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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Ersin Arıoğlu’nun 3.06.1999 Tarihinde 
II. Teknoloji Kongresi’nde yaptığı konuşma.

GİRİŞ

Yaratıcı düşünce her zaman toplumların ilgisini çekmiştir. 
Toplumlar yaratıcı düşünceyi uzun süre yalnız, dâhi veya 
doğuştan üstün yetenekli insanlara mahsus entellektüel bir 
ürün veya süreç olarak algılamışlardır. Ancak 1960 yıllardan 
sonra, yaratıcı düşünce üzerinde yoğunlaşan araştırmalar, her 
insanın yaratıcı olabileceğini ve günlük hayatın her sorunu için 
yaratıcı düşünce üretilebileceğini göstermiştir.

Bugünkü konuşmamın ana ekseni yaratıcı düşünceyi bir bilgi 
işleme tekniği gibi ele almaktır. Böylece yaratıcı düşünce 
objektif ölçülerle tanımlanabilir ve göreceli olarak ölçülebilir
olacaktır. Konuşmamın asıl hedefi ise yaratıcı düşüncenin
eğitimle öğretilebilir bir beceri olduğunu vurgulamaktır.

Bugüne kadar yaratıcılığı tanımlamak için çeşitli tarifler 
yapılagelmiştir. Kant zor problem çözümünü yaratıcılık olarak 
tarif eder. Mans Field'e göre, yaratıcı düşünce; bireyin 
markasını taşır. Abraham Maslow yaratıcılığı bireyin kendi 
ruhunu ortaya koyarak veya başka kelimelerle kendini 
adayarak işini yapması olduğunu söyler. Carl Rogers'a göre iyi
veya kötü yaratıcı düşünce yoktur. Bir insan acıyı azaltmak 
üzere ilaç geliştirirken, diğer bir insan acıyı çoğaltan 
işkence aleti yapabilir. Her iki eylem de yaratıcılıktır. Ancak 
toplumsal sonuçlarının farklı olduğunu belirtir. Max 
Wertheimer gibi düşünürler yaratıcı düşünce'yi verimli 
düşünce ile bir tutmuşlardır. Günümüzde, mevcut bilgilerden 
yeni bilgiler üretme becerisi, bir çok düşünürün fikir birliğine 
vardığı yaratıcılık tarifidir. (Torrance, Wolberg, Weisberg, 
Parkins ve diğerleri

OLGULAR 
DUYU VERİLERİ

ÖN FİKİRLER GÖZLEM
DENEY

TAHMİN

MODEL

TİCARİ ÜRÜN-ALET
ÜRETİM SÜRECİ

SORUNLAR

Aynı şartlarda düzenlenmiş deneylerle
farklı kişiler, fark lı yer lerde

aynı ölçüm sonuçlar ına ulaşmalı KNOW-HOW, YEN İ ÜRÜN, TEKNOLOJİ, KALİTE 
 ÇÖZÜM 

HİPOTEZ TEORİ TABİAT KANUNU
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
BİLİM ve TEKNOLOJİ DE Yaratıcı 

Düşüncelerin Kısa Öyküsü

İnsanlığın bilim, teknoloji ve toplumsal gelişim tarihi adeta, 
bir yaratıcı düşünceler tarihidir. Sizlere özellikle, Türkiye 
için bazı ipuçları sergileyen bir yaratıcı düşünce tarihi 
sunmak istiyorum. Amacım, bilim-teknoloji-eğitim 
üçlüsünün, toplumsal gelişmeyi sağlayan ve yaratıcı 
düşünceleri çevreleyen ayrılmaz unsurlar olduğunu tarihle 
belgelemektir.

Bilgi ve eğitim konusunda batı ve doğu kültürleri büyük 
bir benzerlikle ve uzun bir tarihi süreç boyunca; iki farklı 
söylemi; birbirine çok yakın düşüncelerle dile getirdiler. 
Batı kültürünün  ana pınarlarından Sokrat, bilgi'nin 
amacının  insanın kendisini bilmesidir diyordu. O 
çağlarda duyular vasıtası ile elde edilen bilgi, şüpheli bilgi 
olarak görülüyordu. Gerçek bilgi insan aklının ürünü 
olmalı idi. Doğuda Taoisler ve Zen Rahipleri de aynı 
şeyleri söylediler. Sokrates'in çağdaşı Protagoras ise, 
bilginin amacının sahibine neyi, nasıl ve ne zaman 
söylemesi gerektiğini bildirerek, kişiyi etkin kılmakdır 
diyordu. O'na göre bilgi; mantık - dilbilgisi ve konuşma 
sanatı idi. Doğuda Protagoras'a paralel düşünceleri dile 
getiren ise Konfuçyüs oldu. Asırlarca bu iki görüşün 
bileşkesi eğitimin omurgasını oluşturdular. Duyularla elde 
edilen bilgi şüpheli bilgidir

SOKRATES
M.Ö. 468 - 400

KONFÜÇYUS
M.Ö. 551 - 479

PROTAGORAS
M.Ö. 485 - 411

ARİSTO
M.Ö. 384 - 322

Bilge insan kendi içindekini;
küçük insan başkalarındakileri arar.

İnsan herşeyin ölçüsüdür;
bilgilerimiz içimizdeki duygulardan gelir.

Eğitimli insan, nefsine hakim olan ve
talihsizliklerden etkilenmeyen kişidir.

Bilgelik düşünme ve
davranışla gerçekleşir.

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

O çağlarda yapabilme yeteneği ve iş; bilgi 
sayılmıyordu. Ve işleri önceleri köleler, sonralarıda 
zenaatkarlar; biraz da kendilerine has gizemli yollarla; 
yürütüyorladı.  Onların yaptığı beceri kullanmaktı ve 
bunun Yunanca adı technei  idi. Technei bilgi olamazdı, 
çünkü genel ilkeleri yoktu. Bir yelkenlinin yürütülmesini 
veya bir değirmenin çalıştırılmasını sağlayan bilgiler 
başka şeylere uygulanamazdı. Bunlar yazına da 
geçirelemezdi. İnsanlar  karşılıklı konuşarak bu bilgileri 
geliştiremezlerdi. Bu tür bilgiler okuldan değil ancak bir 
ustanın yanında uzun yıllar çıraklık ederek 
öğrenilebilirdi. İnsanlığın, gizemli zenaat becerisi 
anlamına gelen techne kelimesini; amaçlı organize bilgi 
anlamına gelen Lojos ile birleştirerek teknoloji haline 
getirmesi için 2000 yıl geçecekti. Bu süre içinde insanlık, 
insan aklının ürünü olan bilgilerin yeterli olmadığını ve 
hakiki şüpheli bilginin; gözlem ve deneyle sınanmamış 
bilgi olduğunu öğrendi.

Meraklı bilgi üretiyor...
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Yaratıcı düşünce tarihini, Gutenberg ile başlatmanın 
uygun olduğunu düşünüyorum. 1450'li yıllarda Gutenberg 
bir kitap baskı makinası ve basım ile ilgili entegre bir 
sistem geliştirdi. Bu yeni makina ve sistem insanlık 
tarihinde yepyeni bir devir başlatacak ve insanlığın 
biriktirdiği bilgileri hızla ve ucuz olarak birçok insana 
ulaştırılabilecekti.

272 yıl sonra
Müteferrika Matbaası - 1727

İbrahim MÜTEFERRİKA
1669 - 1747

Gutenberg Matbaası - 1455

Johann GUTENBERG
1400 - 1468
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Matbaanın gelişmesi, batıda yenilikçi bir hareketi hemen 
ateşledi. Rönesans diye adlandırılan bu devirde; 
düşünürler; çağın etkin insanı olarak bir çok beceri ve 
ilgi alanlarına sahip insanı tarif ediyorlardı. Leonardo da 
Vinci ressamdı, heykeltraştı, mimardı ve bilim adamı idi. 
Çağın insanı tarifine tam uyuyordu. Leonardo insanlık 
tarihini çok derinden etkileyemedi ama, arkasından 
gelenlere ilham veren yüzlerce yaratıcı fikir ve bir 
ölümsüz Mona Lisa tablosu bıraktı. Jeoloji, anatomi gibi 
ileride bilim olacak, bir çok disiplinde, ilk adımları attı. 
Bugün yaratıcı insan tipinin, tarihsel kişiliğine, en uygun 
figür Leonardo da Vinci'dir.

1500 ila 1650 yılları arasında, batı dünyası dünya 
liderliğine soyunmaya başladı. Oysa ki aynı yıllarda 
doğuda iki süper güç; en parlak devirlerini yaşıyordu: Çin
ve Osmanlı İmparatorlukları. Bu iki dünya bilgi 
biriktirmekte, iki ayrı strateji izlediler. Batıda okullar basılı 
ders kitapları ile eğitime başladılar. Doğudaki  süper 
güçler; ders kitaplarını; eğitim için faydasız  buldular. Bir 
süre sonra batıda okullar yenilikçiliğin motoru oldular. 
Doğuda, ise reform hareketi adı altında bazı değişim 
talepleri bile, okullara  saldırı ile başlatıldı.

Matematiksel gösterime imkan vermeyen hiçbir
inceleme bilim sayılamaz.

Mona Lisa - 1504

Leonardo da VINCI
1452 - 1519
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1543 yılında Kopernik, ölümünden biraz önce, dünyanın 
ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü yazan 
ünlü kitabını yayınladı. İnsanlık ilk defa üzerinde yaşadığı 
dünyanın, evrenin merkezi olmadığını duyuyordu. 

 Dünya güneş etrafında dönüyor ve dünya evrenin
merkezi değildir.

Gezegenler, güneşin etrafında elips çizerek dönerler.
Güneş elipsin odaklarından birisidir - 1609

Gezegeni güneşe bağlayan vektör eşit zaman
aralığında, eşit alan tarar.
T2 = D3 - 1621

KOPERNİK
1473-1543

KEPLER
1571-1630
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Kopernik'in kitabında bir çok hatalı bilgi vardı. Bu bilgiler, 
Galile ve Kepler tarafından düzeltildiler. Galile, 
Kopernik'in söylediklerini düzeltmekle kalmadı. Zamanı 
ölçen hassas aletler, yıldızları gözleyen, çağına göre 
mükemmel teleskoplar yaptı. Yer çekimi  kanunu için 
kusursuz deneyler ve hakikata çok yakın ölçümler 
gerçekleştirdi. Jüpiteri gözledi, ve güneşin etrafındaki 
dönüşünün 12 yılda tamamlandığını hesapladı. Galile bu 
çalışmaları ile insanlığa, bilgiyi sınamak için deney ve
ölçü yapılmasını  öğretiyordu. Bu katkı, insanlık tarihi için 
en büyük armağandı. Galile çalışmaları ile Newton'u 
esinlendiren devlerden biriydi.

Galile GALILEO
1564-1642

Teleskop yaptım, Jüpiter’I gözledim: Jüpiter’in 3 ayı
var; hep beraber güneşin etrafında dönüyorlar.

Bir akrabasına mektuptan - 1610

Geleneksel teorileri çürütecek bir çok kanıt topladım. Kopernik’in
yazgısını paylaşmaktan korktuğum için bunları gün ışığına
çıkarmıyorum.

Kepler’e mektuptan - 1611

Dünya güneşin etrafında dönüyor… Ama hala dönüyor. - 1632

… Söz konusu yanlış doktirini savunmayacağım, öğretmeyeceğim.
Engizisyon Önünde Okuduğu Özür Metninden - 21 Haziran 1633



E.Arıoğlu E
ki

m
.1

99
9 

/ E
.A

rı
oğ

lu
/ A

S
.b

im
ev

.b
lu

ep
rin

t

8

YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Francis Bacon, 1605 yılında yayınladığı Bilginin 
Gelişimi adlı ünlü yapıtında, bilgiyi tümevarım metodu 
ile sınamanın dünyayı değiştireceğini söylüyordu. 
Diğer taraftan Descartes 1600'lü yılların ilk yarısında 
analitik düşünceyi geliştirdi, bilimsel metodta matematik 
ve kuşkuculuğun önemi üzerinde durdu, Newton'a ilham 
kaynağı oldu. Düşünüyorum o halde varım dedi. 
19uncu asrın sonlarında bazı düşünürler bu özdeyişi 
yapıyorum, o halde varım şekline soktular.

 Bilgi güçtür.
 Gerçek bilim sebepler üzerine kuruludur.
 Normal insan öğretilere hayran olur; sanatkar reddeder;

akıllı kişi onları kullanır.

 Düşünüyorum, öyleyse varım...

 Güçlükleri, çözümlenebilecek kadar küçük parçalara böl; 
en basitten en karmaşık bilgilere doğru ilerle.

Francis BACON
1561 - 1626

Rene DESCARTES
1596 - 1650
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

İngiltere'de 1642 ve 1688 yıllarında krala karşı devrimler 
yapıldı. 1688 devriminden hemen sonra İngiliz düşünür 
Locke yazdığı eserde krallığın ilahi haklarına karşı 
çıkıyor ve insanların doğal ve vazgeçilmez 
haklarından bahsediyordu. Locke yüz yıl sonraki, iki 
büyük devrime kaynaklık etti: Amerikan Anayasası ve 
Fransız Devrimi.

Halkın, yasakoyucuların keyfi davranışları karşısında
devrettiği yetkilerini geri alma, zorlamalara karşı
koyma ve kendini koruma hakkı vardır.
Her insanın kişilik mülkiyeti, hiçkimseye değil, yalnız
kendisine aittir.

John LOCKE
1632 - 1704
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1700’lerin başında, Newton evreni inceliyor ve nasıl 
çalıştığını tarifliyordu. Newton eserlerinde; dünya 
etrafında dönen; insan eli ile yapılabilecek bir uydudan da 
bahsediyordu. Leibniz hemen hemen aynı yıllarda tüm 
rakkamların dijital olarak, yani 0 ve 1 sayıları ile, ifade 
edilebileceğini bulmuş ve yayınlamıştı. 1700’ler başındaki 
sihirli dönemde, adeta  birileri fırçayı eline almış bugünleri 
tasvir ediyordu. Devlerin omuzlarında durduğumdan daha ileriyi gördüm.

Sağlam bir tahmin olmadan hiçbir büyük keşif olamaz.

Her eylem, ona eşit değerde fakat ters yönde bir tepki ile 
karşılaşır.

 Zihnimizdeki fikirleri yeşertebilmek için deney bir 
zorunluluktur.

Sir Isaac NEWTON
1642 - 1727

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ
1646 - 1716
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
İlk işleyen buharlı makinayı 1730’larda Thomas 
Newcomen İngiltere’de yaptı ve kömür ocaklarını basan 
suyu boşaltmada kullandı. 1765 tarihinde, bozulan bir 
Newcomen makinesini onarmak üzere ele alan James 
Watt’ın yepyeni bir buharlı makina oluşturduğunu ve bu 
makinanın kömür üretimini, makina çalışmaya başlar 
başlamaz, üç kere arttırdığını bilim tarihinden çok iyi 
biliyoruz. Artık tarım yapan toplumun, yazgısı değişmişti. 
İnsanlık 100 yıl içinde tarım çiftliklerinden, fabrikaların 
etrafında yeni şehirlere taşındı. Böylece bugün endüstri
devrimi olarak andığımız, insanlığın olağanüstü 
serüvenleri ile dolu ve zenginlik yaratan bir dönem 
başlıyordu.

Newcomen Makinası - 1730

James WATT
1736 - 1819

Watt Makinası - 1760

Endüstri Çağı’nın başlaması.
Buharın enerji olarak kullanımı.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

İnsanlığın, harikulade başarılarından birisi daha 1750-
1770 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Editörlüğü Denis 
Diderot ve Jean d'Alembert'in yaptığı Encyclopédie
basılarak yayınlandı. Eser zamanın bir çok zenaatlerine 
ait bilgileri de sistematize ederek yayınlıyordu. O tarihe 
kadar, bu tür bir çok bilgi, örneğin yelkenli bir geminin 
yönetilmesi gibi bilgiler yazıya geçirilememişti. Artık 
çıraklık yapmadan, ustadan başka birşey, diğer 
kelimelerle teknolog yetiştirmek mümkün kılınmıştı ve 
mühendis okulları kurulabilirdi.

1776’da Adam Smith, Milletlerin Serveti adlı ünlü eserini 
yayınlayarak, endüstri devriminin liberal dünya 
görüşünü oluşturdu ve ulus devletin’in bilimsel yapısı 
kuruldu. 1789’da Fransız Devrimi oldu ve ulusal 
egemenlik kavramının temelleri atıldı. İnsanlık, bir 
yandan yeni teknolojiler geliştiriyor, bir yandan da sosyal 
yapıda önemli değişimleri yapıyordu.

 Bırakınız yapsınlar… Bırakınız geçsinler…
 Pazarlık etme, hiçbir canlıda bulunmayan, sadece

insanoğluna ait bir özelliktir.
Herkes kendi çıkarını gözetir; ancak bunu yaparken
toplumun çıkarını, düşündüğünden çok fazla, gözetmiş
olmaktadır.

Adam SMITH
1723 - 1790

 Bilime doğru atılan ilk adım şüphe duymaktır.

Denis DIDEROT
1642- 1727
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1787 yılında Amerika Birleşik Devletleri Anayasası ilan 
edildi. İnsanlık tarihinde ilk defa yasama, yürütme ve 
yargı birbirinden ayrıldı. Bu anayasada insanlığın gelişimi 
için çok özel bir madde yer alıyordu. 8inci bölüm 1inci 
madde: Kongre; yazar ve bilim adamlarının yazı ve 
buluşlarına ilişkin özel haklarını koruyarak bilim ve 
yararlı sanatların gelişimini sağlar. Bu anayasa bir çok 
ülke için ilham kaynağı oldu. Ancak bazı ülkeler 8inci 
bölümde ki birinci madde'yi unuttular. 1790 yılında 
George Washington, patent  yasasını imzaladı. Kanun 
Abraham Lincoln'ün deyişi ile deha ateşine ilgi yakıtını 
vermişti. Amerika o tarihten beri buluş sayısında çok açık 
farkla dünya birinciliğini hep sürdürdü. 1850'li yıllarda 
3000 adet olan yıllık yeni patent sayısı, 20inci yüzyılın 
başında 100.000'lere, bugünlerde ise 600.000'lere ulaştı

Himayemizi bilim ve edebiyatın geliştirilmesinden
daha fazla hak eden hiçbir şey yoktur. Bilgi her ülke
için halkın mutluluğunu getiren en kesin araçtır.

Bir neslin okul dershanelerinde bulunan felsefe,
gelecekte aynı neslin hükümetlerinin felsefesi
olacaktır.

George WASHINGTON
1732 - 1799

Abraham LINCOLN
1809 - 1865

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1870'li yıllara gelindiğinde endüstri devrimi yepyeni bir sınıf 
doğurmuştu: İşçi sınıfı. İşçi sınıfı üretimden pay istiyordu. Karl 
Marx'ın Das Kapital adlı eserinin ilk cildi 1867'de, ikinci cildi ise 
ölümünden üç yıl sonra 1883'de yayınlandı. Artık tarih 
sahnesinde bütün izimler yerini almıştı.

… Düşüncenin doğruluğu ve gücü pratikte
kanıtlanmalıdır. Asıl iş, dünyayı değiştirmektir.

… Siyasi iktidarı ele geçirmek bugün artık işçi
sınıflarının büyük görevi olmuştur.

Karl MARX
1818 - 1883
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

İnsanlık 1770-1870 arasında olğanüstü hızla birçok teknolojiler 
geliştirdi, fabrikalar kurdu. Kentleşti. Bu gelişmenin en önemli
etkeni, bilginin anlamında sağlanan değişimdi. Bilgi'nin amacı 
üretime yönlendirilmişti. Böylece mevcut bilgiler üretim 
aletlerine, üretim süreçlerine ve ürünlere gözlem yaparak bir 
çevrim içinde uygulanıyor ve verimleri durmadan 
artırılabiliyordu. İlk yüzyıllık bu döneme iktisat tarihçeleri 
endüstri devrimi dediler.

Amerika'nın en verimli buluşcusu Thomas Alva Edison
kendisinin buluş fabrikası olarak adlandırdığı meşhur 
Laboratuvarını 1876 yılında kurdu. 1878 yılında İngiliz bilim 
adamı Joseph Swan karbonize pamuk flamanlı ilk elektrik 
lambasını icat etti. Bir yıl sonra Edison karbonize kağıt flamanlı 
ve vakumlu ampulu üretti. 1880'li yıllarda Edison önce kendi 
adına daha sonra Swan ile birleşerek bir elektrik şirketi kurdu.
Edison ölünceye kadar 1083 patent aldı. En özgün icadı 1877 
yılında icat ettiği fonograftı. Aldığı patentlerin sayısı bir dünya 
rekorudur. Bu nedenle Edison gelmiş geçmiş en büyük 
buluşcudur

Edison Fonografı - 1877Elektrik Ampulü
Edison - 1879

Kısmi vakumlu lamba

Karbon flaman

Elektrik Ampulü
Swan - 1878

Karbonize
pamuk flaman

Demek ki, elimizde tekrarlanmayacak 960 deney var...
Hiçbir icadım tesadüfen ortaya çıkmadı, herbiri yoğun bir çalışmanın
ürünüdür.

Deha ürününün %1’i ilham ise, %99’u alın teridir.
 Thomas Alva EDISON

1847 - 1931

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Seneler 1881 geldiğinde, Amerika'da F.W. Taylor fabrikalarda 
bir devrim başlattı. Bilgiyi fabrika işçisinin faaliyetlerine 
uyguladı. Taylor iş bilimsel olarak incelenmeli diyordu. 
Yaptığı analizlerle, işin basit ve tekrarlanan hareketlerden 
oluştuğunu gösterdi. Getirdiği teoriye sendikalar karşı çıktılar. 
Çünkü, Taylor'a göre beden işçiliğinde sadece iş vardı. Vasıflı 
işçi yoktu. Taylor iş analizleri işçi ile veya onun 
danışmanlığında yapılmalı diyordu. Ayrıca fabrikalarda; 
yetkilerin sahiplere değil; işi bilen profosyonellere
bırakılmasının verimi  artıracağını ifade ediyordu. Fabrika 
sahipleri kendisine çok kızdılar. Taylor iki kesime de 
yaranamamıştı ama, İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan 
fabrikalarının hızla askeri amaçlara çevrilmesini olanaklı 
kılmıştı. Taylor'un başlattığı devrime daha sonraları üretimde 
verimlilik devrimi denildi ve 70 yıl içinde dünyayı sardı. 
Taylor'un fikirleri endüstriyel verimi öylesine artırdı ki, işçi 
sınıfının geliri hızla yükseldi. Yoksul işçi sınıfı 50 yıl içinde, 
herşeye sahip bir orta sınıfa dönüştü. Böylece, Taylor,  
komünizmin kendi kendine çöküşüne tesir eden önemli bir 
faktör oluşturmuş oldu

Fabrika içindeki işler bilimsel olarak incelenmelidir.
Fabrika içindeki işlerin organize edilmesi zenginlik getirir.
Bu zenginlikten işçilere pay verilmelidir.

Fabrikaları, işi bilenler yönetirlerse, verim artar. Bu verimi fabrika
sahipleri paylaşmalıdır.

Frederic W. TAYLOR
1856 - 1915

.



E.Arıoğlu E
ki

m
.1

99
9 

/ E
.A

rı
oğ

lu
/ A

S
.b

im
ev

.b
lu

ep
rin

t

17

YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1885 yılında, üç tekerli, ahşap çerçeveli, 2 silindirli, buharla
çalışan, saatteki hızı 5 km kadar olan ilk otomobil yürümeye 
başladı. 1889'da  Daimler 4 kişilik bir otomobili Paris Fuarı'nda 
teşhir etti. Ford, meşhur T Model'in otomobilini bant sistemi 
içinde, 1903 itibaren üretmeye başladı ve 20 yılda 18 milyon 
otomobil sattı.

İnsanın, inanıp ta gerçekleştiremeyeceği çok az
şey olduğuna inanıyorum.

İşinden zevk duyamayan, ücretinin en önemli
bölümünü almıyordur.

Henry FORD
1863 - 1947

Ford üretim bandı

Ford T Modeli - 1913
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

1903 yılının Aralık ayında Wright kardeşler 12 beygir gücünde 
bir motorla donatılmış uçağa benzer bir aleti, 12 saniye havada 
tutmayı ve 40m ileriye kondurmayı başardılar. Atlantiğin 
Lindbergh tarafından aşılması için 1927 yılına gelinmeliydi. 
Ancak bu uçuştan sonra, dünya kamuoyunun ilgisi, geleceğin 
muthiş aracı uçağa yöneldi. Uçmaktan çok, konuşan bir kuş

olmak istemiyorum.
Wilbur WRIGHT

1867 - 1912

Ölüme meydan okuyan
pilotum.

Charles LINDBERGH
1902 - 1974

Lindbergh
1927

Wright Kardeşler
1903
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Yirminci asrın başlarına gelindiğinde modern fizikte çok önemli 
gelişmeler oldu. Bütün asra damgasını vuracak olan Einstein
arka arkaya yayınladığı makalelerle Newton’un mekanik 
evrenini bir yandan yıkıyor ve daha doğru bir betimleme olan 
görecelik kuramı ile yeniden inşa ediyordu. Ayrıca madde ile 
enerji arasındaki ilişkiyi kuruyordu. Aynı zamanda, atom-altı 
boyutlarda geçerliliğini yitiren görecelik kuramı yerine, 
quantum mekaniğinin temellerini atıyordu. 1925’li yıllara kadar 
genel görecelik kuramı ve quantum mekaniği, zamanın 
fizikçilerinin olağanüstü katkıları ile, yeteri kadar 
olgunlaştırılmıştı. Artık insanlık daha büyük değişimlere hazırdı. Bir problem, oluştuğu zamanın düşünce düzeyi ile

çözülemez.
 Güçlüklerin ortasında yeni fırsatlar yatar.
 Özel bir yeteneğim yok, sadece meraklıyım.

Sosyal çevrenin ön yargılarından farklı fikirleri kendine
güvenerek açıklama yeteneğine sahip çok az kişi
vardır.

Albert EINSTEIN
1879- 1955
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Endüstri toplumları enerji olarak önceleri buhar, daha sonra fosil 
esaslı yakıtları kullandılar, iki dünya harbi yaptılar. 1945 yılına 
gelindiğinde ulaştıkları bilgi ve teknolojik seviyelerle önce 
atomik fizyon ilkesi ile ve bundan bir kaç yıl sonra da, güneşin 
içindeki fiziksel enerji salınımını kopya ederek bombalar 
yaptılar.

Atom enerjisinin ortaya çıkması yeni bir problem
doğurmadı. Sadece, mevcut bir problemin çözülmesi
gereğini daha acil hale getirdi.

Albert EINSTEIN
1879- 1955

Hiroşima 9 Ağustos 1945
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Atom bombasını iki kere insanlara uyguladılar. Japonya teslim 
oldu. Hidrojen bombalarını ise okyanus içinde ve yeraltlarında 
denediler. Çevreye çok zarar verdiler. Artık insanlık bu konuda 
bundan daha fazla ileri gitmemeliydi. Endüstri toplumlarının 
mekanik gelişim süreci sona ermeliydi. Zaten vakumlu tüp ve 
tranzistör evrim zincirinin ilk halkaları da oluşmuştu. 1946 
yılında ilk bilgisayar, ENIAC üretildi.

ENIAC Bilgisayarı - 1946
Electronic Numerical Integrator & Computer

93 m² alan
5,000 işlem / saniye
18,000 vakum tüp
160,000 Watt enerji sarfiyatı

Bilgisayar - 2000

0.05 m² alan (20x25 cm)
10 milyar işlem / saniye
7.5 milyon tranzistör
60 Watt enerji sarfiyatı



E.Arıoğlu E
ki

m
.1

99
9 

/ E
.A

rı
oğ

lu
/ A

S
.b

im
ev

.b
lu

ep
rin

t

22

YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Böylece İnsanlık sermaye ve mal üretmekten, bilim yaparak 
daha hızlı bilgi üretme ve biriktirme sürecine geçiyordu. Bu ise; 
felsefi  anlamda yaşadığımız evrenin ekolojisi ile çatışmayı 
bırakarak, onunla uyumlaşmaya geçişi simgeliyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, Er Hakları yasası kabul edildi. Yasaya göre, 
savaştan dönen her askere, dilerse üniversiteye devam etmesi 
için hükümet tarafından burs verilmesi kararlaştırılmıştı. Aniden 
üniversite mezunları sayısında çok önemli bir sıçrama oldu. 
Araştırmanlar Amerika'nın gelişim tarihinde bu yasanın patent 
kanunu kadar önem taşıdığını bulguladılar. 

Amerika 1968'de aya ayak bastı. Artık dünyada yeni bir dönem 
başlıyordu. Bilgi, bilim ve teknoloji hakiki zenginlik yaratan 
unsur olacaktı. Böylece sıra yönetim devrimine gelmişti. 
Fabrikalardaki beyaz yakalı yöneticilerin yaptığı işe, bilgi işleme 
çevrimi uygulanacak  ve  bundan böyle beden işçisi 
olmayanların verimi önemli olmayacaktı. Bu ise mevcut 
bilgilere, bilginin tekrar uygulanması ile başarılacaktı. Bunu 
başaran toplumlara da bilgi toplumu adı verilecekti.

Ayda ilk insan adımları - 1968

İnsan için küçük, insanlık için dev bir adım.
 Neil ARMSTORONG

1930 -



E.Arıoğlu E
ki

m
.1

99
9 

/ E
.A

rı
oğ

lu
/ A

S
.b

im
ev

.b
lu

ep
rin

t

23

YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
BİLGİ-BİLİM-YARATICI DÜŞÜNCE

Bilgiler duyularımıza, olgular veya olaylar halinde ulaşır. Bu 
olgular insan beyninde algılama ve kavrama dediğimiz bio-
kimyasal prosese tabi tutularak protein haline dönüştürülür, 
depolanır. Bu andan itibaren olgu ve olay beyinde 
maddeleşerek öğrenilmiş bilgi olur. Öğrenme, bilgiyi tekrar 
hatırlayabilme yeteneğidir. Beyin, yeni gelen bilgileri birbirleri ile 
ilintilendirip saklar. Bu nedenle bilgileri çeşitli düzeyde işleme 
tabi tutarak kendisine bilme düzeyleri yaratır. Olgular - haberler 
- olaylar çoğu kere atomik yapıda insana ulaşmaz. Olgu 
yumakları halinde gelir. Çünkü, doğada herşey herşeyle 
ilişkilidir. Olguların yumaklar halinde beyne ulaşması nedeni ile 
onları ayırmayı, sınıflamayı, önceki bilgilerle ilintilendirip 
doğrulamayı içeren bir düşünsel sürece daha ihtiyaç vardır. Bu 
sürece bilgi işleme  denir

1. Olguları Bilme
Haberdar olma,
Malumat sahibi olma

Ne, Nedir sorusu çevre-
sinde üretilir.
Bilg inin atomik düzeyid ir.
Sadece b ilgi ve haber
verir. Olayın  ne olduğunu
açıklar.
İçgüdü ve  şartlanmalar
da bu bilgi düzeyindedir.
Pasif tepkiyi doğuran
bilme düzeyidir.
Sonuçlara doğru tepki
vermeyi sağlar .
Kişisel deneyimlerle kaza-
nılır .
Günlük hayatta, okulda,
meslek içinde öğrenilir.
Birisinden dinleme yolu ile
veya kitap-gazete okuya-
rak öğrenilir. Seyahat
bilgiyi artırır.

2. Entellektüel Bilgi
 Anlama
Yorum Yapma,

Neden ve Niçin soruları
çevresinde doğar.
Neden sorusu genellikle
çok seçenekli b ilgiler
üretir.
Entellektüel kritik ve teklif
getirme düzeyidir.
Pasif tepkili b ir bilme
düzeyidir.
Sebep - sonuç ilişkile ri ku-
rulma seviyesidir.
Tepkiler, sonuçlara değ il,
sebeplere yöne ltili r.
Okullarda ve meslek içi
eğitimde öğrenilir.
Birisinden dinleyerek veya
tartışma ile veya kitaplar-
dan kısa sürede öğrenilir.

BİLME DÜZEYLERİ
3. Bilgiyi Kullanma

İş yapma
Beceri kazanma,

Nasıl sorusu ile ulaşılır.
Soyut ve somut bilgiler
içerir.
Yapabilmeyi, diğer  keli-
melerle , becerileri temsil
eder.
Yönlendirici bir eyleme
yol açar.
Sorun çözme ve know-
how aşamasıdır.
Sürekli  uygulamalı bir
çaba ile öğreni lir.
Yazılı veya sözlü bir tari f
gerektirir ve mutlaka ikinci
düzeyden geçilerek kaza-
nılır .
Okullarda a lışkanlıklar ı
öğre tilir .
Meslekte uygulama ile
derin uzmanlık kazanılır.

4. Bilgileri İşleme
Bilim yapma
Sistemli sorgulama

Mevcut bilg iler, ilintilen-
direrek ve gözlem/deney
yaparak elde edilir. Her
türlü sorudan doğar.
Soyut ve somut b ilgiler
içerir.
Bilg ilerden verim almayı
sağlar.
Sistematik sorgulama
alışkan lığı verimi artırır.
Tepki ve davranışların en
rasyonel hale gelmesini
sağlar.
Yaratıcı düşünce  en çok
bu bilgi düzeyinde gö-
rülür.
Daha yeni ve doğru bil-
giler ve toplumsal deği-
şim sağlar.
Okulda ve meslek içinde
öğrenilir.

- Tablo 1 -

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

İnsanoğlunun amaçları; neslini geliştirerek sürdürmek, 
yaşamını mutlu kılmak, uzun yaşamak ve yalnız kalmamaktır. 
Yaşamda mutluluk, sorunsuz bir hayat değil, yaşam sorunları ile 
başa çıkmayı başarmaktır. Yalnızlığı önlemek için de, toplumsal 
yaşam icat edilmiştir. Bu istemlere cevap verebilmek için 
insanın yeni bilgi'lere hava-su kadar ihtiyacı vardır. İnsanoğlu 
evrendeki herşeyi, her olguyu tanımak tanımlamak ve olaylara 
açıklama getirmek ister. 

Bilgi insanın yaşadığı evren, dünya, toplum, fiziksel bedeni ve 
içdünyası ile kuracağı iletişimlerden doğar. Bu iletişim arttıkça, 
yoğunlaştıkça, üretilen bilgiler de artar. Mevcut bilgilerden, 
birçok yeni bilgileri hızla üretmek mümkündür. Bunun için; bilgi; 
işlenir. İnsanın hareketliliğinin artması da bilgiyi genişletir. 
Zihinsel faaliyet yoğunlaştıkça, dürtüler keskinleştikçe, bilginin 
çoğalma hızı artar. Diğer insanlara aktarıldıkça ve yazıldıkça
da çoğalır

Bilim - gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yolu ile -
önce olguları, sonra bu olguları birbirine bağlayan yasaları
bulma sürecidir. 

Bertrand RUSSEL

Bilim - denetimli gözlem ve gözlem sonuçlarına dayalı -
mantıklı düşünme yolundan giderek, olguları açıklama gücü
taşıyan, hipotezler (açıklayıcı genellemeler) bulma ve
bunları doğrulama yöntemidir. 

Prof. Dr. Cemal YILDIRIM

Bilimin işi görüntülerin yerine gerçekleri, izlenimlerin yerine
göstergeleri koymaktır.

John RUSKIN

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

İnsanlar bazen hatalı algılama yapabilirler. Yeterli bilgileri 
olmadığı için yanlış bilgiler üretebilirler. Ama bazen ün-menfaat-
iktidar uğruna ve sırf keyif olsun diye sahte bilgi yaratıp topluma 
sunabilirler. Bu nedenlerden dolayı insanlık yanlış bilgiler de 
biriktirmiştir. Yanlış, hatalı ve sahte bilgileri doğrulardan 
ayırmanın biricik yolu bilim yapmaktır. Bilim, bilgiden yeni 
bilgiler doğurmanın, doğru bilgiyi sınamanın tek yolu olduğu gibi 
4 nedenden dolayı da çok değerlidir.

Toplumsal yoksulluğu yok eden altın yoldur.
Teknoloji üretir. Teknolojinin varsa zararlarını önler.
Kendimizi tanıtır - potansiyelimizi anlatır. 
Demokrasi - Barış ve toplumsal düşünce seviyesinde 
gelişme yaratır.

HATALI ALGILAMA  

 Çevrilen resimlerin bir tanesini dikkatle takip ediniz
ve değişik algılamayı gözleyiniz...
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
Bilim bölük börçük kullanılamaz. Bilimsel davranış yaşam biçimi 
olarak benimsenmelidir. Güvenli gördüğümüz yerde bilimsel 
düşünceyi uygulayıp, tehdit oluşturduğunu hissettiğimiz yerde, 
bir köşeye koyamayız. Ne kadar zor olursa olsun, kendimizi ve 
toplumumuzu, bilimsel olarak değerlendirmek, her olguyu 
eleştirirsel gözle tartmayı öğrenmek, gerekir. Bilimsel 
davranışta iki dürtü çok önemlidir. Kuşku ve Merak. Bu iki dürtü 
de eğitim yoluyla kazandırılabilen becerilerdir

Bu iki çizgi de eşit boyda mıdır?
(farklı algılamayı sağlayan arka fondaki fotoğraftır)

Irvin Rock’un Perception adlı kitabından

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Yaratıcı düşünceye gelince; Bilim ve teknolojide; yaratıcı 
düşünce; bilgi işleme çevriminin içinde gizlidir. Bilgiyi işleyen; 
çevrimde mevcut bilgileri ilişkilendirirken, hipotez kurarken, 
tahminlerde bulunurken  veya gözlem/deney yaparken, fiziksel 
olguyu temsil eden modeli seçerken her bir aşamada veya tüm 
aşamalarda yaratıcılık gösterebilir. Bruner yaratıcı düşünceyi, 
gözlemcide etkili süpriz yaratan; yanıtın yeni ve tümüyle uygun 
olduğunun farkına varma şokunu oluşturan, hoş bir durumdur 
diye tarif eder. Diğer kelimelerle bir yeniliktir, bir olumlu 
sıçramadır, iyiliktir, hoşluktur, tatmindir, uygunluktur, süprizdir. 
Kısaca, "evet oldu"'yu söyleten durumdur. Bu tanımlar objektif 
değildir. Yaratıcı düşünce ölçülebilir kılınmak istenirse, 
minimun kaynak sarfederek (zaman, para) mevcut 
bilgilerden en yüksek verimi elde eden; bilgi işleme 
çevrimi; olarak tarif edilmelidir.

Bu tarifteki yaratıcı düşünce bir zihinsel faaliyettir ve bir fikir 
veya ürünü üretebilir, bir hipotez ispatlayabilir, bir sorun 
çözebilir, bir teknoloji geliştirebilir, bir davranış sergileyebilir, 
kalite yaratabilir. Zihinsel faaliyette bulunan kişiye yaratıcı; 
ürünler ve çevrime birlikte yaratıcılık denir. Yaratıcı düşünce 
tarifindeki en yüksek verimi elde etme hali; eğer çevrimden 
çıkan sonuçlar fikirler ise; en çok yeni fikre gebe durumun en 
verimli olduğu kabul edilmelidir.  Çıktıların ürün ve teknoloji 
olması halinde ise, fizibiliteki getiriler ölçüt olarak alınmalıdır

BİLGİ İŞLEME ÇEVRİMLERİ
(Bilim Yapma Yöntemi -Yaratıcı Düşünce Üretme Süreci)

1. Yöntem, başlangıcı ve sonu olmayan bir çevrimler sürecidir. Algoritmik ve rutin değildir.
2. Çevrim sayısı arttıkça elde edilen bilgilerdeki kesinlik artar.
3. Çevrime başlama yerinin önemi yoktur. Çevrimde sıra önemli değildir.
4. Çevrim ticari ve endüstriyel bir hedefe yöneltilirse, Araştırma-Geliştirme süreci olur.

Ar-Ge çevrimleri yeni ve daha kaliteli ürünler ve teknolojiler üretir.
5. Çevrim sorun çözme için de kullanılır.
6. Elde edilen sonuçlar en az kaynakla en verimli, yeni ve orijinal durumlar olması halinde

Bilgi İşleme çevrimi, Yaratıcı Düşünce sürecine dönüşmüş olur.
7. Basit olgular için modele ihtiyaç olmayabilir. O takdirde, çevrim üç istasyonludur.

OLGULAR 
DUYU VERİLERİ

ÖN FİKİRLER GÖZLEM
DENEY

TAHMİN

HİPOTEZ TEORİ TABİAT KANUNU

MODEL

TİCARİ ÜRÜN-ALET
ÜRETİM SÜRECİ
SORUNLAR

Aynı şartlarda düzenlenmiş deneylerle
farklı kişiler, farklı yerlerde

aynı ölçüm sonuçlar ına ulaşmalı KNOW-HOW, YENİ ÜRÜN, TEKNOLOJİ,  KALİTE

- Tablo 2 -
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3
GÖZ LEM  ve DENE Y TAHMİN

HİP OTEZ

Ka
vr
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a 
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Sentez

OLGU

Ölçme - Sınama

Tüm
den gelim

Deneme - Yanılma

Tü
m

ev
ar

ım

Model: Fiziksel olgu temsilcisi
Hipotez:İspata hazırlanan öngörü,

açıklama, çözümlenen hipotez
Tahmin: Genişletilmiş hipotezin  tekrarı

için iddia

Yaratıcılık: En az kaynak kullanımı ile
  En verimli hipotezi ,
  En verimli ürünü,
  En verimli teknolojiyi,
  En yüksek kaliteyi ,
  En faydalı çözümü

elde etmektir.

 ÇÖZÜM 

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Düşünür, bilim adamları ve sanatkârların yaratıcı olduğunu 
hemen kabul ederiz. Çünkü onlar her zaman yeni ve toplumda 
değişim yaratan; sorun yok eden ürünler üretirler. 1960'lı 
yıllardan sonra yapılan araştırmalar, yaratıcı düşüncenin fizik,
kimya, mühendislik gibi herhangi bir alana ve kişiye mahsus 
olmadığını açıkca göstermiştir. Pekala bir işçinin fabrikasında,
ev kadınının ev yönetiminde veya bir sekreterin işinde 
yaratıcılıklar sergileyebilir olduğu kanıtlanmıştır. Yaratıcılık her 
insanda vardır.

Yaratıcı düşünce üretirken, çağrışımlar; hayal gücü ve soru 
sorma becerisi önemli rol oynarlar. Düşünce üretimi; zihnindeki 
fikirlere ve bu fikirlerin karışımına ve ilintilere bağlıdır. Hayal 
gücü kullanılarak, mevcut fikirler kompoze edilir. Soru sorarak 
bu komposizyonların sayısı artırılır. Bu husus oyuncak 
dürbünlü prizmada oluşan desenlere benzer. Prizmayı her 
çevirişte olduğu gibi; her soru sorma ve hayal gücünü harekete 
geçirme; zihinde; yeni yeni desenler oluşturur. İnsan zihnine 
giren her yeni bilgi, prizmalı dürbüne eklenen yeni parçalar gibi; 
çok değişik karışımlar, birleşimler ve yepyeni fikirler oluşturur. 
Özellikle büyük yaratıcılar, karşıt  formları, uyuşmayan fikirleri, 
çelişik gözüken veya birbiri ile ilgisiz duran düşünceleri büyük
bir ustalıkla ilintilendirirler. Onlar ayrık duranları birlik-uyum-
sinerji oluşturan düzeylere taşırlar.

Kaleidoskop - Prizmalı Dürbün görüntüsü

Fikirler beyinde yeni dokular oluşturur. Eklenen yeni bir fikir
dokuyu çok değişik yapabilir… Tıpkı Kaleidoskop gibi.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Yaratıcı düşünce zamanla gelişir ve olgunlaşır. Yaratıcı 
düşünce sürecinde; devrime az, evrime pek çok 
rastlanmaktadır. Yaratıcılık sonuçlarını uygulamaya almak 
yavaş olabilir. Ancak son yıllarda yönetim devrimi ile yaratıcı 
fikirlerin uygulamaya geçişi hızlanmıştır. 

Yaratıcı düşünceler aralıksız ve sürekli oluşamaz. Kesik kesik 
gelir. 

Kaynak kısıntısı yaratıcı düşünceyi olumsuz olarak etkiler. 
Yaratıcılıkta (istisnaları olması kaydıyla) üretkenlik, yaş artıkça 
azalmaktadır. Yaratıcılık çevre şartları ile yakından ilgilidir.
Ancak etkilenme çok olumlu olduğu gibi çok olumsuz da olabilir. 
Araştırmalar zekâ ile yaratıcı düşünce üretimi arasında, anlamlı
bir korelasyon tesbit edememiştir. (Mc Kinnon 1962; Haugravas 
1977) Ancak Diessner (1984) Yaratıcı kişilik için minumum IQ 
seviyesinin 120~125 olduğunu savunmaktadır. Yaratıcı düşünce 
sonuçları her zaman  yeni ve orijinal dir. Bu şart gerekli fakat 
yeter bir şart değildir. Yaratıcı düşünceler uygulamada her 
zaman kolaylık ve basitlik sağlar. Yaratıcı düşünce için geniş 
bilgi tabanı bazen gerek şart olabilir. Fakat kesinlikle yeterli
değildir. Yaratıcı düşünce uygulamada basitlik-kolaylık sağlar.

YARATICI KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ
Hızla eyleme geçen, enerjik.
Amaç ve hedef saptayan.
Sabırlı, düş kuran.
Bilgiye saygılı, bilimsel olarak
dürüst.
Sezgileri kuvvetli, risk alabilen.
Bağımsız ve çalışkan
Sorunlara duyarlı, hatadan kork-
mayan.
Fikir üreticisi ve gözlemci.

YARATICI DÜŞÜNCEYİ
KIVILCIMLAYAN UNSURLAR
İç motivasyon (kişisel dürtülerin
uyarılması).
Serbest ve hür düşünce ortamı.
Geçmişteki deneyim zenginliği.
Analojiler kurmak.
İdealleştirmek - Modellemek - Basite
indirgemek.
Somutlaştırmak - Benzetmek.
Fikirleri soyut kavramlara çevirmek.
Tahayyül etmek.
Fiziksel olarak gözlem yapmak.
Gözlemleri sıralamak.
Sınırlı rekabet (aşırı olmayan)

- Tablo 3 -
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
YARATICILIK ve EĞİTİM

Eğitim kelimesi, öğretim kelimesi ile sıkça yanyana gelir. 
Günümüz anlayışında okulda verilen Eğitim; Bir öğrenciye 
mekanı, zamanı ve oluşmuş kültürün maddi ve manevi 
değerlerini tanıtır. Bunları kullanması için kendisine yol gösterir. 
Diğer kelimelerle, hazır toplumsal değerlerin tüketilmesi ile ilgili 
bir bilgi aktarımıdır. Öğretim ise; bir insana kendisi ve toplumu 
için mekan-zaman-kültür-maddi ve manevi değer üretme 
konusunun öğretilmesidir. Diğer bir anlatımla, insanın üretime 
yönlendirilmesi, bu becerilerinin keskinleştirilmesidir. Bilgi 
işlemeyi metodlaştırarak öğretmektir.

Bugün, eğitim ve öğretim zorunlu bir toplumsal faaliyettir. 
İnsanlığın biriktirdiği bilgiler okullar'da kitlesel olarak gelecek 
kuşaklara aktarılır. Çoğu kere okullar toplumlarda gelişmenin 
motoru rölünü oynarlar. Okulların görevi, önceki kuşakların 
yaptıklarını tekrarlayan bireyler yetiştirmek değildir. Toplumsal 
değişime uygun formasyonda, ve geleceğin sorunlarına yaratıcı 
çözümler bulabilecek bireyleri yetiştirilmesi okulların ana 
amacıdır. Toplumsal gelişmenin metorudurlar. Olmalıdırlar.

ÖĞRENCİLERDE YARATICILIĞI GELİŞTİREN FAKTÖRLER

Öğrenci, öğretimden zevk almalıdır,
Öğrencinin iç motivasyonu teşvik edilmelidir,
Öğrenciler rekabet ortamından uzak tutulmalıdır,
Öğrencilere bilgi işleme metodları öğretilmelidir,
Öğrencilerin kişisel öğrenme metodu, kendisine keşfettirilmelidir,
Somut projeler ve sorun çözme gerektiren konular işlenmelidir,
Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmesi sağlanmalıdır,
Öğrencilerin düş kurmasına, senaryo ve öyküler yazmasına
olanak verilmelidir,
Okulda ve sınıfta, yaratıcılığa verilen önem hissettirilmelidir,
Her öğrencinin yaratıcı olabileceği kendisine ispatlanmalıdır.

- Tablo 4 -
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Genellikle eğitim sistemleri çok sorgulanır ve eleştirilir. Çoğu
kere eğitim sistemlerine bağımsız düşünen, yaratıcı ve özgün 
fikirler üretebilecek bireyler yetiştiremedikleri eleştirisi yöneltilir. 
Eğitimde muhafazakar ve kalıplaşmış yöntemlerin hakim olduğu 
görüşü bir çok toplumda yaygındır. Yaratıcılığı en çok 
engelleyen unsurlardan birisi öğrenci yeteneklerini
gözetmeksizin öğretim yapmaktır. Oysaki her öğrenci 
benzersiz yeteneklerle yaşam için donatılmıştır. Her 
öğrencinin öğrenme stili kendisine mahsustur. Öğretmenin, 
öğretme stili de kendine özgüdür. Ancak öğretmen; bir konuyu 
muhtelif öğrenme stillerini kapsayacak biçimde işlemeyi 
bilmelidir. Bunu gerçekleştiren öğretmenler eğitimde yaratıcılık
sergiler. Yaratıcı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır, derin 
öğrenmeyi sağlar, öğrencilerinin sorunlarına duyarlıdır, 
yaşamlarına anlam katar, hayat boyu unutulmayacak örnek 
davranışlar sergiler, öğrencilerine yaşama sevinci-mücadele 
azmi-verir ve bilgi işleme tekniklerini mutlaka ve mutlaka öğretir.

Günümüzde tarifi çok açık belirlenmeyen bir kavram 
sloganlaştırılarak okulların görevleri için tekrarlanmaktadır. Bu 
kavram okullar öğrenmeyi öğretmelidir diye formüle 
edilmektedir. Ancak öğrenmeyi öğrenme bu günün koşullarında 
belirsizdir. Bugün okulların aslî görevi bilimden haberdar ve 
bilgi işleyen yeni bir nesil yaratmaktır. Bu nedenle  geleceğin, 
bilgi işlenmesinin veriminden sorumlu tutulacak, bilgi 
toplumunun bireylerine, bugünden bilgi işleme yöntemleri iyice 
öğretilmelidir. Özetle; toplumların; yaratıcı düşünme üretmeye, 
bilimsel davranışı toplumsal duyarlılık olarak yaşama 
geçirmeye, eğitim sistemlerini sürekli sorgulamada tutmaya 
ihtiyaçları vardır

 Akıl ürünü bir işin sonunda bilgi doğar.

 Eğitimde en önemli husus: Öğrencinin doğasını 
gözönünde tutarak eğitim yapmaktır.

 Özgür düşünceye dayalı eğitim, amaçlar 
doğrultusunda akıl yürütmeyi geliştirir, olan bilgiyi 
hızla tanımlar, az bilgi ve kaynakla üretimi başarır.

John DEWEY

Yanlış Eğitim Sistemi, Yaratıcılığın En Büyük Engelidir.

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
TÜRKİYE GERÇEKLERİ

Türk toplumunun yaratıcılığı üzerine yapılmış çok sınırlı 
araştırmalardan (Yaratıcı Düşünce-Nuray Sungur-1992) bazı 
aktarımlar yapmak istiyorum.

Türk toplumunda, gülünç olma-kınanma gibi kaygılar 
soru sormayı engellemektedir.
Toplumsal ilgi, ürünlerin dış görüşününe yönelmiştir. 
İç yapıyı merak edenler azdır.
Türk kültüründe acıma, şevkat, yardım etme ve aile 
ilişkilerinin yasallığı değerlidir.
Toplumsal değişime sessiz, sakin, abartısız yanıtlar 
vermek; değişime ılımlı uyum göstermek, değişimin 
pratik yönlerinden yararlanmak ve gerekirse 
değişimin özüne zihinsel kabul göstermemek gibi 
davranışlar yaygındır.
Bireysel yaratıcılık yaygın değildir.

Kültürümüzdeki bu bulgular Türkiye'nin aşağıda sıralanan 
gerçekleri ile uyumludur.

Türkiyenin, milli gelir seviyesi doğal ve beşeri 
kaynakları ile uyumlu değildir. İleri ülkeler ile 
aramızdaki refah farkı açılmaktadır.
Türkiye eğitim harcamaları için kişi başına yaklaşık 
120 dolar ayırabilmektedir. (son iki yıldır bu değerin 
artığı tahmin edilmektedir) Dünya ortalaması 200 
doları aşmıştır. Gelişmiş ülkelerde bu rakkam 1000 ila 
3000 dolardır

TÜRKİYE GERÇEKLERİ - I

• Milli Gelirimiz 3,000 USD/kişi...çok düşük (69uncu)
 Tabii kaynaklarla orantılı değil
 İleri ülkelerle fark çok açılıyor

• Ülkede ağır eğitim sorunu var.
 Kaynak yetersiz (120 USD/kişi)

dünya ortalaması:    200+ USD/kişi;
gelişmiş ülkelerde: 1,000 - 3,000 USD/kişi

 Kalite yok

.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Araştırma ve geliştirmeye ayırabildiğimiz kaynak azdır 
(Türkiye: 15 dolar/kişi; Amerika: 900 dolar/kişi).

Türk endüstrisi patent üretiminde çok yetersiz kalmıştır 
(Türkiye: 2 adet patent/milyon kişi başına; Amerika Birleşik 
devletleri: 2500 adet patent/milyon kişi başına) TÜRKİYE GERÇEKLERİ - II

• Türkiye, Ar-Ge’ye önem vermiyor.
 Yetersiz kaynak [ 10 USD/kişi-Türkiye; 1,000 USD/kişi-ABD ]

 Kaynak çarpıklığı [ %20 endüstri, %80 kamu (endüstri %60 olmalı) ]

• Türkiye, Endüstri için Patent üretmiyor - üretemiyor.
        2    Patent / Milyon kişi başına (Türkiye)
 2,500    Patent / Milyon kişi başına (ABD)

• ABD, Türkiye’nin 100 misli Ar-Ge’ye kaynak ayırıyor;
1,250 misli patent üretiyor.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Çalışan nüfusumuzun %80'ni yeterli eğitimden uzaktır.

Örgün yüksek öğrenimde okullaşma oranı %12 
seviyesindedir.

Çoğulcu demokratik yapının vazgeçilmez unsuru siyasi 
partilerimiz,  bilime ilgisizdirler. Hükümet etmeye hazırlık 
için, elzem olan kalkınma planları henüz seçmenlere 
gereken içerikte sunulamamaktadır. Partilerimiz örgütlerinde 
hakiki anlamda siyasal araştırma birimine yer vermekte 
gecikmektedirler.

TÜRKİYE GERÇEKLERİ - III
• Ekonomide çalışan nüfusumuz yeterli seviyede eğitimli

değil (28 Milyon İnsan).
 % 20 Sadece Okur-yazar
 % 53 İlkokul + Ortaokul Mezunu
 % 20 Lise, Meslek Lisesi Mezunu
 % 27 Yüksek Öğrenim Mezunu

• Sorunlarımızı çözemiyoruz.
 Sorun çözme hızı yetersiz
 Çözümler lojik değil ve kısa vadeli
 Öncellik ve bütünsellik yok
 Kaynak israfı var

• Örgün yüksek öğretimde okullaşma % 12’dir.
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM

Sayılan nedenlerden dolayı, Türkiye sorunlarını yeterli hızda 
ve kalitede çözememektedir. Türkiye bilimi ve eğitimi ciddiye 
almak zorundadır. Bugüne kadar birşeyler hep ters gitmişse 
yapılacak tek şey, farklı şeyler yapmaktır.

BİLİME YATKIN ve BİLGİ İŞLEYEN YENİ BİR TÜRKİYE

• BİLİMSEL DAVRANIŞI İLKE EDİNMİŞ PARTİLER

• ÇALIŞKAN ve BİLİME DUYARLI BİR PARLAMENTO

• BİR UÇUŞ EKİBİ NİTELİĞİNDE, HAZIRLIKLI HÜKÜMET

• AR-GE İÇİN MİLLİ GELİRDEN YILLIK %3 KAYNAK (%50 DEVLET - %50 ÖZEL SEKTÖR)

• ÇALIŞAN NÜFUS İÇİN YARATICI EĞİTİM PROGRAMI

• TEMEL EĞİTİM İÇİN BİLGİ İŞLEME EĞİTİM PROGRAMI ve ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

• ÜNİVERSİTELERDE, GECE MESLEK-İÇİ EĞİTİMLERİ

• OKULLARDA, GECE HALK ve VELİ EĞİTİM PROGRAMLARI

• ÜLKE ÇAPINDA BİLİM BİLİNCİ YARATILMASI PROGRAMI’nın HAZIRLANMASI -
UYGULANMASI

• TeknolojI üretme seferberliği - Temel Eğitim’in 11 yıla çıkarılması. Eğitim için
ödenen vergilerin yalnız eğitim için kullanılması.

- Tablo 5 -
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YARATICI DÜŞÜNCE ve EĞİTİM
S o n u ç

Bu gün bilimden haberdar ve bilgi işleyen yeni bir Türkiye
yaratmak en kutsal görev olmalıdır. Çünkü, bilginin işlenerek 
veriminin artırılması ülkelerin rekabetinde en önemli unsur 
haline gelmiştir. Bilgi sözkonusu olduğunda, hiçbir ülkenin doğal 
kaynak çokluğu veya mevcut zenginlikleri; üstünlük yaratamaz. 
Gerekli tek üstünlük; evrensel olarak mevcut bilgilerden 
faydalanabilme yeteneğidir. Bu ise, toplumların eğitimdeki 
başarı sorunu olup; yalnızca; ülke insan potansiyelinin bilgi 
işlemeyi bilip bilmemesine bağlıdır.

Bilim-teknoloji ve eğitim gereğince uygulandığında muhteşem 
armağanlar verir. Her birey için bilim yapma ve  yaşamında 
kullanma hakkı doğuştan kazanılan evrensel bir haktır. Eğitim 
alma hakkı da aynı niteliktedir. Öğrencilerin bilime olan şevki,
yanlış eğitim metodları ile kırılırsa; ellerinden yalnız 
geleceklerini kurma hakları  değil, yaşamı evrimleştirerek 
geliştiren muhteşem bir araç da alınmış olur. Topluma, 
kendisine ve doğaya soru soran, sorgulayan yaratıcı öğrenciler 
hem ulusları hem de dünya için armağandırlar. Tüm 
öğrencilerin gelişmeleri ve geleceklerini kurmaları için gerekli
temel araçları kabiliyetlerine en uygun metodlarla onlara 
vermek görevimizdir. En iyi eğitilmiş zihinlere, en çok sahip 
toplumlar, amansız bir rekabete dönüşmekte olan bilgi üretme 
yarışında en önde giden toplumlar olacaktır YARATICILIK BİR AKIL BECERİSİDİR.


