkatle bakın. Bu cümlede tam olarak ABD hükümetinin ve onun yardakçısı 

olan küresel basının davranışı onaylanıyor. ABD hükümeti ve onun kuyruğu olan kartel 

basını El Kaide adlı örgütü, Irak devlet başkanı Saddam Hüseyin’i, Afganistan’dan İran’a 

kadar pek çok Müslüman ülkeyi sorumlu olarak görmüştü. Şimdi bu açıklamayı komplo 

teorisi yapmayan ama 11 Eylül 2001’de kuleleri ABD’nin kendisinin indirdiği 

açıklamasını komplo teorisi yapan şey nedir? Kitapta bunun yanıtı yok. Yazarlar komplo 

kuramını “karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmadan yargılayan bir paranoya” olarak 

tanımlıyor. Oysa bu tam olarak ABD’nin ve Batılı ajansların yaptıkları şeydi. El Kaide’nin 

resmi bildirilerini irdeleyip ne dediğini anlamaya çalışmadılar ve Irak’ın elinde ABD’yi 

vurabilecek füzeler olduğu gibi gerçekte karşılığı olmayan korkular yarattılar. El Kaide’yi 

yalnızca kendi işaret ettikleri özne örneği olarak veriyorum, yoksa hiç bir fikri temsil 

etmeyen bir kukla örgüttür. 

“Bu tanımı netleştirmeye çalışırsak, ilk olarak, komploların aksine komplo 

teorilerinin ortaya çıkmamış, aslında olmayan olaylarla ilgili olduğunu belirtmek 

gerek.” 

“Ortaya çıkmama” ifadesi neyi anlatıyor? Kitapta bunun bir açıklaması yok. Aslında 

bununla kast edilen basının yazmamasıdır, çok basit. Yazarlara göre ana akım basın 

yazmadıysa bir şey “ortaya çıkmamıştır” ve “olmayan bir olay” sayılmalıdır. İşte 

yazarların aklından geçenler ve aşılamaya çalıştıkları düşünce bu kadar nettir. Bu 

yazarlar size ve bana eleştirel okuma öğretecekler, hesap edin… 

Bölüm, komplo teorilerinin gizlice uygulamaya konan tasarılardan oluştuğu, bunlara 

inananların bilimsel konulardaki bilgisizliği gibi pek çok çarpıtmayla sürüp gidiyor. 

Bunların hepsi gizlilik iddiasında bulunmaz. “İnananların” içinde bilimadamları bile 

vardır. Yazarlar komplo kuramcılarının komplocularla ilgili yaptıklarını öne sürdükleri 

haksız genellemelerin aynısını komplo kuramcıları için yapıyorlar! Yazarlar kendileri de 

bilimsel olmayan bir düşünceye sahipler. Sözgelimi komplo kuramcılarının çoğunun 

eğitimsiz olduğunu söylüyorlar. Buna karşılık komplo kuramcısı olmayanların, yani 

hükümetin ve basının her söylediğine inananların eğitim düzeyini ölçmemişler. Diyelim 

ki dünyanın düz olduğuna inanan azınlığın eğitimsiz olduğunu bulmuşlar ama Saddam’ın 

elinde kitle imha silahı olduğuna inananların (ki apaçık hükümet ve basın yalanı olduğu 

ortaya çıkmıştır) eğitim düzeyini ölçmemişler. Yani ortada bir karşılaştırma yok, bir 

kontrol grubu yok. Bu, anketlerle elde ettikleri bu bilginin çöp olduğu anlamına gelir.  

Daha önce sözünü etmiştim, komplo kuramlarının gerçekdışılığı hakkında kalem 

oynatmaya kalkanların önce oturup o komplo kuramlarına çalışmaları gerekir. 

Hayatınızda hiç yapmadığınız şeyi yapacak, komplo kuramcısı diye aşağıladığınız o 

yazarların çalıştıklarının en azından onda biri kadar çalışacaksınız. Ve çalışmanızın 

çıktısı olan yargınızı bildireceksiniz. Medya okuryazarlığı konusunda ahkam kesenler 

bunu asla yapmazlar. “Covid-19 komplo kuramları” diye başlık açar ve basının, DSÖ’nün 

söylemediği, üzerinde “resmidir” mührü bulunmayan her şeyi doğrudan bu sepetin içine 

atarlar. Yani bu kişilerin öncülleri, çoktan verilmiş yargılardır. Bir başka deyişle 
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döngüsel mantığa saplanmışlardır. Daha öncülle vargıyı birbirinden ayıramayanlar 

kalkıp bize düşünme dersi veriyorlar, rezilliğe bakın! 

Bu bir dezenformasyon kitabıdır. Mücadele ettiğini öne sürdüğü bilgi kirliliğini 

kendisi yaratmaktadır. Bu, bilgi kirliliğine ışık tutma veya eleştirel basın okuryazarlığı 

öğretme iddiasında olan bir dezenformasyon kitabıdır. Bu kitapları inanarak okuyanlar 

usta biçimde aptallaştırılırlar. Bu kitapları yazanlar da pekâlâ çoktan aptallaşmış 

inançlılar olabilirler. 

https://web.archive.org/web/20220703120008/https://bilgiyay.com/acik-kaynak-

kitaplarimiz/  

Bilgi Üniversitesi’ni takip ediyorsanız bilimsel çabalarının içinde ağırlığın Türkiye’yi 

Batıya şikayet etmek ve halka küresel egemenlerin istediği düşünme alışkanlıklarını 

kazandırmakta olduğunu görebilmişsinizdir. Bu kitap Üniversite’nin bu politikasını çok 

güzel biçimde yansıtıyor. Unutmayın, ahlaki bir doğrultunuz yoksa her şey gibi eleştirel 

düşünce de boş ve anlamsızdır. Kendinizi geliştirdikçe, eleştirel düşünmeyi öğretme 

iddiasında olan ve yararlandığınız kaynaklara geri dönüp okuru ahlaki olarak nasıl 

yönlendirdiklerine dikkat edin. 

 

Skeptic’s Guide to Health, Medicine and Media – thegreatcourses.com 

(Kuşkucunun Sağlık, Tıp ve Basın Kılavuzu) İndir (torrent) 

Sağlık ve modern tıp hakkında yaygın yanılgıları düzeltme ve bu konuda eleştirel medya 

okuryazarlığını öğretme iddiasındaki bu eğitim video dizisinin kanser, aşılar, vitamin 

takviyeleri, alternatif tıp gibi tartışmalı konularda bölümleri var. Zehirlerle ilgili olan 

bölümde inanılması güç bir şey oluyor ve yazar, içme suyuna flor katan Amerikan 

belediyelerini savunuyor! Savunma gerekçesi florun diş sağlığına iyi geldiğinin 

kanıtlanmış olması ve zehirleyici etkisinin olmaması. Beyni pelteye dönmemiş herkesin 

aklına şu soruların gelmesi gerekiyor: Peki, o zaman kalsiyum niye eklenmiyor? Fosfor 

niye eklenmiyor? Veya sağlığa iyi gelen her bir mineral niye eklenmiyor? İçme suyu ne 

zamandan beri ilaç sayılıyor? Ve içme suyuna katılmak istenen şeyler Amerikan halkına 

niçin doğrudan sorulmuyor veya açıkça bildirilmiyor da “komplo kuramlarını” çürütme 

amacı güden bu aydınlatıcı (!) yayınlardan öğrenmek zorunda kalıyorlar? 

 

Uğur Felsefe Öğreniyor - Hüseyin Batuhan (Bulut Yay., 2002) 

indir 

“Asıl amacım da sizlerde biraz bilgi-sevgisi (philosophia) uyandırmak, bu vesile ile 

size ‘bilimsel düşünüş’ün nasıl bir şey olduğunu anlatıp bu tür alışkanlıklar 

kazanmanızı sağlamak.” 

Gençlere bilgi sevgisi kazandırmak için yazılmış bir kitap. Ne güzel. Buna ihtiyacımız var. 

Ancak bilgi sevgisinin kendisi bir amaç olamaz, değil mi? Bilgi, bilgi için değildir. Tıpkı 

bilimin bilim için, sanatın sanat için olmadığı gibi. Bilgiyi sevmenin bir amacı olmalıdır. 

“Özlemsel Düşünce (Wishful thinking)” bölümünü okuyunca yazarın bilgiyi sevip 

https://web.archive.org/web/20220703120008/https:/bilgiyay.com/acik-kaynak-kitaplarimiz/
https://web.archive.org/web/20220703120008/https:/bilgiyay.com/acik-kaynak-kitaplarimiz/
https://1337x.to/torrent/3646150/The-Great-Courses-The-Skeptic-s-Guide-to-Health-Medicine-and-the-Media-Incl-Book-FCO/
https://elestireldusun.files.wordpress.com/2023/03/ugur_felsefe_ogreniyor.pdf
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sevmediği konusunda kafamız karışıyor. Yazar önce “dinsel” olarak nitelediği (tanımını 

yapmıyor) mucizelere inanmanın ne kadar saçma olduğundan dem vuruyor. Sonra da 

ekliyor: “Her şeye gücü yeten bir tanrı inancı insanoğlunu akla gelebilecek her saçmalığa 

inanmaya neredeyse zorlamaktadır. … Öyle sanıyorum ki, en temel boş-inanç her şeye gücü 

yeten bir tanrının var olduğu inancıdır.” İşte size bilgi sevgisi. Kitap boyunca filozofların 

fikir ayrılıkları olduğunu, bu ayrılıkların zenginlik olduğunu aşıladı durdu. Filozofların 

hiçbir gözlemsel (ampirik) bulguya dayanmayan hipotezlerini ve görüşlerini andı, 

hiçbirini kınamadı. Şimdi de Tanrı’nın var olduğunu düşünen filozofların “boş-inanç” 

sahibi olduklarını söylüyor. Burada mesele Tanrı’nın varlığı değildir. Yazarın kendi 

koyduğu standarda aykırı davranmasıdır. Dahası, bir standart da koymamasıdır. 

Düşünceyle inancı nesnel bir biçimde ayırmıyor. Sonra beğenmediği (aslında akılcı 

ve/veya duygusal bir arka planı da olan) düşünceyi öznel bir biçimde “inanç” olarak 

niteleyip üstünü çiziyor. Tıpkı “dinsel”in tanımını yapmadığı gibi. Hoca, sen felsefecisin, 

kavramlara ve sözcüklere bu kadar hoyrat davranarak mı gençlere bilgi sevgisi 

aşılayacaksın? 

Bu önemli çünkü buradan yürüyenler üstünü peşin olarak çizdikleri tü-kaka bilgi 

kategorisine girdiği için şeytanın da var olmadığını öne sürüyorlar. Şeytan yok, demek ki 

kötülük yok. Kötülük yoksa kimse bana yalan söylemiyor, kimse beni bilgisiz bırakmaya 

çalışmıyor olmalı. Öyleyse düşünmeyi, bilgiyi sevmeyi niye öğreniyorum? 

İlerleyen sayfalarda “şarlatan” örneği olarak kanseri tedavi eden bir ilaç bulduğunu öne 

süren Dr. Ziya Özel’i veriyor. Şimdi Özel’in şarlatan olup olmadığını tartışacak değiliz 

ama yazarın tek ölçütü bu kişinin kendini bilimsel çevrelere kabul ettirememiş olması. 

Yazara göre her şeyi soracak, fikrine güvenilecek bir uzman mutlaka var; eğer uzman 

yoksa çoğunluk var. Bu gibilerin bilgiyi doğrulama diye bildikleri şey gazetecilik 

düzeyindedir: “Uzmanına koş, sor. Ne diyorsa onu yaz, asla yalan haber yapmakla 

suçlanmazsın.” Bu kafa mı öğretecek bize eleştirel basın okumayı yapmayı? Her şey bu 

kadar kolaysa kendi adıma düşünmeyi, bilgiyi sevmeyi niye öğreniyorum? Alacağımız 

düşünme eğitiminin eni, boyu bu mudur yani: “Her konuyu uzmanına sormayı ve ona 

koşulsuz güvenmeyi öğrenmek!” 

 

Captain Disillusion (Youtube)  

youtube.com/watch?v=sWy1qmMoToM  

Ay’a ayak basıldı, 11 Eylül’ü hayatlarında yolcu uçağı kullanmamış olan Müslüman 

teröristler yaptı, Yahudi soykırımını sorgulamak deliliktir, aşılara gözü kapalı 

güvenmeyenler ruh hastasıdır, büyük yalanlar asla söylenmemiştir, yeryüzünde kötü 

insanlar yoktur... Bu kişinin söylediklerinin özeti bu. Bu adam bir özel efekt uzmanı ama 

yalnızca özel olarak araştıranların keşfedebileceği bilimsel ve politik konularda bize 

doğruyu bildirme iddiasında. İzleyicisine neyin gerçek, neyin sahte olduğu konusunda 

kılavuzluk etme iddiasındaki bu dezenformasyoncuyu iki şey ele veriyor:  

1) Bazı videolarında dava açılacağı korkusuyla inandığı her şeyi söyleyemediğini 

itiraf ediyor. Örneğin Cicret bileziği videosunda 

(youtube.com/watch?v=KbgvSi35n6o).  

https://www.youtube.com/watch?v=sWy1qmMoToM
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2) Para için konuşan hiç kimse her zaman doğruyu söylemez. Yani bu adamın neyi 

söyleyip neyi söylemeyeceğini adliye korkusunun yanında ve para kazanma 

kaygısı da belirliyor. Bu kanalın videoları reklamlıdır. Ayrıca bu kişi Amerika’da 

kendine “skeptik” diyen sözüm ona kuşkucu, eleştirel düşünür olan grubun yıllık 

paralı konferansı olan Skeptics Convention’a katılıyor ve yaptığı gösteriden para 

kazanıyor. 

Belki bunlara bir üçüncüsünü ekleyebiliriz. Beakman adında, Bill Nye ayarında bir 

oyuncuya “bilimi çocuklara sevdirdiği” için bilimadamı muamelesi yapıyor. Bill Nye 

gibiler televizyon oyuncularıdır. Bu kişilerin bilimsel görüşlerini ciddiye almak, 

Yeşilçam’ın kötü adamlarını sokakta gören kişinin onlara kötü davranması kadar 

aptalcadır. 

Kendine “skeptik” deyip de herhangi bir komplo kuramını (yeryüzünde örgütlü yalanlar 

söyleyip toplumsal tuzaklar kuran kötü insanların olduğu fikrini) destekleyen tek kişi 

yoktur. Eleştirel ve bilimsel düşünceyi tekellerine almak isteyen bu insanların aslında 

yeryüzünde hiç bir olumsuzluğu düzeltmek istemediklerinin apaçık kanıtıdır bu. Hepsi 

de tuzu kuru, parayla ve güçle kavgası olmayan hazcı ve maddeci kişilerdir. Captain 

Disillusion dahil hemen hepsi “tanrı yok” demeyi üstünlük bilirler. Ardından eklerler: 

“Ama bir güç olabilir.” Bu, saf kibirden kaynaklanır. Avamın bayağı terimlerini 

kullanmak yerine yüksek bir jargon geliştirmek isterler. Aslında Tanrı’nın var olmadığını 

söylemekle kötü insanların var olmadığını öne sürmek birbiriyle uyumlu yalanlardır. 

Çünkü ikisi de iyiliği kovalamayı, bir başka deyişle yeryüzünü daha iyi bir yer yapma 

sorumluluğunu reddeder. Ateistlerin “tanrı yok” ve “tanrı iyi değil” söylemlerini bir 

arada sürdürmelerini böyle anlamak gerekir. Sorun Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu 

söylemek değildir. Bu yaşamda iyilik için mi varız, kötülük için mi; sorun budur. Kendine 

“skeptik” deyip eleştirel düşünür ruhsatı dağıtma mercisi olma iddiasında olanlar, iyilik 

için herhangi bir şey yapmamakta kararlıdırlar. Hem büyük yalanlar söylenmediğini öne 

sürmek, hem de yalanla gerçeği ayırt edebilme yetisine sahip olduğunu öne sürmek 

ilginç bir bileşkedir. Bunların Türkiye şubesi denebilecek kişileri Youtube’da veya başka 

ortamlarda bulabilirsiniz. Çağrı Mert Bakırcı bir örnek olabilir.  

Sormak gerek; madem kötülük yok, ne için eleştirel düşünürler olmaya çalışıyoruz? 

Becerikli ve kıvrak yalanların söylenmediği, toplu aldatma girişimlerinin olmadığı, her 

şeyi bir bilirkişi abiye, ablaya sorabileceğim bir ortamda niye eleştirel düşünür olmak 

için kendimi sıkıntıya sokayım ki? Ve bu anlayış bizi din adamlarının ve kralların halkı 

bir güzel sömürdüğü söylenen Ortaçağ Avrupa’sına geri götürmez mi?  

 

Think: Critical Thinking and Logic Skills For Everyday Life - Judith 

Boss 

indir 

Bu inceleme biraz yüklü olacak. Bu yüzden sona bıraktım. Sabrederseniz bu yazıdaki en 

güzel örnek olduğunu göreceksiniz. 

http://libgen.rs/book/index.php?md5=11CEC2552818153DBCBF26CA13A2CEDB
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Daha ilk sayfa ve kitap boyunca ilgili ilgisiz her yerde “Nazi” sözcüğü defalarca kafamıza 

çakılacak. 

Yazar Milgram ve Zimbardo deneylerinin yalnızca Amerikalılar üzerinde yapıldığını 

söylüyor, Amerikalıların karakteriyle ilgili bir sonuca varıyor. Peki, Amerikalıların 

koşulsuz itaatte aşırı gitme potansiyelini gösteren bu deneylerin doğruluğuna örnek 

olarak neden bir Alman’ı veriyor? Ve konuların ve verdiği örneğin eleştirel düşünmeyle 

ilgisi yok. İtaatin sınırı ahlaki bir seçimdir, bilgilenmeyle veya eleştirel düşünmeyle ilgisi 

çok azdır. Eleştirel düşünmeyle ilgisiz bu konuyu yazar sayfalarca sürdürüyor. Yanı sıra 

“11 Eylül bir terörist saldırıdır” yalanını yazar kitap boyunca çok kez yineleyecek. 
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Yazar bu sayfada Amerika’nın deprem bahanesiyle Haiti’ye asker yerleştirdiğinden söz 

etmiyor. Daha dokuzuncu sayfadayız ve yazar otoriteye, hükümetlere ve basına nasıl 

güvendiğiyle ilgili olumsuz işaretler vermeye başladı. 
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“Gloria Steinem yaratıcı bir sorun çözücü örneğiydi.” Steinem sözüm ona ABD’deki 

Playboy Kulüplerinin kadını aşağıladığını kanıtlamak için Playboy kızı olmuş ve içeri 

sızmış. Yani kendini bile isteye aşağılatmış. Sonra da ABD’de kendisini iyi tanıyan gazete 

editörlerinin bastırmasıyla Playboy Kulüpleri’nin kapanmasına yol açmış. Bu öykünün 

ardından kitap gençlere “siz de Steinem gibi olun” mesajı veriyor. Ama yazar Steinem’in 

kadınlara erkek düşmanlığı aşılayan bir nefret ideologu olduğunu söylemiyor. Hiçbir 

sorunu çözmemiş, daha önce olmayan sorunlar yaratmıştır. Bu Einstein’in allanıp 

pullanmasına, çocuklara örnek gösterilmesine benziyor. Atom bombasını yapan ekipte 

yer aldığını ve yüz binlerce Japon çocuk, kadın ve yaşlının ölümünden sorumlu olduğunu 

neden söylemezler? 

Steinem’in gerçekten Playboy kızı olmak istemiş, sonra da kendisine yapılan bir 

haksızlığın intikamını almak istemiş olabileceği olasılığı okurun aklına getirilmiyor tabi. 

Üstelik bundan hemen önceki sayfada kuşkuculuğun değerinden söz edilmişti. Birkaç 

sayfa sonra bir başka feminist önder yeniden rol modeli olarak sunulacak. 
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Steinem parçasının hemen ardından “eleştirel düşünme” kitabı erkek düşmanı aşılamayı 

sürdürüyor. Yukarıdaki çizelgenin iyi düşünmeyle, farklılıklara saygıyla en küçük bir 

ilgisi yok. Yazar, erkekleri toptan kötü göstermeyi amaçlayarak bir araya getirilmiş 

ilgisiz bir anket derlemesi yapmış. Eleştirel düşünmeyi öğretme iddiasındaki bu 

kitaptaki yanlılık belirgindir.  

Seçilen fotoğaflara dikkat: Uzakdoğulu kadın gülümsüyor, erkek asık suratlı. Ezici 

çoğunluğu beyaz ırk olan Amerika’da yayınlanmış bu kitabın kapağında da uzakdoğulu 

bir kadın olduğunu anımsayalım. Ipod’un ekranında da bir zenci görüyoruz. Şimdi 

bunlar konuyla ilgisiz ayrıntılar gibi görünebilir ama eleştirel okumanın bir adım ötesine 

geçerek yazar hakkında bilgiye dayalı bir yargıda bulunabiliriz. Bu bilgi, son yirmi yılda 

görsellerde kullanılan kişilerin cinsiyetlerinde, ırklarında ve cinsel yönelimlerinde 

dikkat çekici bir değişim olduğudur. Türkiye’de bulunmayan zenci ve uzakdoğulu ırklar 

Türkiye’de bile kullanılmaya başlandı. Bu bir politik gündemin sonucudur ve ticari değil, 

politik bir yönelimdir. Yazar kendi kitabının bu gündeme alet edilmesine izin veriyorsa 

ya bu gündemden haberi yoktur ya da gündemin bir parçasıdır. Her iki olasılık da bu 

kitabı eleştirel düşünmeyi öğretme konusunda yetkin bir kaynak olmaktan çıkarır. 
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“Çiftdüşün” başlığı altında yazar şunları söylüyor: 

“Örneğin sorulduğunda çoğu üniversite öğrencisi kadınla erkeğin eşitliğine 

inandığını söylüyor. Buna rağmen konu yaşam biçimi ve kariyere geldiğinde eşitliğe 

ve seçim özgürlüğüne inandığını söyleyen aynı öğrenciler çocuğa bakması 

gerekenin öncelikle kadın olduğunu da söylüyorlar.” 

Verdiği örneğe dikkat edin. Cinsiyetler arasında eşitliği bozan şeylerden ilk aklınıza 

gelen nedir? İkincisi? Paragraf neden şöyle devam etmedi örneğin? “Buna rağmen aynı 

öğrenciler kadının askere gitmemesi gerektiğini, inşaat, maden, kanalizasyon, tersane, 

itfaiye gibi ağır ve tehlikeli işlerde çalışmamaları gerektiğini savunuyorlar.” Kitabın 

başından beri feminist fikir önderlerini örnek kişiler olarak gösterdiğini anımsayınca 

paragrafın böyle sürmemesi anlaşılıyor. Kitapta var olan örüntüyü büyük oranda 

anlamış bulunuyoruz. Amerikalı üniversite öğrencilerine eleştirel düşünmeyi öğretme 

iddiasındaki bu büyük boy 500 sayfalık kitabın daha başlarındayız ve yazarın belli bir 

politik gündemi, bir ideolojiyi aşılama niyeti olduğunun işaretlerini fazlasıyla aldık. 

https://elestireldusun.wordpress.com/2022/10/02/oruntu-tanimaya-giris/
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Sayfanın altında verdiği ırklara ve cinsyiete göre ayrılmış bulunan ortalama gelir 

grafiğinin metindeki konuyla hiç ilgisi yok. Eleştirel düşünmeyi anlatan kitap ilgisiz 

verilerle duygusallık yaratıp okurun kafasını bulandırmaya çalışıyor. Oysa grafikte 

yazarın açıklayamayacağı garip bir durum var: Sarı ırktan yurttaşlar beyaz yurttaşlar 

kadar kazanıyor. Hatta uzakdoğulu kadınlar beyaz kadınlardan fazla kazanıyor! Tek bir 

grafikten yola çıkarak Meksikalı (İng. Hispanic) kadınların aleyhine ayrımcılık 

yapıldığına hükmetmemizi bekleyen “eleştirel düşünme öğretmeni” yazar bunu nasıl 

açıklardı acaba? Uzakdoğulular aleyhine ayrımcılık yapılmıyor da Meksikalılar aleyhine 

yapılıyorsa bunun nedeni sorulmaz mı? Eleştirel düşünür bunu sorar. Ama bu kitap 

eleştirel düşünme bahanesiyle okurunun kafasını kendi politik doğruculuk dogmalarıyla 

doldurmak istiyor. Din, erkek, beyaz ırk, heteroseksüellik ve etçillik düşmanı aşılama 

kitap boyunca sürecek. 
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ABD’de zenci ve Meksikalı öğrencileri beyaz öğrencilerin aleyhine kayıran “Affirmative 

Action” (üniversiteye giriş sınavında ırka göre puan avantajı/dezavantajı verilmesi) 

uygulamasını destekleyen gösteri yapan öğrencilerin fotoğrafını yukarıda görüyorsunuz. 

Ellerinde tuttukları pankartlardan ikisi: “Irkçılık hala var.” “Irkçılık diri ve aramızda.” 

Sözde demokrasiyi, hoşgörüyü savunan yazarların seçip destekledikleri fotoğraf bu. 

Çelişkiyi görebiliyor musunuz? Bu pankartlar ırkçılık ideolojisine hoşgörüsüzlüktür. Bu 

sloganlarda ırkçılık düşüncesinin yok edilmesi gerektiği, hala yok edilememiş 

olmasının bir başarısızlık olduğu iması var. Peki, ırkçılığın fikir düzeyinde bile varlığı 

demokrasiye, hoşgörüye aykırı mıdır? Peki, ırka göre puan ve kontenjan ayrılmasının 

kendisi ırkçılık değil midir? Her fırsatta okurlardan bir şeyleri tartışmalarını isteyen 

yazar bunları tartışmamızı istemiyor elbette. Çünkü eleştirel düşünmeyi öğretme 

bahanesiyle kendi ideolojisini aşılamaya çalışıyor. 

Kitap, akılcı (rasyonel) düşünceyi duygulardan ayırma konusunda şu örneği veriyor: Suç 

ve Ceza romanında Raskolnikov, kulak misafiri olduğu bir masadan yaşlı, huysuz, 

kimsenin sevmediği bir kişinin çok parası olduğunu öğreniyor. Bu kişiyi öldürüp 

servetini yoksullara dağıtmaya karar veriyor. Yazar, Raskolnikov’un en çok sayıda kişiye 

en büyük iyiliği sağlayacak bu kararını saf akılcı bir hesapla verdiğini, duygularının 

kararını etkilemesine izin vermediğini öne sürüyor. Oysa iyilik bir hesap verisi değildir. 

İyiliğin vicdanla ilgili olduğunu ve vicdanın yarı-otonom bir itki olduğunu, çıktısının her 

zaman öngörülemeyeceğini, hesapla doğrulanamayacağını bilmeyen veya bilmezden 

gelen yazar bize eleştirel düşünmeyi öğretmeye çalışıyor. 

Bilim konusunda bakın yazar ne diyor: 

“Amerika’nın tamamı bir özgür konuşma alanıdır ve üniversitenin bunu 

sınırlandırmayla işi olmamalıdır. Tersine, üniversitenin bunu geliştirmeye dönük 

ahlaki bir sorumluluğu vardır.”  

Üniversiteler bilim yuvası değil miydi? Ahlak nereden çıktı? Ayrıca birkaç sayfa önce 

yazarın ırkçılık düşüncesinin yok edilmesi talebini, yani özgür konuşmanın 

sınırlandırılması talebini meşru saydığını hatırlayalım. Bu özgür konuşma çelişkisinin 

hemen arkasındaki sayfada yazar Facebook üzerinden iletilen bir ölüm tehdidini örnek 

vererek “Siber-zorbalığın” (genelde “siber şiddet” diye yanlış çevrilir) konuşma 

özgürlüğü olup olmadığını tartışmamızı istiyor. Kitap boyunca bütün tartışma soruları 

böyle. Yanlış öncülleri kendi vererek bu öncüllerle okuru koşullandırıyor, sonra çıkarım 

yapmasını istiyor. Bu örnekte bizden hükümetlerin ve şirketlerin internet 

haberleşmesini gözetlemelerine, anayasal haklarımızı ve mahremiyetimizi 

çiğnemelerine razı olmamızı istediği belli. Hakikaten özgür düşünmemizi istiyor! 
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Yazarın 134. sayfada verdiği safsata örneği:  

“Tiger Woods iyi bir golfçüdür, dolayısıyla iyi bir kocadır.” 

Tiger Woods’u kötü koca örneği olarak vermesi, golfçünün karısını aldatmasıyla manşet 

olmuş olması nedeniyledir. Yazar, karısını aldattığı için Woods’un kötü koca olduğunu 

ima ediyor. Evliliği boyunca saray gibi evlerde kraliçe gibi yaşatılan, eve ekmek 

getirmeyen ama kocasından 100 milyon doların üstünde boşanma tazminatı isteyip alan 

karısının ise “iyi hanım” olduğu ima edilmiş oluyor. Mide bulandırıcı bir iftira ve 

karalama kampanyasıyla Woods’u sporu bırakmaya zorlayan Amerikan basını hakkında 

da söz yok, onlar da “görevlerini yapıyorlar” herhalde. Dahası, bu eleştirel düşünme 

kitabı boyunca basının yerleşik eğilimleri hakkında doğru düzgün hiç bir eleştiri ve uyarı 

yok! 
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Yukarıdaki görüntü 160. sayfadan. Yazarın ABD’nin Irak saldırısını anlattığı ve 

sonrasında sözde eleştirdiği sayfalar. 1990’daki ABD saldırısını “BM koalisyon 

kuvvetleri” olarak, ülkesini savunan Iraklıları ise “asiler” (insurgents) sözcükleriyle 

anıyor. Tarafsızlıktan bunu anlayan bir yazar size eleştirel düşünme öğretmeye çalışıyor, 

dikkat edin. 
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“Görselleri çözümlemek” başlığı altında örnekolay çalışması yapılıyor. Esrar içiciliğinin 

suç sayılmasının aleyhine bir propaganda reklamı gösteriliyor. Okura sorulan sorular 

şunlar: “1. Bu reklamdaki öncülleri ve çıkarımları belirleyiniz. Savı değerlendiriniz. 2. Bu 

reklamın amacı nedir? Amaca ulaşmada etkili midir? Stratejiyi, hitabet araçlarını ve varsa 

safsataları tartışınız.” İlerleyen sayfada yazarın çözümlemeden bıraktığı ama önemli olan 

öbür ayrıntıları ben sayayım: Kodeste görünen kişilerden en öndeki üç kişinin üçünün ve 

en öndeki on bir kişinin dokuzunun kadın olduğuna dikkat ediniz (kadınların masum 

oldukları iması). Kadınların ikisinin orta yaşlı, düzgün saç ve makjaylı olduğuna dikkat 

ediniz (haksız yere suçlananların orta-üst sınıftan oldukları iması). Çerçevedeki 

neredeyse herkesin iyi giyimli olduğuna dikkat ediniz (özenli giyinenlerin, takım 

giyenlerin ahlaklı yurttaş oldukları iması). Ve son olarak görselde değil ama üstündeki 

sloganda (“Esrar mevzuatı saldırgan olmayan Amerikalıları hapse atmak için milyarlarca 

dolar vergiyi ziyan ediyor”) saldırgan olmayan kişilerin hapse atılmasının haksız olduğu 

imasına dikkat ediniz. Şiddet sözcüğünü incelerken bu kavramın düşünsel ve 

anlambilimsel bir bozulma olarak haksızlık, ahlaksızlık ve suç kavramlarının yerini 

aldığına değinmiştim. 

https://elestireldusun.wordpress.com/2019/08/09/sozcukler-3-basinin-sozcuk-cambazliklari/
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Hristiyanlığın “Altın Kural”ının bütün dinlerde olduğunu öne süren yazar her dinin 

kitabından delil sunmuş. İslam’dan sunduğu delil Nevevi’nin 40 Hadis’inden. İslam 

hakkında doğru düzgün bir araştırma yapmadan hüküm veren yazardan eleştirel 

düşünme öğreniyoruz… Verdiği öbür örnekler de Altın Kural’a denk değil. Verdiği 

örneklerin birbirinin dengi olmadığı görülüyor. Tevrat’tan yapılan alıntıdaki 

“komşu”nun yalnızca Yahudileri kapsadığını Eski Ahit ve Talmud çalışanlar biliyorlar. 
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Yazar, Amerikan basınının zenciler aleyhine ırkçı olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Zenci 

sel mağdurunun “yağmacı” olduğu yazılmış ama beyaz yağmacılar için bu sözcük 

kullanılmamış. Yazar bu örneği verirken Safsata başlığı altında anlattığı temsil etmeyen 

örnek safsatasını kendi yapıyor. Takip edenlerin bileceği üzere Amerikan basınında 

beyazlar aleyhine ırkçılık çok daha baskındır. Ne yazık ki bunu burada kanıtlamam 

olanaksızdır. Yazarın beyaz ırk düşmanı olduğunu kitabın önceki bölümlerinde 

sezmiştik. Kuşkumuz kitap sayfalarında ilerledikçe doğrulanıyor. 

*** 

Yazı ilginizi çektiyse bunu da okuyun: 

https://elestireldusun.wordpress.com/2022/07/02/dogrulama-siteleri-nasil-

dezenformasyon-yapar-bill-gates-ve-asilar-ornegi/  

https://elestireldusun.wordpress.com/yetersiz-temsil-etmeyen-ornek/
https://elestireldusun.wordpress.com/yetersiz-temsil-etmeyen-ornek/
https://elestireldusun.wordpress.com/2022/07/02/dogrulama-siteleri-nasil-dezenformasyon-yapar-bill-gates-ve-asilar-ornegi/
https://elestireldusun.wordpress.com/2022/07/02/dogrulama-siteleri-nasil-dezenformasyon-yapar-bill-gates-ve-asilar-ornegi/

