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manevi desteqlni esirgemeyen oglum

Ozet

Yarat1c11tk,. olmayan bir §eyi hayal edebilme, bir §eyi herkesten farklt yollarla
yapabilme ve yeni fikirler geli§tirebilme yetenegidir. Baska bir deyisle yaraticrhk herkesin
gordOgO §eyi aym gorup onunla ilgili farkh seyler dusunebilrnektir. Yaratrcihk gOnlOk
olaylara

ve

nesnelere

herkesten

farkh

bakabilmek

ve

farkh

yaklasim

tarzi

geli§tirebilmektir. Yaratrcrhk, olagan, gOnlOk §eylerin ozel olmasrrn, ozel §eylerin de daha
90k gOnlOk hayata girip dogal §eyler olmasim saglar.

Eger hayatrruzdaki gOnlOk seyleri farkh ve yeni yollarla yapiyorsaruz bu sizin
yarat1c1hgm1z1 gosterir. Ornegin evinizde ya da i§inizde her gun yapt1gm1z lsleri degi§ik
§ekillerde, degi§ik yollarla yaparak yine aym sonucu almamz bu i§lerin yap1h§ sekline
yaratrcihk katmrs olmamz demektir. Yeni her deneyiminiz size farkh goril§ ve bilgiler
katacaktir.Denediginiz

yeniliklerde hatalar yapabilirsiniz. Yaratrci olmanm riskli tarafidtr

bu. Risk alarak yeni §eyler dener ve ke§federsiniz.

iii

Abstract

Creativity is the ability of dreaming something which doesn't exist, doing
something by using different ways from the others and improving new ideas.in other
words creativity is to see in the same way with the other but to think different things
about it.Creativity is the ability of viewing in different ways to daily routines and subjects
from other people and to improve different approach styles.Creativity helps to turn daily
routines into private and privates into daily routines.

If you use different and new ways in your daily routines.This shows your
creativity.For example: if you do your daily work in different ways and get the same
result at home or at work.means that you have put your creativity the way this work is
done.Every new thing you've tried will teah you something new.You may make mistakes
while you put this into practice.This is the risky part of creativity. By taking risks you try
and discover new things.
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KKTC Milli EGiTiM VE KOL TOR BAKANLIGINA BAGU iLKOGRETiM
OKULLARINDA GOREVLi OGRETMEN VE YONETiCiLERiN
YARA TICILIK ALGILAMALARINA YONELiK ARA$TIRMA
BOLOM 1

GiRi$
varauciuk,

yuzy1llar boyunca dO§OnOrlere ve bilim adamlanna

surekll

Ozerinde arastrrrna yaptiran bir kavram olrnustur. SOrekli arasnrma yapuan
bir konu olmasma

ragmen yeterince

gizemini korumustur.
Bu bolumde ara§tirmanm

aydmlat1lamam1§ ve bOyOk olc;Ode

problemi, amaci, suuruhklar, say1thlar ve

ara§tirmada kullarnlan bazi kavramlar verilmektedir.

1.1.

Problem
Yirmibirinci yOzy1hn baslanndan beri, farkh yakla§1mlarla ac;1klanmaya

cahsrlan yaraticrltk

kavrammm,

buqun tom davrarus bilimciler tarafmdan

kabul edilmi§ bir tamrruna rastlamak

mOmkOn degildir.

Tarihsel geli§im

ic;erisinde kavramla ilgili olarak psiko-analitik, davraruscr, insanctl, bilissel ve
etkile§imli

yakla§1mlarla

c;e§itli

yarat1c1hgm boyutlan, niteliksel
objektif
egitim

modeller
ozellikleri

geli§tirilmi§,
ve

bu

ancak

ozelliklerin

halen
da91hm1

bir sekilde ortaya 91kanlamam1§tlr. lnsancil yaklasmu benimseyen
psikologlan

yaratic1hgm

insanm

olumlu

yanlan

ile ilgili olduqu

gorO§Ondedirler. lnsanlar yaranct yeteneklerle dogarlar. Serbest bir ortamda
bu guc;ler, her insanda tam olarak geli§ebilir. <;at1§ma yarat1c1hg1 engeller.
Psiko-analitik yaklasirm benimseyen psikologlar yarat1c1hgm insan yap1smm
olumsuz

yonlerinden

benimseyen
davramslard«.

olu§tugunu

psikologlara
Deneyimler

vurgulamaktadirlar.

<;evresel yakla§1m1

gore, yarancmk, nitelikli deneyimlerle

ogrenilmi§

sirasmda dogal olarak ortaya cikan yarat1c1hk
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ilgili oavranrstann desteklenmesi ve bireyin yaratrcr olmak icin egitilmesi ile
geli§tirilir. Ailenin cocuk egitimi anlay1§1 ogretmenlerin tutumu, yarat1c1hg1
etkileyen faktorlerdir. Bili§sel yakla§tmt benimseyen egitim psikologlarma
gore, e§anlamh ve zit anlamlt dusunerek, bilgileri dOzenlemede akrcrhk,
problem cozmede esneklik ve iki durumda da meydana getirilen OrOndeki
ozgOnluk yarattc,hktir (Demirci,2002).
Yaratrcrhk, ele§tirel bakmak, yeni onermelerde bulunmaktir. Daha
once aralannda ili§ki kunnmarrus nesneler ya da dO§Oncelerarasmda ili§ki
kurulmasidtr. Alt§1lm1§ltgm,bilinenin dismda, farklt, yeni, ozgOn olmak,
problemi gormek, farklt cozum yollanndan giderek yeni sonuclar 91karmaktir
(Celek,2002).
De Bono (1997), yarat1c1hk kelimesinin kapsad191 90k geni§ anlam
yOzOndenkafa kanstmci olabilecegini belirtmektedir.
National Geographic dergisi yazar ve fotograf91lanndan Dewitt Jones
yarat1c1hg1 "yarattcthk siradan bir §eyin siradan olmayan bir bicirnde farkma
varmaktir" diyerek tammlamaktad1r (Akt. Sanyel, 2000).
Bu baglamda yarattcihk, bireyin ogrenme ya§antilan sonucunda
ogrendiklerini, yeni ogrendigi bir konuyla yeni ve degi§ik bi9imde
ili§kilendirerek kar§1la§t191 bir sorunu 9ozebilmesi, ortaya yeni, ozgOn bir
dusunce ya da urun koyabilmesi etkinligi olarak a91klanabilir (GOleryuz
2002).
Bilgiye dayah degi§im ve buna uyum yabalanm1z tnzlanorkca.
dusunsel

kapasitemizin

"tek

yonlO" geli§mesinin de

yetmeyecegini

goruyoruz.

Ald191m1z egitim,

lcinde ya§ad191m1z cevre

ve

gOnlOk

yasamimm

sOrdOrme kayg1lanm1z, dO§Onme becerimizi hep "olaylan

anlama ve degerlendirme, dogru veya yanhslan bulma, en isabetli kararlan
verme, en uygun tutum ve davram§lan sergileme" gibi konulara, yani
"mevcudu en iyi sekilde kullanabilme" ozerine yonlendiriyor. Halbuki
"rnantik" olarak adlandirabilecegimiz bu becerimiz dO§Onselkapasitemizin
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sadece bir boyutunu olusturuyor. insanhk tarihini inceledigimizde, geli§me ve
yeniligin cok daha farkh, hatta yukandakine taban tabana zit bir dusunme
bic;iminden

kaynakland1gm1

goruyoruz.

"Yarat1c1hk"

olarak

adlandirabilecegimiz bu dO§Onmebic;imi, "farkh"y1, "yeni"yi ve "daha iyi"yi
arama c;abalanndan kaynaklamyor. Degi§im hrzlandikca sOrekli ihmal
ettigimiz bu becerimizin eksikligini daha fazla hissediyoruz, c;unkO eski
c;ozOmleryeni sorunlara care olam1yor(Y11dmm,2003)
Zamamm1zda insanhk, bir zihinler arasi rekabetin ic;indedir. Bu
yan§m sonuc;lanm tayin edecek en onemli zihinsel faktorlerden biri
yarat1c1hkt1r. Yarat1c1hgmc;e§itli bilgi alanlannda ve farkh milletlerdeki
miktar ve derinligi cok onemlidir. c;onkO yaratrct davram§lar yalmz
bilimdeki ilerlemeleri degil, fakat butun bir toplumu da cok bOyOk
olc;Olerde etkilemektedirler.

Kendi

insanlan

arasmdan

yaratrcr

potansiyeli olanlan secmesini, yeti§tirip geli§tirmesini ve tesvik etmesini
en iyi bilen milletler, diger milletler arasmda c;ok avantajh bir duruma
sahip olabileceklerdir (Ank, 1990).

Torrance' ye (1968) gore, ogretmenin srruf icindeki tutumlan ve
ogretmenin , srruft etkili kuuanmast yaratic1hk geli§imi ic;in onemlidir.
Yarattc1hg1geli§tirmek icin oncelikle s1khklaokumak gerekmektedir. Yaratrci
okuma, metinleri tamamlama, metinlere ba§hk bulma, soru oretme,
nedenleri tahmin etme veya sorusturma. gorOntOleri yaz1ya dokme,
goruntuleri geli§tirme ve geni§letme, s1mflandirma, hayal etme, alternatifler
Oretme, metinleri geni§letme, abartma, ve yeniden dOzenleme gibi bir takim
etkinlikler gerektirmektedir. Aynca yarat1c1hk ic;in ogrencilerin okumaya
tesvlk edilmesi cok onemlidir c;OnkO; yarat1c1hktaderinlemesine bilgi onem
ta§1maktad1r.Yaratrcrhkta degi§iklik ve c;e§itlilik de onemlidir. Bu nedenle
kahpla§madan uzakla§1lmahd1r. KOltorOn

<;e§itlendirilmesi, tek

yonlO

dO§Onceyerine, cok yonlO dusunce gerekmektedir. Cok kaynakh egitim,
c;agda§ egitimin vazgec;ilmez ilkesidir. Yaraticihk ortamlan, kisiden ki§iye
degi§ebilmektedir. Bu nedenle ogrencilerin ozelliklerine gore srruf ortamlan
olu§turulmaya 9ah§1lmahd1r. Ogretmenlerin suufta arac ve gerec;leri etkili
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kultanrnasr,

bu arac ve gerec;leri ogrencilerin

kullantmma

sunmasi

da

onemlidir. Yarat1c1hga zaman aynlmast diger bir deyi§le yaratrci duraklama,
yarat1c1 fikirlerin ortaya 91kmasmda onernli rol oynar (Rtza, 1999).

Yaraticthk,

insan

beyninin

ald191

dOrtOler sonucunda

ortaya

91kar ve beynimize bu dOrtOleri saglayan uyancilar

ki§iden ki§iye degi§ir

(Bentley,

alg1lamas1 alg1lanan

1999).

Bireyin

bu dOrtOleri daha

durtunun kuwet ve derecesine

kolay

baghd1r. Birden fazla duyuya hitap eden

dOrtO elbette digerlerinden daha cabuk alg1lanacaktlr. Egitim sisteminde de
bilginiff ahciya daha kolay aktanlmas1 ve bu yeni bilginin daha yeni bilgilere
donusrnes!

yarat1c1hg1

tesvlk

eden

farkh

ogretim

rnetonanm

kullanan

ogretmenlerle saglanabilir.

GOnOmOzde bilginin hizh Oretimi ve payla§1mmm yogunlugu okullann
da yeniden yap1landmlmas1m zorunlu k1lmaktadtr. Arnk ders kitaplanndaki
bilgiyi aktanci

rolOndeki ogretmen odakh egitim anlay1§1 yerine, ogrenciyi

merkeze alan yagda§ okul anlay1§1; yasarm dogru anlamlandirabilmek
ele§tirel

dO§Cmmeyi,

sorunlara

yeni

c;ozOmler Oretebilmek

dO§Onmeye sahip bireylerin yeti§tirilmesini
egitim

ogretimde

her

§eyin

ba§lad1g1

icin

i<;in yarat1c1

hedefleyen geli§mi§ toplumlar,
surecleri

kapsayan

ilkogretim

kademesine onem vermektedirler.

Egitim yasarru, surekli degi§en ve geli§en bir sOreci ic;ermektedir. Bu
surecte

basanh

olmak,

c;agda§ uygarhk

dOzeyine

ula§tP, bu uygarhk

dOzeyinde on siralarda yer almak ic;in yeti§en yeni ku§aklann iyi bir egitim
almas,yta saglanabilir.
Egitimdeki hedeflere utasmak, ozgOr ousunmek ve dO§Onceleri ortaya
koyarak saglanabilir. Bireyin, kendisinde var olan yaratici dO§Onceleri ortaya
koydugu

oranda

egitimde

ilerlememize olanak saglar.

beklenen

hedeflere

ulasrna

yonOnde

ruzla
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<;alt§mam1zda
ilkogretim

KKTC

Okullannda

Alg1lamalanni

ortaya

Milli

Gorevli

Egitim
Ogretmen

cikaracak

bir

Ve

KOltOr

Ve

arastrrma

Bakanhqr'na

Baglt

Yoneticilerin

Yaratrcihk

ile

yarancihk

"egitimde

ozelliklerini nasn ortaya 91karabiliriz?" sorusuna yarnt aranrmstrr.

1.2. Ara1t1rmanm Amac1
Bu arastirmarun genel amaci; KKTC Milli Egitim Ve KultOr Bakanlt91'na
Bagh llkogretim

Okullarmda

Gorevli Ogretmen Ve Yonetlcnertn Yaratrcrhk

Al91lamalarma yonellk mevcut durumu ortaya koyarak, yaraticrhk konusunda
iki ilkogretim

okulunda

ogretmen

ve yoneticiler

acrsmdan

karstlasnrmah

olarak degerlendirmektir.
Bu arastrrmada a§ag1daki sorulara cevap aranmtsnr.
1. KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanhgma
Okulunda

Gorevli

Ogretmen

Ve

Yonetlcilerin

Bagh dart llkogretim

Yaraticruk

Alg1lamalanna

yonelik mevcut durum nedir?
2. KKTC

Milli Egitim Ve KOltOr Bakanllg1'na

ltkogretim Okulununun

Baglt dort Lefkosa

Ogretmen Ve Yoneticilerininin Yarancrlrk Alg1lamalan

arasmda okul degi§keni acismdan farklar bulunmakta rmdir?
3. KKTC
llkogretim

Milli Egitim Ve KOltOr Bakanltg1'na

Okulundaki

Ogretmen Ve Yoneticilerinin

arasmda farklar bulunmakta

Baglt dart

Lefkosa

Yaraticmk Alg1lamalan

rmdir?

1.3. Arattlrmanm Onemi
Egitimin hedeflerine utasmast icin gene; kusaklann yaratrcrhk ozellikleri
ortaya 91kanlmaltd1r.
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Yarat1c11tk ozelliklerini 'ortaya c;1kartmak Milli Egitim Sistemi ve bakanltk
yonetimi

acrsmdan

oncelikli bir qorev olmasma

ragmen uygulamada

en

onernli sorumluluk okul yonetici ve ogretmenlerine dO§mektedir.
Ara§tirmam1z sonucunda

ortaya cikacek veriler, KKTC Milli Egitim

Bakanhg1'na baglt okullarda gorevli ogretmen ve yoneticilerin yarat1c1hkla ilgili
alg1lamalanm

belirleyerek

kendilerini

geli§tirebilmeleri

ve

Milli

Egitim

Bakanhg1'nm da bu konudaki c;all§malanna katk1 koymakbr.
vapuan bu <;ah§ma K.K.T.Cumhuriyetinde

ilk kez yap1lm1§t1T.

1.4. S1n1rhhklar

1. Kapsam a<;1smdan KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanlt91'na Bagh dort
Lefkosa ilkogretim Okutunda Gorevli Ogretmen Ve Yoneticilerin arasmda
Yarancmk Alg1lamalanmn kar!}1la!}ttnlmas1yla;

2. vontem a91smdan tarama modeli ile
3. Veri kaynag, a<;1smdan KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanhg1'na Bagh
dort Lefko§a ilkogretim Okulunda Gorevli Ogretmen Ve vonencuer ile
sm1rlandmlm1!}ttr.

1.5. Saytlttlar
1. KKTC Milli Egitim Ve Kultor Bakanlt91'na Bagh iki llkogretim Okulunda
Gorevli

Ogretmen

ozelliklerini

Ve Yoneticilerin,

ortaya cikaracak

ogrencilere

egitim uygulamalan

yonelik,
egitimde

yarat1c1hk
ba!}any1

artrrabilir.
2. Yaratrcrhk ozelliklerinin ortaya c;1kanlmas1, ogrencilerin bireysel basan
saglamasmda etken olabilir.
3. Egitimdeki

basan

Olkenin c;agda!} uygarhk

onemli katkilar saglayabilir.

duzeyme

ula!}masmda
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B0L0M 2
YARATICILIKLA iLGiLi KAVRAMLAR

2. 1. Yarat1c1hk Kavram1
2.1.1. Yaratlc1llk Tammi
Yarancmk

her

kap1y1

acan

tarnmlanmas1 en 909 kavramlardan

bir

anahtardir.

Psikoloji

dalmda

biri olarak kabul edilir. Bilim, sanat vb.

yevrelerin yorum ve tammlanyla biraz kimlik degi§tirir. Ornegin bilim adamlan
yarat1c1hg1

"Bulus

egitimciler;

"Yarat1c1

yapma

veya

olarak

tammlarken,

davrarusa

oonusturme"

§eklinde ifade ederler. Psikanalistlerin yarat1c1hg1 tammlamalan

ise; "bilincaltt

dusunme

problem

cozme"

ve bu dusunceyi

ve bilim; catrsrnasi" ile ilgili a91klamalara dayamr ( Gel, 1994)
'Yaratrcihk" kavrarm koken baknrnndan Latince "Creare" sozcOgOnden
gelmektedir. Bu sozcOk dogurmak, yaratmak, meydana getirmek anlammda
kullantlmaktad1r. "Yaratma" ise, yoktan var etme anlarm ta§iyabilecegi

gibi,

bilinen §eylerden yararlamlarak yepyeni bir §eyin geryekle§tirilmesi, ozgOn bir
bile§ime (senteze) vanlarak,

bir takim sorunlara yeni cozum yollan bulma

sOreci olarak da tammlanabilir ( GOrgen, 1990).
Yarancmk, bu anlamda, zihinde var olan iki ya da daha fazla kavrarru
yeni bltesirrner seklinde formOle etme yetenegi olarak da tammlanabilir.

(I.

Mandell, 1992 ) 0 halde bulmak, ke§fetmek ya da daha geni§ antarmyla
yaratmak,

oncelikle uygun yeri ya da bu yere giden dogru yolu bulmaya

dayamr.
Yaratrcr davrarus
ozelliktir. varaticr

bi9imi, insanlarm

olmayan toplumlar,

en 90k ihtiya9 duyduklan

bir

milletler mOcadelesinin her alanmda

yenik duruma dusrne tehlikesiyle kar§I kar§1yadirlar. SOrekli degi§en dOnyada
her alandaki
zorlamakta

yeni
ve yeni

ihtiyaclar,
cozurnler

karsrlastlan
Oretmeye

problemler,

insam yarat1c1llga

yoneltmektedir

(Yolcu,

1995).
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Yaratrcmk: sadece sansh birkac ki§iye tanmrms bir 909 olarak dO§OnOIOr

(Birch, 1997). Halbuki yarat1c1hk; birkac ssckln ki§inin ayncaltg1 olrnayrp,
ihtiya9 duyan her insanm basvuracaqt cok onemli bir davrarustir (Yavuz,
1996).
· Yaratrct kisi, sade insanlann sand191 gibi ne tannsal bir varhktrr, ne de
psikotik. Yarattc1 ki§iyi farkh yapan ozellik, nitel degil; yalmzca niceldir. Her
insanda var olan yaratma potansiyeli, hayata ge9irilebilir, aktif edilebilir.
Bunun i9in gerekli olan §ey, gerekli ortam ve §artlann hazirlanmas1dir
(Velioglu, 1978).
Yaraticmk, degi§ik alanlarda ve degi§ik yogunlukta, her insanda var
olan bir ozelliktir. Bu sebeple, kesin bir dille, bazi insanlar yarat1c1dir,bazuan
degildir denemez. Her insan az ya da 90k yaratrci davrarus sergileyebilir.
Ki§ilerdeki bu yarauct davrams farkhltklan, kahtrma, kOltor ortamma, egitim
ve ogretime baglt olup, yaratrci dO§Once ve davram§lardaki yogunluk bu
faktorlere gore degi§ir (K1n§oglu, 1991).
Ara§ttrmalar, yarattc1hgm ogrenmenin onemli bir boyutu oldugunu
gostermektedir. Yaratrcr dusunme, bilginin kazarulmaei icin hayati onerne
sahiptir;

90nkO yarattc1hgm geli§imine

elveri§li

cevreler,

cocuklann

ogrenmeye kar§1 olumlu tutumlar geli§tirmelerine yardimct olur ve ogrenmeyi
eglence haline getiren etkili gOdOleyicilerniteligini ta~m (Davashgil, 1984).
Yarattcihk, bireylere c;ekici gelen "sihir, deha, OstOn yeteneklilik, vs."
gibi coklu kavramlan c;agn§ttran bir ki§ilik ozelligi olarak bilinmektedir. Ancak
yarat1c1hk konusunda bilimsel <;ah§malaroldukca yenidir. Yaranct dusunce ile
ilgili sistemli ara§tirmalara 1960'11 y1llarda ba§lanm1§ttr (Sungur, 1997).
Literature bak1ld1g1 zaman, bircok ara§ttrmacmm konuya yakla§1mlannda ilgi
veya gOdO (motiv) Ozerinde durduklan gorOIOr. Bilim adamlan, yarat1c1hg1,
ki§ilere olagan olarak dag1t1lm1§ bir ozellik, bir yetenek, duygusal bir surec ve
yasam bleirni olarak degerlendirmi§lerdir. Bu uzmanlar tammlarmda, bilimde
yenilik, gOzel sanatlarda degi§ik eserler, endOstride yeni bulu§lar ve orijinal
gorO§lereyol acan noktalar ozerinde durmuslardr" (Yavuz, 1996).
Yaratrcihk, bir §eyleri yeni bir yolla gorebilme yetenegidir. Daha once
kimsenin, var oldugu halde farkma varamad191problemleri gorebilmeyi, tek,
yeni ve etkili c;ozOmlerbulrnayt saglar. Standart zeka testleri, tek olan dogru
cevabi bulma yetenegini gerektirir. (Papalia and Olds, 1993)
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2.1.2 Yarat1c1hgm Onemi
Yaratictltk

tom

hayatirruz boyunca yararland191m1z

ve

gOnlOk

hayat1m1zda kulland191m1z bir ozelligimizdir. Bilgi ve teknolojinin devamh
geli§tigi gOnOmOzde yaratrcrhqm onemi her konuda artrmstir. Ya~ant1m1zdaki
karmasik sorunlarla ve gonomozon yeni bulus ve icatlarla ilerlemesini
saglamak ic;in yaratrci bireylere ihtiya9 vardtr. Bazt yazarlann gorO§lerine
dikkat ettigimizde, yarancrnk icin genellikle yeni, farkh ve yararh bir yeti
oldugu gorO§Onde birle§mektedirler. Yazarlann gorO§lerinden hareket ederek
temel unsurun insan oldugu her isletmede basan ve etkinlik icin yaratic1hgm
temel sart oldugu soylenebilir.( Dikici, 2001 )
Yarat1c1hklarm1 ke§fetmi§ bireyler, topluma yeni buluslarla faydalt
olmalanndan dolay1 toplum huzurunda saygm ve araruhr ki§iler olmaktadtrlar.
yarat1c11tk yer
arasmda
GOnOmOzde en 90k aramlan ozellikler
almaktad1r.Teknoloji geli§tikye rekabet artrms, ozgOn dusunce ve bulu§lara
onem veren i§letmeler etkinlilerini de artirabilmek i9in yaranct ki§ileri
aramakta ve onlan bOnyesindetoplamak istemektedir.( Orensoy <;., 1996)
Diger bir sebep

ise bilim ve teknolojinin

ancak yarat1c1hkla

geli§tirilmesinin mOmkOn olrnasidrr (Gardner, 1990 ). GorOlmO§tOr ki temel
unsurun insan oldugu tom i§letmeler, yenilik yapabilecek ve yarat1c1hk
gosterebilecek

ozelliklere

sahip

degilse,

gelecekteki

degi§ime

ayak

uydurabilmek , artan karma§1khkve sOrekli geli§en teknolojiye bagl1 olarak,
eski sorunlara yeni cozumler bulmakta sorun ya§ayacakt1r.
GorOIOyor ki gOnOmOzOn yogun rekabet ortammda, i§letmelerin daha
etkin yonetilmeleri ve digerlerine oranla bir fark yapabilmeleri icin yarat1c1hgm
ortaya cikmasi gereklidir. Rekabet

yogunla§t1k9a insanlann kendilerini

geli§tirmeleri ve daha iyi olabilmeleri i9in yarat1c1hgm gereksinimi bir o kadar
daha onern kazanmaktad1r.
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2.1.3. Yarat1c11tgm Gerekliligi

Sosyal acidan egitimin ve ogretmenlerin en onemli i§levi ogrencilerin
Olke sorunlanm anlama ve cozrne kapasitelerini geli§tirmektir. Temel insan
haklar acrsmdan da, egitimin ogrencilerin yeteneklerini ortaya Q1karmas1 ve
optimum dOzeyde geli§tirmesi beklenir. Boylece egitimin birbirleriyle alakah
iki amaci;
1- Bireyleri daha yaratrci hale getirerek, topluma katkida bulunarak
kapasitelerini artirmak ve
2- Her ogrenciye potansiyelini en Ost duzeyde geli§tirmelerine
yard1mc1 olmak sekhnde ozetlenebilir (Ozden , 1998 ).
Yarat1c1hg1 arnran bir toplum, ic;sef ve dissal deneyimi ozendiren bir
toplumdur. Bireyi pasif, tek dozen 9ozumlere austiran yonelimler, yaraucuk
i9in zararndrrlar. Degi§im ve yenilik, risk getiren olaylarm basmda gelir.
c;unku henuz denenrnernis ve test edilmemi§tir.
Yarat1c1hg1 gu9lendirmek isteyen toplum, vatandaslanna dort farkh
ozgurlOk verirler.
t-Arasnrma
2- Kendini ifade etme
3-Cah§ma
4- Kendi kendisi alma ozgOrlOgu

lste bu arnaclar 1§19mda katkmmanm ve geli§mi§ toplumlar arasmda
yer alabilmenin yotu katkmmanm itici gOQlerinden olan yarat1c1 beyinler
yeti§tirmekten qecer (Oemirci, 2002 ).
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2.1.

Yaratlc1 Di.itilnme

Gunumuzde, ozellikle rekabetin yogun ya§and191 i§letmeler arasmda
yaratrci dO§Once, i§letmelerin etkin yonetilmesi icin gerekli bir unsur olarak
onem kazanrmsnr. Bu sebepledir ki, isletmeier yarat1c11tga giderek daha fazla
onern vermekte, gah§anlarmda yarat1c1 dO§Onmeyi geli§tirme konusunda
gah§malar yaparak yeni yonternler geli§tirme cabasma girmektedir ( Ensign
1999).
Yaratrci dusunrne, bilgi gagmm one cikan kavramlanndan biridir.
1950'1i y11larda egitim bilimcilerin akademik dOzlemde tarnsmava ba§lad1klan
bu kavram; aruk ekonomiden, siyasete, askerlikten teknolojiye kadar ge§itli
disiplinlerde de kullamlabilmektedir. Oysa dusunrne ve yarat1c1 dO§Onme,
insanhk tarihi kadar koklO bir geli§im surecinden bugone gelmektedir. Ancak
buqune kadar insanhgm Orettigi bilgi birikiminin, gelecek yirmi ytl iginde,
katlanarak artacaqi tahminleri bugOn icin yaratrci dO§Onmeyeverilen onernin
bOyOklOgOnO de xamtlamaktadrr ( Bell, 1997).
Yaratict dO§Onme, bilgi gagtnm bilgiden yeni bilgiler Oretilen yepyeni
bir Oretim blciminln motor guco olarak algtlanmaktadir. Bilgi, yaratrct
dO§Onmenin temel

ham

maddesidir.

Bir

dO§OnOrOn

soyledigi

gibi;

"Ba§kalanmn bilgilerini ogrenerek bilgili olabiliriz ancak; aktlh olmarrnz yalmz
kendi akhm1zm kullamlmas1yla olanakhdir." Gelecekte, en cok ve kaliteli
bilgiyi elinde bulunduranlar ve onu kullananlar; ona sahip olmayanlara kar§1
bir gOg potansiyeli ve bir gOg merkezi haline gelecektir.
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2.3. Yarat1c1llkla ilgili Kuramlar

2.3.1. Psikoanalitik Kuram
Sungur'un (1992 ) aktanm1yla E. Kris ve L. Kubie yarat1c1hk sOrecinin
psikoanalitik kuramlanm geli§tirmi§lerdir. Sigmund Freud'un da bu husularda
ilgi 9ekici gorO§lerivardtr.
Kris, yaratlct dusuncenin olusum safhastrn ikiye ayirmaktadtr. Birincisi
yarat1c11tgm esin ile ilgili (inspirational) olan krsrm, ikincisi ise aynnt1la§mt§
(elaborational) kisrrudrr. Oaha ziyade birinci asama ozerine agirltk veren Kris,
egonun gec;ici olarak bilinc; oncesi dO§Onme dOzeyine bir geri donO§e izin
vermek icin dO§Once surecl ozerindeki kontrolunu gev§ettigi denencesini
gelistirmistir. Kris' e gore birinci surec;tedO§Onme, dOrtO eylemlidir fakat ikinci
ayrmt1lanma a§amasmda ise

durtu

harekete gec;mekte ve

eyleme

yonelmemektedir.
Kubie de Kris gibi bilin9 oncesinin yaratrci dO§Oncenin esasinr
olu§turdugunu savunmaktadir. Yaratrcrhk ic;in bilinc; oncesinin degeri ona gore
bilgilerin

toplanmas1,

birle§tirilmesi,

kararla§tlrtlmast

ta§mmasmdaki ozgOrlOkte yatar. Kubie, ayru zamanda

ve

yenidein
bilinc; oncesi

dO§Onrnedeki anlam yogunla§masmm onemini vurgulam,~ttr. Ona gore
korku,

sucluluk

ve

benzeri

norotik

ki§ilik yonlen,

yaranct

Oretimi

s1ntrlamaktad1r.
Freud ise yarat1c1hg1, topluma zarar verebilecek libido enerjilerine kars:
gene; yasta bilinc;altmda yer alan 9at1§malarma bir savunma olarak goror.
Ruhsal hastahklar da ayru kokten 91kt1gma gore, yarat1c1hkla ruhsal
hastaltklan birbirine baglamanm temeli var demektir (Yavuzer,1989).
Freud, yarat1c11tgm ve

nevrozun ortak bir kaynaktan, bilinc;alt1

c;at1§madan geldigini dO§Onmektedir. Yaratrcihk bilinc;altmdaki dO§Once ve
isteklerle,gerc;ek ve toplumsal yasaklan da goz onune alarak denge kurmaya
c;ah§an egonun arasmdaki c;att§malardanmeydana crkar. cansmatar, sansur
uygulayan egonun kabul edecegi bic;imde c;ozOIOrse,bundanaz cok yaranc:
bir etkinlik c;1kar ki burada ic;gOdOsel tepkiler yOceltilmi§tir. Tersine, c;ozOm
bu1unmazsa ego yeniden ortaya cikar. Yaranct bireyde ego, ki§iyi nevroza
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gotormeden

idare edebilecek

kadart esnbektir.

Bu esneklik

de yarattci

tasanmtn ko§uludur (Yavuzer, 1989 ).
Freud'a gore yarat1c1 ki§i, doyuma eri§memi§ bilin9alt1 enerjilerine bir
91kt§ yolu bulmak icin kismen ger9ek dOnyadan bir dO§leme s1gmmakt1r. O'
na gore,

yarat1c11tgm,

"uyumun"

bir devam1d1r. O'na gore, yaratic1 ki§i "yOceltme savunmasuu

kullanarak

anlammtn

tepkilerinden

bozukluklardan
uzakla§tlarak

yararlanir

ayirmaktadtr.

bir

par98St,9ocuklukta

ve

bu

Psikoanalitk

savunma,

yorumlar

baslarrus

yarat1c1hg1

Freud'un

ele aunrrus fakat ele§tiriler psikoanalizin

olan

ruhsal

gorO§Onden

getirdigi yenilik ve

dOzeltmeler ihmal edilmi§tir (Demirci,2002).
Adler insanm bazi gizli g09lere sahip oldugu ve bunlann ya§am boyu
giderek

etkinlik

kazandiqiru

savunmu§tur.

Bu gizli g09leri sistematik

bir

bicimde incelemi§ olan Adler, bulan iki ana grupta toplamt§ttr (Ge9tan, 1988 ).

2.3.2. lnsanen Kuram

Carl Rogers ve Maslow bu akimm oncOleridir. Rogers, yaratrci sOreci, bir
taraftan bireyin biricikligi (uniquenes)

dt§tnda geli§en bir karmasik ili§kisel

urunun ortaya 91k1§1, ote yandan maddelerin, olaylann, insanlarm veya onun
ya§ant1s1mn kosunanmn ortaya 91k1§1 olarak tarurnlar (Sungur, 1992,s.52).
Rogers'e gore yarat1c1h91 belirleyen iki kosul vardir ve bu iki kosulu X ve
Y olarak iki kategoride incelemektedir (Sungur.1992):
X- Psikolojik GOvenlik
a)Bireyin tek ve tart1§mas1z degerli oldugunu kabul etmek.
b)Ot§sal degerlendirmenin
c)Empatik

olmad191 bir ortam saglamak.

anlay1§.

Y- Psikolojik OzgOrlOk
Rogers'e gore yaratic1hgtn deger ol90tonO bireyin icinde kabul ettigimiz
andan

itibaren

yarat1c1hga dogru

dt§tndaki ol90tlerle degerlendirildigini

ilerleyebiliriz.

Birey

kendisinin

kendi

hissettigi zaman huzursuz olmaktadrr.
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Maslow ise temel yarat1c11tk, yani kendiliginden f1§ktran oyun niteliginde
yaratrcthk ile ikincil yaratrcmk, yani kontrollO, disiplinli varancmk arasmda
aymma gitmektedir (Rouquette, 1992,).
Maslow 9alt§malannm sonunda, ozel yetenek gerektiren yarat1c1ltk ile
kendini ger9ekle§tirme anlammdaki yarat1c11tg1 ki§ilik ozelliklerinden ay1rarak,
ikincisinin olagan ya§amda geni§ ol9ude ortaya cikan ve kendisini buyuk bir
yap,ttan ete bir tor mizah ya da herhangi bir §eyi yapma olarak
tammlamaktad1r. Ona gore yaratic1 ki§i ne yaparsa yapsm, kendi ruhunu
ortaya koyar bi9imde yapmas1onemlidir (Sungur, 1992 ).
lnsancil kurama gore, bireyin secimleri daha bir belirginlik ve kesinlik
kazanmaktadir. Ku§kusuz kor talihi kmamaktan 90k, kivanct aramakla,
olurnoen 90k ya§am1ovmekle mutlu olunmaktadir (Yavuzer, 1989).

2.3.3. Cagr,,,m Kuram1

Bu kuramm temelleri lngiliz ampiristleri Hume ve J.S.Mill'e kadar
gitmektedir. Onlara gore fikirler arasmdaki 9agn§1mlar dO§Onmenintemelini
sekillendirir.
Yarat1c1hg1 98Qfl§tmc1 kurama gore inceleyen Mednick'e gore bireyler
yarat1c1l1kta farkltd1rlar. Bu gorO§e dayanarak farkh denenceler geli§tirilmi§tir.
Yarat1c11tgm

bir

alandaki

denencele§tirerek bir

bile§ik elemanlannm

bireyin

bilgisini

yarat1c1ltk duzeyinin,

onun

gerektirdigini
9agn§1msal

hiyerar§isine bagh oldugunu one surrnustur, Ona gore yaratrct bireylerin
iraksak dO§Onceyedaha fazla ula§abilme olanaklan vardir (Sungur,1992).
Yaratrcr kimselerde 9agn§1m hiyerar§isiyle ilgili egri duz bir egilim
gosterecektir. Yavas bir tempoda ama daha 90k Oretimde bulunacaklard1r.
Crnegin "masa" sozcOgOneyaratic, olmayan bireylerin verecekleri en 9abuk
kar§thk "sandalye"dir. Ondan sonra yamt surati hrzla azalacak, "ortu"
9agn§1m1 daha

ge9 olarak

91kacakt1r.

Bunlar yaratrct olmayanlann

yapabilecekleri en kuwetli iki 99gn§1m olacakttr, "Tahta", "ayak", "yemek"
gibi 9agn§1mlar ise daha ge9 ve zorlukla, "Fatma" gibi ilgin9 99gm;1mlar ise
90k .ge9 cikacak veya hi9 91kmayacaklard1r.Dolay1s1ylayarat1c1 olmayan
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bireylerin 9agn§1m veya tepki kuvveti egrileri 90k popOler bir iki sozcukten
sonra keskin bir dO§O§ gostereceklerdir.
egrileri

yaranci

bireylerde

Buna karsihk

kismen daha

bunlann yagn§1m

yavas olmakla birlikte

mutlaka

91kacak ve bunlann 9agn§1m hiyerar§isi egrileri daha yukanda ve dOZ olarak
ger9ekle§eceklerdir

(Ank, 1990).

2.3.4. Gestalt Kuram1

Gestaltc,lar, "yaraticmk" yerine daha 90k "Oretken dO§Once" ve "sorun
cozme" kavramm1 kullamrlar. Wertheimer'e

gore yarat1c1 dO§Once, sorunun

yeniden yap1tandirmas1m gerektirir. Wertheimer,

bir sorunun yap1sal yonleri

ve gereklerinin, dO~OnOrde stresler ve gerilimler yaratt191m soyler, Eger bu
stresler izlenirse onlar dusunurde
alqrlamasmt

degi§tirici

stresleri azamcr ve dO§OnOrOn sorunu

yonettmelere

yol

acarlar.

Bu

turun

yeniden

yap1la§ttr1lmas1 bir 9ozOm ortaya 91kmcaya kadar sorer.
Werthimer

yarat1c1

dO§Oncenin

ilkelerini

§6yle

stralam1§ttr

(Sungur, 1992):

1. A91kltklar, g0910k, sorun bolgeleri ve rahats1zltklar gozden ge9irilmeli
ve yapisal olarak ele altnmaltd1r.
2. Sorunu cozen birey, rahatsrzhklann

hangi durumla ilgili olduqunu

bOtOn ve parcalanyla ili§kili olarak dO§Onmelidir.
3.Yap1sal

grupla§t1rmanm,

bOtOnle§tirmenin

ve

merkezle§tirmenin

sorun uyarlanmas1 gerekmektedir.
4. Sorunun asu ve onemsiz yonleri birbirinden aynlmahd1r.
5.Yap1sal dogruluk, parca dogruluktan daha c;ok aranmalrdir.
GorOldOgO gibi Gestalt yakla§1m1, 9agn§1mc11tgm se9eneklerine kars:
91karak bOtOnOn,
bOtOnlerde analizi

yani

Gestaltm,

parcadan

daha

yap1labilen her bir ogenin,

once

geldigini

i9inde bulundugu

hatta
bOtone

bag1mlt oldugunu ve bOtOn sayesinde anlam ve baska degerler kazand1g1m
one sOrmektedir. Gestalt psikolojisinde

yaranci

davrams

ve ke§if sOreci
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9ozOlmesi gereken sorunlann ya da beliren zorluklarm fonksiyonu

olarak,

belirli bir durumu yeni bir botOnde yeniden kesfetmek. ornegin bir degnekte
bir silah veya bir ayg1t gorebilmektir (Vexliard, 1966, ).

2.1.

Yarabc1hk Ve Hayal

oueu

OO§Onme bicirnleri; bilimsel, ele§tirel, yarancr, sorun ya da problem
cozrneye

yonelik

olarak

degi§iklikler

gosterir.

Egitim

a91smdan

botOn

dO§(mme bicimleri onemli olmakla birlikte ger<;ekte hayal gOcOnO de devreye
sokan yaranci dO§Onme, asu Ozerinde durulmak istenen konudur. Hayal gOcO
(imgelem) yarat1c1hkta yak onernli olmakla birlikte birc;ok bilimsel <;ah§manm
onono acan ve temelini olusturan bir durumdur. Bir dahi bile hayal gOcOyle
dO§Onme eyleminden
dondurur"

derken

mahrum birak1lamaz. Einstein "DOnyay1 hayal gOcO

bilim adarrurn eyleme

sevk eden

,bu onemli

ozelligi

vurgulam1§t1r.
Hoy (2002) "Egitimde Haya! GOcO ve Yarancthk" isimli makalesinde
Yarattc1hg1,

hayal

goconon

uygulanmas1

olarak

bizim

zekam,za

baglamaktad1r. Yaratlcthk ve Hayal gOcOnO sadece 'sanat, mozik, mimarhk,
§iir ve edebiyat alanmda degil toplumun
teknolojik

ve

bilimsel

alanlarm

da

kalkmmasmda
vazge<;ilmez

itici rot oynayan

bir

etkeni

olarak

degerlendirmi§tir.
OzgOn dO§Onceler, sorular Oretmenin temelinde

hayal gOcO vardtr.

Hayal gucO bazen bilimsel geli§meleri ba§latan eylem olma ozelligiyle de
varhgmt ortaya koymaktad1r. Ko§ak (1996) "hayal goco yarattc11tgm temel ve
vazgec;ilmez
edebilmesi

hammaddesidir''

der.

Haya!

i<;in kazanurms ya§anttlann

gOcOnOn

yarattc1hga

sevk

ve deneyimin yani bilgi birikiminin

olrnasi gerekir. Yaratrcthkta hayal gucO bos bir dusuorne eabas: degildir.
Yavuzer (1989), hayal guconon bireyin oldugu kadar toplum i<;inde <;Ok
onemli bir yetenek oldugunu vurgulam1§ ve smif ogretmenlerinin, ogrencilerin
hayal gO<;lerini

bilgi

uygulamaya

yonelik

olarak

egitememelerinin

hayal
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gOcOnO kullanmalarma
uygulamalarmda

engel te§kil ettigini soylemistir.

kullanmayan

Hayal gOcOnO bilgi

bireylerin toplum i9inde 90k onemli olan bir

yetenegi korelteceqini belirtrnistir.
Hayal

gOcO,

yaratrci

dO§Onmenin

oiusmasi

icln

en

onemf

etkenlerdendir.
Egitim
verilmeli,

surecinde

hatta

yonlendirmelidir.

c;ocugun bu

hayal
Okul

gOcOnO
ba§lamadan

ozelligini
devreye
(okul

s1k9a

kullanmasma

sokabilecegl
oncesi

lzin

c;alt§malara

donernde)

mudahale

edilmedigi sOrece cocuk bu ozelligini rahatca kullamr. Bellegindeki nesneleri
hayal gOcO ile birle§tirerek hareket eder. KOc;Ok bir cocuqun deniz resmini
san ya da krrrruzt bir renge, ye§il yapraklt bir agac1 mor renge ooyamast
hayal gocono kullanmasmdan

kaynaklanmaktad1r. <;ocuk ilerleyen y,llarda

bu ozelligini kullanmasmm bir sacrnahk olduqunu dO§OnOr (Atkmc1 , 2002 )
Hayal gOcO ya§amlanm1z1 geli§tirmek ve kendi gerc;egimizi yaratmak
ic;in zorunludur. Kendi gerc;egimizi ortaya crkarmak, istek, hayal gOcO ve Omit
gerektirir.

varaticmk

yonOdOr. <;ocuklann

bir c;ocugun duygusal

ve ruhsal

ya~ammm

temel

kendi ic;lerindeki sese ulasmalarr;

yarat1c11tg1,

hayal

gOcOnO ve sezgiyi a91ga vurmalan icin, tamamen desteklenmi§ ve gOvende
hissetmeleri gerekmektedir.

Bir c;ocugun huzuru ve egitim ortammdaki iklimi

arasmda gOc;IO bir korelasyon vardrr. Yarg1lamas1z ve yan§mas1z, i§birlik9i ve
detayh bir ogretim yaklasirm sadece beceri derslerinde

uygulanamaz.

Bu

dayanak noktalan ogrenci ve ogretmenler arasmdaki mevcut ili§kiler icin bir
temel

olu§turmah

kendilerini

ve ogrencilerin

rahat hissedebilecekleri

saglamaltdir.

Bu tor ortamlarda,

dO§Once ve hislerini
bir simf
cocuklar

ortammm

vurgulamak
egemen

bOyOk bir ilgiyle

icin

olmaeuu
kesfetrneyi

ogrenirler, boylece iyi bir kolektif gO<; geli§ir. Bu 909 her c;ocugun bireysel bir
arastirma

yap1p konuyla ilgili verebiteceklerini

gruba getirmesine

dayarur.

Boylece, grup her 9ocugu go9tendirir ve ke§iflerini k1ymetlendirir (Hoy 2002).
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2.5. Yarat1c1hk Ve Zeka

Zeka ile yarat1ctllk, hele sanatsal yaratma soz konusu oldugunda, hep
ayn davram§lar olarak dO~OnOlmO~tor. "Bir ki§inin yOksek zekas1 yoksa bile,
ozel

yetenegi

var"

cumlesl,

sozel

ya

da

sayrsal

olmayan

zihin

karakteristiklerinin, zekadan daha a§ag1da "yetenek" olarak tarumland191rn
gostermektedir (Km§ogtu, 1991).
Psikologlann bir kisrm zekay1 "soyut dO§Onme, olaylar arasmda ili§kiler
kurabilme, kendi kendini tenkit edebilme" yetkinligi olarak tammlarmsttr.
Ba~ka bir kisrru zekay1 "<;evreye ve yeni durumlara intibak edebilme"
kabiliyeti olarak degerlendirmi§tir. Daha ba§kalan ise zekayt "ogrenme
kabiliyeti"olaraktan1mlar(http://www.geocities.com/enveryolcu/yaraticilik/zeka/
htm).
Bilim adamlannm baztlan da, uzmanhk alanlanna gore, zskarnn belli bir
yonune agirhk veren tarumlar yapmt§lardtr. Orneqin, biyologlar zekay1
"<;evreye uyum

yetenegi"

olarak

gorurlerken,

egitimciler

"ogrenme",

psikologlar "ili§kileri anlama", bilgisayar bilimcileri "bilgiyi i§leme" yetenegi
olarak gormektedirler.
Zekanm biyolojik temelli oldugu ve ozellikle erken ya§larda kar§tla§1lan
zihinsel uyanmlar gibi cevresel faktorlerin etkisiyle bu kapasitenin ne
kadanna ula§ilabileceginin belirlendigi genel olarak kabul edilmekte, ancak
aradaki etkile§im mekanizmalan henuz tOmOyle anla§ilamamaktadir (Dag,
1995).
Yarat1c1hk kavrammm zekayla ili§kisi olduqunu ileri suren bir 90k
psikolog vardir. Genellikle yuksek zeka bolOmO (ZB) olanlardan yarat1c1
davrarus beklenir de, dO§Ok olanlarda ise boyle bir yetenegin olabileceqi
dO§OnOlmez. Hi<; §Ophe yok ki, bir zeka testinin ol90t0 ZB ile ban yaratrci
beceriter arasmda kayda deger baglant1larbulunmakta ama, bu baglant, tam
olarak bilinememektedir. Yavuz'un (1996) naklettigi gibi, bu baglanttlann
oldugunu gosteren kaynaklar, Terman ve arkada§lannm (Terman ve Cox,
1926) ara§t1rmalannda gorOIOrse de, kesin bir sonuca vanlamamu1t,r.
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Uzum;ar§1lt (1994)'ya

gore

de,

olgulen

Zeka

BolOmO, 120'nin

ustune

91kt1gmda, yarat1c1hk igin bir ayncaltk getirmemektedir.
Yaratrcntkla

zeka arasmdaki

ili§kinin onemi, bu gegmi§ yanm yOzy1I

boyunca, ye§itli acilardan psikologlann

(Catell, 1963; Coler, 1963; Guilford,

1950, 1959, 1968, 1981; MacKinnon, 1962; Roe, 1951, 1963; Terman, 1954,
1955; Torrance,

1960, 1967) dikkatini yekmi~tir. Genetikten

diger ge§itli bilim dallannda

gah§an bilim adarnlan

mOhendislige,

da zekamn,

yarat1c1

ke§iflere ve icatlara olan yard1mm1; Aristo ve Plato'dan , Immanuel Kant'a,
Brand Blanshard ve Jacques Maritain'e kadar filozoflar, yarat1c1hgm orjinini
ve rasyonel dO§Once ile olan iliskisint dO§OnmO§lerdir (Haensly ve Reynolds,
1989).
varancihkla
yapuan

zeka arasmda belli bir ili§kinin varhg1rn aramak amacryla

ara§tlrmalar

sonucunda,

dogrudan

ve

kesin

bagmtilara

varuarnarmstrr. Bu ara§tirmalarda gorOlmO§tOr ki, smavlarda ba$anlt ve zeka
testlerinde de yOksek seviyede zeki ctkan bazi ogrenciler, ge§itli alanlarda
ozgOn, yeni dO§Onceler ortaya koyamam1§lardir (San, 1985). Farklt yarat1c1hk
seviyelerinde olan gocuklann ki§ilikleriyle ve okul basanlanyla
gocuklann

Zeka

yarat1c11tgm

BolOmleri

bunlardan

arasmda

farklar

anla§1lamayacagm1,

ilgili bulgular,

bulunabilecegini,

fakat

yetenegin,

ustun

bu

cok

yarat1c11tkla "bir miktar yarat1c1 olmak" arasmdaki farkm, a91k9a gorulen bazi
ozelliklerle anla§ilabilecegini ortaya koyuyorlar (Jersild, 1972).
Guilford'un,

bilimsel

yarat1c1hk alarnnda

yogunla§tird191 c;all§malan

dogrultusunda, yarat1c11tgm zekanm genel durumu ic;inde yer ald1gm1 soyler.
Ona gore bilissel dO§Onme, bellek, iraksak dusunme. yakmsak d0$0nme ve
ele§tirel d0$0nme gibi bes zihinsel i§lemin yer ald191 bu durum iginde, ,raksak
dO§Onme taktoru, yarat1c1hga en yakm otandir (Km§oglu, 1991).
lraksak
Oretmedir;

dusunme,
ki$inin

(geni§leyerek

olasi

cozurnler

dO§Onceleri

bir

haurlarna

cok

yay11tr). Yakmsak ousunme

farklt

ya da yeni
yol

boyunca

gozOmler
"iraksar"

ise, ihtimalleri daraltmak

ve en

uygun gozOme "yakmsamak" icin bilgi ve manuk kurallanm uygulamak olarak
tarnmlanmt§tlr (Atkinson, 1995). lraksak dO§Onme, yakmsak dO§Onmeye gore
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daha esnektir; yalmz eldeki bilgilerle yetinmeyen bir dO§(mme yontemidir;
daha zengin fikirler akirmna ay1kttr ve dolay1s1yla yeni yozumlere ve
yarat1c1hga daha yatkmdtr (Jersild, 1972).
Ara§ttrmac1lar, yOksek seviyede zekamn. yOksek seviyede yarat1c1hg1
garanti etmedigini, yarattc1hkla zeka arasinda cok yuksek bir korelasyon
olmad191m, daha zeki bir ki§inin daha yarat1c1 ki§i anlamma gelmedigini
belirtmektedirler. Guilford'a gore "zeka, yaratic1hkta hiybir zaman tek basma
belirleyici bir degi§ken olmadr. Faktor analizi ile cok boyutlulugu ortaya
konulan zeka, tek basina yarat1c1hg1 ay1klayamad1.Ostelik zekarun bir alt
bile§eni olarak ortaya ylkabilen bir degi§ken, yarat1c1hgm da bir alt bile§eni
olarak

karsirmza

y1kabilirdi" (Sungur,

1997). varatrci

potansiyellerin

geryekle§mesi icin, genellikle, hie; olmazsa ortalamamn biraz Ostonde bir
zeka seviyesi gerekli olmaktadir. Fakat bu kritik seviyenin ostOnde, zeka ile
geryek yarat1c1hk arasmdaki ili§ki yakla§1kolarak srnrdrr (Ank, 1990).
Wallach ve Kagan (1965), zeka ve yarat1c1hg1 incelemek arnacryla
cocuklar Ozerinde yapt1klan bir ara§tirmada, geli§tirdikleri yarat1c1hg1 olyme
testinden elde edilen sonuylarla zeka testinden elde edilen sonuclan
kar§1la§t1rm1§lar ve cocukian dort gruba ayirm1§lardtr(Olgen ve Fidan, 1989)
• Zeka ve yarat1c1hk dOzeyi yOksek olanlar,
• Zeka ve yarancmk dOzeyi dO§Ok olanlar,
• Zeka dOzeyi yoksek, fakat yaratlctltk dOzeyi dusuk olanlar,
• Yarattcihk duzeyi yuksek, fakat zeka dOzeyi dO§Ok olanlar.
Bu arastrrma sonuctan da gostermektedir ki, zeka ve yarat1c11tk
arasmda

dogrudan

bir

baglanttdan

soz

etmek

pek

mOmkOn

goronmemektedir. Bir yocuk, zeka duzeyi dO§Ok olsa bile yuksek derecede
yaratrci; veya bunun tersi olarak, zeka dOzeyi yOksek oldugu halde yaratic1hk
dOzeyi bakimmdan dO§Ok seviyede bir duzeyde olabilmektedir. Ne var ki,
elde edilen bu veriler, tom c;;ocuklar ic;in aym sonucian verecegini soylernek
icin yeterli degildir. Aile ortarm, sosyo-kOltorel cevre, egitim, kahtirn vb. gibi
ye§itli faktorlerin, ozellikle k090k cocuklar Ozerinde yapt191 etkiler, onlann
degi§ik ozellikler ortaya koymalanm saglayabilmektedir. Aynca, bOton
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bunlarm yam sira, yarat1c11tg1 tammlama

blcirni, bu tammlamaya

olarak

ile zeka

haz1rlanm1§ olan

yetersizligi

yonundeki

olcme

araclan

tartt§malar,

testlerinin

yonelik

olc;rnedeki

zeka ile yarat1c11tk arasmdaki

bagmt1y1

belirleme konusunda cok net cevaplar ortaya koymay1 engellemektedir.
Oiger taraftan, yarat1c1hgm degi§ik alanlarda degi§ik boyutlannm oldugu
dikkate almd1gmda, inceleme ve ara§ttrmalann

sonuciar elde edilebilecegi

yap1ld191 alana gore farkh

de goz ardi edilmemelidir.

Sozgelimi,

teknik

alanda yaratrci davram§lar gosterdigi halde sanatsal yarat1c11tg1 olmayan bir
c;ocukla, sanat alanmda yarat1c1 oavramstar gosterdigi halde teknik alanda
yarat1c1hg1 olmayan bir c;ocugun, aym ozellikleri gostermesi dO§OnOlemez.
BugOne kadar yap1lan bilimsel ara§ttrmalann t§tgmda denilebilir ki, zeka
ve yarat1c11tgm, farklt alanlarda farkh i§leyi§ bic;imleri, farklt yakla§tmlan, farkh
degerlendirmeleri

ve sonuclan vardir; her ne kadar belirli bir seviyede zeka

gerekli ise de, zeka ile yarat1c11tk arasmda dogrudan bir bagmt, yoktur. Kaid,
ki, son y,llarda

yap1lan c;e§itli ara§ttrmalar

bahsedilemeyecegi;

sonucunda,

tek bir zekacan

basarih olmamn yOzlerce, binlerce yolunun bulundusu

ve hedefe utasmaya yard1mc1 olacak bir suru degi§ik yetenegin var oldugu
ileri sOrOlmektedir. Bu bilim adamlanndan biri, psikolog Howard Gardner'dtr.
Goleman'm (1999) belirttigine gore Gardner, 1983 tarihli Frames of Mind
(Zihnin c;erc;eveleri) adlt eserinde,

hayatta basanh olmak ic;in tek tip bir

zekamn sart olmad1gm1, yedi temel c;e§itlemesi olan geni§ bir yetenekler
yelpazesi

bulundugunu

matematiksel-mant1ksal
tOrunOn yam

sua,

ileri

surmektedir.

Gardner'm

listesi,

sozel

yatkmltk olmak uzere iki standart akademik

ressam

ve

mimarlarda

bulunan

uzamsal

ve
zeka

kavrama

kapasitesini; fiziksel ak1c11tk ve zarafette kendini gosteren kinestetik dehay1
ve rnuzika' yetenekleri
zekalar"

de kapsiyor. Aynca, yine kendi deyimiyle

ba§lt91 altmda toplad191 ki§iler arasi ili§ki yetenekleri

"ki§isel

ve psi§ik

yetenekler, Gardner'm listesini tamamlayan diger zeka tOrleridir.
Gardner'a gore IQ, tek ve degi§mez bir belirleyicidir. IQ testlerinin, asil
beceri ve yetenekleri

olc;mekten yoksun

oldugunu

belirten Gardner,

"bu

testlere gore insanlar ya zekidir ya da degildir, o sekude dogmu§lardtr, bunu
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degi§tirmek i9in yaprlacak pek fazla bir §ey yoktur ve testier de size zeki
kisiler arasmda olup olmad191mz1 soyler" diyerek, hem IQ tarzi bir dO§Onme
bi9imine hem de IQ testlerine kar§I 91kmaktad1r.

2.6. Yarat1cll1gmGe~irdigi Atamalar
Ned Hermann, Wallis'in yapm1§ oldugu siruflamadan yola 91km1§ ve
yarat1c1hgm asamelenrn, yaratrci beyinde olup biten etkinliklerle birlikte
a§ag1dakigibi a§ag1dakistntflamt§tir (Hermann, 1998).

1. Hazrrhk: Bu donernde, sorun, gereksinim ya da ger9ekle§tirilmek
istenen §ey saptamr tammlamr. <;ozOmya da gereklilikler icin bilgi, malzeme
toplamr ve bunlar 9ozOmOnge9erliligi, i§lerliligi bak1mmdan ol90tlere vurulur.
Oyleyse beynimizin sol yan kuresinde olgularm 9ozOmlenmesi,serimlenmesi,
sorec;lerin belirlenmesi olusur, Sonra beynin sag alt ve Ost botomlerinde
sezgiler, gorsel yetiler ve beyin f1rtmas1 ( brain storming ) secenekleri i§e
koyulur. Sag yandan edinilen bu i9 gorOsel, sezgisel, bire§imsel dO§OnOler
gene sol alt bolurnde kaydedilir.
2. Kulu9ka: Kuluc;kaa§amasmda, sorundan 91karakgeriye gidilir. Sorun
zihnin irdelemesine, incelemesine brrakurr. Bu donern haztruk a§amasmdaki
gibi dakikalar sOrebilecegi gibi haftalar ya da ytllar sOrebilir. Bu asarnada,
gorevini yaprms olmanm gOveni icinde, bilin9altmm hummah bir bicimde
<;alt§tigmmbilincinde olarak baska i§lere donOIOr. Bu arada sag alt ve sag Ost
kOreler devrededir; dalgm dusunrne: derin dusuome, bilin9alt1 surecter,
gorselle§tirme ve duyumsal alg1lamagibi yetiler c;ah§tr.
3.

Aydmlanma:

Bu asamada,

dO§OnOler yarat1c1hga bir temel

olu§turmak ozere zihinden dogarlar. Bu dO§OnOler sonu9-0rOnOnparcalan
olabilecegi gibi sonucun kendi de olabilir. Baglamm tomO her iki durumda da
birden ve tam olarak gorOIOr. Bu asama yegunlukla an'uktir ve mOthi§ bir
iygorOler zenginligi lcinde geli§ir. Birka<; dakika ya da birkac saat sOrebilir.
Beynin sag Ost 9eyregi devrededir. OO§OnO sozel olmaks1zmformOle edilmi§
ve s1kltkla bir "hah" Onlemiyle belirlenrnistir. Bu anda, beyin bu olusumu
hemen kaydeder, sol alt ve sag Ost bolOmler arasmda h1zlt gidip gelmeler ve
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yinelemeler yoluyla 9ozomon tammlanmas1 ve uygulamaya ge9irilmesi i9in
dogrulamas1myapar.
4. Ger9ekle§tirme - Dogrulama:

Ger9ekle§tirme-Dogrulama asamasi;

aydmlanma a§amasmda ortaya cikan ne ise, onun gereksinimleri kar§1lay1p
kar§1lamayacagmm, hazulrk

a§amasmda

saptanrrus

ol90lere

uyup

uymayacagmm anla§1lmas1 ve gosterilmesi i9in yapuan bir dizi etkinliktir.
Beynin sol yan kOresi devrededir. Bazt yazarlann yaprrus olduklan
s1mflamalara gore yaratic1

dO§Onmenin

asarnalan a§ag1daki

tabloda

s1mflanm1§tir (Dacey, 1989)

2.7.

Yarattc1 Kitinin Ozellikleri

Yarat1c11tgm bilimsel incelenmesinde ki§ilik kavrammm onemli bir yeri
vardir. Ara§ttrmalar; yaranct davramsta gOdOlenmenin incelenmesi ve
yaratrct

ki§ilerin yasarn bi9imlerine ait ozellikleri olmak uzere ikiye

aynlmaktad1r. Birincisi, yaratict davrarusin, ki§inin cevresiyle olan ili§kilerinde
ki§inin tom yetenek g09lerinin ger9ekle§mesini saglayan bir olusum gorO§O;
ikincisi ise, bastmlmt§ ya da ki§inin kabullenemeyecegi tepkilerin etkisinde
yer alan yan urun olusurnu gorO§OdOr. AktOel yarat1c11tk ve potansiyel
yarancmk aymmma giden Lowenfeld'e gore yarat1c1hk, bireylerin degi§ken
miktarlarda sahip olduklan ve durumlara baglt olarak az 90k ortaya cikmaya
elveri§li bir tor ozelliktir. Bir baska deyi§le, kendini gostermek i9in uygun
kosullarla kar§1la§mas1 gereken kiside bulunan bir potansiyel 909 soz
konusudur. Cok sayidak! yaraucthk testlerinin ortaya konmasmm kokeninde
de aym gorO§ bulunur. Qe§itli teorik yakla§tmlar da bu yoneli§ten esinlenirler
ve

onu

rafine

ederler

(http://www.geocities.com/enveryolcu/yaraticilik

/kavramlar.html, May1s 2007.)
lnsan cevresi ile sorekli bir etkile§im i9indedir. Qevresinden bilgiler altr,
onlan yorumlar ve bir davrarusta bulunur. c;evresinden etkilendigi gibi aym
zamanda kendisi de c;evresini etkiler. Aniden ortaya cikar gibi gorUnse
de,ashnda birikim yoluyla olusan etmenlerin sonucudur. Bu birikimler bireyi
yeni

eserler

yapmaya ya

da yeni

bulu§lar yapmaya

(http://www.isguc.org/serpil aytac 1 .php Haziran 2007 ).

yoneltecektir
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Egitim
ozelliklerini

sistemi

ic;inde, hangi

alanda

olursa

olsun

yaratrct

ki§ilik

ta§1yan bireyleri dikkatli bir gozlemle ayrrt edebiliriz.

Ara§ttnc1 olmak egitimcinin gorevi de otmahd«. Bunun yam sira bireyleri
yarat1c1 k1lmak icin de bu tOrden ozellikleri bireye kazand1rmalty1z. Ce§itli
bilim ve meslek alanlannda yaptlan incelemelerden

edinilen bulgulara gore;

yaratrci insanlara ozgO ki§ilik etmenleri §6yle s1ralanabilmektedir (Bakioglu,
2002)
•

Ba§anltdtr ve basansrru hayale degil, gen;ege dayandmnaktad1r.

•

Yarqilar ve deger egilimleri estetige dogru kaymaktadir.

•

Duygu ve heyecanlara acikttr.

•

Bag1ms1z ve ozerktir.

•

GOdulerinde sOreklilik, i§ yapma yetenegi ve sevgisi tasu. kendini
disipline

edebilme,

dayamkltltk,

yuksek

Oretim

gOcOne sahip,

tamamma erdirendir.
•

Baski ve mekanizrnasrrn geri iticidir. Kendini daha az ketler.

•

Liderdir ve ki§isel giri§imlerde

bulunur. Oz kamtlama gereksinimi

icindedir
•

Cok yonludur, ilgileri 9e§itlidir.

•

Ice donuk oldugu kadar, sosyal yonden duyarltdtr ancak bu degerinin
kendisini etkilemesine izin vermez.

•

Ele§tiricidir, kendi yarat1c1hgmm farkmdad1r.

•

Duygulara ve ( Duygu dustmceden

daha Once gelir.) heyecanlara

acrktir. Sezgileri g091GdOr. Psikolojiye yatkmdtr. Diger klsileri etkileme
gOcOne sahiptir.

Bu nitelikleri;

actk - se9ik dO§Onebilmesi, geni§

ilgiteri, cok yonlOIOgO, uyamkltk ve c;ekiciligi olmakla birlikte karamsar
ve kendini savunmaya gec;me Ozelliklerinin de ta§1yabilmektedir.
•

0 anda olana ve olusana acik olabilme yaprc: yaratic11tgm onernf bir
kosulu olrnaktadir.

•

Degerlendirici yarg1 kaynag1 kendi ic;indedir. Kendisi i9in yaratir.
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Yaratrct kisilere ait

siralanan bu ozelliklerin hepsinin bir kiside

bulunmas1 mOmkOn olmamakla birlikte, birc;ogunun bulunrnasi otasrhk
ic;indedir.
Vine ilhan'm (2002) yakla§1m1yla yaratrci kisiler genel olarak §U
ozellikleri gostermektedirler.
•

Ak1c1hk (verileri sore icinde <;e§itli fikirler one sOrmek)

•

Esneklik (nesneler icin ah§1lmad1k kullamm onerebilmesi)

•

Elaborasyon (gorsel veya sozel detaylandirma)

•

Orijinal, ayirt eden, merakh, cabuk kavrayan, derin dO§Onen, deneme
yapmaya hevesli,

•

GOvenilir, spontan (ic;indengeldigi gibi), dogal, engel tammayan,

•

Bilinenlere bagh olmayan, sasirtrct ve gizli yarutlar verebilen,

•

Yarg1 ve fikirlerinde ozgOr, kolay cezumierden noslanmavan.

•

Yeni fikirlere acik olan, elestirel, risk almaktan kac;mmayan,

•

Birbiriyle ilgisiz fikirler arasrnda ili§ki kurabilen,

•

Payla§maya istekli, enerjik, rsrarh, sezgili, di§ dunyaya duyarlt,

•

Degi§en durumlara c;ozom bulabilen,

•

Belirsizlikleri tolore edebilen, yalniz vakit gec;irmeyegerek duyan,

•

Merakh ve oyuncu, mizahi duyguya sahip, yeni deneyimlere actk
ki§ilerdir.
Bu anlamda ogretmenlerin yaratrct dO§Onceyeyonlendirecek. olanak- ve

durumlan yaratmalan onemli bir etken olrnaktadrr. Yaratma yeteneginin her
bireyde az ya da cok bulunmakla birlikte; hayal gOcO devindirilerek, tom
duyulan

ahci

duruma

getirilerek

"egitim

yoluyla"

kazamlmas1

saglanabilecektir. Bireysel farkhhklarda dikkate almarak her bireyde sanatsal
yaratmaya yatkmltk, en azmdan "anlayabilme" durumu saglanmahdir.
Boylece birey, ilgi ve yonelimlerinde daha bilin<;li k11tnacakt1r. Uygun cevre
saglanarak, heyecan yaratllarak ve sorgulamaya yonelterek yaratrct sOrece
hazulanrnahdtr (Hahc;marh,1988).
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Yarat1c1hgm cok kOc;Ok yaslarda yogun bir sekilde gorOldOgO akrtda
tutulursa ogretmenlerin yarat1c1hg1 geli$tirebilecek ve yok olmarnasrm
saglayacak yontemleri kutlanrnast bOyOk bir onern derecesinde oldugu
gorulmektedir.

2.8. Yaratlc1hk Nitelikleri

varauci birey ozelliklerinin drsmda genel olarak yarat1c1l1k nitelikleri
a$ag1dakigibi siralanabilir (Gardner, 1990).

1. Ac;1khk: Ac;1khk k~ilerin c;evrelerindeki gorontu, ses, olay ve fikirleri
alg1lama ozelligidir. Kazanilan deneyimlere kars: acik olmak, kuskusuz,
ki$inin di$ dunya ile ic; dunyas: arasmda kurdusu paralellik olc;OsOnde
gec;erlidir. Yaratrct ki$inin di$ dOnyay1 alg1lamadaki becerisinden daha
onemlisi, kendi ic;

dOnyasma kar§1

olan ac;1khg1d1r.

MacKinnon ve

arkada$1annin dedigi gibi, teknik acidan yaranct insan "kendisini bilinc;li
sekllde kontrol etmeyi bir yana biraktp ki$inin daha ilkel ve bilinc;alt1
derinliklerinden gelen korku, merak ve hayallerle yuz yuze gelmede OstOn
yetenek sahibidir''.
2. Bag1ms1zhk: Yaratrci insanm bizlerin yakaland191 toplumsal bask1lar
agmdan kendisini kurtarma gOcO vardrr. "Ba$kalan ne der?" sorusuna kafa
yorarak vakit' kaybetmez. "Herkesin yap1yor' olmasi onunda vapmasirn
gerektirmez. J.P. Guilford"un dedigi gibi, yaratic1 insan "olan" ile "olmasi
gereken" arasmdaki fark1 gorebilme yetenegine sahiptir. Bu da onun "olan"
dan belirgin bir olc;Ode uzakla$may1 ba$ard1gm1 gosterir. varenci insan
bag1ms1zhgm1 ve digerlerinden aynhgmm kokeninde, riske atuablten ve
arkada$1anndan gelebilecek olan ele§tirilere acrk olabilme gOcO vardir.
Yaratrcr insan bag1ms1zhgm1 kendisini gerc;ekten ilgilendiren, yaratic1hgmm
etkili oldugu alana saklar. Bu da onu dikkatleri Ozerine c;ekecek §ekilde ve
yerlerde sosyal kurallan bozan teshircilerden farkh kuar.
3.

Esneklik:

lnsanlann

kulland1klan geleneksel

kategorilerle ve

soyutlamalarla kendisi arasmda bir mesafe koyabilmesi, ayrn mesafeyi
yerle$mi§ geleneklere ve srradan i§lere

kar$1 da koruyabilmesi, yarat1c1
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ki§inin esnekliginin onernli bir bolOmOnO olusturur. Esneklige baglt olarak
yarat1c1 insanm, psikologlann "belirsizlik tcleransr" diye adlandird1klan bir
ozelligi daha vardrr. Bireyin ic; c;eli§kilerine tolerans gosterme kapasitesi ve
nihai

kararlan

geciktirme

egilimi

ta§1r.Cevab1 aunmarrus sorunlarm,

c;ozOmlenmemi§farkhhklarm varltg1onu rahatsiz etmez.
4. Deneyimle Kurallara utasma Yetenegi: BOyOk yarat1c1hk yetenegi
olan ki§i, degi§ik ve zengin deneyimler edindikten sonra, tom bu karrnasik
deneyimlerin ardmdaki gizli duzeni bulmada olaganOstO bir gOce sahiptir.
MacKinnon'un onerdigi gibi yarauct insan, eger gordOgOkaosa yeni bir dozen
getirebilecegine dair kendisine derin bir gOven duymazsa, c;evresindeki bir
cok fikir ve deneyimi ho~goro ile kar§tlayamaz.
5. Devrimci: ilk bakista devrimci, yaratrci insanlardan bir adim otede gibi
goronse de, genellikle devrimci yarat1c1dan daha farkh bir varhktrr. Bazi
devrimciler ya§amlannm bir kesiminde yaratict olabilseler bile, yaratic1hg1,
verdikleri savasm ac1mas1zhg1 ic;indeterk edebilirler. Bazilan ise sonuna dek
yarat1c11lklanm

koruyabilirler.

Radikaller,

toplumsal

degi§meyi

gerc;ekle§tirmek icin polemiqe girdikc;e, giderek katt bir ki§ilige bOrOnerek
dogmatik orgutler yaratirlar ve rOtbe farkmdan dogan olaylara kar§•
ho§g6rOleri hie; kalmaz. lc;lerinde olusan bu farkhltklar hie; ho§g6r0yle
kar§1lanmad191 ic;indir ki, c;ogu, reform hareketleri sonunda dag1llr. Bu
nedenlerden oturu devrimci ki§i daima dOnyadaki "normal" insanlara ters
duser.
Bu

niteliklere Levinson'un yapt191 struflamadan farkhhk ta§iyan

a~ag1dakinitelikler eklenebilir

(Levinson, 1980):

1. Merak : Belirsizligin, tehlikenin ve riskin bulundugu konular yarat1c1
ki~Uer ic;in srrursiz bir cekirn kaynag1d1r.Bu egilim yaratrci ki§ilere dogal gelir
ve ba§kalannm ntcin kendileri ile payla9mad1gm1 merak ederler. Asm merak
ve risk alma egilimleri yaratrci ki9ileri tehlike ve sorunlarla stk s1k kar§1la§tlnr
ve istenmeyen durumlara dusmelerine neden olur. Buna karsthk ba9kalannm
kac;md191 konularda meraklanm doyurabilmeleri halinde c;evrelerinden farkh
ve ustun bir konuma gelirler. Merakh olmak farkh d090nebilmenin bir on
kosulu, gerek ve yeter sartidrr.
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2. Risk-Atma : Yaratic1 ki§iler ba§kalan tarafmdan risk gibi gorulen
belirsizlik, karma§1khk,statO kayb1 gibi konularda son derece cesur ve at1lgan
olabilirler. Yaratrct ki§ilerin gaze ald1g1 riskier dt§lanmak, alay edilmek,
arkalanndan konusulrnak ve kurallara uymayan ki§ilerin basma gelebilecek
tOrden §eylerdir.Toplumsal dozen sozsuz ve gizli bir soztesme ile herkesten,
verilen rot ve statolere uymasmt bekler. Kendilerine cizilen smrrlan asanlar,
yabanc, hatta dusman sayrhr ve hizaya gelmeleri veya getirilmeleri beklenir.
Farkh dusunenler ve farkh davrananlar ise bu sirurlan asmaya cOret edenler
ve bunun mueyyidelerini gaze alanlardtr. Yarattc, ki§iler kendileri i9in
Ongorulen

rolleri yorumlamadan

ve

tart1§madan oynama egiliminde

degildirler. Meraklan, ilgileri, bilgileri ve kendileri ile mutlu olan yaratic1 ki§iler
bu yalmzhg1goze ahr ve buna katlanabilirler.
3. Paradigma Bag1ms1zhg1 : Bir paradigma herkes tarafmdan payla§ilan
bir gorO§ tarzidir. Paradigmalar bize etraf1m1zdakisosyo-teknik evrenin ne
oldugu ve nasrl 9ah§t191 konusunda standart bilgiler verir ve davram§tnl
tahmin etme olanag1 saglar. Ba§ka bir deyi§le paradigmalar c;evremizi
alqilama, yorumlama, degerleme ve geregine gore davranma konusunda
temel referans c;erc;eveleridir. Paradigmalar, bireylerin c;evreye uyumunu
kolayla§ttrd191

gibi

bazi

sorunlann

da

kaynag1

olurlar.

Bir tor alqrlarna kaltplan oldugundan, degi§en olgu ve ili§kilerin anlam ve
onerninln kavranmasm1 g09le§tirebilirler. Aynca, hazrr ve kolay modeller
olduklanndan, bireylerin gerekli bilgilere ulasrna geregini azaltrr ve bir
anlamda hayau kolayla§tmrlar. Yaratrct

ki§iler yogun meraklan, esnek

alg1lama egilimleri,bilgi birikimleri ve engelleri asma heyecanlan nedeniyle
paradigmalarla dO§Onmeyeyatkm degildirler. Egemen paradigmalara onern
vermedikleri ve bunlar c;eryevesinde haberle§medikleri ic;in de 9evreleri
tarafmdan anla§ilmaz ve dt§lamrlar.
4. lsrarctltk: Yaratrci ki§iler yevrelerinin istek ve beklentilerine uyum
gostermeye direnirler. Ozlemlerinin ve hedeflerinin

referans

c;erc;evesini

yevrelerinden degil kendi i9 uyanlanndan altrlar. Hedeflerine ula§abilmek icin
kendilerine gosterilen direnise, uyanlara, tehditlere, anlayt§stzltklara inatc;1 bir
sabirla katlanabilirler. Yaratici ki§iler c;evrelerindenfarkh olduklannm bilincine
varabilirler fakat referans noktasi olarak c;evreyidegil kendilerini ald1klanndan
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bunun

sorumlulugunu

icinde olurlar.

yarattci

cevrede

bulurlar

ki§iler ile cevreleri

onemli enerji kaynaklanndan

ve

c;evrelerini

arasmdaki

birini olusturur

degi§tirme

gerilim

(Levinson,

cabast

sosyal degi§imin

1980)

2.9. Yaratlca Kifinin Tutumlara

2.9.1.Yarataca Bireyin Kendine Kart• Tutumu

Yaranci

bireyin

siralanabilir(Sungur,

kars:

kendine

tutumlan

a§ag1daki

gibi

1997 ).

-lce donuk, ben merkezci, igsel kayqilan olan
-Yeni deneyimlere acrk olan
-Kendini korumaya daha az istekli
-Kendi kendinin farkmda olan

-lcsel olgunluk
-BOyOk bir ego ve karakter gOcO gosteren
-Asm heyecansal tepkileri olan
-OO§Ok heyecansal tutarhhk gosteren
-Kendini kabule daha az istekli bireylerdir.

2.9.2.Yarataca Bireyin ea,kalarma Kart• Tutumu

Yaratict bireyin baskatanna
(Sungur, 1997 )

-Katrlrmcr olmayan
-Cok az dostu otan
-Baqrrnstz
-Basat
-Girisken, cesur, atilqan

kars: tutumlan a§ag1daki gibi siralanabilir
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-Ki§iler arasr ili§kilere 90k az ilgi duyan
-Ana-babas1ndan bag1ms1z
-Ozellikle baskt altmda, bag1ms1z yarg1lama yetenegi olan ki§ilerdir.

2.9.3.Yaratlc, Bireyin itine Kart• Tutumu

Yaratrci bireyin isine kars: tutumlan a§a91daki gibi siralanabilir (Sungur,

1997):

-D~Onceleri

ve nesneleri bireylere tercih etme

-Zihinsel 9alt§malara yOksek ilgi
-l§ gOvenligine daha az deger verme
-Aynnt,h ve rutin 9alt§malardan daha az doyum saglama
-Kaynak ki§i olmada yOksek yeterlilik ve uyum
-A91k, kuskucu ve ele§tirici
-OOrOstlOk ve bOtOnlOk
-Elemanlarla oynayabilme
-Belirsizlige ka~1 yOksek ho§g6r0
-Oayamklthk
-Teorik degerleri vurgulama on plana cikar.

2.1 O. Yarat1c1hg1 Engelleyen Faktorler

Yaratrcihk

sorunlara,

aksakhklara,

bilgi

eksikliklerine,

kaytp

ogelere, uyurnsuztuqa kar§t duyarlt olmayr, g0910kleri tarumlamayi, g09IOge
cozum ararnayi ve kestirimde bulunmayi saglamaktad,r. Herkeste yaratrci bir
potansiyel bulunmaktadir.
yarat1c11tgmm farkmda
kullanabilme

Bu noktada asu onemli olan, her bireyin kendi
olusu,

bu

yarattc1hklanni

ortaya

cikarabilme,

ve sOrdOrebilmelerini engelleyen etmenlerin tespiti ve en aza

9ekilebilmesidir (COrebal, 2002 ).
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Yarat1c11tg1

engelleyen

ki§isel

faktorler

§U

sekilde

s1ralanabilir

(Orensoy, 1996)

•

Kendine gOvensizlik,

•

Hata yapma ve el~tirilme korkusu,

•

MOkemmeli isteme,

•

Engellerden korkma,

•

Bir konu ozerinde yogunla§arak sabirla 9ah§ma g0910gO,

•

Kimlik duygusundan dogan savunma mekanizmalan.

Ki§isel faktorlerin yarn sira, anne-baba tutumlan ve egitim kurumlannda
kar§tla~1lan

yaklasnnlar

da

yarat1c11tg1

engelleyen

faktorler

arasmda

say1labilir. Aileler ve ogretmenler, 9ocuklara hata yapma ozgOrlOgO vererek
ve onlann fikirlerine saygt duyarak cocuktara yarat1c11tg1 ogretebilirler.
nedenlerle

yarat1c1hgm geli§mesinde,

kisisel faktorlerin

Bu

yarn sira aile ve

egitim kurumlannm yaklasimmm da rolO bOyOktOr.
li;;letmelerde ise yarat1c11tgm onundekl
yapma

korkusu,

baghhktan

engeller(<;oban

S., 1999) hata

ge9mi§te yap1lanlann devarrum isteme gibi geleneklere

kaynaklanan

taktorler,

yetersiz

yaratrcr

yonetim,

i§letmeye

bagltltgm yetersizligi ve yarat1c11tga kars: kOltOrOn dusrnanca tutumu olarak
gosterilebilir.
Yarat1c11tg1 engelleyen faktorler bir diger yaklasrrna gore §U §ekilde ifade
edilmi§tir (Tahir E ,1999)

2.10.1.Duygusal Engeller:
Utanga91tk, aptal yerine
belirsizliklere

kars:

ho§gorO

koyulma
yetersizligi

korkusu,
ve

yanh§ yapma korkusu,

asm

ozele§tiri

bu

gruba

girmektedir.

2.10.2.Kiiltiirel Engeller:
Toplumsal

degerler

bir

kOltorden

digerine

degi§mektedir.

Baztlan

32

-

yarat1c1l191 destekledigi gibi bazrlan da engellemektedir.
harcanan zaman olarak kabul edilmesi,

Hayal etmenin bosa

bir cok oyunun sadece cocuklar iyin

oldugunun dO§OnOlmesi kOltOrel engellere ornek olabilir.

2.10.3. Ogrenilen Engeller:
E§yalann
ihtimallerin

kullanmu

(fonksiyonel

beklenilmesi

kahpla§ma),

ve kutsallasrrus tabularla

anlamlann

verilmesi,

ilgili gelenek engellerini

kapsamaktad1r.

2.10.4. Alg1lama Engelleri:
Adetler, problemlerin

onemli olan ogelerini tammada ba§arts1zhga yol

acabilir, Bunlara a§a91daki engel de eklenebilir.

2.10.5. Egitim Program, Engelleri:
Kahpla§ml§ konular y1gm1 olan ve belli sore i9inde tarnamlamlmast
gereken egitim programlan da yaratic1hga engel olabilmektedir.
Bununla

birlikte,

genel

olarak

yarat1c1hg1

etkileyen

faktorler

kOltor,

psikolojik etmenler, sanat ve egitim olarak dort grupta toptanrmstrr (Wallence
ve Gruber, 1989).
Yaratrcrhk ve KOltOr: <;e§itli kOltOrler icinde banndird1klan bireyleri, kimi
konularda yarat1c1hga ozendirirken kimi konularda ise aym §eyi yapmazlar.
Kati ve kapah toplumlarda
sergilenirken
zordur.

Buna

yaratrci
kar§thk,

yenilige ve degi§ime kar§t olumsuz bir tutum

ki§ilerin
acik

benimsenmesi
ve

degi§im

ve kabullenilmesi

yanhsi

oldukca

kOltOrlerin yarat1c11tgm

geli§tirilmesi lein gerekli 9abay1 gosterdikleri bilinmektedir.( Sungur,1997)

Ornegin,
ozendirilirken

Amerika
politik

Birlesik
ve

Devletleri'nde

sosyo-ekonomik

bilim

konularda

ve

sorun
bu

9ozOmO

ozendirmeye

rastlanmaz. Arap kOltOrOnde ise teknik konularda yarat1c1hga izin verilirken,

33

dini konularda izin verilmez. Oiger yandan, kimi kultorler uyum ve yaprya
onem verirken, kimileri de yeniligi ozendirmektedir. K1saca,

kOltOrel

farkhhklann yarat1c1hk ozerindeki etkilerinin de degi§ik oldugu soylenebilir.
Yarat1c1hg1 temelde yeti§tirilen aile ortarm, arkadas cevresi ve toplumun
basktsi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu baskrrun
olumsuz etkilerinin mOmkOn olabildigince azalttlmas, zamanla yarat1c1h91
korokteyebilecek onemli bir etken olabilmesini saglayacakttr.
Yaraticrltk ve Psikolojik Etmenler: Genellikle yaratrci insanlar hem
arkadas canlisr, hem de etrafmdakiler tarafmdan sevilen ki§ilerdir. Risk
almaya ve yeniligi arastrrmaya egilimlidirler. Bu davraruslan onlan daha
bag1ms1z ve gelenek d1§1 yaparken, aym zamanda onlan duygusal
kararsrznqa gotormektedir (Sungur, 1997).

Rollo

May,

bOyOk

ressamlarda

heykeltira§larda,

yazarlarda

ve

mOzisyenlerde uyumlu insanlann cok nadir karsrrmza c;1kt191m belirtmektedir
(May, 1987). Yarat1c1hgm kendi ozel kOltOrOnde ciddi psikolojik sorunlarla
bOtOnle§mesidogal olarak kabul edilmekte ve Van Gogh'un c;1lgmhklan buna
bir ornek olarak verilmektedir.
varancr

farkhllga

insan diger insanlardan biraz farkh olan lnsendu. Ancak bu

ragmen

yarat1c1hgm

sondurulrnesi;

yasarndan

doyumun

engellenmesine ve yOksek dOzeyde gerilimlere, sinir bozukluklanna neden
oimaktadrr. Yaratrcihk bir anlamda saghkh her bireyin gizli goco olarak
gorOlmektedir.
varancink ve Sanat: Yarattcthk yozy1llar boyu olaganOstO insanlara
ozgO bir ozellik olarak kabul edilmi§ ve en cok gOzel sanatlar alamnda
kullamlm1§ttr.
Baltac,oglu'nun, sanatta yarattc1hk konusundaki §U sozleri ilginc;tir
(Baltac1oglu,1976 ) "Sanat bir yarat1c1 degil, bir uyandmci, bir costurucudur.
Estetik duygu insanda var olan ancak bilinc;altmda kalan sehvet duygusu gibi
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biyo-psikolojik ya da sosyo-psikolojik duygularm uyanrnasr, bilinc; ustune
91kmas1ylameydana geliyor. Boyle olunca her sanat eseri deger kurammda
s1ralad191m1z, duygulardan birini asuayan degil, bilinyaltmda ya§ayan torlO
duygulan canlanouan, bilinc; ustune cikartan bir teknik demektir." Sanat bu
anlamda yarat1c1hg1 etkileyen bir faktor olrnaktadir.
Yarat1c1hk ve Egitim: Yarat1c1hg1 etkileyen faktorler arasmda belki de
en onemlisi egitimdir. Egitim dOzeyi artnkca, varancmk dOzeyi de artmahdtr.
Okul; aklm ve mannqm egemenligini g09lendirerek bilinmezi, ozgOn olam
ayiklamahdtr. Buna karsm, bireyin yarat1c1hka91smdan basan 9izgisi okul
yagmda dO§ebilmektedir. Sungur'a gore egitim programlan, egitim araclan ile
peki§tirilerek sol beyni kosunavan bir ayg1ta donO§mektedir. Buna gore, fazla
egitilmi§ insanlar daha az yarat1c1 olurlar. <;onkO ya§amlan boyunca yamlma
ve ba§ans1zhgm tehlikelerini ogrenirler. Arasnrma ve yaratrcihkta yuzlerce
kez yanilma ve bir kez basan bulunmaktadtr (Sungur,1997).
Egitim sistemimizde, yarat1c11tgm geli§tirilmesine yonelik cabalar yer
almasma kar§thk, ogretmen merkezli bir sistemin var oimast yarat1c11tgm
geli§mesine bir engel olu§turmaktad1r. Derslerde hayal goconon kullanimma
yonelik

konular

i§lenmeli, ogrenciler

hayal

etmeye

ve

dO§Onmeye

yonlendirilmelidir. Unutulmamahd1rki, toplumlar ancak yaratict beyinlerle bir
hedefe varabilmektedir. Ogrencilerin ortaya atnklan her dO§Oncenin cok
degerli oldugunun ve sonuc ne olursa bu fikirleri uygulamaya koymalan ic;in
en azmdan cesaretlendirmelerinin oneml bOyOktOr.
GOnOmOzdeorgOtler 9ah§anlanmn yarat1c1hg1m geli§tiren c;alt§malara
yonelmi§tir.

Bu nedenle i§letmeler yarat1c11tga onem vermekte ve

c;alt§anlannda yarattc1hg1

ve yarattci dO§Onmeyi geli§tirme konusunda

egitimler vererek yeni yontemler geli§tirmeye 9abalamaktad1rlar.

2.11. Yarat1c1hg1 Gelittirme Teknikleri
Egitimin en onemli amaclarmdan biri sosyal yonden yararh kavram ve
tutumlar olu§turma olmakla beraber, ogrenciden gerc;ekle§tirmesi istenen
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nihai hedef yaratic11tkt1r. Ogrenci yarat1c11tgm1 engelleyici veya tesvik edici
cevresel kosuilar bOyOk olcude ogretmen tarafmdan etkilenmektedir (Alkan,
1992).
21. yOzy1lda bireyin 90k yonlO geli§iminde "ogrenmeyi ogretmek" kilit
kavram olarak karsuruza 91kmaktadtr(GOrkan, 2001). Armstrong' un belirttigi
'gibi, ogrencilerin ileride hat,rlayacaklan, tek §6Y, bi.iyOk bir olasthkla,
ogretmenlerinin kafalanna yOkledikleri bilgiler degil, onlara dO§Onmeyi,
ele§tirmeyi, problem cozrneyi, ogrenmeyi ogretip ogretmedikleri olacaktir
(Armstrong, 1994). Anet (1994) Armstrong ile ayru gorO§O savunup,
ogrencilerde yarat1c11tgm olu§abilmesi icln ogretmenlerin ogrencilere bilgiyi
bulma yollannt ogretmeleri gerektigini belirtmektedir.
Alkan

ve

arkadaslanna

(1995)

gore

yap1c1-yaratlc1

ogrenmeyi

desteklemek ic;in §U noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

• Bir konuyla ilgili coklu bakis acrlanm saglamak,
• Bilgilerin birden fazla (coklu) bicirnlerde sunumuna olanak vermek,

+

Bilginin ve anlamm ogrenci tarafmdan yaptlandmlmasma yoneuk
etkinlikleri saglamak,

+
+
+
+

Baglama ve ic;erigebag,mlt bilgi yap1land1rmay1 desteklemek,
Ogrenmeyi ger9ek9i ve ilgili baglamlarda butunlestirmek,
Ogrencinin yansrtmacr etkinlikleri kullanmasmt saglamak,
Onceden belirlenmi§ ogretim dongoso yerine, gerc;ek dOnyaya ait
durumlara dayalt ogrenme ortamlan saglamak,

+

Ortaklasa etkinlikleri destekleyerek, i$birligi ve ileti§imi artnrrnak,

• Ogrencinin

kendi

ogrenmesi

Ozerinde

daha

cok

sorumluluk

annasrru saglamak Ozereogrenci denetimini desteklemek,

+

Ogrenme sOrecine ogrencinin etken kanhrmm ve kendini ifade

edebilmesini saglamak,

+
+

Ogrenme ile toplumsal deneyimleri bOtOnle§tirmek,
Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenme, etkili dusunme, sorun cozme,

uslamlama, oz denetim gibi becer.ilerini geli§tirecek olanaklar yaratmak,
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• Ogrenciler

arasi

yansma

yerine

toplumsal

antasmave

dayah

bilgi yap1landirmay1 desteklemek,
• Qoklu bicimlerde bilgi sunumunu ve bunlara erisimi desteklemek uzere
etkile~imli teknolojilerin kullammma agirhk vermek,
• Rastlant,sal, ogrenmeyi desteklemek
• Ogrencinin ogrenme sOrecindeyapt1g1 hatalardan yararlanmak,
• 'rumevenmcr (ke§fetmeye dayah) etkinlikler kullanmak,
• Gerektiginde tomdengelimci (dogrudan) ogretimden de yararlanmak,
•

Ogrencinin ilgi, gereksinim, i9ten gelen gOdOlenme ve dikkatini

saglayacak

9ekicilikte

ve

ilgim;likte

deneyimleri

saglamak

§eklinde

srralanabilir.
Ogrenci

yarat1c1hgtn1

geli§tirmede belki

de

en

onernli

nokta

ogrencilerin bilgiyi nasil bir ogrenme ortammda ve hangi ogrenme
ya§ant1lanyla kazamp yeni bilgilere nasil transfer ettikleridir. A§a91da
yarat1c1hg1

90k daha

fazla

geli§tirmeye

yarayan

ogretim

teknikleri

a91klanmaya98h§tlm1§ttr.
2.11.1. Beyin F1rtmas1
Alex

Osborne tarafmdan

1930'1u

y1llarda

geleneksel

i§

egitimi

konferanslanna tepki olarak geli§tirilmi!jtir. 1953 y1lmda. yazd1g1 "Applied
Imagination"

adh

kitabmda

da

teknigin

kurallanm

olu§turmu§tur

(Sungur,1997). Beyin nrtmasi tekniginin 'THINK THANKS", YARATICI
PROBLEM <;OZME VE DACUM (desing curriculum) adi altmda uygulam§
bicirnleri de vardrr. Bu teknikte; benzerinden yararlanma, dO§Once ili§kisi
kurma ve zarardan yarar Oretme gibi cozurn yollan da kullamlabilir (Sonmez,
1999).
Beyin f1rtmas1 §Oyle tamrntamr: Qok sayida fikri, bir grup insandan, krsa
surede elde etme teknigidir (Rawlinson, 1995). Rawlinson'un tammmda beyin
nrtmasr ile ilgili dikkat ceken ozellikler, "cok sayida fikir'', "bir gurup insan" ve
"ktsa sure" dir. Burada Ozerinde durulmasi gereken nokta bir 90k sayida
fikirdir, iyi fikir degil, "9ok fikir", tartistlan fikirler ileride 90k iyi fikirlere
donusurn sa{)lamaktadtr. Ogretim kademesinde ise ogrencilerden ahnan 90k
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eavrda fikir onlann dO§Onmelerini saglayacak, dogruyu ve yeniyi bulmalanna
zemin haz1rlayacakt1r.
Beyin nrtmasr, bir konuya cozum getirmek,

karar vermek ve hayal

yoluyla dusunce ve fikir Oretmek lcln kultanuan yaranci bir tekniktir. Buna
"Bulu§ F1rtmas1" da denilmektedir.

Ozden (2000)' in aktanrmyla

Osborn'a

gore beyin firtmasr, bir probleme c;ozom getirmek ve c;e§itli konularda fikir ve
dO§Once Oretmek ic;in kultarnlan bir ogretim teknigidir. Say1lan bes ile on iki
ki§i

arasmda

degi§en

gruplann

spontan

sekilde

tart1§malan

seklinde

gerc;ekle§ir. Fikirler iyi-koto, dogru-yanh§ yarg1lamasmdan ba91ms1z olarak
Oretilir. Bir ogrencinin fikrinin diger ogrencide baska fikirler c;agn§tirabilecegi

varsavuarak cok sayida fikrin ortaya atrlmasi esast1r. Yani, fikrin niteliginden
cok niceligi onemlidir.
Beyin fntmasmda,

once problem secilir. Problemin soru seklinde ifade

edilmesi dO§Onmeyi kamcuar. Gruplar olusturulur.

Her grubun baskaru ve

notu tutan ki§i belirlenir. Grup baskaru problem hakkmda olumlu bir ifade ile
konuya girer. Daha sonra diger ogrenciler o konuda akrllanna gelen tom
dO§Onceleri siratar. Not tutan ogrenci bOtOn fikirleri kaydeder.
Gerekirse ogretmen gruplara yardirn eder. Oturum bitmeden, son bir
dakika veya belli bir sore tarurur. Arkasindan.
degerlendirmesini

grup ortaya cikan fikirlerin

yapar. Her fikrin avantaj ve dezavantajlan

goz onunde

bulundurularak liste onern sirasma gore kOc;OltOIOr. Sonunda gruplar fikirlerini
simfta ogretmenin liderliginde tartisir.
Demirel

(2000),

beyin

ftrtmasi

tekniginin

ozelliklerini

§U

sekilde

srraiarrustrr:
1. Toplantmm amaci ya da sorunun ne oldugu belirtilmeli,
2. Zaman smm belirlenmeli,

bu sore ic;inde herkesin katki getirmesi

istenmeli, ancak ele§tiriler ic;in zaman aynlmasi istenmeli,
3. rarnsme suresi bitince soylenenler analiz edilmeli, degerlendirilmesi
ve yeniden orgOtlenmesi yap1lmah,
4. Toplantt

sonunda

verilmelidir.

tarnsmatara

devam edilip edilmeyecegine

karar
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manevi desteqlni esirgemeyen oglum

Ozet

Yarat1c11tk,. olmayan bir §eyi hayal edebilme, bir §eyi herkesten farklt yollarla
yapabilme ve yeni fikirler geli§tirebilme yetenegidir. Baska bir deyisle yaraticrhk herkesin
gordOgO §eyi aym gorup onunla ilgili farkh seyler dusunebilrnektir. Yaratrcihk gOnlOk
olaylara

ve

nesnelere

herkesten

farkh

bakabilmek

ve

farkh

yaklasim

tarzi

geli§tirebilmektir. Yaratrcrhk, olagan, gOnlOk §eylerin ozel olmasrrn, ozel §eylerin de daha
90k gOnlOk hayata girip dogal §eyler olmasim saglar.

Eger hayatrruzdaki gOnlOk seyleri farkh ve yeni yollarla yapiyorsaruz bu sizin
yarat1c1hgm1z1 gosterir. Ornegin evinizde ya da i§inizde her gun yapt1gm1z lsleri degi§ik
§ekillerde, degi§ik yollarla yaparak yine aym sonucu almamz bu i§lerin yap1h§ sekline
yaratrcihk katmrs olmamz demektir. Yeni her deneyiminiz size farkh goril§ ve bilgiler
katacaktir.Denediginiz

yeniliklerde hatalar yapabilirsiniz. Yaratrci olmanm riskli tarafidtr

bu. Risk alarak yeni §eyler dener ve ke§federsiniz.
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Abstract

Creativity is the ability of dreaming something which doesn't exist, doing
something by using different ways from the others and improving new ideas.in other
words creativity is to see in the same way with the other but to think different things
about it.Creativity is the ability of viewing in different ways to daily routines and subjects
from other people and to improve different approach styles.Creativity helps to turn daily
routines into private and privates into daily routines.

If you use different and new ways in your daily routines.This shows your
creativity.For example: if you do your daily work in different ways and get the same
result at home or at work.means that you have put your creativity the way this work is
done.Every new thing you've tried will teah you something new.You may make mistakes
while you put this into practice.This is the risky part of creativity. By taking risks you try
and discover new things.
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KKTC Milli EGiTiM VE KOL TOR BAKANLIGINA BAGU iLKOGRETiM
OKULLARINDA GOREVLi OGRETMEN VE YONETiCiLERiN
YARA TICILIK ALGILAMALARINA YONELiK ARA$TIRMA
BOLOM 1

GiRi$
varauciuk,

yuzy1llar boyunca dO§OnOrlere ve bilim adamlanna

surekll

Ozerinde arastrrrna yaptiran bir kavram olrnustur. SOrekli arasnrma yapuan
bir konu olmasma

ragmen yeterince

gizemini korumustur.
Bu bolumde ara§tirmanm

aydmlat1lamam1§ ve bOyOk olc;Ode

problemi, amaci, suuruhklar, say1thlar ve

ara§tirmada kullarnlan bazi kavramlar verilmektedir.

1.1.

Problem
Yirmibirinci yOzy1hn baslanndan beri, farkh yakla§1mlarla ac;1klanmaya

cahsrlan yaraticrltk

kavrammm,

buqun tom davrarus bilimciler tarafmdan

kabul edilmi§ bir tamrruna rastlamak

mOmkOn degildir.

Tarihsel geli§im

ic;erisinde kavramla ilgili olarak psiko-analitik, davraruscr, insanctl, bilissel ve
etkile§imli

yakla§1mlarla

c;e§itli

yarat1c1hgm boyutlan, niteliksel
objektif
egitim

modeller
ozellikleri

geli§tirilmi§,
ve

bu

ancak

ozelliklerin

halen
da91hm1

bir sekilde ortaya 91kanlamam1§tlr. lnsancil yaklasmu benimseyen
psikologlan

yaratic1hgm

insanm

olumlu

yanlan

ile ilgili olduqu

gorO§Ondedirler. lnsanlar yaranct yeteneklerle dogarlar. Serbest bir ortamda
bu guc;ler, her insanda tam olarak geli§ebilir. <;at1§ma yarat1c1hg1 engeller.
Psiko-analitik yaklasirm benimseyen psikologlar yarat1c1hgm insan yap1smm
olumsuz

yonlerinden

benimseyen
davramslard«.

olu§tugunu

psikologlara
Deneyimler

vurgulamaktadirlar.

<;evresel yakla§1m1

gore, yarancmk, nitelikli deneyimlerle

ogrenilmi§

sirasmda dogal olarak ortaya cikan yarat1c1hk
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ilgili oavranrstann desteklenmesi ve bireyin yaratrcr olmak icin egitilmesi ile
geli§tirilir. Ailenin cocuk egitimi anlay1§1 ogretmenlerin tutumu, yarat1c1hg1
etkileyen faktorlerdir. Bili§sel yakla§tmt benimseyen egitim psikologlarma
gore, e§anlamh ve zit anlamlt dusunerek, bilgileri dOzenlemede akrcrhk,
problem cozmede esneklik ve iki durumda da meydana getirilen OrOndeki
ozgOnluk yarattc,hktir (Demirci,2002).
Yaratrcrhk, ele§tirel bakmak, yeni onermelerde bulunmaktir. Daha
once aralannda ili§ki kunnmarrus nesneler ya da dO§Oncelerarasmda ili§ki
kurulmasidtr. Alt§1lm1§ltgm,bilinenin dismda, farklt, yeni, ozgOn olmak,
problemi gormek, farklt cozum yollanndan giderek yeni sonuclar 91karmaktir
(Celek,2002).
De Bono (1997), yarat1c1hk kelimesinin kapsad191 90k geni§ anlam
yOzOndenkafa kanstmci olabilecegini belirtmektedir.
National Geographic dergisi yazar ve fotograf91lanndan Dewitt Jones
yarat1c1hg1 "yarattcthk siradan bir §eyin siradan olmayan bir bicirnde farkma
varmaktir" diyerek tammlamaktad1r (Akt. Sanyel, 2000).
Bu baglamda yarattcihk, bireyin ogrenme ya§antilan sonucunda
ogrendiklerini, yeni ogrendigi bir konuyla yeni ve degi§ik bi9imde
ili§kilendirerek kar§1la§t191 bir sorunu 9ozebilmesi, ortaya yeni, ozgOn bir
dusunce ya da urun koyabilmesi etkinligi olarak a91klanabilir (GOleryuz
2002).
Bilgiye dayah degi§im ve buna uyum yabalanm1z tnzlanorkca.
dusunsel

kapasitemizin

"tek

yonlO" geli§mesinin de

yetmeyecegini

goruyoruz.

Ald191m1z egitim,

lcinde ya§ad191m1z cevre

ve

gOnlOk

yasamimm

sOrdOrme kayg1lanm1z, dO§Onme becerimizi hep "olaylan

anlama ve degerlendirme, dogru veya yanhslan bulma, en isabetli kararlan
verme, en uygun tutum ve davram§lan sergileme" gibi konulara, yani
"mevcudu en iyi sekilde kullanabilme" ozerine yonlendiriyor. Halbuki
"rnantik" olarak adlandirabilecegimiz bu becerimiz dO§Onselkapasitemizin
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sadece bir boyutunu olusturuyor. insanhk tarihini inceledigimizde, geli§me ve
yeniligin cok daha farkh, hatta yukandakine taban tabana zit bir dusunme
bic;iminden

kaynakland1gm1

goruyoruz.

"Yarat1c1hk"

olarak

adlandirabilecegimiz bu dO§Onmebic;imi, "farkh"y1, "yeni"yi ve "daha iyi"yi
arama c;abalanndan kaynaklamyor. Degi§im hrzlandikca sOrekli ihmal
ettigimiz bu becerimizin eksikligini daha fazla hissediyoruz, c;unkO eski
c;ozOmleryeni sorunlara care olam1yor(Y11dmm,2003)
Zamamm1zda insanhk, bir zihinler arasi rekabetin ic;indedir. Bu
yan§m sonuc;lanm tayin edecek en onemli zihinsel faktorlerden biri
yarat1c1hkt1r. Yarat1c1hgmc;e§itli bilgi alanlannda ve farkh milletlerdeki
miktar ve derinligi cok onemlidir. c;onkO yaratrct davram§lar yalmz
bilimdeki ilerlemeleri degil, fakat butun bir toplumu da cok bOyOk
olc;Olerde etkilemektedirler.

Kendi

insanlan

arasmdan

yaratrcr

potansiyeli olanlan secmesini, yeti§tirip geli§tirmesini ve tesvik etmesini
en iyi bilen milletler, diger milletler arasmda c;ok avantajh bir duruma
sahip olabileceklerdir (Ank, 1990).

Torrance' ye (1968) gore, ogretmenin srruf icindeki tutumlan ve
ogretmenin , srruft etkili kuuanmast yaratic1hk geli§imi ic;in onemlidir.
Yarattc1hg1geli§tirmek icin oncelikle s1khklaokumak gerekmektedir. Yaratrci
okuma, metinleri tamamlama, metinlere ba§hk bulma, soru oretme,
nedenleri tahmin etme veya sorusturma. gorOntOleri yaz1ya dokme,
goruntuleri geli§tirme ve geni§letme, s1mflandirma, hayal etme, alternatifler
Oretme, metinleri geni§letme, abartma, ve yeniden dOzenleme gibi bir takim
etkinlikler gerektirmektedir. Aynca yarat1c1hk ic;in ogrencilerin okumaya
tesvlk edilmesi cok onemlidir c;OnkO; yarat1c1hktaderinlemesine bilgi onem
ta§1maktad1r.Yaratrcrhkta degi§iklik ve c;e§itlilik de onemlidir. Bu nedenle
kahpla§madan uzakla§1lmahd1r. KOltorOn

<;e§itlendirilmesi, tek

yonlO

dO§Onceyerine, cok yonlO dusunce gerekmektedir. Cok kaynakh egitim,
c;agda§ egitimin vazgec;ilmez ilkesidir. Yaraticihk ortamlan, kisiden ki§iye
degi§ebilmektedir. Bu nedenle ogrencilerin ozelliklerine gore srruf ortamlan
olu§turulmaya 9ah§1lmahd1r. Ogretmenlerin suufta arac ve gerec;leri etkili
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kultanrnasr,

bu arac ve gerec;leri ogrencilerin

kullantmma

sunmasi

da

onemlidir. Yarat1c1hga zaman aynlmast diger bir deyi§le yaratrci duraklama,
yarat1c1 fikirlerin ortaya 91kmasmda onernli rol oynar (Rtza, 1999).

Yaraticthk,

insan

beyninin

ald191

dOrtOler sonucunda

ortaya

91kar ve beynimize bu dOrtOleri saglayan uyancilar

ki§iden ki§iye degi§ir

(Bentley,

alg1lamas1 alg1lanan

1999).

Bireyin

bu dOrtOleri daha

durtunun kuwet ve derecesine

kolay

baghd1r. Birden fazla duyuya hitap eden

dOrtO elbette digerlerinden daha cabuk alg1lanacaktlr. Egitim sisteminde de
bilginiff ahciya daha kolay aktanlmas1 ve bu yeni bilginin daha yeni bilgilere
donusrnes!

yarat1c1hg1

tesvlk

eden

farkh

ogretim

rnetonanm

kullanan

ogretmenlerle saglanabilir.

GOnOmOzde bilginin hizh Oretimi ve payla§1mmm yogunlugu okullann
da yeniden yap1landmlmas1m zorunlu k1lmaktadtr. Arnk ders kitaplanndaki
bilgiyi aktanci

rolOndeki ogretmen odakh egitim anlay1§1 yerine, ogrenciyi

merkeze alan yagda§ okul anlay1§1; yasarm dogru anlamlandirabilmek
ele§tirel

dO§Cmmeyi,

sorunlara

yeni

c;ozOmler Oretebilmek

dO§Onmeye sahip bireylerin yeti§tirilmesini
egitim

ogretimde

her

§eyin

ba§lad1g1

icin

i<;in yarat1c1

hedefleyen geli§mi§ toplumlar,
surecleri

kapsayan

ilkogretim

kademesine onem vermektedirler.

Egitim yasarru, surekli degi§en ve geli§en bir sOreci ic;ermektedir. Bu
surecte

basanh

olmak,

c;agda§ uygarhk

dOzeyine

ula§tP, bu uygarhk

dOzeyinde on siralarda yer almak ic;in yeti§en yeni ku§aklann iyi bir egitim
almas,yta saglanabilir.
Egitimdeki hedeflere utasmak, ozgOr ousunmek ve dO§Onceleri ortaya
koyarak saglanabilir. Bireyin, kendisinde var olan yaratici dO§Onceleri ortaya
koydugu

oranda

egitimde

ilerlememize olanak saglar.

beklenen

hedeflere

ulasrna

yonOnde

ruzla
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<;alt§mam1zda
ilkogretim

KKTC

Okullannda

Alg1lamalanni

ortaya

Milli

Gorevli

Egitim
Ogretmen

cikaracak

bir

Ve

KOltOr

Ve

arastrrma

Bakanhqr'na

Baglt

Yoneticilerin

Yaratrcihk

ile

yarancihk

"egitimde

ozelliklerini nasn ortaya 91karabiliriz?" sorusuna yarnt aranrmstrr.

1.2. Ara1t1rmanm Amac1
Bu arastirmarun genel amaci; KKTC Milli Egitim Ve KultOr Bakanlt91'na
Bagh llkogretim

Okullarmda

Gorevli Ogretmen Ve Yonetlcnertn Yaratrcrhk

Al91lamalarma yonellk mevcut durumu ortaya koyarak, yaraticrhk konusunda
iki ilkogretim

okulunda

ogretmen

ve yoneticiler

acrsmdan

karstlasnrmah

olarak degerlendirmektir.
Bu arastrrmada a§ag1daki sorulara cevap aranmtsnr.
1. KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanhgma
Okulunda

Gorevli

Ogretmen

Ve

Yonetlcilerin

Bagh dart llkogretim

Yaraticruk

Alg1lamalanna

yonelik mevcut durum nedir?
2. KKTC

Milli Egitim Ve KOltOr Bakanllg1'na

ltkogretim Okulununun

Baglt dort Lefkosa

Ogretmen Ve Yoneticilerininin Yarancrlrk Alg1lamalan

arasmda okul degi§keni acismdan farklar bulunmakta rmdir?
3. KKTC
llkogretim

Milli Egitim Ve KOltOr Bakanltg1'na

Okulundaki

Ogretmen Ve Yoneticilerinin

arasmda farklar bulunmakta

Baglt dart

Lefkosa

Yaraticmk Alg1lamalan

rmdir?

1.3. Arattlrmanm Onemi
Egitimin hedeflerine utasmast icin gene; kusaklann yaratrcrhk ozellikleri
ortaya 91kanlmaltd1r.
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Yarat1c11tk ozelliklerini 'ortaya c;1kartmak Milli Egitim Sistemi ve bakanltk
yonetimi

acrsmdan

oncelikli bir qorev olmasma

ragmen uygulamada

en

onernli sorumluluk okul yonetici ve ogretmenlerine dO§mektedir.
Ara§tirmam1z sonucunda

ortaya cikacek veriler, KKTC Milli Egitim

Bakanhg1'na baglt okullarda gorevli ogretmen ve yoneticilerin yarat1c1hkla ilgili
alg1lamalanm

belirleyerek

kendilerini

geli§tirebilmeleri

ve

Milli

Egitim

Bakanhg1'nm da bu konudaki c;all§malanna katk1 koymakbr.
vapuan bu <;ah§ma K.K.T.Cumhuriyetinde

ilk kez yap1lm1§t1T.

1.4. S1n1rhhklar

1. Kapsam a<;1smdan KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanlt91'na Bagh dort
Lefkosa ilkogretim Okutunda Gorevli Ogretmen Ve Yoneticilerin arasmda
Yarancmk Alg1lamalanmn kar!}1la!}ttnlmas1yla;

2. vontem a91smdan tarama modeli ile
3. Veri kaynag, a<;1smdan KKTC Milli Egitim Ve KOltOr Bakanhg1'na Bagh
dort Lefko§a ilkogretim Okulunda Gorevli Ogretmen Ve vonencuer ile
sm1rlandmlm1!}ttr.

1.5. Saytlttlar
1. KKTC Milli Egitim Ve Kultor Bakanlt91'na Bagh iki llkogretim Okulunda
Gorevli

Ogretmen

ozelliklerini

Ve Yoneticilerin,

ortaya cikaracak

ogrencilere

egitim uygulamalan

yonelik,
egitimde

yarat1c1hk
ba!}any1

artrrabilir.
2. Yaratrcrhk ozelliklerinin ortaya c;1kanlmas1, ogrencilerin bireysel basan
saglamasmda etken olabilir.
3. Egitimdeki

basan

Olkenin c;agda!} uygarhk

onemli katkilar saglayabilir.

duzeyme

ula!}masmda
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B0L0M 2
YARATICILIKLA iLGiLi KAVRAMLAR

2. 1. Yarat1c1hk Kavram1
2.1.1. Yaratlc1llk Tammi
Yarancmk

her

kap1y1

acan

tarnmlanmas1 en 909 kavramlardan

bir

anahtardir.

Psikoloji

dalmda

biri olarak kabul edilir. Bilim, sanat vb.

yevrelerin yorum ve tammlanyla biraz kimlik degi§tirir. Ornegin bilim adamlan
yarat1c1hg1

"Bulus

egitimciler;

"Yarat1c1

yapma

veya

olarak

tammlarken,

davrarusa

oonusturme"

§eklinde ifade ederler. Psikanalistlerin yarat1c1hg1 tammlamalan

ise; "bilincaltt

dusunme

problem

cozme"

ve bu dusunceyi

ve bilim; catrsrnasi" ile ilgili a91klamalara dayamr ( Gel, 1994)
'Yaratrcihk" kavrarm koken baknrnndan Latince "Creare" sozcOgOnden
gelmektedir. Bu sozcOk dogurmak, yaratmak, meydana getirmek anlammda
kullantlmaktad1r. "Yaratma" ise, yoktan var etme anlarm ta§iyabilecegi

gibi,

bilinen §eylerden yararlamlarak yepyeni bir §eyin geryekle§tirilmesi, ozgOn bir
bile§ime (senteze) vanlarak,

bir takim sorunlara yeni cozum yollan bulma

sOreci olarak da tammlanabilir ( GOrgen, 1990).
Yarancmk, bu anlamda, zihinde var olan iki ya da daha fazla kavrarru
yeni bltesirrner seklinde formOle etme yetenegi olarak da tammlanabilir.

(I.

Mandell, 1992 ) 0 halde bulmak, ke§fetmek ya da daha geni§ antarmyla
yaratmak,

oncelikle uygun yeri ya da bu yere giden dogru yolu bulmaya

dayamr.
Yaratrcr davrarus
ozelliktir. varaticr

bi9imi, insanlarm

olmayan toplumlar,

en 90k ihtiya9 duyduklan

bir

milletler mOcadelesinin her alanmda

yenik duruma dusrne tehlikesiyle kar§I kar§1yadirlar. SOrekli degi§en dOnyada
her alandaki
zorlamakta

yeni
ve yeni

ihtiyaclar,
cozurnler

karsrlastlan
Oretmeye

problemler,

insam yarat1c1llga

yoneltmektedir

(Yolcu,

1995).
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Yaratrcmk: sadece sansh birkac ki§iye tanmrms bir 909 olarak dO§OnOIOr

(Birch, 1997). Halbuki yarat1c1hk; birkac ssckln ki§inin ayncaltg1 olrnayrp,
ihtiya9 duyan her insanm basvuracaqt cok onemli bir davrarustir (Yavuz,
1996).
· Yaratrct kisi, sade insanlann sand191 gibi ne tannsal bir varhktrr, ne de
psikotik. Yarattc1 ki§iyi farkh yapan ozellik, nitel degil; yalmzca niceldir. Her
insanda var olan yaratma potansiyeli, hayata ge9irilebilir, aktif edilebilir.
Bunun i9in gerekli olan §ey, gerekli ortam ve §artlann hazirlanmas1dir
(Velioglu, 1978).
Yaraticmk, degi§ik alanlarda ve degi§ik yogunlukta, her insanda var
olan bir ozelliktir. Bu sebeple, kesin bir dille, bazi insanlar yarat1c1dir,bazuan
degildir denemez. Her insan az ya da 90k yaratrci davrarus sergileyebilir.
Ki§ilerdeki bu yarauct davrams farkhltklan, kahtrma, kOltor ortamma, egitim
ve ogretime baglt olup, yaratrci dO§Once ve davram§lardaki yogunluk bu
faktorlere gore degi§ir (K1n§oglu, 1991).
Ara§ttrmalar, yarattc1hgm ogrenmenin onemli bir boyutu oldugunu
gostermektedir. Yaratrcr dusunme, bilginin kazarulmaei icin hayati onerne
sahiptir;

90nkO yarattc1hgm geli§imine

elveri§li

cevreler,

cocuklann

ogrenmeye kar§1 olumlu tutumlar geli§tirmelerine yardimct olur ve ogrenmeyi
eglence haline getiren etkili gOdOleyicilerniteligini ta~m (Davashgil, 1984).
Yarattcihk, bireylere c;ekici gelen "sihir, deha, OstOn yeteneklilik, vs."
gibi coklu kavramlan c;agn§ttran bir ki§ilik ozelligi olarak bilinmektedir. Ancak
yarat1c1hk konusunda bilimsel <;ah§malaroldukca yenidir. Yaranct dusunce ile
ilgili sistemli ara§tirmalara 1960'11 y1llarda ba§lanm1§ttr (Sungur, 1997).
Literature bak1ld1g1 zaman, bircok ara§ttrmacmm konuya yakla§1mlannda ilgi
veya gOdO (motiv) Ozerinde durduklan gorOIOr. Bilim adamlan, yarat1c1hg1,
ki§ilere olagan olarak dag1t1lm1§ bir ozellik, bir yetenek, duygusal bir surec ve
yasam bleirni olarak degerlendirmi§lerdir. Bu uzmanlar tammlarmda, bilimde
yenilik, gOzel sanatlarda degi§ik eserler, endOstride yeni bulu§lar ve orijinal
gorO§lereyol acan noktalar ozerinde durmuslardr" (Yavuz, 1996).
Yaratrcihk, bir §eyleri yeni bir yolla gorebilme yetenegidir. Daha once
kimsenin, var oldugu halde farkma varamad191problemleri gorebilmeyi, tek,
yeni ve etkili c;ozOmlerbulrnayt saglar. Standart zeka testleri, tek olan dogru
cevabi bulma yetenegini gerektirir. (Papalia and Olds, 1993)
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2.1.2 Yarat1c1hgm Onemi
Yaratictltk

tom

hayatirruz boyunca yararland191m1z

ve

gOnlOk

hayat1m1zda kulland191m1z bir ozelligimizdir. Bilgi ve teknolojinin devamh
geli§tigi gOnOmOzde yaratrcrhqm onemi her konuda artrmstir. Ya~ant1m1zdaki
karmasik sorunlarla ve gonomozon yeni bulus ve icatlarla ilerlemesini
saglamak ic;in yaratrci bireylere ihtiya9 vardtr. Bazt yazarlann gorO§lerine
dikkat ettigimizde, yarancrnk icin genellikle yeni, farkh ve yararh bir yeti
oldugu gorO§Onde birle§mektedirler. Yazarlann gorO§lerinden hareket ederek
temel unsurun insan oldugu her isletmede basan ve etkinlik icin yaratic1hgm
temel sart oldugu soylenebilir.( Dikici, 2001 )
Yarat1c1hklarm1 ke§fetmi§ bireyler, topluma yeni buluslarla faydalt
olmalanndan dolay1 toplum huzurunda saygm ve araruhr ki§iler olmaktadtrlar.
yarat1c11tk yer
arasmda
GOnOmOzde en 90k aramlan ozellikler
almaktad1r.Teknoloji geli§tikye rekabet artrms, ozgOn dusunce ve bulu§lara
onem veren i§letmeler etkinlilerini de artirabilmek i9in yaranct ki§ileri
aramakta ve onlan bOnyesindetoplamak istemektedir.( Orensoy <;., 1996)
Diger bir sebep

ise bilim ve teknolojinin

ancak yarat1c1hkla

geli§tirilmesinin mOmkOn olrnasidrr (Gardner, 1990 ). GorOlmO§tOr ki temel
unsurun insan oldugu tom i§letmeler, yenilik yapabilecek ve yarat1c1hk
gosterebilecek

ozelliklere

sahip

degilse,

gelecekteki

degi§ime

ayak

uydurabilmek , artan karma§1khkve sOrekli geli§en teknolojiye bagl1 olarak,
eski sorunlara yeni cozumler bulmakta sorun ya§ayacakt1r.
GorOIOyor ki gOnOmOzOn yogun rekabet ortammda, i§letmelerin daha
etkin yonetilmeleri ve digerlerine oranla bir fark yapabilmeleri icin yarat1c1hgm
ortaya cikmasi gereklidir. Rekabet

yogunla§t1k9a insanlann kendilerini

geli§tirmeleri ve daha iyi olabilmeleri i9in yarat1c1hgm gereksinimi bir o kadar
daha onern kazanmaktad1r.
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2.1.3. Yarat1c11tgm Gerekliligi

Sosyal acidan egitimin ve ogretmenlerin en onemli i§levi ogrencilerin
Olke sorunlanm anlama ve cozrne kapasitelerini geli§tirmektir. Temel insan
haklar acrsmdan da, egitimin ogrencilerin yeteneklerini ortaya Q1karmas1 ve
optimum dOzeyde geli§tirmesi beklenir. Boylece egitimin birbirleriyle alakah
iki amaci;
1- Bireyleri daha yaratrci hale getirerek, topluma katkida bulunarak
kapasitelerini artirmak ve
2- Her ogrenciye potansiyelini en Ost duzeyde geli§tirmelerine
yard1mc1 olmak sekhnde ozetlenebilir (Ozden , 1998 ).
Yarat1c1hg1 arnran bir toplum, ic;sef ve dissal deneyimi ozendiren bir
toplumdur. Bireyi pasif, tek dozen 9ozumlere austiran yonelimler, yaraucuk
i9in zararndrrlar. Degi§im ve yenilik, risk getiren olaylarm basmda gelir.
c;unku henuz denenrnernis ve test edilmemi§tir.
Yarat1c1hg1 gu9lendirmek isteyen toplum, vatandaslanna dort farkh
ozgurlOk verirler.
t-Arasnrma
2- Kendini ifade etme
3-Cah§ma
4- Kendi kendisi alma ozgOrlOgu

lste bu arnaclar 1§19mda katkmmanm ve geli§mi§ toplumlar arasmda
yer alabilmenin yotu katkmmanm itici gOQlerinden olan yarat1c1 beyinler
yeti§tirmekten qecer (Oemirci, 2002 ).
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2.1.

Yaratlc1 Di.itilnme

Gunumuzde, ozellikle rekabetin yogun ya§and191 i§letmeler arasmda
yaratrci dO§Once, i§letmelerin etkin yonetilmesi icin gerekli bir unsur olarak
onem kazanrmsnr. Bu sebepledir ki, isletmeier yarat1c11tga giderek daha fazla
onern vermekte, gah§anlarmda yarat1c1 dO§Onmeyi geli§tirme konusunda
gah§malar yaparak yeni yonternler geli§tirme cabasma girmektedir ( Ensign
1999).
Yaratrci dusunrne, bilgi gagmm one cikan kavramlanndan biridir.
1950'1i y11larda egitim bilimcilerin akademik dOzlemde tarnsmava ba§lad1klan
bu kavram; aruk ekonomiden, siyasete, askerlikten teknolojiye kadar ge§itli
disiplinlerde de kullamlabilmektedir. Oysa dusunrne ve yarat1c1 dO§Onme,
insanhk tarihi kadar koklO bir geli§im surecinden bugone gelmektedir. Ancak
buqune kadar insanhgm Orettigi bilgi birikiminin, gelecek yirmi ytl iginde,
katlanarak artacaqi tahminleri bugOn icin yaratrci dO§Onmeyeverilen onernin
bOyOklOgOnO de xamtlamaktadrr ( Bell, 1997).
Yaratict dO§Onme, bilgi gagtnm bilgiden yeni bilgiler Oretilen yepyeni
bir Oretim blciminln motor guco olarak algtlanmaktadir. Bilgi, yaratrct
dO§Onmenin temel

ham

maddesidir.

Bir

dO§OnOrOn

soyledigi

gibi;

"Ba§kalanmn bilgilerini ogrenerek bilgili olabiliriz ancak; aktlh olmarrnz yalmz
kendi akhm1zm kullamlmas1yla olanakhdir." Gelecekte, en cok ve kaliteli
bilgiyi elinde bulunduranlar ve onu kullananlar; ona sahip olmayanlara kar§1
bir gOg potansiyeli ve bir gOg merkezi haline gelecektir.
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2.3. Yarat1c1llkla ilgili Kuramlar

2.3.1. Psikoanalitik Kuram
Sungur'un (1992 ) aktanm1yla E. Kris ve L. Kubie yarat1c1hk sOrecinin
psikoanalitik kuramlanm geli§tirmi§lerdir. Sigmund Freud'un da bu husularda
ilgi 9ekici gorO§lerivardtr.
Kris, yaratlct dusuncenin olusum safhastrn ikiye ayirmaktadtr. Birincisi
yarat1c11tgm esin ile ilgili (inspirational) olan krsrm, ikincisi ise aynnt1la§mt§
(elaborational) kisrrudrr. Oaha ziyade birinci asama ozerine agirltk veren Kris,
egonun gec;ici olarak bilinc; oncesi dO§Onme dOzeyine bir geri donO§e izin
vermek icin dO§Once surecl ozerindeki kontrolunu gev§ettigi denencesini
gelistirmistir. Kris' e gore birinci surec;tedO§Onme, dOrtO eylemlidir fakat ikinci
ayrmt1lanma a§amasmda ise

durtu

harekete gec;mekte ve

eyleme

yonelmemektedir.
Kubie de Kris gibi bilin9 oncesinin yaratrci dO§Oncenin esasinr
olu§turdugunu savunmaktadir. Yaratrcrhk ic;in bilinc; oncesinin degeri ona gore
bilgilerin

toplanmas1,

birle§tirilmesi,

kararla§tlrtlmast

ta§mmasmdaki ozgOrlOkte yatar. Kubie, ayru zamanda

ve

yenidein
bilinc; oncesi

dO§Onrnedeki anlam yogunla§masmm onemini vurgulam,~ttr. Ona gore
korku,

sucluluk

ve

benzeri

norotik

ki§ilik yonlen,

yaranct

Oretimi

s1ntrlamaktad1r.
Freud ise yarat1c1hg1, topluma zarar verebilecek libido enerjilerine kars:
gene; yasta bilinc;altmda yer alan 9at1§malarma bir savunma olarak goror.
Ruhsal hastahklar da ayru kokten 91kt1gma gore, yarat1c1hkla ruhsal
hastaltklan birbirine baglamanm temeli var demektir (Yavuzer,1989).
Freud, yarat1c11tgm ve

nevrozun ortak bir kaynaktan, bilinc;alt1

c;at1§madan geldigini dO§Onmektedir. Yaratrcihk bilinc;altmdaki dO§Once ve
isteklerle,gerc;ek ve toplumsal yasaklan da goz onune alarak denge kurmaya
c;ah§an egonun arasmdaki c;att§malardanmeydana crkar. cansmatar, sansur
uygulayan egonun kabul edecegi bic;imde c;ozOIOrse,bundanaz cok yaranc:
bir etkinlik c;1kar ki burada ic;gOdOsel tepkiler yOceltilmi§tir. Tersine, c;ozOm
bu1unmazsa ego yeniden ortaya cikar. Yaranct bireyde ego, ki§iyi nevroza
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gotormeden

idare edebilecek

kadart esnbektir.

Bu esneklik

de yarattci

tasanmtn ko§uludur (Yavuzer, 1989 ).
Freud'a gore yarat1c1 ki§i, doyuma eri§memi§ bilin9alt1 enerjilerine bir
91kt§ yolu bulmak icin kismen ger9ek dOnyadan bir dO§leme s1gmmakt1r. O'
na gore,

yarat1c11tgm,

"uyumun"

bir devam1d1r. O'na gore, yaratic1 ki§i "yOceltme savunmasuu

kullanarak

anlammtn

tepkilerinden

bozukluklardan
uzakla§tlarak

yararlanir

ayirmaktadtr.

bir

par98St,9ocuklukta

ve

bu

Psikoanalitk

savunma,

yorumlar

baslarrus

yarat1c1hg1

Freud'un

ele aunrrus fakat ele§tiriler psikoanalizin

olan

ruhsal

gorO§Onden

getirdigi yenilik ve

dOzeltmeler ihmal edilmi§tir (Demirci,2002).
Adler insanm bazi gizli g09lere sahip oldugu ve bunlann ya§am boyu
giderek

etkinlik

kazandiqiru

savunmu§tur.

Bu gizli g09leri sistematik

bir

bicimde incelemi§ olan Adler, bulan iki ana grupta toplamt§ttr (Ge9tan, 1988 ).

2.3.2. lnsanen Kuram

Carl Rogers ve Maslow bu akimm oncOleridir. Rogers, yaratrci sOreci, bir
taraftan bireyin biricikligi (uniquenes)

dt§tnda geli§en bir karmasik ili§kisel

urunun ortaya 91k1§1, ote yandan maddelerin, olaylann, insanlarm veya onun
ya§ant1s1mn kosunanmn ortaya 91k1§1 olarak tarurnlar (Sungur, 1992,s.52).
Rogers'e gore yarat1c1h91 belirleyen iki kosul vardir ve bu iki kosulu X ve
Y olarak iki kategoride incelemektedir (Sungur.1992):
X- Psikolojik GOvenlik
a)Bireyin tek ve tart1§mas1z degerli oldugunu kabul etmek.
b)Ot§sal degerlendirmenin
c)Empatik

olmad191 bir ortam saglamak.

anlay1§.

Y- Psikolojik OzgOrlOk
Rogers'e gore yaratic1hgtn deger ol90tonO bireyin icinde kabul ettigimiz
andan

itibaren

yarat1c1hga dogru

dt§tndaki ol90tlerle degerlendirildigini

ilerleyebiliriz.

Birey

kendisinin

kendi

hissettigi zaman huzursuz olmaktadrr.
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Maslow ise temel yarat1c11tk, yani kendiliginden f1§ktran oyun niteliginde
yaratrcthk ile ikincil yaratrcmk, yani kontrollO, disiplinli varancmk arasmda
aymma gitmektedir (Rouquette, 1992,).
Maslow 9alt§malannm sonunda, ozel yetenek gerektiren yarat1c1ltk ile
kendini ger9ekle§tirme anlammdaki yarat1c11tg1 ki§ilik ozelliklerinden ay1rarak,
ikincisinin olagan ya§amda geni§ ol9ude ortaya cikan ve kendisini buyuk bir
yap,ttan ete bir tor mizah ya da herhangi bir §eyi yapma olarak
tammlamaktad1r. Ona gore yaratic1 ki§i ne yaparsa yapsm, kendi ruhunu
ortaya koyar bi9imde yapmas1onemlidir (Sungur, 1992 ).
lnsancil kurama gore, bireyin secimleri daha bir belirginlik ve kesinlik
kazanmaktadir. Ku§kusuz kor talihi kmamaktan 90k, kivanct aramakla,
olurnoen 90k ya§am1ovmekle mutlu olunmaktadir (Yavuzer, 1989).

2.3.3. Cagr,,,m Kuram1

Bu kuramm temelleri lngiliz ampiristleri Hume ve J.S.Mill'e kadar
gitmektedir. Onlara gore fikirler arasmdaki 9agn§1mlar dO§Onmenintemelini
sekillendirir.
Yarat1c1hg1 98Qfl§tmc1 kurama gore inceleyen Mednick'e gore bireyler
yarat1c1l1kta farkltd1rlar. Bu gorO§e dayanarak farkh denenceler geli§tirilmi§tir.
Yarat1c11tgm

bir

alandaki

denencele§tirerek bir

bile§ik elemanlannm

bireyin

bilgisini

yarat1c1ltk duzeyinin,

onun

gerektirdigini
9agn§1msal

hiyerar§isine bagh oldugunu one surrnustur, Ona gore yaratrct bireylerin
iraksak dO§Onceyedaha fazla ula§abilme olanaklan vardir (Sungur,1992).
Yaratrcr kimselerde 9agn§1m hiyerar§isiyle ilgili egri duz bir egilim
gosterecektir. Yavas bir tempoda ama daha 90k Oretimde bulunacaklard1r.
Crnegin "masa" sozcOgOneyaratic, olmayan bireylerin verecekleri en 9abuk
kar§thk "sandalye"dir. Ondan sonra yamt surati hrzla azalacak, "ortu"
9agn§1m1 daha

ge9 olarak

91kacakt1r.

Bunlar yaratrct olmayanlann

yapabilecekleri en kuwetli iki 99gn§1m olacakttr, "Tahta", "ayak", "yemek"
gibi 9agn§1mlar ise daha ge9 ve zorlukla, "Fatma" gibi ilgin9 99gm;1mlar ise
90k .ge9 cikacak veya hi9 91kmayacaklard1r.Dolay1s1ylayarat1c1 olmayan
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bireylerin 9agn§1m veya tepki kuvveti egrileri 90k popOler bir iki sozcukten
sonra keskin bir dO§O§ gostereceklerdir.
egrileri

yaranci

bireylerde

Buna karsihk

kismen daha

bunlann yagn§1m

yavas olmakla birlikte

mutlaka

91kacak ve bunlann 9agn§1m hiyerar§isi egrileri daha yukanda ve dOZ olarak
ger9ekle§eceklerdir

(Ank, 1990).

2.3.4. Gestalt Kuram1

Gestaltc,lar, "yaraticmk" yerine daha 90k "Oretken dO§Once" ve "sorun
cozme" kavramm1 kullamrlar. Wertheimer'e

gore yarat1c1 dO§Once, sorunun

yeniden yap1tandirmas1m gerektirir. Wertheimer,

bir sorunun yap1sal yonleri

ve gereklerinin, dO~OnOrde stresler ve gerilimler yaratt191m soyler, Eger bu
stresler izlenirse onlar dusunurde
alqrlamasmt

degi§tirici

stresleri azamcr ve dO§OnOrOn sorunu

yonettmelere

yol

acarlar.

Bu

turun

yeniden

yap1la§ttr1lmas1 bir 9ozOm ortaya 91kmcaya kadar sorer.
Werthimer

yarat1c1

dO§Oncenin

ilkelerini

§6yle

stralam1§ttr

(Sungur, 1992):

1. A91kltklar, g0910k, sorun bolgeleri ve rahats1zltklar gozden ge9irilmeli
ve yapisal olarak ele altnmaltd1r.
2. Sorunu cozen birey, rahatsrzhklann

hangi durumla ilgili olduqunu

bOtOn ve parcalanyla ili§kili olarak dO§Onmelidir.
3.Yap1sal

grupla§t1rmanm,

bOtOnle§tirmenin

ve

merkezle§tirmenin

sorun uyarlanmas1 gerekmektedir.
4. Sorunun asu ve onemsiz yonleri birbirinden aynlmahd1r.
5.Yap1sal dogruluk, parca dogruluktan daha c;ok aranmalrdir.
GorOldOgO gibi Gestalt yakla§1m1, 9agn§1mc11tgm se9eneklerine kars:
91karak bOtOnOn,
bOtOnlerde analizi

yani

Gestaltm,

parcadan

daha

yap1labilen her bir ogenin,

once

geldigini

i9inde bulundugu

hatta
bOtone

bag1mlt oldugunu ve bOtOn sayesinde anlam ve baska degerler kazand1g1m
one sOrmektedir. Gestalt psikolojisinde

yaranci

davrams

ve ke§if sOreci
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9ozOlmesi gereken sorunlann ya da beliren zorluklarm fonksiyonu

olarak,

belirli bir durumu yeni bir botOnde yeniden kesfetmek. ornegin bir degnekte
bir silah veya bir ayg1t gorebilmektir (Vexliard, 1966, ).

2.1.

Yarabc1hk Ve Hayal

oueu

OO§Onme bicirnleri; bilimsel, ele§tirel, yarancr, sorun ya da problem
cozrneye

yonelik

olarak

degi§iklikler

gosterir.

Egitim

a91smdan

botOn

dO§(mme bicimleri onemli olmakla birlikte ger<;ekte hayal gOcOnO de devreye
sokan yaranci dO§Onme, asu Ozerinde durulmak istenen konudur. Hayal gOcO
(imgelem) yarat1c1hkta yak onernli olmakla birlikte birc;ok bilimsel <;ah§manm
onono acan ve temelini olusturan bir durumdur. Bir dahi bile hayal gOcOyle
dO§Onme eyleminden
dondurur"

derken

mahrum birak1lamaz. Einstein "DOnyay1 hayal gOcO

bilim adarrurn eyleme

sevk eden

,bu onemli

ozelligi

vurgulam1§t1r.
Hoy (2002) "Egitimde Haya! GOcO ve Yarancthk" isimli makalesinde
Yarattc1hg1,

hayal

goconon

uygulanmas1

olarak

bizim

zekam,za

baglamaktad1r. Yaratlcthk ve Hayal gOcOnO sadece 'sanat, mozik, mimarhk,
§iir ve edebiyat alanmda degil toplumun
teknolojik

ve

bilimsel

alanlarm

da

kalkmmasmda
vazge<;ilmez

itici rot oynayan

bir

etkeni

olarak

degerlendirmi§tir.
OzgOn dO§Onceler, sorular Oretmenin temelinde

hayal gOcO vardtr.

Hayal gucO bazen bilimsel geli§meleri ba§latan eylem olma ozelligiyle de
varhgmt ortaya koymaktad1r. Ko§ak (1996) "hayal goco yarattc11tgm temel ve
vazgec;ilmez
edebilmesi

hammaddesidir''

der.

Haya!

i<;in kazanurms ya§anttlann

gOcOnOn

yarattc1hga

sevk

ve deneyimin yani bilgi birikiminin

olrnasi gerekir. Yaratrcthkta hayal gucO bos bir dusuorne eabas: degildir.
Yavuzer (1989), hayal guconon bireyin oldugu kadar toplum i<;inde <;Ok
onemli bir yetenek oldugunu vurgulam1§ ve smif ogretmenlerinin, ogrencilerin
hayal gO<;lerini

bilgi

uygulamaya

yonelik

olarak

egitememelerinin

hayal
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gOcOnO kullanmalarma
uygulamalarmda

engel te§kil ettigini soylemistir.

kullanmayan

Hayal gOcOnO bilgi

bireylerin toplum i9inde 90k onemli olan bir

yetenegi korelteceqini belirtrnistir.
Hayal

gOcO,

yaratrci

dO§Onmenin

oiusmasi

icln

en

onemf

etkenlerdendir.
Egitim
verilmeli,

surecinde

hatta

yonlendirmelidir.

c;ocugun bu

hayal
Okul

gOcOnO
ba§lamadan

ozelligini
devreye
(okul

s1k9a

kullanmasma

sokabilecegl
oncesi

lzin

c;alt§malara

donernde)

mudahale

edilmedigi sOrece cocuk bu ozelligini rahatca kullamr. Bellegindeki nesneleri
hayal gOcO ile birle§tirerek hareket eder. KOc;Ok bir cocuqun deniz resmini
san ya da krrrruzt bir renge, ye§il yapraklt bir agac1 mor renge ooyamast
hayal gocono kullanmasmdan

kaynaklanmaktad1r. <;ocuk ilerleyen y,llarda

bu ozelligini kullanmasmm bir sacrnahk olduqunu dO§OnOr (Atkmc1 , 2002 )
Hayal gOcO ya§amlanm1z1 geli§tirmek ve kendi gerc;egimizi yaratmak
ic;in zorunludur. Kendi gerc;egimizi ortaya crkarmak, istek, hayal gOcO ve Omit
gerektirir.

varaticmk

yonOdOr. <;ocuklann

bir c;ocugun duygusal

ve ruhsal

ya~ammm

temel

kendi ic;lerindeki sese ulasmalarr;

yarat1c11tg1,

hayal

gOcOnO ve sezgiyi a91ga vurmalan icin, tamamen desteklenmi§ ve gOvende
hissetmeleri gerekmektedir.

Bir c;ocugun huzuru ve egitim ortammdaki iklimi

arasmda gOc;IO bir korelasyon vardrr. Yarg1lamas1z ve yan§mas1z, i§birlik9i ve
detayh bir ogretim yaklasirm sadece beceri derslerinde

uygulanamaz.

Bu

dayanak noktalan ogrenci ve ogretmenler arasmdaki mevcut ili§kiler icin bir
temel

olu§turmah

kendilerini

ve ogrencilerin

rahat hissedebilecekleri

saglamaltdir.

Bu tor ortamlarda,

dO§Once ve hislerini
bir simf
cocuklar

ortammm

vurgulamak
egemen

bOyOk bir ilgiyle

icin

olmaeuu
kesfetrneyi

ogrenirler, boylece iyi bir kolektif gO<; geli§ir. Bu 909 her c;ocugun bireysel bir
arastirma

yap1p konuyla ilgili verebiteceklerini

gruba getirmesine

dayarur.

Boylece, grup her 9ocugu go9tendirir ve ke§iflerini k1ymetlendirir (Hoy 2002).
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2.5. Yarat1c1hk Ve Zeka

Zeka ile yarat1ctllk, hele sanatsal yaratma soz konusu oldugunda, hep
ayn davram§lar olarak dO~OnOlmO~tor. "Bir ki§inin yOksek zekas1 yoksa bile,
ozel

yetenegi

var"

cumlesl,

sozel

ya

da

sayrsal

olmayan

zihin

karakteristiklerinin, zekadan daha a§ag1da "yetenek" olarak tarumland191rn
gostermektedir (Km§ogtu, 1991).
Psikologlann bir kisrm zekay1 "soyut dO§Onme, olaylar arasmda ili§kiler
kurabilme, kendi kendini tenkit edebilme" yetkinligi olarak tammlarmsttr.
Ba~ka bir kisrru zekay1 "<;evreye ve yeni durumlara intibak edebilme"
kabiliyeti olarak degerlendirmi§tir. Daha ba§kalan ise zekayt "ogrenme
kabiliyeti"olaraktan1mlar(http://www.geocities.com/enveryolcu/yaraticilik/zeka/
htm).
Bilim adamlannm baztlan da, uzmanhk alanlanna gore, zskarnn belli bir
yonune agirhk veren tarumlar yapmt§lardtr. Orneqin, biyologlar zekay1
"<;evreye uyum

yetenegi"

olarak

gorurlerken,

egitimciler

"ogrenme",

psikologlar "ili§kileri anlama", bilgisayar bilimcileri "bilgiyi i§leme" yetenegi
olarak gormektedirler.
Zekanm biyolojik temelli oldugu ve ozellikle erken ya§larda kar§tla§1lan
zihinsel uyanmlar gibi cevresel faktorlerin etkisiyle bu kapasitenin ne
kadanna ula§ilabileceginin belirlendigi genel olarak kabul edilmekte, ancak
aradaki etkile§im mekanizmalan henuz tOmOyle anla§ilamamaktadir (Dag,
1995).
Yarat1c1hk kavrammm zekayla ili§kisi olduqunu ileri suren bir 90k
psikolog vardir. Genellikle yuksek zeka bolOmO (ZB) olanlardan yarat1c1
davrarus beklenir de, dO§Ok olanlarda ise boyle bir yetenegin olabileceqi
dO§OnOlmez. Hi<; §Ophe yok ki, bir zeka testinin ol90t0 ZB ile ban yaratrci
beceriter arasmda kayda deger baglant1larbulunmakta ama, bu baglant, tam
olarak bilinememektedir. Yavuz'un (1996) naklettigi gibi, bu baglanttlann
oldugunu gosteren kaynaklar, Terman ve arkada§lannm (Terman ve Cox,
1926) ara§t1rmalannda gorOIOrse de, kesin bir sonuca vanlamamu1t,r.
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Uzum;ar§1lt (1994)'ya

gore

de,

olgulen

Zeka

BolOmO, 120'nin

ustune

91kt1gmda, yarat1c1hk igin bir ayncaltk getirmemektedir.
Yaratrcntkla

zeka arasmdaki

ili§kinin onemi, bu gegmi§ yanm yOzy1I

boyunca, ye§itli acilardan psikologlann

(Catell, 1963; Coler, 1963; Guilford,

1950, 1959, 1968, 1981; MacKinnon, 1962; Roe, 1951, 1963; Terman, 1954,
1955; Torrance,

1960, 1967) dikkatini yekmi~tir. Genetikten

diger ge§itli bilim dallannda

gah§an bilim adarnlan

mOhendislige,

da zekamn,

yarat1c1

ke§iflere ve icatlara olan yard1mm1; Aristo ve Plato'dan , Immanuel Kant'a,
Brand Blanshard ve Jacques Maritain'e kadar filozoflar, yarat1c1hgm orjinini
ve rasyonel dO§Once ile olan iliskisint dO§OnmO§lerdir (Haensly ve Reynolds,
1989).
varancihkla
yapuan

zeka arasmda belli bir ili§kinin varhg1rn aramak amacryla

ara§tlrmalar

sonucunda,

dogrudan

ve

kesin

bagmtilara

varuarnarmstrr. Bu ara§tirmalarda gorOlmO§tOr ki, smavlarda ba$anlt ve zeka
testlerinde de yOksek seviyede zeki ctkan bazi ogrenciler, ge§itli alanlarda
ozgOn, yeni dO§Onceler ortaya koyamam1§lardir (San, 1985). Farklt yarat1c1hk
seviyelerinde olan gocuklann ki§ilikleriyle ve okul basanlanyla
gocuklann

Zeka

yarat1c11tgm

BolOmleri

bunlardan

arasmda

farklar

anla§1lamayacagm1,

ilgili bulgular,

bulunabilecegini,

fakat

yetenegin,

ustun

bu

cok

yarat1c11tkla "bir miktar yarat1c1 olmak" arasmdaki farkm, a91k9a gorulen bazi
ozelliklerle anla§ilabilecegini ortaya koyuyorlar (Jersild, 1972).
Guilford'un,

bilimsel

yarat1c1hk alarnnda

yogunla§tird191 c;all§malan

dogrultusunda, yarat1c11tgm zekanm genel durumu ic;inde yer ald1gm1 soyler.
Ona gore bilissel dO§Onme, bellek, iraksak dusunme. yakmsak d0$0nme ve
ele§tirel d0$0nme gibi bes zihinsel i§lemin yer ald191 bu durum iginde, ,raksak
dO§Onme taktoru, yarat1c1hga en yakm otandir (Km§oglu, 1991).
lraksak
Oretmedir;

dusunme,
ki$inin

(geni§leyerek

olasi

cozurnler

dO§Onceleri

bir

haurlarna

cok

yay11tr). Yakmsak ousunme

farklt

ya da yeni
yol

boyunca

gozOmler
"iraksar"

ise, ihtimalleri daraltmak

ve en

uygun gozOme "yakmsamak" icin bilgi ve manuk kurallanm uygulamak olarak
tarnmlanmt§tlr (Atkinson, 1995). lraksak dO§Onme, yakmsak dO§Onmeye gore
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daha esnektir; yalmz eldeki bilgilerle yetinmeyen bir dO§(mme yontemidir;
daha zengin fikirler akirmna ay1kttr ve dolay1s1yla yeni yozumlere ve
yarat1c1hga daha yatkmdtr (Jersild, 1972).
Ara§ttrmac1lar, yOksek seviyede zekamn. yOksek seviyede yarat1c1hg1
garanti etmedigini, yarattc1hkla zeka arasinda cok yuksek bir korelasyon
olmad191m, daha zeki bir ki§inin daha yarat1c1 ki§i anlamma gelmedigini
belirtmektedirler. Guilford'a gore "zeka, yaratic1hkta hiybir zaman tek basma
belirleyici bir degi§ken olmadr. Faktor analizi ile cok boyutlulugu ortaya
konulan zeka, tek basina yarat1c1hg1 ay1klayamad1.Ostelik zekarun bir alt
bile§eni olarak ortaya ylkabilen bir degi§ken, yarat1c1hgm da bir alt bile§eni
olarak

karsirmza

y1kabilirdi" (Sungur,

1997). varatrci

potansiyellerin

geryekle§mesi icin, genellikle, hie; olmazsa ortalamamn biraz Ostonde bir
zeka seviyesi gerekli olmaktadir. Fakat bu kritik seviyenin ostOnde, zeka ile
geryek yarat1c1hk arasmdaki ili§ki yakla§1kolarak srnrdrr (Ank, 1990).
Wallach ve Kagan (1965), zeka ve yarat1c1hg1 incelemek arnacryla
cocuklar Ozerinde yapt1klan bir ara§tirmada, geli§tirdikleri yarat1c1hg1 olyme
testinden elde edilen sonuylarla zeka testinden elde edilen sonuclan
kar§1la§t1rm1§lar ve cocukian dort gruba ayirm1§lardtr(Olgen ve Fidan, 1989)
• Zeka ve yarat1c1hk dOzeyi yOksek olanlar,
• Zeka ve yarancmk dOzeyi dO§Ok olanlar,
• Zeka dOzeyi yoksek, fakat yaratlctltk dOzeyi dusuk olanlar,
• Yarattcihk duzeyi yuksek, fakat zeka dOzeyi dO§Ok olanlar.
Bu arastrrma sonuctan da gostermektedir ki, zeka ve yarat1c11tk
arasmda

dogrudan

bir

baglanttdan

soz

etmek

pek

mOmkOn

goronmemektedir. Bir yocuk, zeka duzeyi dO§Ok olsa bile yuksek derecede
yaratrci; veya bunun tersi olarak, zeka dOzeyi yOksek oldugu halde yaratic1hk
dOzeyi bakimmdan dO§Ok seviyede bir duzeyde olabilmektedir. Ne var ki,
elde edilen bu veriler, tom c;;ocuklar ic;in aym sonucian verecegini soylernek
icin yeterli degildir. Aile ortarm, sosyo-kOltorel cevre, egitim, kahtirn vb. gibi
ye§itli faktorlerin, ozellikle k090k cocuklar Ozerinde yapt191 etkiler, onlann
degi§ik ozellikler ortaya koymalanm saglayabilmektedir. Aynca, bOton

21

bunlarm yam sira, yarat1c11tg1 tammlama

blcirni, bu tammlamaya

olarak

ile zeka

haz1rlanm1§ olan

yetersizligi

yonundeki

olcme

araclan

tartt§malar,

testlerinin

yonelik

olc;rnedeki

zeka ile yarat1c11tk arasmdaki

bagmt1y1

belirleme konusunda cok net cevaplar ortaya koymay1 engellemektedir.
Oiger taraftan, yarat1c1hgm degi§ik alanlarda degi§ik boyutlannm oldugu
dikkate almd1gmda, inceleme ve ara§ttrmalann

sonuciar elde edilebilecegi

yap1ld191 alana gore farkh

de goz ardi edilmemelidir.

Sozgelimi,

teknik

alanda yaratrci davram§lar gosterdigi halde sanatsal yarat1c11tg1 olmayan bir
c;ocukla, sanat alanmda yarat1c1 oavramstar gosterdigi halde teknik alanda
yarat1c1hg1 olmayan bir c;ocugun, aym ozellikleri gostermesi dO§OnOlemez.
BugOne kadar yap1lan bilimsel ara§ttrmalann t§tgmda denilebilir ki, zeka
ve yarat1c11tgm, farklt alanlarda farkh i§leyi§ bic;imleri, farklt yakla§tmlan, farkh
degerlendirmeleri

ve sonuclan vardir; her ne kadar belirli bir seviyede zeka

gerekli ise de, zeka ile yarat1c11tk arasmda dogrudan bir bagmt, yoktur. Kaid,
ki, son y,llarda

yap1lan c;e§itli ara§ttrmalar

bahsedilemeyecegi;

sonucunda,

tek bir zekacan

basarih olmamn yOzlerce, binlerce yolunun bulundusu

ve hedefe utasmaya yard1mc1 olacak bir suru degi§ik yetenegin var oldugu
ileri sOrOlmektedir. Bu bilim adamlanndan biri, psikolog Howard Gardner'dtr.
Goleman'm (1999) belirttigine gore Gardner, 1983 tarihli Frames of Mind
(Zihnin c;erc;eveleri) adlt eserinde,

hayatta basanh olmak ic;in tek tip bir

zekamn sart olmad1gm1, yedi temel c;e§itlemesi olan geni§ bir yetenekler
yelpazesi

bulundugunu

matematiksel-mant1ksal
tOrunOn yam

sua,

ileri

surmektedir.

Gardner'm

listesi,

sozel

yatkmltk olmak uzere iki standart akademik

ressam

ve

mimarlarda

bulunan

uzamsal

ve
zeka

kavrama

kapasitesini; fiziksel ak1c11tk ve zarafette kendini gosteren kinestetik dehay1
ve rnuzika' yetenekleri
zekalar"

de kapsiyor. Aynca, yine kendi deyimiyle

ba§lt91 altmda toplad191 ki§iler arasi ili§ki yetenekleri

"ki§isel

ve psi§ik

yetenekler, Gardner'm listesini tamamlayan diger zeka tOrleridir.
Gardner'a gore IQ, tek ve degi§mez bir belirleyicidir. IQ testlerinin, asil
beceri ve yetenekleri

olc;mekten yoksun

oldugunu

belirten Gardner,

"bu

testlere gore insanlar ya zekidir ya da degildir, o sekude dogmu§lardtr, bunu
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degi§tirmek i9in yaprlacak pek fazla bir §ey yoktur ve testier de size zeki
kisiler arasmda olup olmad191mz1 soyler" diyerek, hem IQ tarzi bir dO§Onme
bi9imine hem de IQ testlerine kar§I 91kmaktad1r.

2.6. Yarat1cll1gmGe~irdigi Atamalar
Ned Hermann, Wallis'in yapm1§ oldugu siruflamadan yola 91km1§ ve
yarat1c1hgm asamelenrn, yaratrci beyinde olup biten etkinliklerle birlikte
a§ag1dakigibi a§ag1dakistntflamt§tir (Hermann, 1998).

1. Hazrrhk: Bu donernde, sorun, gereksinim ya da ger9ekle§tirilmek
istenen §ey saptamr tammlamr. <;ozOmya da gereklilikler icin bilgi, malzeme
toplamr ve bunlar 9ozOmOnge9erliligi, i§lerliligi bak1mmdan ol90tlere vurulur.
Oyleyse beynimizin sol yan kuresinde olgularm 9ozOmlenmesi,serimlenmesi,
sorec;lerin belirlenmesi olusur, Sonra beynin sag alt ve Ost botomlerinde
sezgiler, gorsel yetiler ve beyin f1rtmas1 ( brain storming ) secenekleri i§e
koyulur. Sag yandan edinilen bu i9 gorOsel, sezgisel, bire§imsel dO§OnOler
gene sol alt bolurnde kaydedilir.
2. Kulu9ka: Kuluc;kaa§amasmda, sorundan 91karakgeriye gidilir. Sorun
zihnin irdelemesine, incelemesine brrakurr. Bu donern haztruk a§amasmdaki
gibi dakikalar sOrebilecegi gibi haftalar ya da ytllar sOrebilir. Bu asarnada,
gorevini yaprms olmanm gOveni icinde, bilin9altmm hummah bir bicimde
<;alt§tigmmbilincinde olarak baska i§lere donOIOr. Bu arada sag alt ve sag Ost
kOreler devrededir; dalgm dusunrne: derin dusuome, bilin9alt1 surecter,
gorselle§tirme ve duyumsal alg1lamagibi yetiler c;ah§tr.
3.

Aydmlanma:

Bu asamada,

dO§OnOler yarat1c1hga bir temel

olu§turmak ozere zihinden dogarlar. Bu dO§OnOler sonu9-0rOnOnparcalan
olabilecegi gibi sonucun kendi de olabilir. Baglamm tomO her iki durumda da
birden ve tam olarak gorOIOr. Bu asama yegunlukla an'uktir ve mOthi§ bir
iygorOler zenginligi lcinde geli§ir. Birka<; dakika ya da birkac saat sOrebilir.
Beynin sag Ost 9eyregi devrededir. OO§OnO sozel olmaks1zmformOle edilmi§
ve s1kltkla bir "hah" Onlemiyle belirlenrnistir. Bu anda, beyin bu olusumu
hemen kaydeder, sol alt ve sag Ost bolOmler arasmda h1zlt gidip gelmeler ve
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yinelemeler yoluyla 9ozomon tammlanmas1 ve uygulamaya ge9irilmesi i9in
dogrulamas1myapar.
4. Ger9ekle§tirme - Dogrulama:

Ger9ekle§tirme-Dogrulama asamasi;

aydmlanma a§amasmda ortaya cikan ne ise, onun gereksinimleri kar§1lay1p
kar§1lamayacagmm, hazulrk

a§amasmda

saptanrrus

ol90lere

uyup

uymayacagmm anla§1lmas1 ve gosterilmesi i9in yapuan bir dizi etkinliktir.
Beynin sol yan kOresi devrededir. Bazt yazarlann yaprrus olduklan
s1mflamalara gore yaratic1

dO§Onmenin

asarnalan a§ag1daki

tabloda

s1mflanm1§tir (Dacey, 1989)

2.7.

Yarattc1 Kitinin Ozellikleri

Yarat1c11tgm bilimsel incelenmesinde ki§ilik kavrammm onemli bir yeri
vardir. Ara§ttrmalar; yaranct davramsta gOdOlenmenin incelenmesi ve
yaratrct

ki§ilerin yasarn bi9imlerine ait ozellikleri olmak uzere ikiye

aynlmaktad1r. Birincisi, yaratict davrarusin, ki§inin cevresiyle olan ili§kilerinde
ki§inin tom yetenek g09lerinin ger9ekle§mesini saglayan bir olusum gorO§O;
ikincisi ise, bastmlmt§ ya da ki§inin kabullenemeyecegi tepkilerin etkisinde
yer alan yan urun olusurnu gorO§OdOr. AktOel yarat1c11tk ve potansiyel
yarancmk aymmma giden Lowenfeld'e gore yarat1c1hk, bireylerin degi§ken
miktarlarda sahip olduklan ve durumlara baglt olarak az 90k ortaya cikmaya
elveri§li bir tor ozelliktir. Bir baska deyi§le, kendini gostermek i9in uygun
kosullarla kar§1la§mas1 gereken kiside bulunan bir potansiyel 909 soz
konusudur. Cok sayidak! yaraucthk testlerinin ortaya konmasmm kokeninde
de aym gorO§ bulunur. Qe§itli teorik yakla§tmlar da bu yoneli§ten esinlenirler
ve

onu

rafine

ederler

(http://www.geocities.com/enveryolcu/yaraticilik

/kavramlar.html, May1s 2007.)
lnsan cevresi ile sorekli bir etkile§im i9indedir. Qevresinden bilgiler altr,
onlan yorumlar ve bir davrarusta bulunur. c;evresinden etkilendigi gibi aym
zamanda kendisi de c;evresini etkiler. Aniden ortaya cikar gibi gorUnse
de,ashnda birikim yoluyla olusan etmenlerin sonucudur. Bu birikimler bireyi
yeni

eserler

yapmaya ya

da yeni

bulu§lar yapmaya

(http://www.isguc.org/serpil aytac 1 .php Haziran 2007 ).

yoneltecektir
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Egitim
ozelliklerini

sistemi

ic;inde, hangi

alanda

olursa

olsun

yaratrct

ki§ilik

ta§1yan bireyleri dikkatli bir gozlemle ayrrt edebiliriz.

Ara§ttnc1 olmak egitimcinin gorevi de otmahd«. Bunun yam sira bireyleri
yarat1c1 k1lmak icin de bu tOrden ozellikleri bireye kazand1rmalty1z. Ce§itli
bilim ve meslek alanlannda yaptlan incelemelerden

edinilen bulgulara gore;

yaratrci insanlara ozgO ki§ilik etmenleri §6yle s1ralanabilmektedir (Bakioglu,
2002)
•

Ba§anltdtr ve basansrru hayale degil, gen;ege dayandmnaktad1r.

•

Yarqilar ve deger egilimleri estetige dogru kaymaktadir.

•

Duygu ve heyecanlara acikttr.

•

Bag1ms1z ve ozerktir.

•

GOdulerinde sOreklilik, i§ yapma yetenegi ve sevgisi tasu. kendini
disipline

edebilme,

dayamkltltk,

yuksek

Oretim

gOcOne sahip,

tamamma erdirendir.
•

Baski ve mekanizrnasrrn geri iticidir. Kendini daha az ketler.

•

Liderdir ve ki§isel giri§imlerde

bulunur. Oz kamtlama gereksinimi

icindedir
•

Cok yonludur, ilgileri 9e§itlidir.

•

Ice donuk oldugu kadar, sosyal yonden duyarltdtr ancak bu degerinin
kendisini etkilemesine izin vermez.

•

Ele§tiricidir, kendi yarat1c1hgmm farkmdad1r.

•

Duygulara ve ( Duygu dustmceden

daha Once gelir.) heyecanlara

acrktir. Sezgileri g091GdOr. Psikolojiye yatkmdtr. Diger klsileri etkileme
gOcOne sahiptir.

Bu nitelikleri;

actk - se9ik dO§Onebilmesi, geni§

ilgiteri, cok yonlOIOgO, uyamkltk ve c;ekiciligi olmakla birlikte karamsar
ve kendini savunmaya gec;me Ozelliklerinin de ta§1yabilmektedir.
•

0 anda olana ve olusana acik olabilme yaprc: yaratic11tgm onernf bir
kosulu olrnaktadir.

•

Degerlendirici yarg1 kaynag1 kendi ic;indedir. Kendisi i9in yaratir.
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Yaratrct kisilere ait

siralanan bu ozelliklerin hepsinin bir kiside

bulunmas1 mOmkOn olmamakla birlikte, birc;ogunun bulunrnasi otasrhk
ic;indedir.
Vine ilhan'm (2002) yakla§1m1yla yaratrci kisiler genel olarak §U
ozellikleri gostermektedirler.
•

Ak1c1hk (verileri sore icinde <;e§itli fikirler one sOrmek)

•

Esneklik (nesneler icin ah§1lmad1k kullamm onerebilmesi)

•

Elaborasyon (gorsel veya sozel detaylandirma)

•

Orijinal, ayirt eden, merakh, cabuk kavrayan, derin dO§Onen, deneme
yapmaya hevesli,

•

GOvenilir, spontan (ic;indengeldigi gibi), dogal, engel tammayan,

•

Bilinenlere bagh olmayan, sasirtrct ve gizli yarutlar verebilen,

•

Yarg1 ve fikirlerinde ozgOr, kolay cezumierden noslanmavan.

•

Yeni fikirlere acik olan, elestirel, risk almaktan kac;mmayan,

•

Birbiriyle ilgisiz fikirler arasrnda ili§ki kurabilen,

•

Payla§maya istekli, enerjik, rsrarh, sezgili, di§ dunyaya duyarlt,

•

Degi§en durumlara c;ozom bulabilen,

•

Belirsizlikleri tolore edebilen, yalniz vakit gec;irmeyegerek duyan,

•

Merakh ve oyuncu, mizahi duyguya sahip, yeni deneyimlere actk
ki§ilerdir.
Bu anlamda ogretmenlerin yaratrct dO§Onceyeyonlendirecek. olanak- ve

durumlan yaratmalan onemli bir etken olrnaktadrr. Yaratma yeteneginin her
bireyde az ya da cok bulunmakla birlikte; hayal gOcO devindirilerek, tom
duyulan

ahci

duruma

getirilerek

"egitim

yoluyla"

kazamlmas1

saglanabilecektir. Bireysel farkhhklarda dikkate almarak her bireyde sanatsal
yaratmaya yatkmltk, en azmdan "anlayabilme" durumu saglanmahdir.
Boylece birey, ilgi ve yonelimlerinde daha bilin<;li k11tnacakt1r. Uygun cevre
saglanarak, heyecan yaratllarak ve sorgulamaya yonelterek yaratrct sOrece
hazulanrnahdtr (Hahc;marh,1988).
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Yarat1c1hgm cok kOc;Ok yaslarda yogun bir sekilde gorOldOgO akrtda
tutulursa ogretmenlerin yarat1c1hg1 geli$tirebilecek ve yok olmarnasrm
saglayacak yontemleri kutlanrnast bOyOk bir onern derecesinde oldugu
gorulmektedir.

2.8. Yaratlc1hk Nitelikleri

varauci birey ozelliklerinin drsmda genel olarak yarat1c1l1k nitelikleri
a$ag1dakigibi siralanabilir (Gardner, 1990).

1. Ac;1khk: Ac;1khk k~ilerin c;evrelerindeki gorontu, ses, olay ve fikirleri
alg1lama ozelligidir. Kazanilan deneyimlere kars: acik olmak, kuskusuz,
ki$inin di$ dunya ile ic; dunyas: arasmda kurdusu paralellik olc;OsOnde
gec;erlidir. Yaratrct ki$inin di$ dOnyay1 alg1lamadaki becerisinden daha
onemlisi, kendi ic;

dOnyasma kar§1

olan ac;1khg1d1r.

MacKinnon ve

arkada$1annin dedigi gibi, teknik acidan yaranct insan "kendisini bilinc;li
sekllde kontrol etmeyi bir yana biraktp ki$inin daha ilkel ve bilinc;alt1
derinliklerinden gelen korku, merak ve hayallerle yuz yuze gelmede OstOn
yetenek sahibidir''.
2. Bag1ms1zhk: Yaratrci insanm bizlerin yakaland191 toplumsal bask1lar
agmdan kendisini kurtarma gOcO vardrr. "Ba$kalan ne der?" sorusuna kafa
yorarak vakit' kaybetmez. "Herkesin yap1yor' olmasi onunda vapmasirn
gerektirmez. J.P. Guilford"un dedigi gibi, yaratic1 insan "olan" ile "olmasi
gereken" arasmdaki fark1 gorebilme yetenegine sahiptir. Bu da onun "olan"
dan belirgin bir olc;Ode uzakla$may1 ba$ard1gm1 gosterir. varenci insan
bag1ms1zhgm1 ve digerlerinden aynhgmm kokeninde, riske atuablten ve
arkada$1anndan gelebilecek olan ele§tirilere acrk olabilme gOcO vardir.
Yaratrcr insan bag1ms1zhgm1 kendisini gerc;ekten ilgilendiren, yaratic1hgmm
etkili oldugu alana saklar. Bu da onu dikkatleri Ozerine c;ekecek §ekilde ve
yerlerde sosyal kurallan bozan teshircilerden farkh kuar.
3.

Esneklik:

lnsanlann

kulland1klan geleneksel

kategorilerle ve

soyutlamalarla kendisi arasmda bir mesafe koyabilmesi, ayrn mesafeyi
yerle$mi§ geleneklere ve srradan i§lere

kar$1 da koruyabilmesi, yarat1c1
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ki§inin esnekliginin onernli bir bolOmOnO olusturur. Esneklige baglt olarak
yarat1c1 insanm, psikologlann "belirsizlik tcleransr" diye adlandird1klan bir
ozelligi daha vardrr. Bireyin ic; c;eli§kilerine tolerans gosterme kapasitesi ve
nihai

kararlan

geciktirme

egilimi

ta§1r.Cevab1 aunmarrus sorunlarm,

c;ozOmlenmemi§farkhhklarm varltg1onu rahatsiz etmez.
4. Deneyimle Kurallara utasma Yetenegi: BOyOk yarat1c1hk yetenegi
olan ki§i, degi§ik ve zengin deneyimler edindikten sonra, tom bu karrnasik
deneyimlerin ardmdaki gizli duzeni bulmada olaganOstO bir gOce sahiptir.
MacKinnon'un onerdigi gibi yarauct insan, eger gordOgOkaosa yeni bir dozen
getirebilecegine dair kendisine derin bir gOven duymazsa, c;evresindeki bir
cok fikir ve deneyimi ho~goro ile kar§tlayamaz.
5. Devrimci: ilk bakista devrimci, yaratrci insanlardan bir adim otede gibi
goronse de, genellikle devrimci yarat1c1dan daha farkh bir varhktrr. Bazi
devrimciler ya§amlannm bir kesiminde yaratict olabilseler bile, yaratic1hg1,
verdikleri savasm ac1mas1zhg1 ic;indeterk edebilirler. Bazilan ise sonuna dek
yarat1c11lklanm

koruyabilirler.

Radikaller,

toplumsal

degi§meyi

gerc;ekle§tirmek icin polemiqe girdikc;e, giderek katt bir ki§ilige bOrOnerek
dogmatik orgutler yaratirlar ve rOtbe farkmdan dogan olaylara kar§•
ho§g6rOleri hie; kalmaz. lc;lerinde olusan bu farkhltklar hie; ho§g6r0yle
kar§1lanmad191 ic;indir ki, c;ogu, reform hareketleri sonunda dag1llr. Bu
nedenlerden oturu devrimci ki§i daima dOnyadaki "normal" insanlara ters
duser.
Bu

niteliklere Levinson'un yapt191 struflamadan farkhhk ta§iyan

a~ag1dakinitelikler eklenebilir

(Levinson, 1980):

1. Merak : Belirsizligin, tehlikenin ve riskin bulundugu konular yarat1c1
ki~Uer ic;in srrursiz bir cekirn kaynag1d1r.Bu egilim yaratrci ki§ilere dogal gelir
ve ba§kalannm ntcin kendileri ile payla9mad1gm1 merak ederler. Asm merak
ve risk alma egilimleri yaratrci ki9ileri tehlike ve sorunlarla stk s1k kar§1la§tlnr
ve istenmeyen durumlara dusmelerine neden olur. Buna karsthk ba9kalannm
kac;md191 konularda meraklanm doyurabilmeleri halinde c;evrelerinden farkh
ve ustun bir konuma gelirler. Merakh olmak farkh d090nebilmenin bir on
kosulu, gerek ve yeter sartidrr.
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2. Risk-Atma : Yaratic1 ki§iler ba§kalan tarafmdan risk gibi gorulen
belirsizlik, karma§1khk,statO kayb1 gibi konularda son derece cesur ve at1lgan
olabilirler. Yaratrct ki§ilerin gaze ald1g1 riskier dt§lanmak, alay edilmek,
arkalanndan konusulrnak ve kurallara uymayan ki§ilerin basma gelebilecek
tOrden §eylerdir.Toplumsal dozen sozsuz ve gizli bir soztesme ile herkesten,
verilen rot ve statolere uymasmt bekler. Kendilerine cizilen smrrlan asanlar,
yabanc, hatta dusman sayrhr ve hizaya gelmeleri veya getirilmeleri beklenir.
Farkh dusunenler ve farkh davrananlar ise bu sirurlan asmaya cOret edenler
ve bunun mueyyidelerini gaze alanlardtr. Yarattc, ki§iler kendileri i9in
Ongorulen

rolleri yorumlamadan

ve

tart1§madan oynama egiliminde

degildirler. Meraklan, ilgileri, bilgileri ve kendileri ile mutlu olan yaratic1 ki§iler
bu yalmzhg1goze ahr ve buna katlanabilirler.
3. Paradigma Bag1ms1zhg1 : Bir paradigma herkes tarafmdan payla§ilan
bir gorO§ tarzidir. Paradigmalar bize etraf1m1zdakisosyo-teknik evrenin ne
oldugu ve nasrl 9ah§t191 konusunda standart bilgiler verir ve davram§tnl
tahmin etme olanag1 saglar. Ba§ka bir deyi§le paradigmalar c;evremizi
alqilama, yorumlama, degerleme ve geregine gore davranma konusunda
temel referans c;erc;eveleridir. Paradigmalar, bireylerin c;evreye uyumunu
kolayla§ttrd191

gibi

bazi

sorunlann

da

kaynag1

olurlar.

Bir tor alqrlarna kaltplan oldugundan, degi§en olgu ve ili§kilerin anlam ve
onerninln kavranmasm1 g09le§tirebilirler. Aynca, hazrr ve kolay modeller
olduklanndan, bireylerin gerekli bilgilere ulasrna geregini azaltrr ve bir
anlamda hayau kolayla§tmrlar. Yaratrct

ki§iler yogun meraklan, esnek

alg1lama egilimleri,bilgi birikimleri ve engelleri asma heyecanlan nedeniyle
paradigmalarla dO§Onmeyeyatkm degildirler. Egemen paradigmalara onern
vermedikleri ve bunlar c;eryevesinde haberle§medikleri ic;in de 9evreleri
tarafmdan anla§ilmaz ve dt§lamrlar.
4. lsrarctltk: Yaratrci ki§iler yevrelerinin istek ve beklentilerine uyum
gostermeye direnirler. Ozlemlerinin ve hedeflerinin

referans

c;erc;evesini

yevrelerinden degil kendi i9 uyanlanndan altrlar. Hedeflerine ula§abilmek icin
kendilerine gosterilen direnise, uyanlara, tehditlere, anlayt§stzltklara inatc;1 bir
sabirla katlanabilirler. Yaratici ki§iler c;evrelerindenfarkh olduklannm bilincine
varabilirler fakat referans noktasi olarak c;evreyidegil kendilerini ald1klanndan
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bunun

sorumlulugunu

icinde olurlar.

yarattci

cevrede

bulurlar

ki§iler ile cevreleri

onemli enerji kaynaklanndan

ve

c;evrelerini

arasmdaki

birini olusturur

degi§tirme

gerilim

(Levinson,

cabast

sosyal degi§imin

1980)

2.9. Yaratlca Kifinin Tutumlara

2.9.1.Yarataca Bireyin Kendine Kart• Tutumu

Yaranci

bireyin

siralanabilir(Sungur,

kars:

kendine

tutumlan

a§ag1daki

gibi

1997 ).

-lce donuk, ben merkezci, igsel kayqilan olan
-Yeni deneyimlere acrk olan
-Kendini korumaya daha az istekli
-Kendi kendinin farkmda olan

-lcsel olgunluk
-BOyOk bir ego ve karakter gOcO gosteren
-Asm heyecansal tepkileri olan
-OO§Ok heyecansal tutarhhk gosteren
-Kendini kabule daha az istekli bireylerdir.

2.9.2.Yarataca Bireyin ea,kalarma Kart• Tutumu

Yaratict bireyin baskatanna
(Sungur, 1997 )

-Katrlrmcr olmayan
-Cok az dostu otan
-Baqrrnstz
-Basat
-Girisken, cesur, atilqan

kars: tutumlan a§ag1daki gibi siralanabilir
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-Ki§iler arasr ili§kilere 90k az ilgi duyan
-Ana-babas1ndan bag1ms1z
-Ozellikle baskt altmda, bag1ms1z yarg1lama yetenegi olan ki§ilerdir.

2.9.3.Yaratlc, Bireyin itine Kart• Tutumu

Yaratrci bireyin isine kars: tutumlan a§a91daki gibi siralanabilir (Sungur,

1997):

-D~Onceleri

ve nesneleri bireylere tercih etme

-Zihinsel 9alt§malara yOksek ilgi
-l§ gOvenligine daha az deger verme
-Aynnt,h ve rutin 9alt§malardan daha az doyum saglama
-Kaynak ki§i olmada yOksek yeterlilik ve uyum
-A91k, kuskucu ve ele§tirici
-OOrOstlOk ve bOtOnlOk
-Elemanlarla oynayabilme
-Belirsizlige ka~1 yOksek ho§g6r0
-Oayamklthk
-Teorik degerleri vurgulama on plana cikar.

2.1 O. Yarat1c1hg1 Engelleyen Faktorler

Yaratrcihk

sorunlara,

aksakhklara,

bilgi

eksikliklerine,

kaytp

ogelere, uyurnsuztuqa kar§t duyarlt olmayr, g0910kleri tarumlamayi, g09IOge
cozum ararnayi ve kestirimde bulunmayi saglamaktad,r. Herkeste yaratrci bir
potansiyel bulunmaktadir.
yarat1c11tgmm farkmda
kullanabilme

Bu noktada asu onemli olan, her bireyin kendi
olusu,

bu

yarattc1hklanni

ortaya

cikarabilme,

ve sOrdOrebilmelerini engelleyen etmenlerin tespiti ve en aza

9ekilebilmesidir (COrebal, 2002 ).
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Yarat1c11tg1

engelleyen

ki§isel

faktorler

§U

sekilde

s1ralanabilir

(Orensoy, 1996)

•

Kendine gOvensizlik,

•

Hata yapma ve el~tirilme korkusu,

•

MOkemmeli isteme,

•

Engellerden korkma,

•

Bir konu ozerinde yogunla§arak sabirla 9ah§ma g0910gO,

•

Kimlik duygusundan dogan savunma mekanizmalan.

Ki§isel faktorlerin yarn sira, anne-baba tutumlan ve egitim kurumlannda
kar§tla~1lan

yaklasnnlar

da

yarat1c11tg1

engelleyen

faktorler

arasmda

say1labilir. Aileler ve ogretmenler, 9ocuklara hata yapma ozgOrlOgO vererek
ve onlann fikirlerine saygt duyarak cocuktara yarat1c11tg1 ogretebilirler.
nedenlerle

yarat1c1hgm geli§mesinde,

kisisel faktorlerin

Bu

yarn sira aile ve

egitim kurumlannm yaklasimmm da rolO bOyOktOr.
li;;letmelerde ise yarat1c11tgm onundekl
yapma

korkusu,

baghhktan

engeller(<;oban

S., 1999) hata

ge9mi§te yap1lanlann devarrum isteme gibi geleneklere

kaynaklanan

taktorler,

yetersiz

yaratrcr

yonetim,

i§letmeye

bagltltgm yetersizligi ve yarat1c11tga kars: kOltOrOn dusrnanca tutumu olarak
gosterilebilir.
Yarat1c11tg1 engelleyen faktorler bir diger yaklasrrna gore §U §ekilde ifade
edilmi§tir (Tahir E ,1999)

2.10.1.Duygusal Engeller:
Utanga91tk, aptal yerine
belirsizliklere

kars:

ho§gorO

koyulma
yetersizligi

korkusu,
ve

yanh§ yapma korkusu,

asm

ozele§tiri

bu

gruba

girmektedir.

2.10.2.Kiiltiirel Engeller:
Toplumsal

degerler

bir

kOltorden

digerine

degi§mektedir.

Baztlan
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yarat1c1l191 destekledigi gibi bazrlan da engellemektedir.
harcanan zaman olarak kabul edilmesi,

Hayal etmenin bosa

bir cok oyunun sadece cocuklar iyin

oldugunun dO§OnOlmesi kOltOrel engellere ornek olabilir.

2.10.3. Ogrenilen Engeller:
E§yalann
ihtimallerin

kullanmu

(fonksiyonel

beklenilmesi

kahpla§ma),

ve kutsallasrrus tabularla

anlamlann

verilmesi,

ilgili gelenek engellerini

kapsamaktad1r.

2.10.4. Alg1lama Engelleri:
Adetler, problemlerin

onemli olan ogelerini tammada ba§arts1zhga yol

acabilir, Bunlara a§a91daki engel de eklenebilir.

2.10.5. Egitim Program, Engelleri:
Kahpla§ml§ konular y1gm1 olan ve belli sore i9inde tarnamlamlmast
gereken egitim programlan da yaratic1hga engel olabilmektedir.
Bununla

birlikte,

genel

olarak

yarat1c1hg1

etkileyen

faktorler

kOltor,

psikolojik etmenler, sanat ve egitim olarak dort grupta toptanrmstrr (Wallence
ve Gruber, 1989).
Yaratrcrhk ve KOltOr: <;e§itli kOltOrler icinde banndird1klan bireyleri, kimi
konularda yarat1c1hga ozendirirken kimi konularda ise aym §eyi yapmazlar.
Kati ve kapah toplumlarda
sergilenirken
zordur.

Buna

yaratrci
kar§thk,

yenilige ve degi§ime kar§t olumsuz bir tutum

ki§ilerin
acik

benimsenmesi
ve

degi§im

ve kabullenilmesi

yanhsi

oldukca

kOltOrlerin yarat1c11tgm

geli§tirilmesi lein gerekli 9abay1 gosterdikleri bilinmektedir.( Sungur,1997)

Ornegin,
ozendirilirken

Amerika
politik

Birlesik
ve

Devletleri'nde

sosyo-ekonomik

bilim

konularda

ve

sorun
bu

9ozOmO

ozendirmeye

rastlanmaz. Arap kOltOrOnde ise teknik konularda yarat1c1hga izin verilirken,
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dini konularda izin verilmez. Oiger yandan, kimi kultorler uyum ve yaprya
onem verirken, kimileri de yeniligi ozendirmektedir. K1saca,

kOltOrel

farkhhklann yarat1c1hk ozerindeki etkilerinin de degi§ik oldugu soylenebilir.
Yarat1c1hg1 temelde yeti§tirilen aile ortarm, arkadas cevresi ve toplumun
basktsi olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Bu baskrrun
olumsuz etkilerinin mOmkOn olabildigince azalttlmas, zamanla yarat1c1h91
korokteyebilecek onemli bir etken olabilmesini saglayacakttr.
Yaraticrltk ve Psikolojik Etmenler: Genellikle yaratrci insanlar hem
arkadas canlisr, hem de etrafmdakiler tarafmdan sevilen ki§ilerdir. Risk
almaya ve yeniligi arastrrmaya egilimlidirler. Bu davraruslan onlan daha
bag1ms1z ve gelenek d1§1 yaparken, aym zamanda onlan duygusal
kararsrznqa gotormektedir (Sungur, 1997).

Rollo

May,

bOyOk

ressamlarda

heykeltira§larda,

yazarlarda

ve

mOzisyenlerde uyumlu insanlann cok nadir karsrrmza c;1kt191m belirtmektedir
(May, 1987). Yarat1c1hgm kendi ozel kOltOrOnde ciddi psikolojik sorunlarla
bOtOnle§mesidogal olarak kabul edilmekte ve Van Gogh'un c;1lgmhklan buna
bir ornek olarak verilmektedir.
varancr

farkhllga

insan diger insanlardan biraz farkh olan lnsendu. Ancak bu

ragmen

yarat1c1hgm

sondurulrnesi;

yasarndan

doyumun

engellenmesine ve yOksek dOzeyde gerilimlere, sinir bozukluklanna neden
oimaktadrr. Yaratrcihk bir anlamda saghkh her bireyin gizli goco olarak
gorOlmektedir.
varancink ve Sanat: Yarattcthk yozy1llar boyu olaganOstO insanlara
ozgO bir ozellik olarak kabul edilmi§ ve en cok gOzel sanatlar alamnda
kullamlm1§ttr.
Baltac,oglu'nun, sanatta yarattc1hk konusundaki §U sozleri ilginc;tir
(Baltac1oglu,1976 ) "Sanat bir yarat1c1 degil, bir uyandmci, bir costurucudur.
Estetik duygu insanda var olan ancak bilinc;altmda kalan sehvet duygusu gibi
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biyo-psikolojik ya da sosyo-psikolojik duygularm uyanrnasr, bilinc; ustune
91kmas1ylameydana geliyor. Boyle olunca her sanat eseri deger kurammda
s1ralad191m1z, duygulardan birini asuayan degil, bilinyaltmda ya§ayan torlO
duygulan canlanouan, bilinc; ustune cikartan bir teknik demektir." Sanat bu
anlamda yarat1c1hg1 etkileyen bir faktor olrnaktadir.
Yarat1c1hk ve Egitim: Yarat1c1hg1 etkileyen faktorler arasmda belki de
en onemlisi egitimdir. Egitim dOzeyi artnkca, varancmk dOzeyi de artmahdtr.
Okul; aklm ve mannqm egemenligini g09lendirerek bilinmezi, ozgOn olam
ayiklamahdtr. Buna karsm, bireyin yarat1c1hka91smdan basan 9izgisi okul
yagmda dO§ebilmektedir. Sungur'a gore egitim programlan, egitim araclan ile
peki§tirilerek sol beyni kosunavan bir ayg1ta donO§mektedir. Buna gore, fazla
egitilmi§ insanlar daha az yarat1c1 olurlar. <;onkO ya§amlan boyunca yamlma
ve ba§ans1zhgm tehlikelerini ogrenirler. Arasnrma ve yaratrcihkta yuzlerce
kez yanilma ve bir kez basan bulunmaktadtr (Sungur,1997).
Egitim sistemimizde, yarat1c11tgm geli§tirilmesine yonelik cabalar yer
almasma kar§thk, ogretmen merkezli bir sistemin var oimast yarat1c11tgm
geli§mesine bir engel olu§turmaktad1r. Derslerde hayal goconon kullanimma
yonelik

konular

i§lenmeli, ogrenciler

hayal

etmeye

ve

dO§Onmeye

yonlendirilmelidir. Unutulmamahd1rki, toplumlar ancak yaratict beyinlerle bir
hedefe varabilmektedir. Ogrencilerin ortaya atnklan her dO§Oncenin cok
degerli oldugunun ve sonuc ne olursa bu fikirleri uygulamaya koymalan ic;in
en azmdan cesaretlendirmelerinin oneml bOyOktOr.
GOnOmOzdeorgOtler 9ah§anlanmn yarat1c1hg1m geli§tiren c;alt§malara
yonelmi§tir.

Bu nedenle i§letmeler yarat1c11tga onem vermekte ve

c;alt§anlannda yarattc1hg1

ve yarattci dO§Onmeyi geli§tirme konusunda

egitimler vererek yeni yontemler geli§tirmeye 9abalamaktad1rlar.

2.11. Yarat1c1hg1 Gelittirme Teknikleri
Egitimin en onemli amaclarmdan biri sosyal yonden yararh kavram ve
tutumlar olu§turma olmakla beraber, ogrenciden gerc;ekle§tirmesi istenen

35

nihai hedef yaratic11tkt1r. Ogrenci yarat1c11tgm1 engelleyici veya tesvik edici
cevresel kosuilar bOyOk olcude ogretmen tarafmdan etkilenmektedir (Alkan,
1992).
21. yOzy1lda bireyin 90k yonlO geli§iminde "ogrenmeyi ogretmek" kilit
kavram olarak karsuruza 91kmaktadtr(GOrkan, 2001). Armstrong' un belirttigi
'gibi, ogrencilerin ileride hat,rlayacaklan, tek §6Y, bi.iyOk bir olasthkla,
ogretmenlerinin kafalanna yOkledikleri bilgiler degil, onlara dO§Onmeyi,
ele§tirmeyi, problem cozrneyi, ogrenmeyi ogretip ogretmedikleri olacaktir
(Armstrong, 1994). Anet (1994) Armstrong ile ayru gorO§O savunup,
ogrencilerde yarat1c11tgm olu§abilmesi icln ogretmenlerin ogrencilere bilgiyi
bulma yollannt ogretmeleri gerektigini belirtmektedir.
Alkan

ve

arkadaslanna

(1995)

gore

yap1c1-yaratlc1

ogrenmeyi

desteklemek ic;in §U noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

• Bir konuyla ilgili coklu bakis acrlanm saglamak,
• Bilgilerin birden fazla (coklu) bicirnlerde sunumuna olanak vermek,

+

Bilginin ve anlamm ogrenci tarafmdan yaptlandmlmasma yoneuk
etkinlikleri saglamak,

+
+
+
+

Baglama ve ic;erigebag,mlt bilgi yap1land1rmay1 desteklemek,
Ogrenmeyi ger9ek9i ve ilgili baglamlarda butunlestirmek,
Ogrencinin yansrtmacr etkinlikleri kullanmasmt saglamak,
Onceden belirlenmi§ ogretim dongoso yerine, gerc;ek dOnyaya ait
durumlara dayalt ogrenme ortamlan saglamak,

+

Ortaklasa etkinlikleri destekleyerek, i$birligi ve ileti§imi artnrrnak,

• Ogrencinin

kendi

ogrenmesi

Ozerinde

daha

cok

sorumluluk

annasrru saglamak Ozereogrenci denetimini desteklemek,

+

Ogrenme sOrecine ogrencinin etken kanhrmm ve kendini ifade

edebilmesini saglamak,

+
+

Ogrenme ile toplumsal deneyimleri bOtOnle§tirmek,
Ogrencilerin ogrenmeyi ogrenme, etkili dusunme, sorun cozme,

uslamlama, oz denetim gibi becer.ilerini geli§tirecek olanaklar yaratmak,
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• Ogrenciler

arasi

yansma

yerine

toplumsal

antasmave

dayah

bilgi yap1landirmay1 desteklemek,
• Qoklu bicimlerde bilgi sunumunu ve bunlara erisimi desteklemek uzere
etkile~imli teknolojilerin kullammma agirhk vermek,
• Rastlant,sal, ogrenmeyi desteklemek
• Ogrencinin ogrenme sOrecindeyapt1g1 hatalardan yararlanmak,
• 'rumevenmcr (ke§fetmeye dayah) etkinlikler kullanmak,
• Gerektiginde tomdengelimci (dogrudan) ogretimden de yararlanmak,
•

Ogrencinin ilgi, gereksinim, i9ten gelen gOdOlenme ve dikkatini

saglayacak

9ekicilikte

ve

ilgim;likte

deneyimleri

saglamak

§eklinde

srralanabilir.
Ogrenci

yarat1c1hgtn1

geli§tirmede belki

de

en

onernli

nokta

ogrencilerin bilgiyi nasil bir ogrenme ortammda ve hangi ogrenme
ya§ant1lanyla kazamp yeni bilgilere nasil transfer ettikleridir. A§a91da
yarat1c1hg1

90k daha

fazla

geli§tirmeye

yarayan

ogretim

teknikleri

a91klanmaya98h§tlm1§ttr.
2.11.1. Beyin F1rtmas1
Alex

Osborne tarafmdan

1930'1u

y1llarda

geleneksel

i§

egitimi

konferanslanna tepki olarak geli§tirilmi!jtir. 1953 y1lmda. yazd1g1 "Applied
Imagination"

adh

kitabmda

da

teknigin

kurallanm

olu§turmu§tur

(Sungur,1997). Beyin nrtmasi tekniginin 'THINK THANKS", YARATICI
PROBLEM <;OZME VE DACUM (desing curriculum) adi altmda uygulam§
bicirnleri de vardrr. Bu teknikte; benzerinden yararlanma, dO§Once ili§kisi
kurma ve zarardan yarar Oretme gibi cozurn yollan da kullamlabilir (Sonmez,
1999).
Beyin f1rtmas1 §Oyle tamrntamr: Qok sayida fikri, bir grup insandan, krsa
surede elde etme teknigidir (Rawlinson, 1995). Rawlinson'un tammmda beyin
nrtmasr ile ilgili dikkat ceken ozellikler, "cok sayida fikir'', "bir gurup insan" ve
"ktsa sure" dir. Burada Ozerinde durulmasi gereken nokta bir 90k sayida
fikirdir, iyi fikir degil, "9ok fikir", tartistlan fikirler ileride 90k iyi fikirlere
donusurn sa{)lamaktadtr. Ogretim kademesinde ise ogrencilerden ahnan 90k
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eavrda fikir onlann dO§Onmelerini saglayacak, dogruyu ve yeniyi bulmalanna
zemin haz1rlayacakt1r.
Beyin nrtmasr, bir konuya cozum getirmek,

karar vermek ve hayal

yoluyla dusunce ve fikir Oretmek lcln kultanuan yaranci bir tekniktir. Buna
"Bulu§ F1rtmas1" da denilmektedir.

Ozden (2000)' in aktanrmyla

Osborn'a

gore beyin firtmasr, bir probleme c;ozom getirmek ve c;e§itli konularda fikir ve
dO§Once Oretmek ic;in kultarnlan bir ogretim teknigidir. Say1lan bes ile on iki
ki§i

arasmda

degi§en

gruplann

spontan

sekilde

tart1§malan

seklinde

gerc;ekle§ir. Fikirler iyi-koto, dogru-yanh§ yarg1lamasmdan ba91ms1z olarak
Oretilir. Bir ogrencinin fikrinin diger ogrencide baska fikirler c;agn§tirabilecegi

varsavuarak cok sayida fikrin ortaya atrlmasi esast1r. Yani, fikrin niteliginden
cok niceligi onemlidir.
Beyin fntmasmda,

once problem secilir. Problemin soru seklinde ifade

edilmesi dO§Onmeyi kamcuar. Gruplar olusturulur.

Her grubun baskaru ve

notu tutan ki§i belirlenir. Grup baskaru problem hakkmda olumlu bir ifade ile
konuya girer. Daha sonra diger ogrenciler o konuda akrllanna gelen tom
dO§Onceleri siratar. Not tutan ogrenci bOtOn fikirleri kaydeder.
Gerekirse ogretmen gruplara yardirn eder. Oturum bitmeden, son bir
dakika veya belli bir sore tarurur. Arkasindan.
degerlendirmesini

grup ortaya cikan fikirlerin

yapar. Her fikrin avantaj ve dezavantajlan

goz onunde

bulundurularak liste onern sirasma gore kOc;OltOIOr. Sonunda gruplar fikirlerini
simfta ogretmenin liderliginde tartisir.
Demirel

(2000),

beyin

ftrtmasi

tekniginin

ozelliklerini

§U

sekilde

srraiarrustrr:
1. Toplantmm amaci ya da sorunun ne oldugu belirtilmeli,
2. Zaman smm belirlenmeli,

bu sore ic;inde herkesin katki getirmesi

istenmeli, ancak ele§tiriler ic;in zaman aynlmasi istenmeli,
3. rarnsme suresi bitince soylenenler analiz edilmeli, degerlendirilmesi
ve yeniden orgOtlenmesi yap1lmah,
4. Toplantt

sonunda

verilmelidir.

tarnsmatara

devam edilip edilmeyecegine

karar
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Beyin

nrtmast

tekniginin

yararlan

a§ag1daki §ekilde

siralanabilir

(Ozden, 2000);
•

Etkili bir yaratrct problem c;ozme teknigidir.

•

Tum ogrenciler kattlabilir.

•

Krsa zamanda cok fikir ve dusunce Oretilir.

•

Hi<;bir arac;-gerec; gerektirmez.

•

Fikirler yarg1lanamayacag1 ic;in tartisma c;1kmaz.

•

Ogrenciler ic;in motive edicidir.

•

Ogrencilerin farkh gorO§leri kabul etmelerine yardunci olur.

2.11.2.Yarat1c1 Drama Teknigi
Egitimde drama anlay1§1 19. yOzy1hn ba§lannda gOndeme gelen bireyin
ki§ilik

geli§imine

etken

olan,

onu

edilgen

durumdan

kurtaran

onemli

egitimsel, 'ileti§imsel bir amac ve aracnr (Arfut, 2002).
Drama sozcOgO bugOnkO anlamma yakm bic;imde Yunanca drarnenon
daki "seyirlik olarak benzetme" olgusuna dayahdtr ve eylem anlarmm tasrr.
Egitsel yaranct drama yontemi, cocuk oyunlanndan ve benzer etkinliklerden
yola 91k1larak gozlem yapma, dogac;lama, rol oynama, dramatizasyon
tiyatro ya da drama tekniklerinden

yararlamlarak

gibi

bir grup c;ah§mas1 ic;inde,

c;e§itli yasam durumlanm camlandirma, olaylan yeniden yarat1p irdeleme, bu
yasarn durumlanndan

bilgilenme ve ogrenmeye gec;me c;ah§malandir (hhan,

1999).
Yeretsc! drama; onceden

yaz1lm1§

hazir

bir

metin

olmakstzm,

katthmc1lann kendi yaranct bulustan, ozgOn dO§Onceleri, oznel anuan ve
bilgilerine

dayanarak

olu§turduklan

eylem

durumlan

ve

dogac;lama

canland1rmalandir (San, 1998).
Ogrenci yarat1c1hgm1 geli§tirme konusunda bOyOk onem tasryan yaratrci
drama

c;all§malan,

orgon

egitimin

dersler

ic;in bir ogretim yonteml

her basamagmda,

yaygm

egitimde,

olarak yaygmhk kazanmaktadir.Yarat1c1
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drama ile ilgili olarak, derslerde
duzeyde

uygun

kosuilar

ya da konu alanlannda

saglanmas1

durumunda

bilinmesidir. Yaranci drama etkinliklerine
9ah§maya

hazir

kendilerinde

olmalan,

kendilerini

ve hemen her

kullamlabileceginin

katrlanlann, en basta grup i<;i bir
rahat ve guvenli

duyumsamalan,

yeni ve degi§ik yonler ke§fetmeye haz1rhkh oimas: gereklidir

(Ostondag,2001).
Ad1guzel' e (2002) gore yarat1c1 drama ozellikleri, 90k yonlO i§levselligi
nedeniyle smif d1§tndaki arnaclara uygun her torlO ortamlarda ya§ant1lara
dayah ogrenmeyi

ger9ekle§tirmede

etkili bir yontem

ve disiplin

olarak

karsirmza 91kmaktad1r. <;ocuklann, ergenlerin ve gen<;lerin ger<;ek dunya ile
kurgusal dOnya arasmda gidip gelmelerini saglamakta boylece zengin bir i<;

ounvamn geli§imine olanak vermektedir.
Dramatizasyona

ba§lamadan

once

cocuklara

oykO veya

hikaye

sunulmahdrr. Ornegin hikaye anlat,mmda hangi metot kullanihrsa kullamlsm,
ozerinde

durulrnast

karakterlerin

gereken

nokta,

9ocugun

birbiriyle etkile§imini anlamasrdu.

hikayedeki

hareketi

Oramatizasyona

ve

ba§larken

"kimsenin daha once duymad191 bir hikaye yapacag1z" §eklinde bir a91klama
yapmak i§leri kolayla§tmr. Bazen hikaye kuklalarla da canlandmlabilir.

Kukla

oynatma hem 90k eglenceli hem de 90k yonlO bir egitim aracidrr. Hayal
gOcOnO

kunanmay:

saglar,

dinleme

ve

ileti§im

becerilerini

geli§tirir,

9ocuklann bastird191 bazi rahatsiz edici duygulann ortaya 91kmasma yardim
eder. Yaratict drama etkinliklerinde

cocuk kukla oynat,rken istemese bile

konusur. <;ekingen olan veya dilde zay1fl191 olan 9ocuklar kuklay1 bir kalkan
gibi kullantrlar. Kuklalarla hikaye anlatma veya oynama sadece eglenceli bir
olay degildir, ayrn zamanda bir egitim aracrdir (Artut,2002).
<;ocuklar, kendilerine

ozgO , yapmac,k,

suni olmayan.ozgOn dunyast

olan ozel bir varhkt1r.Drama onlar i<;in son derece ozgur hareket etmelerine
olanak

saglayandogal

bir

ortamd1r.Drama

geli§tirici. uyanc, .artistik. yarat1c1ki§ilik
faktordur.Onlardan

onlann

kazandiran

bir tiyatrocu,mOzisyen,dans91,ressam

hayal
gO<;lerini
bir
onemli
gibi davranmalan

ve yetenekli olmalan konusunda beklenti i<;ine girmek dogru degildir.
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Orama
c;ocuklann

etkinliginde
kisisel

,bir

olarak

yeti§kinin
ger<;egi

standartlanm

hissetmeleriyle

zorlamakstztn,
ili§kili

oldugu

zaman.c;ocuklann imgesel gO<;lerininzenginle§tirilmesinde onemli bir anlam
tasrrnaktadir. Roi yapma, oyunla§ttrma c;ocuklann duygulanm a91klamasma
yardtm eder. Kuklalann kullamm1. yaratrci hareket.drama ve dil geli§imi lcin
onemli olanaktar saglar (Mayesky,1995)
Okul ortammda drama, okuloncesinin son donemlerinde ba§layarak
ortaogretimi de kapsar. Yeti§kinlik doneminde de degi§kenlikler gostererek
egitimin son derece onemli bir parcaerrn olusturan surectir.
Oramanm Yararlan:
•

<;ocugun dunyasi geni§ledik<;ecanland1rd191 roller artar.

•

<;ocugun zihninde yeni kavramlann say1s1 artar. Kavram zenginligi.
dO§Oncezenginligini beraberinde getirir.

•

<;ocuk, dO§OnOr, soru sorar, yamtlar bulur, deneyler yapar.

•

<;ocuk. kavram geli§imi i<;in gerekti olan dil becerilerini geli§tirir ve
<;ocugun bilissel geli§imine katkida bulunur.

•

<;ocuk, kendi duzeyine uygun rolleri tekrarlayarak sosyal ortamisk
konumunu benimser ve sosyallesir.

•

<;ocuk diger sosyal ro11eri canland1rarak kendisini ba§kalannm yerine

•

koymay, dener.
<;ocuk. oyunlardaki

•

bi<;imlendirmeyeyonelir.
<;ocuk. yeni arkadaslar edinmeyi, toplumsal becerilerini geli§tirmeyi,

rolleri

toplum

kurallarma

uygun

olarak

ya§ttlarma uyum saglamayt ogrenir.
•

<;ocuk, bazt ger<;ekleri oyun sirasmda ogrenir. <;aba harcamay1
gucunden yararlanmayt ba§lad191 i§1 bitirmeyi ve bundan zevk almay,
ogrenir. Kabullenmekte gO<;IOk <;ektigi kurallan oyun sirasmda

•

benimser.
<;ocuk, ben ve baskasi kavrarmru ogrenir. I§ birligi, paylasma,
yard1mla§ma,yenme ve yenilmeyi ya§ayarak ogrenir.

•

<;ocuk, ileti§im kurmay1, derdini anlatmay1, duygu ve dO§Oncelerini
ifade etmeyi ogrenir.
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•

<;ocuk, oyunfannda

ya§ad191 olaylan benimser,

dener, takdir eder,

tekrarlar, grup oyunlannda daha iyiyi, gozeli basarmayi amaclar.
•

<;ocuk, arkadaslan ve zengin arac-qerec kullamrm ile kaslanm hareket
ettiren yeni yontemleri bulur, dener ve bedeni 90k yonlO geli§ir.

•

<;ocugun 1lgi ve yetenekleri daha iyi belirlenir. Yetiskinlere bu konuda
onemii ip uclan verir.

•

Ders konulanm

ogrenmede

girdigi drama etkinlikferinden

yararlamr

Crawford

edilen

(Artut,2002).

2.11.3. Nitelik S1ralama
Ozden'in
yaranci

(2000) aktanrmyla,

egitim

tekniginde

bir

e§yanm

tarafmdan

nitelikleri

dizayn

ve

geli§tirilmesi

bu
icin

gerekenler srratamr.
Nitelik

siralamada

karakteristiklerini
yollarm1

ogrenci

bir

problemin

veya

objenin

temel

bir sotunda siratar ve objenin her bir ozelligini geli§tirmenin

dO§OnOr.

Orneqin,

okul

siralanrun

nasil

daha

kullam§h

getirilebilecegi §eklindeki bir problemi cozrnek i9in once siranm tom ozellikleri
bir sutunda sualamr. Bu liste siramn bOyOklOgO, yOksekligi, eni, boyu, rengi,
kitap koyma yerlerinin bOyOklOgO kullamlan materyalin ozellikleri gibi bilgileri
icerir. ikinci sutunda

her bir nitelige ili§kin geli§tirici ve iyile§tirici fikirler

siralarur. Bu esnada yeni kombinasyonlar,

srranm mevcut seklini degi§tiren

fikirlerde Oretilir.

Nitelik srralamarun yararlan (Ozden, 2000);
}.,, Ogrencilerde dO§Onme yeteneginin geli§mesine yardunci olur.
}.,, Konulan bir bOtOn halinde gormeye yarar.
}.,, Olaylan ve konulan tOmdengelim yontemi ile srraiarlar.
}.,,

Aktif kanum saqlarur.

}.,, Her

problemin

birden

90k 9ozom

tarafmdan qorulrnesini saglar.

yolu

olabileceginin

ogrenciler
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2.11.4. Sinektik (Benzetme)
Birbiri ile ilgisiz parcalan bir araya getirme i§lemidir. (Peat, 2002)
Benzetme teknigi, farkh ve goronurde ilgisiz elemanlan, sistemli bicimde bir
araya getirmeye dayarnr. Bu teknik benzetme ve mecazlan kullamr. Teknik,

1944 y1lmda Gordon' un grup ve bireysel yarat1c1llk 9ah§malanndan
dogmu§tur.
Gordon' a gore, geleneksel yarat1c1hk anlayisr, turnuyle seckinci yap1da
geli§mi§tir. Kavram, esin ve deha olarak srrurlarur ve sadece dogu§tan geldigi
varsayihr. Oysa yaraucrbk, akil d1§1 ve heyecansal ogelerin akrlci ve zihinsel
olanlardan daha onernli oldugu bir surectir. Eger yaratic,hk yetenegi
geli§tirilmek isteniyorsa once bu elemanlar anla§ilmaya 9ah§1lmahd1r.
Sorunlann 9ogunu kendileri ile 90k yakm otdugumuz icin cozemeyiz.
Klasik bir anlatunla aga9 yozunden ormaru goremeyiz. Bu kosullar altmda,
uygun bir mecaz ve benzetme gerekli uzakhg1bize tasiyarak yarat1c1 cozurne
varmam1z1saglar. Egitim program1, bireylerin benzetme teknigine ili§kin gizil
gu9lerini arastrrmayt

ama9lad191 i9in ogrenciler geni§ 6l9ekli bir okuma

etkinligi ile i§e baslarlar. Okuma konulan genellikle fen bilimleri, ke§ifler ve
buluslar gibj yarat1c1hkve buiusun gerekli oldugu temel yasam alantanna
ili§kindir. Mecaz ve benzetmeler kullamlarak yeni oneriler yap1lmakta ve yeni
bir takrrn olaylar ke§fedilmektedir (Sungur, 1998).
Ozden'e (2000) gore Sinektik' in genel olarak fikirleri baska ortamlara
dayandirrna Ozerine kurulu 09 yontemi vardrr.

•

Dogrudan analoji

•

Ki§isel analoji

•

F antazik analoji

Dogrudan Analoji; Bu yontemde ogrenciden, sorunu tabiattaki canlllann
9ozdOgOnebenzer bir sekilde 9ozmesi istenir. Ogrenci sorulara; bir hayvan,
kus, bocek. v.b. nin benzer durumda ne yapt1klanm esas alarak, 9ozum
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getirmeye

9ah§1r.

Ornegin;

usumemek

icin

hayvanlann

ne

yapt191

incelenerek, nasu steak kahnabilecegine ili§kin oneriler Oretilir. Aym §ekilde,
karanllkta goren bir aracm geli§tirilmesi icin yarasanm gece nasrl uc;tugunun
bilgisi tart1§1labilir.
Ki§isel Analoji: Bu yontemde ogrenciden kendisini bir e§ya ya da baska
bir canhmn yerine koymas, istenir. Ozellikle ilkogretim c;ocuklan icln s1kllkla
kullamlan bu yontemde c;ocuklardan kendilerini bir e§yanm yerine koymalan
istenmektedir. <;ocuklardan kendilerini bir kopegin yerine koymalan, bir
kelebek gibi ucrnalan, ormanda bir aga<; olmalan veya bir saatin yelkovam
oJmalan istenerek yarat1c1hk gOc;leri harekete ge9irilmektedir.
Fantazik Analoji: Bir c;e§it arzu ve temenniler listesi 91karmakt1r.
Ogrencilerden insanlann yemeden, i9meden ya§ayabilmesi, istedigi yere
istedigi 'anda ula§abilmesi, u9abilmesi, gozleri ile i§ yapma gocono elde
etmesi v.b. arzulanm siralamalan istenir. Amac: imaginasyonu g09lendirmek
ve hayal gocono kullandirmakt1r. c;onkO hayal goco en yogun bir sekilde
ilkogretim 9agmda bulunan 9ocuklarda gorOlmektedir (George, 2002).
Sinektigin faydalan ise, olgularm betimlenmesinde ve ogrencilerin hayal
g09lerinin artmlmas, olarak ozetlenebilir.

2.11.5. Karakteristik Ozelliklerin S1ralanmas1 Yontemi

Bu yarat1c1hk tekniginin elle tutulur nesneler soz konusu oldugunda
uygulanmas1,fikirler soz konusu oldugunda uygulanmasmdan daha kolayd1r.
Ele alman nesnenin karakteristik ozellikleri tammlanarak kaydedilmelidir.
Daha sonra bu ozelliklerin degi§tirilmeye ne kadar uygun oldugu a91smdan
ele ahnmah ve degerlendirilmelidir (Rawlinson , 2000).
Bu teknigin amaci: kullamh§ arnaci dogrultusunda herhangi bir iyile§tirici
degi§iklik yap1hp- yap1lamayacag1mtespit etmektir. Karakteristik ozelliklerin
srralanrnast yonteminin kullamlabilecegi bi9imlerden bir digeri de, tek bir

karakteristik ozelligi ele ahmp bunun baska uygulamalan olup olamayacagma
bakmakt1r.
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2.11.6.Birlettirme Teknigi
Bu yontemde farkh nesneler ya da fikirler ele ahnmaktad1r. Eger
birle§tirilseydi, nasil bir yeni cislm veya fikir ortaya (i1kard1 sorusuna yamt
aranmaktadir. iki ya da daha fazla birbirinden farkh urnn veya fikir ele ahrup
birle§tirilerek, ba§lang1¢akilerden farkh ve tamamen yeni bir nrun veya fikir
ortaya konabilmektedir (Rawlinson,1995). Omek olarak, buqun yaygm olarak
kullamlan ve oturanlann rahat bir blcirnde not almasma olanak vermek i9in
kol dayama yeri §eklindeki bir 9ubuga ku(iOk bir masayi andiran platformun
monte edilmi§ oldugu iskemleler, bu yakla§1mmurunudur.

2.11.7. Morfolojik Analiz Yontemi
Morfolojik analiz yontemi de karakteristik ozelliklerin siralanmas1
yontemine benzemektedir. Bu teknigi 1960'11 y1llann ortalannda ilk defa
geli§tiren Fritz Zwicky'dir ancak o tarihten gunumuze pek 90k degi§iklige ve
geli§meye ugram1§tlr (Jay, 2000). Bu teknigi kullanarak, bir sorunun i9indeki
bOton muhtemel degi§kenler ele ahnmakta ve bunlan yeni ve degi§ik
§ekiUerde bir araya getirmenin yollan aranmaktad,r. Bu i§lemden sonra
ortaya cikan yeni uygulama olanaklannm baz1lan, zaten

yaprlrrus

§eyler,bir

olmayan

kisrrn,

gen;ekle§tirilmesi

mumkun

kombinasyonlar, bir kisrm ise tamamen yeni ve uzerinde yah§ilrnaya deger
fikirler olabilmektedir
Bu yontem uygulanan bir 9ah§mada, degi§kenlerin ana ba§hklar altmda
liste seklinde duzenlenmesi kolayhk saglayacak, serit halinde cuzemenen bu
Hsteler sayesinde, ana ba§hklar altmda yan yana siralanmasryla yeni
kombinasyonlar ortaya 91kabilecektir.Ba§ka bir yontern de, degi§kenlerin ana
ba§hklara gore farkh renkter tastyan kartlara yaz1larak kan§tmlmas1
olabilmektedir. Bu §ekilde her renkten bir kart almarak yeni kombinasyonlar
kolayhkla ortaya 91kanlabilmektedir.
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2.11.8. Yaratac1 oo,onme ve PO $ifreli sozci.ik Teknigi
Fikirlerin degerlendirilmesi ve
sonucu,

"analiz"

ve

"yarg1"

olu§turulmasmda analitik yakla§tm

ogeleri

ic;erdiginden ancak

iki

§ekilde

sonuc;lanabilmektedir. Ortaya atrlan fikir ya kabul ya da reddedilir. Bu
durumda, ozellikle de yeni ve farkh fikirler soz konusu oldugunda, 90gunlukla
red edilme egilimi gostermektedir.
Yaranci ousunme. geni§ bir yelpazede fikirler ne kadar ucuk olursa
olsun butun dO§Oncelerin payla§1lmasm1 amac;layan bir yontemdir.137 Bu
yontem

sayesinde, erken yarg1lamay1

engellemek

icin, kolay kabul

gormeyecegi dO§OnOlen fikirlerin onOnde §ifreli bir sozcuk "PO" kullamlarak,
dinleyicileri gelen fikre hazrrlamak ve hemen yarg1da bulunmamalan icin
uyarmak mOmkOn olabilmektedir. Edward De Bono tarafmdan ortaya anlan
bu teknik, bir anlamda beyin nrnnasuun "degerlendirmenin ertelenmesi"
ilkesiyle paralellik gostermektedir (Bono, 1973) Boyle bir §ifreli sozcuk,
c;ah§malarzor bir asarnaya ya da nkanma noktasma geldiginde, bir c;1k1§ yolu
bulmak ic;in de kullamlabilmektedir. Tum fikirlerin yarg1lanmadan ortaya

atnmasma olanak veren bu yontem, yepyeni dO§Oncelerin de ortaya
konmasma imkan verebilmektedir.
Po tekniginin arnact problem cozrne degil fikir Oretmektir. Po teknigi
ah§1lm1§ kavramlann drsma c;1kmak isteyen, fikirlerle oynamak isteyenler ic;in
faydah bir tekniktir. Ki§ilerin farkh dO§Onme guc;lerini degi§ik yollarla uyanp
esnetmeye yoneliktir. Adrrntan degi§tirmek heyecan verebilir ve farkh
dO§Onme pratigi yapmanm da ideal yoludur. Po'ya tamamen gerc;ek olmayan
bir dilek ya da herhangi dO§Once ile ba§lanabilir. Ornegin okullarda kurallar,
duvarlar, statuler olmayabilirdi, futbol kare bir alanda dort yonde, dort tak1mla
topu ele gec;irmeye c;ahi;;arak oynanabilirdi, otomobiller stop lambalan ile
kontrol edilebilirdi ya da alarmll saatler c;all§mayabilirdi.
Po hayal gocono canland1rmaya basit bir §ekilde yardimci olur. Beyin
frrtmast kurallan uygulamr ve fikirler yOrOtOldOgOnde yarg1lama yap1lmaz.
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Po'da diger tekniklerden farkh olarak ozel bir hedef olmad1gm1 unutmamak
gerekir. Yeti§kinler Po ile dO§OnOrken cocuklara oranla gu910k cekerler 90nkO
gocuklar zaten sik sik bu dasunme tarzrru kullanmaktad1rlar (Yarancr
Problem <;ozme,2003).

2.11.9. Kontrol Listeleri Yontemi
Komplike bir problemin 9ozOmOnde,problemin her a91dan ele ahnd19m1
kontrol etmenin en iyi yolu bir kontrol listesi olu§turmakt1r.Bu teknikle yap1lan
fikir olu§turma 9ah§malannda, dO§Oncelerin kolayhkla Oretilebilmesi ve
Oretilenlerin unutulmamas1 arnacryla listeler olu§turulmaktadir (Jay,2000).
Liste tamamtand1ktan sonra eger hala bir yazom gorOlemiyorsa en azmdan
problemi netle§tirmekte fayda saglanmt§ olacak ve diger tekniklerden yardim
ahnarak c;ozom saglanabilecektir.
Bu yonternde en yaygm olarak kullamlan listelerden biri, Alex Osborn
tarafmdan geli§tirilen "genelle§tirilmi§ liste"dir ve a§a91daki sorulara cevap
ararur (Rawlinson, 1995).
o Baska amac;larlakullamlabilir mi?
o

Uyarlanmaya uygun mu?

o

Geli§tirilebilir mi?

BOyOtOlebilir/KOc;OltOlebilir mi?
o Verine baska bir §ey ya da kendisi baska bir seyln yerine

0

konulabilir mi?
o

Yeniden dOzenlenebilir mi?

o T ersine c;evrilebilirmi?
o

T ersine i§letilebilir mi?

o

Baska §eylerle birle§tirilebilir mi?

Bu kontrol listesi fikir ya da nesneterin ne ol90de i§e yarar olduklanm
kontrol etmek i9i kullamlabilir ve bu yontemle yeni fikirler elde edilip
geli§tirilebilir (Rawlinson, 1995). Bu yonterne ornek olarak, bir sodah ic;ecekler
§irketinin reklam ic;in normalden 90k daha bOyOk bir gazoz §i§esi ac;acag,
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Oretmesini gosterebiliriz. Bu bOyOtOlmO§ ac;acagm ozerinde c;e§itli slogan ve
de basiu olmast baska amac;lar ic;in de kullamlabilmesini

ic;ki tariflerinin
gostermi§tir.

2.11.10. Etrafhca oo,onme Teknigi
Erafhca

dusunrne

bir

problem

ozerinde

yonelebilmek, farkh alg1lay1~lan deneyebilmektir.
anlamda kullamlabilmektedir

Spesifik:

c;ah§1rken

yan

taraflara

Etrafhca dO§Onme teknigi iki

(De Bono, 2003 ).

Genel kavramlan ve alg1lay1§lan degi§tirmede kullamlan bir

grup sistematik tekniktir.

Genel:

Tek bir yakla§1m1 izlemek yerine c;e§itli yakla§1m ve ihtimalleri

ke§fedebilmektir.
Etrafl1ca

dO§Onme teknigi,

c;ozOmO

zor

olan

bir

probleme

ah§1lagelmemi§ yonternlerle ya da analitik ousunme ile olsa muhtemelen goz
ardi edilebilecek ogeler-yard1m1yla cozurn arayan bir dusunme seklidir,
Dr. Edward de Bono dO§Onceyi iki metotla ifade etmektedir(De

Bono,

1975 ). Birini mantik c;erc;evesinde olan "dO§ey dO§Onme" yani geleneksel
tarihi metoda olarak da adlandmr. Digerini ise "etrafhca dO§Onme" yani aslkar
bir dizi dO§Onceyi dag1tarak c;ozume baska bir acrdan ulasma olarak tammlar.
Yeni geli§en fikirler caba harcanarak

veya sans eseri elde edilmek

zorunda degildir. De Bono'nun etrafhca dusunme metodu ile acik, sistematik
bir

yontern

kullamlarak

yarat1c1

dO§Onme saglanabilmektedir.

Yaratrcr

dusunme kalltsal bir yetenek degil ogrenilebilen bir beceridir. insanlann dogal
yeteneklerine
geli§tirmekte,

goc;

katarak

onlan

guc;lendirmekte,

yarat1c1hklanm

bu sekilde Oretim ve kazancin artmasma neden olmaktad1r.

GOnumuzde daha iyi kalite ve daha iyi hizmet sunmak gereklidir ama yeterli
degildir.

Yaratrcihk

ve

yenilikler

uzun

sureli

yakalanmasmda tek lokomotif olarak gorOlmektedir.

global

bir

basanrun
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Advanced Practical Thinking Training lnc.'e gore; Etrafhca dO§Cmme
yontemleri a!}a91daki gibi uygulanabilir:
•

Altematifler: Genel kavramlann yeni fikirlerin olusurnunda ba§langic;

olu$turmalan ve bunlann nasrl kullanilabilecegidir. Bazen acik alternatifler
bile gorulememektedir.
• Odaklanma: D0$0ncenin odak noktasmm nasil ve ne zaman
degi§tirilecegidir. Odak noktasmrn tammlanmas, ve ona sadik kalmayi
ogrenmek gerekmektedir.
• Sorgulama: Geleneksel dO§Once $ekillerinden ve sm1rlamalanndan
uzakla§abilme. Sorgulamada o an Oretilen dO§Oncenin her zaman en iyi
dusunce olmad191 d0$0n01erekhareket edilir.
Rastgele giri§: Yeni fikirlere meydan verebilmek ic;in konuyla ilgisi olmayan
girdilerden faydalamhr.
• Kt$k1rtma ve Hareket: Yaratrci ifadeleri kt$k1rtmak ve bunlan yeni
fikirlerin olusurnunda kullanmak.
• Orun Toplama: Yaratrcr dt§avurumu zapdetme. Yaratict dO§Onme
seansmm ardmdan yatmz uygulanabilir gorOnen belirli ve acik fikirler not
edilir.
•

Fikirlerin

Degerlendirilmesi:

Fikirlerin

nasil

degerlendirilip

geli§tirilebilecegi ve i§letmede nasil uygulanabilir k11tnabilecegi tespit edilir.
Etraf11ca dusunme tekniginin uygulanmas, ile ilgili olarak, yukanda da
a91kland191 gibi bir 90k yontem one sOrOlmO§tor. Bu yontemlerin bir 9ogunun
farkh insanlar ve kOltOrler ic;in sistematik ve efektif olarak 9ah$abildigi
gorOlmO§tOr. Bu yontemlerin 9all$abilirligi konusunda §Ophe yoktur. Eger bir
yontem yah§mtyorsa §U olasihklar gec;erli olabilir (De Bono ,2003)
•

Y ontem sadece bu belirli kosulda i§lememektedir. Bu beklenen bir
durumdur 90nkO her yontem her kosulda i§leyecek diye bir kural

•

yoktur.
Yonternin gOvenilirligi i9in daha fazla pratik gereksinimi duyulabilir.
Bu deneyimden gelmektedir.

•

vontemde takthp kalman bir nokta olabilir.
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Esasmda, yontemler yaratic1 surec ic;in son derece temel ve gereklidir
oyle ki eger yontem gerektigi gibi kullamlamazsa yarat1c1 olunrnast soz
konusu degildir. Bununla birlikte, yontemlerin istenen dogrultuda 9ah§mas1
ic;in bir caba gosterilmesi onern ta§1maktad1r.T1pk1 bisiklet surrnek gibi
gerekli

kavramay1 yakalaymcaya

kadar

ba§lang19 a§amas1 oldukc;a

zorlay1c1d1r.

2.11.11.Meditasyon Teknigi
Yonetirn stresinden zaman zaman annmak ihtiyac1 duyuldugunda
ba§vurulabilecek bir tekniktir. Hem konsantrasyon arnrmeva hem de
sakinle§meye ve sorunlan farkh a91lardan ele almaya fayda saglamaktad1r.
GOnOmOzdemeditasyonun etkin yonetim ve i§letme ic;in onerni ke§fedilmi§tir.
Bir cok i§letme yoneticisi ic;in meditasyon teknigi c;ah§anlann etkinligini ve
i§letme ic;i Oretimini arnran bir etken olarak gorOlmekte ve bu sebeple
c;ah§anlararasmda uygulanmas1desteklenmektedir.
Ara§tlrmalar i§letme ic;inde uygulanan meditasyon teknigi ile isletme
basaneuun

artt1gm1

gostermektedir.

c;ah§anlann i§

tatmini,

yOksek

performans ve etkinlik, olumlu i§ ili§kileri saglayabilecekleri, bununla birlikte,
lste duyulan endi§e,sigara ve alkol kullammmda da azalma gosterdikleri
tespit edilmi§tir (Summary of Scientific,2003). c;ah§anlann fiziki ve

akil

saghklannda da geli§meler gorOlmektedir.Bu teknigin yaygmla§tmlmas1yla,

causan memnuniyetindeki art1§m yam sira,saghk problemlerinin azalrnasi ile
i§letme ic;i maliyetlerde de kar saglanabilmektedir.
2.11.12.

Yarat1c1 imgeleme

Yaratict

imgelemeyi

anlayarak

ve

uygulayarak

hayat

yeniden

dOzenlenebilir. Yaratrci imgeleme sayesinde ki§inin kendisiyle ve ya§ad191
dOnya ile ilgili lnancuu, dolay1s1ylabu inancm OrOnlerinidegi§tirmek mOmkOn
olabilmektedir. Yaraucr imgeleme, fikrin olduqu her yerde basan da var
olacaktir felsefesine dayanmaktad1r.
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Belki herkes mucit olamaz ancak yaratrci imgelemenin gOcOyle bir cok
yerde, yeni fikirlerle ba§anya ula§tlabilecektir( Gwain,2003).
Yaratrci

imgeleme,

bir

diger

ifadeyle,

hayatta

istenen

§eyleri

yaratabilmek ve hayati olumlu yonde degi§tirebilmek icin zihinsel betimleme
ve onaylama sanandrr.

GOnOmOzde artik pek c;ok alanda, bu teknigin

bilincine vanlrms olup basanyla kullamlmaktad1r. GOnlOk ya§ant1m1zmbir
parcast haline getirildiginde; ki§isel geli§ime hrz kazand1rabilir, yarat1c11tk
yetenegi

geli§tirilebilir,

zararll

alt§kanltklardan

kurtulunabilir,

mesleki

hedeflere ulastlabilir ve daha sayisrz bir cok aktivite gerc;ekle§tirilebilir.

Yaratrci imgelemenin i§leyi§ bic;:imi a§ag1dakigibi ac;1klanabilir(RoyD., 1996)
•

Fiziksel evren enerjidir: Fiziksel olarak hepimiz enerjiyiz. Hepimiz

tek ve bOyOk bir enerji alamrun parc;as1y1z. Fiziksel anlamda da bizler
gerc;:ekten"bir''iz.
•

Enerji manyetiktir: Ornegin bazen dO§Onmekteoldugumuz ki§iyle

"tesadOfen" burun buruna geliriz. Ve o anda gereksindigimiz bilgi ic;:eren bir
kitab1 elimize ahnz. Yani §ekil fikri takip eder. Bir ressama once bir ilham gelir
ancak ondan sonra tablosunu yapmaya ba§lar.
•

Bu teknige gore evrene ne gonderirseniz prensibe gore size geri

yansir. "Ne ekerseniz onu bic;erseniz" ozdeyi§i bu prensibi ic;erir. Eger
temelde olumlu yakla§tmlara sahipsek hayattan zevk bekliyor ve bunlann
dO§OnO kuruyorsak bu olumlu beklentilerimize uyacak klsileri durumlan
yaranr ve kendimize c;ekeriz. Boylece o dO§ ya§am1m1zdac;abuk bir bic;imde
gerc;ekle§meyebaslar.
varanc: ve etkili bir imgelemede temel adimlar
(Gwain,2003).
•

Hedefler belirlenmeli.

•

Net bir fikir dO§OnOlmeli.

•

S1k sik Ozerine odaklanmah.

§U

§ekilde ifade edilebilir
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•

Ona pozitif enerji yuklenmelidir.

2.11. 13. Alt, $apkah oo,onme Teknigi
Edward

De

Bono,

altr

sapkau dO§Onme

teknigini

kisaca

§U

sekilde anlatmaktadir(Bono, 1997).

Beyaz ,apka: Net bilgiler (tarafstz sapka); gorO§Olen konu ile ilgili net
bilgiler, sayilar, ara§ttrmalar, kanitlanm1§veriler ortaya konur. Beyaz; tarafsiz
ve objektiftir. Bu sapka objektif olgular ve rakamlarla ilgilidir. Beyaz §apkaca
dO§Onmeninamaci pratik olmaknr.

Kmmz1 1apka: Duygular (duygusal sapka); gorO§Olen konu ile ilgili
olarak, kisilere hi9bir dayanag1olmadan hislerini soyleme sansi verir. K1rm1z1;
otke, tutku ve duyguyu 9agn§tmr. Ouygusal bir bak1§ a91s1 verir. Amaci arka
planda yer alan duygusal alg1lamabi9imini gorunur k1lmakt1r.

Siyah ,apka: Tehlikeler (kotomser sapka); gorO§Olen konunun riskleri,
gelecekte doguracag1 problemler, ele§tiriler ortaya 91kar. Siyah; karamsar,
olumsuz ve kotomserdir. Bir §eyin ni9in yap1lmayacag1mgorur. Ele§tirme
§apkas1d1r, ancak bir tartrsmada taraf tutmak anlamma gelmez. OO§Onme
yontemindeki hatalara isaret edebilir.

San 1apka: Avantajlar (iyimser sapka); o isin avantajlan ortaya konulur.
Getirileri goz onune ahrur. San; gone§ gibi aydmhk ve olumludur. lyimser,
umutlu ve olumlu dusunme ile ilgilidir.

Bu dO§OnO§, degerli ve yararh olan

§eyleri arastmr ve manttkh destekler arar. Yaprci ve ureticidir, somut teklifler
ve oneriler ortaya 91kar.

Yetil 1apka: varanciuk (yenilik9i sapka); konuyla ilgili alternatifler
arastmhr. Yarat1c1hk on planda tutulur ve toplant1ya katuanlann yarat1c1
olmalan te§vik edilir. Onemli olan fikrin sacrna olup olmamas1 degil, orijinal,
yeni, Oretken oimasrotr. Ye§il; bereket ve verimli buyume demektir. Yaratrciuk
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ve yeni fikirlerle ilgilidir. Bu §apkay, takan yarat1c1 dO§Onmenin kavramlanm
kullamr.

Mavi ,apka: Sonuc;lar (serinkanh §apka); dO§Once sistematize edilir.
Toplantmm sonuc;lan ortaya c;1kanhr, durum analizi yaprlir ve ozetlenir. Mavi;
serinkanllhg1 temsil eder ve her §eyin OstOndeki gogOn rengidir. uusunrne
sOrecinin duzenlenmesi ve kontrolO ile ugra§tr, mavi sapka dO§OnOrO orkestra
§0fi gibidir.
$apkalar i§levleriyle degil renkleriyle tammlamr, bunun iyi bir gerekc;esi
vardir,

Eger bir kisiden

kovmasmt

isterseniz,

olanaksizdtr.

bir konu hakkmdaki

ondan

c;onkO insanlar

durust

duygusal

bir cevap

duygusal

tepkilerini

ortaya

hemen

hemen

almamz

olmanm

yanh§ bir §SY oldugunu

dO§OnOrter. Ancak "kirm1z1 sapka" terimi tarafs1zd1r. Birisinden bir sore ic;in
"Siyah §apkasm1 c;1karmasm1 istemek", ondan "Bu kadar olumsuz olmayi
birakmasm1"

istemekten

daha kolayd«.

Renklerin

tarafs1zhg1, l}apkalarm

s1kmtl duymadan kullamlmalarm1 saglar. OO§Onme faaliyeti tasvip' edilmeme
ya da kmanma tehlikeleri olmayan kurallan tammlanm1§ bir oyun haline gelir.
$apkalara dogrudan gondermelerde bulunur (Ekser 0.,2003).
Alt, sapkah dO§Onme kavrammm
Oniversitesi Yaymlan,2003)
§eyle

ugral}mas1rn

iki ana amaci

vardir

(Gaziantep

Ilk arnact dO§OnOrOn her seferinde sadece bir

saglayarak

dO§Onme faaliyetini

sadele§tirmektir.Alt1

§apkah dO§Unme teknigi ile dO§OnOr duygulann,mant1gm,

bilginin, umut ve

yarat1c1hgm hepsine

onlarla

aym

anda

dikkat

etmek

yerine

ayn

ayn

ilgilenebilme olanagma sahiptir.
ikinci ana amaci ise; gerekli dusunme bic;imlerine istenildigi anda gec;i§
yapmay,

saglamaktir.

oldugu soylenebilir.
saglanabilmesi

OO!}Onme §apkalannm

bir tor k1salt1lm1§ talimatlar

Alt, sapkah dO§Onme kavrammdan

en fazla yarann

ic;in herkesin oyunun kurallan hakkmda bilgi sahibi oimasr

gerektigi ac;1kc;a ortadadtr. Alt, sapkal: dO§Onme kavrarm, ancak insanlar
arasmda bir tor ortak dil haline geldiginde verimli olabilecektir.
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Bu yontern, dusunce ve onerilerin belirli bir dozen i9inde sunulmast ve
sistematikle§tirilmesi

19m

kullamlmaktadir.

"$apkalar"

dO§Oncelerin

ayn§tmlmas1 i9in kuharulan bir, semboldOr. $apkalann rengi degi§tikge rengin
simgeledigi dO§Oncelerbelirli bir dozen icinde aktanhr.
Alt,

sapkah dO§Onme

tekniginin

belirlenen

Og

onernli avantai.

bulunmaktadir(Koksal,2003). Bunlardan ilki; bir konu Ozerinde daldan dala
atlanarak belirtilen gorO§ler bir sisteme sokulrnus olrnaktadir. lkincisi ise,
fazla zaman kaybiru onlemektedir. Son olarak, bir karara varma ve
sonuclarm ortaya crkrnasuu kolayla§tirmaktad1r.

2.11.14. GO~ Alam Yontemi

Yonetim bilimine onernli katkilarda bulunan bir teorisyen olan Kurt
Lewin'in geli§tirdigi ve literatorde "G09 Alam Analizi" olarak bilinen yakla§1m1,
yonetimde insan ili§kileri ve insan davraruslan alaruna uygulanabilmekte ve
en cok degi§imi yonetmek arnacli kullamlmaktad1r(Jay,2000).
GO<; alaru analizine gore i§letmede, destekleyici gugler ve engelleyici
g09ler olmak Ozere birbirine zit iki gOg bulunmaktadir(Jay,2000). Lewin'e
gore destekleyici g09ler, Ost yonetimin alt yonetirn kademeleri ozerindeki
olumlu ve/veya olumsuz etkileridir. Engelleyici gOgler ise, organizasyonun
daha yOksek performansla 9ah§masm1 srmrlayan faktorlerdir.
Ornegin, her organizasyonda tembellik, isten kacma, hata yapma
korkusu vs. nedenlerden dolayr organizasyonun performansmm artmasma
engel te§kil eden faktorler mevcuttur. Bu engelleyici gOglerin ortadan
kaldmlmasmda iki farkh yonetim modeli soz konusu olabilir. Organizasyonda
takdir ve odOllendirmeye dayah bir motivasyon sistemi, yetki ve sorumluluk
devri, katrhrnct yonetim teknikleri (ekip 98h§mas1, onerl sistemleri vs.), yatay
ileti§im, ortak vizyon ve misyona sahip alma gibi faktorler organizasyonun
geli§mesini engelleyici faktorlerin ortadan kalkmasma yardunc: olabilir.
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Buna karsm organizasyonda korkuya ve cezalandirmaya dayah bir
sistemin aym zamanda, merkeziyetc;i-hiyerar§ikbir yonetim yapismm mevcut
olrnasi durumunda ise organizasyonun onundeki engelleyici gOc;lerin ortadan
kaldmlmast zor olabilir. Bu durumda organizasyona kar§t duyulan gOven
ortam, yok olur ve organizasyona kar~, dO§manhk daha da artabilir(Aktan
C.,2003).
Bir diger ifadeyle, goc; alam analizi, bir problemin cozumunu
destekleyen veya kar§t olan faktorlerin belirlenmesi ic;in kullanthr. Degi§im
gOc;ler arasmdaki mOcadelenin sonucudur. Bu fikri ifade eden teknige gOc;
alant analizi denir. lstenen degi§ikligin tum yonlerini gormeyi saglamaktadtr.
Destekleyici goc; degi§iklige zortayan, onleyici guc; ise hareketi engelleyen
gOc;tur.
Goe; alarn analizi yaratrci dO§Oncenin olu§masma a§a91da belirtilen
sekilde yard1metmektedir, (Gaziantep Oniversitesi Yaymlan,2003).
•

Arzulanan degi§iklik ic;in insanlan her §eyi bir arada dO§Onmeye
zorlar. Burada yaraticr dusunce desteklenmelidir.

•

Ki§ileri denge c;izelgesinin her iki yanmdaki faktorlerin onceligi
hakkmda fikir birligine varmalan ic;in cesaretlendirir.

•

Degi§ime baslarnak ic;in hedef sec;mede bir ba§lang1c; noktasi
saqlar.

Kurt Lewin' in gOc; alaru analizi, ozet olarak organizasyon yapist ve
kOltOrOnOn c;ah§anlarOzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini gormeye imkan
saglayan onernli bir tekniktir.
2.11.15. Zihin Haritas1 Yontemi
Zihin haritas, (mind map), beynin dogal c;ah§masektine uygun, dO§Once
geli§tirme, ogrenme ve ileti§im aracrdir. Bu teknik 1970'1i y1llann ortasmda
Tony Suzan tarafmdan geli§tirilmi§tir. Zihin haritas, hem yarat1c11tg1 hem de
Oretkenligi artmr. Bu yontemle dusunce Oretmek, organize etmek ve
gostermek cok krsa zaman ahr. Zihin haritast yontemiyle sag beyin agirltklt
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2.11.16. Diger Teknikler
Yarat1c1hg1 artirrnak icin yukanda ag1klanan tekniklerin yam sira diger
tekniklerin

de

kullamlmas,

onerilmektedir.

Sag

beyni

kullanma

bu

tekniklerden ilki olarak gosterilebilir. Beynin sol yansmm daha say,sal ,sag
yansmm ise sezgi temelli ve soyut davram§lara odaklt oldugu tespit edilmi§
ve yaratic1hk iyin sag beynin daha etkin hale getirilmesi onerilmi§tir
(Jay,2000)
Ki§inin gun iginde yarat1c11tgm en yOksek ve en dusuk oldugu zamanlan
belirlemesi yani bir anlamda yarat1c1 zaman periyodunu tammlamas1 da
onun yah§malanna yard1mc1 olabilmektedir. Son olarak gOnlOk yasamm
sorunlan ile ugra§an ki§inin, akhna gelen fikirleri unutmamas, ic;in bir gOnlOk
ya da not defteri tasimast onerilmektedir. Boylece akla gelen yeni fikirleri
sorunsuzca hat,rlamak her zaman mOmkOn olabilecektir.
Yukanda

ag1klanan yarat1c1hg1

geli§tirici

program

ve

teknikler,

problemlerin cozumu, yeni fikirlerin ortaya 91kanlmas1 ya da yeni bir urunun
ke§fedilmesi ic;in evrensel bir takim yollar sunmaktadtr. i§letmelerin daha
yarat1c1 olabilmesi icin, bahsedilen program ve teknikleri goz ardi etmemesi,
soz konusu teknikleri ogretici egitim

programlanm

sorekli

kilmast

onerilmektedir. Bireyin var olan alt~anhklanndan kurtularak degi§ik bakt§
acrlan

kazanmasma ve yarat1c1hgm1

on plana 91kartmasma yarayan

yarat1c1hk teknikleri gOndengone ams gostermekte, bu da konuya olan ilgi ve
ihtiyacm giderek artt,gma i§aret etmektedir.
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BOL0M3
EGiTiMDE YARATICILIK

3.1 Egitimde Yaratlc11tk
Toplumlann degi§im ve donO§OmOnO ger9ekle§tiren yarat1c1 insanlardrr.
GunOmuzde de bu yaranc: insanlara nrsat vermek, onlerini acrnak, yaraticutk
egitimine yer vermek toplumsal geli§me icm bir zorunluluktur (GOleryOz,
2001).
Bir toplumun geli§mesi ve gelecegi o toplumdaki insanlann yarattc11tg1
ile yakmdan ili§kilidir. Yaraticmk buluslara, buluslar teknoloji ve Oretime
donO§mekte, sonucta ekonomik anlamda kalkmma ve toplumun genel refah
dOzeyi

yOkselmektedir.

becerilerden

yoksun

olmastadtr.

Yarat1c1

varancmklan

bireylerden
sorun

degerlendirilemeyen,

olusan toplumlann
cozme

becerilerinin

Oretici

maliyeti yOksek
geli§tirilmesinin,

demokrasilerini yerle§tirmeye ihtiyac1 olan toplumlar i9in onerni aciktrr. Yine
toplumlann gelecegi olu§turmalan, ongorOlerde bulunmalan ancak gelecegi
yaratmalan ile mumkunour, Toplumsal yarattc1hgm, akrl ve bilincin yonetime
yansimasr, kararlara kaunm, 9ogulcu demokrasi kOltOrOnOn bir geregidir.
Buradan

hareketle

bireyleri

topluma

hazirlayan

egitim

kurumlannm

yarat1c1hgmm degerlendirilmesi ve geli§tirilmesi, toplumsal kalkmmanm
vazge9ilmez bir parcasidrr (COrebal, 2002).Yarat1c1hkve egitim, birbirlerini
dogrudan etkileyen onernli kavramlardir.
Yaratrci anlayt§ ve niteliklerden yoksun geleneksel egitim, gOnOmOz
yagda§ egitim yontemlerinde kabul gormeyen bir yakla§1molarak dO§OnOIOr.
Ne yaz1k ki bazi okullar (formal egitim) akademik-analitik dO§Onceyion plana
91kararak, yaratict elestirel dO§Onceyi korelten bir anlayisa sahiptir. Yine
Oktem' e gore (2001) Geleneksel egitim sistemimiz 9ozOmleyici zekaya

yoneliktir ve buna uygun nazirlanan testlerle daha 90k bu yon ol90IOr, yaratrci
ve evirgen zeka ise unutulmaktad1r. insanlann ya§ ve egitim dOzeyi ne olursa
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olsun kendi anlay1§lanna, dOzeylerine uygun varancr etkinliklerde bulunarak
becerilerini Geli§tirebilirler. Dogu§tan var olan yetilerin yam sira insanda
yaretrci becerilerinin geli§tirilmesinde kosullar oldukc;a belirleyici onerrui bir
ozellik olarak kar§1m1za c;1kar. Yarat1c1hkher ne kadar dogu§tan.gelen bir
ozellikse de; yarat1c1 dO§Onme, yaratrci bakrs acuan ve yaratict beceriler
buyOk olc;Ode, ogrenilebilen, ogretilebilen davram§lardir (Artut, 2002).

lste bu

ogrenilebilen davramsler egitimle daha kolay ve slstemli bir §ekilde
kazandmlmaktad1r.
Temel bir insan hakk1 olarak egitim kurumlan, ogrencilerin yeteneklerini
ortaya c;1karabilmeli ve bireyleri "olabileceklerinin en iyisi yapabilmeli ve
kendini gerc;ekle§tirmi§bireyler olmalanm" saglamahdir. Toplumun bir Oyesi
olarak bireylerin de kendisinin, c;evresinin, Olkesinin ve dunyarun sorunlannt
kavrayarak onlar Ozerine dO§Onmeleri ve cozurn Oretebilmeleri yaratrci
beceriler istemektedir. Otkemizin egitim anlay1§mmtemelinde ise 1739 Say1h
Milli Egitim Temel Kanunu'nun Genet Amac;lanmn 2. maddesinde belirtildigi
uzere" yapici yaratrci ve verimli bireyler yeti§tirmek hedeflenmi§tir. Yine
ilkogretim kurumlannm

amac;lannda da "ogrencilerin

ilgi, istidat ve.

kabiliyetleri istikametinde yeti§tirilmesi, estetik duygularmm geli§mesi, hayal
ve yarat1c1hk gucunun artmasuu saglamak" yer alrnaktadrr (Uysal, 1998).
Talim

Terbiye

Kurul

dO§Onmenin" geli§tirilmesiyle

Ba§kanhg1
"ulusal"

ve

bu

baglamda

"kOltOrel

oncelikle yucelecegine inanmakta ve yarat1c1hgmte§viki ic;in

"yaratrci

degerlerimizin"
§U

maddelerin

onemine deginmektedir . (Baser, 2001 ).

1. Cgrencinin egitimsel surec;lerde daha aktif olmas, ve egitimsel
tercihlerini "kendi yetenekleri" ve "olanaklan" dogrultusunda daha
cok kullanabilmesi,
2. Cgretim programlannm, "ders disiplinin", "bireyin" ve "toplumun"
beklentilerini gerc;ekle§tirilmesi,
3. Temel kavramlann "kuru bilgi" olarak degil, konular icinde pratik
durumlara "uygulanacak" §ekilde "i§levsel" olmasi ve derinligine
ogretilmesi,

59

4. Ezbere dayah bilgi kazarurm yerine; "elestirel dO§Onme","problem
cozrne",

"proje

Oretme",

"degerlendirme"

gibi

daha

Ost

kazammlann on planda tutulmas,,
5. Ogrenci

basansmm

olcrne

ve

degerlendirilmesinde

bireyin

"uygulama yeterlilikleri", "yarattc, dO§Onme"gibi kazammtannm da
dikkate ahnmasi,
6. Herkesin, yetenekleri ve olanaktan otc;OsOnde basanh
olabileceqi egitimsel sec;eneklereyontendirilmesi,
7. Ogretmenin yeni rolOnOn "sirufm tek hakimi ogretici" olarak degil,
"ogrenmeyi ogreten", "ogrenmeyi krlavuzlayan" ve "ogrenme
ortamrru dOzenleyen" ki§i olarak belirlenmesi,
8. Egitimsel

sureelerde,

ogrencilerin

"birey"

olarak

merkeze

ahnmasma ozen gosterilmesi,
9. Ogretim programlannm "disiplinler arasi yaklastm" ve "kOltOrler
arasr yaklasun" la haz1rlanmas1ve i§levsel olarak uygulanrnas,,
10. Ogrenme

ortamlannm

"yaratrci

dO§Onmeyi"

daha

cok

destekleyecek 9c3gda§ egitim arac, gerec;leriyle donatrlrnasi,
onceliklerimiz arasmda yer almaktad,r.
Ogrenme ve ogretme ortamlan ogrencinin yaratrci davraruslarmt
geli§tirecek blcirnde dOzenlenmelidir. Bunun ic;in ogretmen, anne ve babalar
cocuklann cok boyuttu dO§Onmelerinisaglamak ic;in uygun strateji, yontem ve
teknikleri egitim ortammda kullanmahdtrlar. Yaratrct dO§Onceninolu§mas, ic;in
bulus yolu, arasnrma, sorusturma ve tam ogrenme stratejileri, gOdOmlO
tartisma, ornek olay, gosterip yaptirma yontemleri ile, kOc;Ok ve bOyOk grup
tarusmasi, mOnazara, drama, varatrci drama, gosterme, yapbrma, deney,
gozlem, beyin frrtmasr, workshop, demonstrasyon, problem cozrne gibi
teknikler egitim ortammda uygulanabilir (Temel, 2001).
Ogrencinin kendini ozgOr hissedecegi, bir ogrenme ogretme ortarm
olmahdir. Yarattcrhk: 2-7 yaslar arasmda dramatizasyon, demonstrasyon,
yaratici drama, rol yapma gibi tekniklerle geli§tirilebilir. Bu yaslar somut
i§lemler donemine denk dO§togOndenegitsel oyunlar egitim ortammda sikca
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kullamlmahdir. 11-15 , ya§lannda ise, 90cuk soyut i§lemler donernine
girmi§tir. Bu donernde slir, oykO, am yazma, resim yapma, bilirnsel duster
kurma ve geli§tirme daha baskmdir. Bu donemde de bu tor etkinliklere yer
verilmelidir.
Ogrencinin problemin farkma varmasma, onu anlayip smmamaema.
denenceler kurmasma ve diger ki§ilerle birlikte yah§masma imkan ve ftrsat
verecek sekilde egitim ortarm dOzenlenmelidir. Aym

zamanda yeni

dusunceler, kurarnlar, sistemler Oretmesini engelleyen kOltOrel degi§kenler
ortadan kald1nlmah, ogrenci ozgOn, yeni ve tutarh OrOnleri ortaya
koydugunda bu OrOnler . peki§tirilmelidir. Oysa bizim egitim ortammda ve
kultorel yap1m1zda, bu tor dO§Once ve davram§lar hemen hemen her yasta
ve ortamda engellenir. Ozellikle ustun yetenekli c;ocuklar, bu konuda en yak
programlan
zarar gorenler olduklarmdan, onlar icm ayn egitim
desteklenip
nazmanmahdir.
Ogrenciler egitim
ortammda
surekli
yOreklendirilmelidir; c;OnkO varanciuk: bilissel, duyu§sal, devini§Sel yani
kOltOrel bir etkinlik sonucu ortaya 91kabilir. S1mf ortammda yarat1c1hg1
geli§tirmek ic;in ogretmenler §U tor etkinliklerde bulunabilirler. Ogretmen
ogrencilere bir oykO, am, olay anlatabilir, bir film, oyun sunabilir ve en can
auci yerinden keserek \ "bundan sonra neler olabilir, ya da siz olsamz neler
yapard1mz, neden?' gibi sorularla onlann dO§Onmelerini, yeni yollar
onermelerini isteyebilir. Bu gibi durumtarda, ogrencilerden ozgun gorO§ler
gelebilir. Ozellikle yontemlere, mantiqa, dO§Oncelere ters dusen, onlarla
c;eli§en gorO§,

yontem

ve

mannktann

Oretilmesi

1c;m

ogrenciler

yOreklendirilmelidirler. c;onkO yarat1c1 dO§Onme; yanal dusuome (lateral) yi
gerektirir. Yanai dO§Onmede,ah§1lm1§ .dO§Once ve yontemlere ters dusen
akrl yOrOtmelerve gorO§lerbaskmdrr (UlgOn, 2001).
Ogrencilere yarat1c1 drama, sosyo drama kullanma imkan ve f1rsat1
verilmelidir. Bunun ic;in ogrencilere bir problem sunulmah, onlarm problemle
ilgilenmeleri saglanmahd1r. Problemde yat1§malara, kilit karakterlere yer
verilmeli, ogrencilerin bunlan bulmalan lc;in gerekli lpuctan, donut ve
dOzeltmeler egitim ortamma sunulrnahdir. Bu tor etkinliklere tom ogrenciler,
seyirci ve dinleyiciler aktif olarak katrlmalrdtrtar. Ogrenciler c;at1§malan, kilit
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karakterleri, ~li§kileri bulduktan sonra bunlann 9ozOmO icin yeni yollar,
denenceler

Oretmelidirler. Son basamakta

ise, problemin 9ozomone

ge9meden yeri geldik9e etkinliklere ara verilmelidir.
Yaratrci

dusunceyi,

ki§ilerde geli§tirmek i9in egitsel oyunlar, hedef

davram§lara ve ki§inin hazu bulunusluk dOzeyine gore s1mf ortammda
kullamlabilir. Bunun icin okul bahceleri, parklar, caddeler, duvarlar, bos
alanlar bu tor etkinlikler i9in a91lmah buralar yeniden dOzenlenmelidir.
Bilgisayar, televizyon, video, 90k arnach arac-qerecler yaratict dO§Onceyi
geli§tirmede etkili bir bicirnde kullamlabilir. 6zellikle bilgisayar ki§inin 90k
boyutlu dO§Onmesine, yeni modeller, kuramlar, 96zOm yollan bulmasma
yardunci olabilir.(Aslan, 2000)

3.2 . Yarat1c1hkVe Okul
Hizh

bir degi§im sOrecinin ya§and191 bu 909 bilgi 9ag1 olarak

adlandmlmaktad1r. Bu 9agm ozelligi ise, ogrenebilir insan davraruelandrr.
Can' a (1998) gore bunlar; bilim dunyasmm verilerini anlamak, yorumlamak,
kullanmak, yenilerini ortaya koymak, problem cozme yetenegi kazanmak gibi
ozelliklerdir.

21. yuzy1I toplumunda bireylerin yarat1c1hg1 onemlidir. Bilgi 909mm
bireyleri, kendini ger~kle§tiren, giri§imci, yaranci ve Oretici olmaya yoneliktir
(Ozdemir, 1997). Bilgi 9agmm egitimi, yaratrct

ve yenilik9i insanlan

yeti§tirmeyi temel arnac edinmektedir. Bilgi 90gmda bilgiler aktanlmakla
ogretilemeyecek kadar 9ogalmakta ve bu nedenle egitim-ogretimde bilgi
aktanlmaktan daha 90k bilgiye nasu ula§1lacag1 uzerinde durulrnaktadrr
(Erdogan, 2000). A91kahn'a (1995) gore; geleneksel ya§ srrurtamast
gec;erliligini yitirecek, zira sona ermls bir egitim o1mayacak, i§ yerleri de
90h§tird1klan insanlan, oncelikle de yoneticileri yeti§tirme ve geli§tirmenin
sorumlutuqunu yuklenrnis olacaktrr.
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Okullar c;evreyea91k olan, bireysellige yer veren, c;el}itliliginbarmdmld191
yerlerdir. (Erdogan, 2000) Okullar, bilgi Oretebilen yerler olmaktadir.
Ogrencilere bilgiye ulasrna yollan ve bilgiye ula§abilecekleri teknolojileri
kullanabilmeleri ogretilmelidir. Okullann asrl i§levi, ogrenci yarat1c11tg1m ve
ogrenme kapasitesini geli§tirmek olacaktlr. Okul, orgotsel kOltOrOnde onernii
degi§iklikler gosterecektir. Bu kOltor, bilimsel geli§me yenilik ve yarat1c11tga
acik, insan kaynaklanna deger veren, bireyin kendini geryekle§tirmesine
yardim eden orgutsel kOltor olmaltdtr ve bireysel yetenekler Ozerinde
yogunla§mahdir (<;elik, 1997).
Sungur

(2001)

yaratrci

okullann

ilkelerini a§a91dakisekilde siralamaktad1r.

3.2.1. Yarat1c1 Okulun Egitsel ilkeleri:
o

lnsanhga sayg1/Kendinesayg1.

o

Bireyin buyomesine smrrsiz destek verme.

o

Ki~ileraras1baghllk.

o

Oznellige deger verme.

o

Zamam etkili kullanma.

o

Dostluk/ Kendini sevme.

o

i§birligi/Tak1mla9ah~abilme.

o

Gelecege guvenme.

o

Aileyi koruma.

o

Demokrasiyi koruma.

o

Ozerklige deger verme.

o

Nezakete deger verme.

o

Yamlma ozgOrlOgOneizin verme.

o

lyi bir toketici olma.

egitsel

ilke

ve

c;ah§ma
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3.2.2 Yarat1c1 Okulun CaluJma ilkeleri;
Sungur

(2001)

yaranci

okulun

yah§ma

ilkelerini

a§a91daki

gibi

srralarrusttr:
Demokratik;

);>

katuma, tartisma

sonucu

olusan

fikir birligine

dayah

egitim,ogretim ve yonetim sureclerinin,
);>

Oyelerden yuksek beklentilerin,

);>

Guven ve gizliligin oldugu,

);>

Takim yalt§masmm uyguland1g1,

);>

Deney, gozlem ve yamlma ozgOrlOgune izin veren,

);>

Kabul ve kar§iltkh saygmm oldugu,

);>

Koruma, kollama ve onur duygusu veren,

);>

Karara katumanm oldugu,

);>

Bilgi, yaratrci ve yeterlik temellerine

);>

OzgOn geleneklere baghhgm hakim oldugu,

);>

Durust ve ay1k ileti§imin kullarnld191,

);>

Basan, yonelimli,

);>

Ozerklige deger veren,

);>

Bireyin sorekli geli§imi ve performans duzeyini yOkselten,

);>

Toplumsal ve dogal cevre sorumlulugunun kivancrm payla§an,

);>

Kar§1hkh hizmet ici egitimin vurguland191 bir okul, bir felsefe, bir alt
kOltur payla§tmtntn

dayalt,

hevecamru kutlayan egitim ve yalt§ma ortamtn1

yaratmakttr.

3.2.3. Yarat1c1hg1Geli§tirme ve Ogretmen Ozellikleri
Riza' ya (2001) gore, ogretmen
pasifle§tirdigi
Yarattctltk

iyin
icm

gerekmektedir.

ogrencilerin
ogrenci

Bazt

yaraticrhk

merkezli

ogrenciler

merkezli ogretim metotlan ogrenciyi
geli§imlerini

ogretim

bireysel

engellemektedir.

metotlanntn

yall§ma

ile

kullarnlmas1

yaranci

basanya

utasmarken bazt ogrenciler de grup yalt§mas1 ile bu ba§any1 gosterirler. Bu
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nedenle, ogrencilere alternatif ogretim metotlan uygulayarak onlar i9in uygun
ogrenme ortamlan yaratmaya 90h§mahdtr.
Torrance'ye gore, ogretmenin snuf i9indeki tutumlan ve ogretmenin
siruf etkili kullanmasi yaranciuk geli§imi lcin onemlidir (Torrance, 1968).
Yaratic1hg1 geli§tiren ogretim ortamlan ogrencilerin kendilerini ozgOr
hissettikleri

ortamlardir.

Bu

ortamlan

saglamak

ise

ogretmenlerle

mOmkOndOr(Sonmez,1994). Ezbere dayah, tek doze, ogretmen merkezli
ogretim yapan, baskrcr-otoriter,

yanlt§ yapabilme ozgOrlOgO saglamayan

ogretmenler yarat1c1hgtn onundeki en buyOk engel olmaktadtr.
A§a91da genel olarak yarat1c1llg1 geli§tiren ogretmen ozellikleri yer
almaktadir (llhan,2002).

}.>

Bireysel olarak, grup90 veya tom snufta i§birligi i9inde konu ile ilgili
sorunlan cozebilen,

}.>

Ogrencilerin

gorO§lerini

anlayabilmede

empati

ve

ileti§imin

anlam ve onemini bilen,
}.>

Tek yonlO degil r;ok yonlO dusunebilen,

}.>

Payla§1mc1llg1 vurgulayan bir ogretim bicimini uygulayabilen,

}.>

Oncelikle ogretmenin meslegini sevmesi ve bunu ogrencilerine
hissettirmesi gerekir,

}.>

Ogretmen hazirlad191 konulan heyecan verici ve ogrencilerin mOmkOn
olduqunca

geryek yasarnla baglantl kurma becerisini saglay1c1

olmahdir.
}.>

Ogretmen karmasik konulan anlasitabilir hale getirmelidir.

}.>

Ogretmen ogrencilerine bilgi ve cusunrnevi, hayal gOcOnO kuuanmayi
gerektiren yamtlar saglay1c1 sorular yoneltmelidir,

}.>

Ogretmen ogrencilerin dusuncelenni

dinlemeli ve deger verdigini

gostermelidir.
}.>

Ogretmen ogrencilerinin aktif olarak yalt§abilecegi cahsma ortamrm
saglamahd1r.

}.>

Ogretmen ogrencilerini yOreklendirmeli, onlarm Ostlendikleri gorevleri
basanyla tamarnlarnalanm saqlarnahdir.
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}.>

Ogretmen

sert tavrrh degil,

yumusak,

nazik tavrrla

ogrencilerine

yanasmahdir.
}.>

Ogrencilere

sadece

bir ogrenci

gibi degil

aym

zamanda

onlara

sorumluluk sahibi bir birey gibi davranmahdtr.
}.>

Strufta rahat ve eglenceli, hos bir atmosfer yaratrnahdrr.

}.>

Sirufta her kosulda hakim olmahdrr.

}.>

Derste konusunu ilgin9 ve canh bir bicirnde sunmahdir.

}.>

Dersi anlasilabilir krlmahdtr.

}.>

Ogrencilerin

basanh

olmalanm

saglay1c1 bir

bicirnde

neyi

nasil

yapacaklan konusunda acrklarnalar yapmaudir.
}.>

Ogrencilerin

basanh

sonuclar

cikarabilecegl

bir

egitim

ortarm

dOzenlemelidir.
}.>

Zorlanan ogrencilere yardimci olmahdrr.

}.>

Ogrencilerin yeteneklerine uygun aktiviteler secmelidir.

}.>

Ogrencilerine motive edici ovgOlerde bulunrnaudir.

}.>

Ogrencilerin beklentilerini yOksek tutmalanm tesvik etmelidir.

Aynca yaratrci bir ogretmende kendisine sormasi gereken sorular ise §U
sekilde belirlenmistir (ilhan,2002).

1. Ogrencilerime ne gibi bilgiler vermeye 9ah!}mahy1m?
2. Bu bilgiyi ogrenirken ogrenci ne kazanacaknr?
3. Benim onlardan beklentilerim neler olacaktrr?
4. Ogrencilerimden nasn yamt beklemekteyim?
5. Hangi yontemi/ yontemleri kunanmauvnn?
6. Hangi ders arac-qereclerini kullamrsam ders basanh geyer?

3.3. Egitim Programlar1 Ve Yaratrcihk

Demiret'e (1997) gore egitim program, bir programlama, bir plan ya da
ogrenme yasantrlan olarak tarurnlarur. Egitim programmda

II

ne

II

yamt ararur Egitime ger9ek ak1~kanhg1 veren egitim programlandir.

sorusuna
Ogrenci

\
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acismdan program, ogrenme ya§ant1landuzeni, egitimci acrsmdan ise egitim
durumlan duzentdir.
Egitim sistemimize ili§kin yapilan elestirtlerln

pek 9ogu da egitim

programlanyla ilgilidir. Programlarla ilgili yapilan ele§tiriler genellikle:

•!• Programlarm iyerik yonOnden 90k agir,
•!• Ynlardrr pek fazla degi§iklik ve geli§me gostermedigi,
•!• Bilgi agirhkh olup ezberci ogrenmelere yol a9t1g1,

•!• Ogrenciyi dusunrneye ve bireyselligini ortaya koymaya tesvik etmedigi,
•!+ Ogrencinin yarat1c1hg1m korelttigi ve pasif ogrenmelere neden oldugu
seklindedir,
Temel egitim olarak adlandmtan ilkogretimin ilk yrllanna ili§kin kazarnlan
davraruslann ve ah§kanhklann degi§tirilmesi oldukca zor ve zahmetlidir.
Yapilan

uygulamalarda

gerekmektedir.

basmdan

Yarattci

itibaren

bilin<;li

bir

dO§Onmenin geli§mesinde

yol

izlenmesi

yalmzca

egitim

programlan yeterli degildir.Ancak yapilan egitim ve ogretimin tarziru egitim
programlan belirler. Bu nedenle yarat1c1hgm geli§mesi adma yaprlacak
dOzenlemelerin oncelikle programlara yansunast

beklenmektedir (Atkmcr,

2002)
Egitim
belirleyicisidir.

programlarmda
Ogretmen

amaclar
srmfta

ogretimin
programda

nicln

yap1lacagmm

belirlenen

amac;lan

gerc;ekle§tirmektedir. Hangi kademede olursa olsun her ogretmen oncelikle
egitim programlanna gore hareket

etmeyi dusunmektedir. Ayrn durum

ogrenciler ic;inde soz konusudur. Okul oncesi donemde yaratrci dusunme
yeteneklerini (merak, hayal gOcO, smama, soru sorma gibi) kullanarak
ogrenen cocuklar, okula ba§lad1ktan sonra egitim programlanmn arnaclan
dogrultusunda belirlenen ogretim etkinliklerine uygun dO§Onme ah§kanhg1
olusturmaktadtrlar.

Arasnrma sonuclan ve !iterator verileri de gostermektedir

ki okullanrrnzda geleneksel bir anlayisla devam eden bu surec 9ocuklarda
yaraucmk geli§imini saglayamaz.
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Yarattc1hg1 geli§tirmek i9in egitim programlannm da dOzenlenmesi
gerekir. Bilgiyi bulmaya yardtmct ezbersiz bir egitim program, yarattc1hg1
geli§tirmeyi kolayla§tiracaktir. (0zden1997) ,yarat1c1hg1 geli§tirmeye yonelik
bir egitim programmm ama9lannt ~oyle s1ralamaktad1r:
• Yarancutk bilinci ve yaratrct tutumlann kazamlmas1,
• Yarat1c1hg1 ya§atacak ogrenme etkinliklerinin duzenlenmesi,
• Yarattcihk sOrecinin anlasumasi,
• Yaratict dO§Onmetekniklerinin ogretilmesi,
Ozden'in de belirttigi gibi programlar, yarat1c1hg1 geli§tiren tutumlan
kazandirmayr

ama9lamaltdir.

Egitim programlan

yarat1c1hg1 geli§tirme

yonOnde oncelikle bireylerde yarat1c1hga ili§kin tutumlar

olu§turmay1

hedeflemelidir. Ozden (1997), yarat1c1hk bilincinin yerle§mesi ve yaratrci
tutumlann kazantlmasmm yarat1c11tk egitiminin %90'm1 olu§turdugunu ifade
etmektedir. Bir egitim prograrru, yarattc, dO~Onmeyigeli§tirmeye, oncelikle
yarattc11tk bilincini olusturmakla ba§lamahd1r. Yani ogrenciler yaratici
dO§Onebilmeleriicln yarattc11tgmne oldugunu kavramahdirlar. Bilgi agirhkh
egitim

programlannm

bu

amaclan

ne

derece

'kazand1rabilecegi

tarb§1lmahd1r.Yarat1c1hg1 geli§tirmeye yonelik bir egitim programmda arnaclar
ogrencilerin,
•!• Yaratrcrlik bilinci ve tutumu kazanmasim.

•!• Bireysel dusunrne yeteneklerinin geli§mesini,
•!• Zihinsel sureclerini 90k yonlO kullanmasm1,
•!• Hayal gOcO ve sezgi yeteneklerinin geli§tirilmesini,
•!• Sorunlar karsrsmda 9ozOm Oretebilme becerisinin geli§tirilmesini,
•!• OzgOn dusunceler Oretebilmesinisaglamayt hedeflemelidir.
Egitim sistemlerinin onemf bir unsuru olan egitim programlannm
dO§Onme becerilerini kazendrrmada ve bu becerileri geli§tirmede etkin bir
rolO oldugu dO§OnOlmektedir.QOnkO egitim programlan ogretim tarztru ve
utasuacak hedefleri belirler. Bilgi depolamanm yanmda bilgiyi kullanabilme,
kahpsalla§mt§ dusunce yerine yeni dO§Onceler Oretebilme,

var olan

problemlerin yanma, gelecegin problemlerin ke§fedip ekleyebilme becerisini

\
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saglamay, amaclayan egitim programlan bu anlamda yarat1c1 dO§Onmenin
geli§mesine imkan saglayacakttr (Atkmc,, 2002).

3.4. Ogrenci Merkezli Egitim ve Yaratacallk
Ogrenci Merkezli Egitim Uygulama Modeli'nde Ogrenci Merkezli Egitim;
"bireysel ozellikler dikkate altnarak, bilimsel dusunme ve ileti§im kurma
becerisine sahip, ogrenmeyi ogrenmi§, Oretken, bilgiye ula!}tp
kullanabilen, yaratrcr, evrensel degerleri benirnsemis, teknolojiyi etkin
kullanan ve kendini gerc;ekle§tirmi§bireyler i<;in, egitim surecmin, her
a§amada birey katrhrrurusaglayacak bicirnde yap1landmlmas1"olarak
belirtilmi§tir (Erdem, 2005),

Ce§itli tarurnlar sonucunda iki tor egitim anlayt§t ortaya 91km1§ttr.
1) Geleneksel Egitim (ezberci - bankac, tipi - ogretmen merkezli egitim)
2) Ogrenci Merkezli Egitim (degi§imci

- geli§imci-yarat1c1 - ozgOrlOk<;O

egitim) ( http://www.abone.turk.net, 4 Ocak 2007 )
Ogrenci Merkezli Egitim; egiten ve egitilenlerin kendi gerc;ekleri
ozerinde dO§Onerek,ele§tiri yaparak, durumlanm iyile§tirmek ic;in var olan tom
kosunan degi§tirme yeteneklerini kullanarak ogretme ve ogrenme ortamlanm
haztrladtklan bir surectlr; akrlcrhktrr, bilimselliktir ve c;agda§hkt1r.Ogrenci
Merkezli Egitim Modeli'nin temel hedefi ogrenciyi merkeze alarak; birey olarak
kendisinin ve sistemin ihtiyac;duydugu degi§im sOrecini baslatmaktir. Ogrenci
Merkezli Egitim, ogrenmeyi ogrenmenin esas oldugu, her ogrencinin farklt
zaman, tor ve

ruzda ogrenebilecegine inanan, dO§Onme becerilerini

geli§tirmenin yarat1c1 dO§Onceyi geli§tirdigini kabul eden bir yakla§tmd1r
(http://www.earged.meb.gov.tr, 4 Kasun 2006 ).
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Ogrenci Merkezli Egitim'e gore ogrenci:

1. Kendini tarur ve bireysel ozelliklerinin farkmda olur,
2. Yetenek ve ilgi alanlannm farkmda olarak bunlan geli§tirir,
3. Ki§isel, bilissel, sosyal ve devinsel geli§im icin istekli olur,

4. Kendini gerc;ekle~tirme bilincini vasam bicirnl haline getirir,

5. i§birligi ile c;ah§ma becerisi kazarnr,
6. Grupla uyum ic;inde c;alt§lf ve dO§Oncelerini rahathkla soyler,

7. Problem cozme ve karar verme becerisi kazarur,
8. Ele§tirel dO§Onme beceri ve ah§kanltg1 kazamr,
9. Sorgulayan ve neden sonuc bag, kuran bir dO§Once yapisma sahip
olur,

10. Etkili ileti§im becerilerini geli§tirir,
11. Bilgi edinme yollanm ogrenir ve bilgiyi kullamr,

12. Kendine ozgO ogrenme stillerinin farkma vanr ve bunlan etkili
sekilde kullamr,

13. Akademik bilgiler ile yasarn arasmda bag kurar,
14. Bilimsel dO§Onme becerisini yasarn bicirni haline getirir,
15. Teknoloji OrOnlerini tarnr ve bunlan kullanma becerisi kazarur,
16. Yordamda bulunur, olasi problemlere cozurn onerileri getirir,

17. Anlamh ogrenme icin ogrenme stratejileri geli§tirir,
18. 'Yasam Boyu Ogrenme" bilincini ya§am blcimi haline getirir,

19. Zamaruru ve enerjisini verimli kullamr,
20. Yaratrci dO§Onme becerilerini geli§tirir.
( http://www.earged.meb.gov.tr

4 Kasun 2006)

<;ag1m1z insarn icin hedeflenen
ozellikleri

srruf ortammda

ozelliklere

ulasrnak ic;in belirlenen

kazandirmamn en etkili yolu ogrenci merkezli

ogretim yontemleri kullanmakttr, Bu yontemlerden bazuan:
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Ogrenci Merkezli Ogretim Metotlan:
Gosterme Yontemi
Roi Yapnrma YOntemi
Bilgisayar Destekli Egitim
SimOlasyon Yonterni

Ogretmen-Ogrenci

Etkile§imli Y ontemler:

Beyin F1rtmas1
Soru Sorma Teknigi
Tart1§ma Teknigi
Grup <;ah§mas1
Ogrenme

ve ogretme

ortamlan

ogrencinin

yaratrci

davrarn§lanrn

geli§tirecek blcirnde dOzenlenmelidir. Bunun ic;in ogretmen, anne ve babalar,
cocuklann cok boyutlu dO§Onmelerini saglamak ic;in uygun strateji, yontem ve
teknikleri egitim ortammda kullanmahdtrlar. Yaratict dO§Oncenin olusmast icin
bulus yolu, arasnrrna
tartisma,

sorusturma

ve tam ogrenme

ornek olay, gosterip yaptirma

yontemleri,

stratejileri,

gOdOmlO

kOc;Ok ve bOyOk grup

tartrsrnasr, munazara, yarattci drama, gosterme, yaptirma, deney, gozlem,
beyin frrtmast, problem cozme gibi teknikler egitim ortammda i§e kosulabllir
( http://www.geocities.com/ftratyuceltr.

14 Mart 2007).

3.5. Okul Yonetimi Ve Yaratlcllak
OrgOtler, kOltOrlerini ve alt kOltOrlerini karakterize eden yarg1larm bir
araya

gelmesiyle ogrenirler.Yeni

orqutsel tepkiler; alt kOltOrlerde, ogrenme

kOltOrlerindeki degi§iklikleri yenilemeye

ihtiyac; duymazsa, diyalog boyle bir

ogrenmenin esas unsuru olacaknr. Ogrenen argot ogrenmeyi tesvlk eden,
personeli geli§tirmeyi on plana alan, actk haberle§me ve yapict diyalogu on
plana 91karan orgottor (Koyel, 1995).
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Yaratrcr orgot insanlann nasu degi§ebileceklerini, kendi ger90klerini
nasil Oretebilecekleri kesfettikleri yerdir (Senge, 1993). Ogrencilere analitik
dusunce, elestirel bakrs, yarg1ya varma becerisi, sayrsal rnantik, zit bakis
acrlanm dengelemek gibi bazi anahtar bilissel becerilerin, nasil ogrenildigi ve
nasil dO§OnOldOgO, gibi duyussa' ozelliklerin kazandmlmast yaranci okul
acismdan onernli hedeflerdir.
Yaratlc1hg1destekleyen kOltOre sahip bir orgotte; yonetirn, gorevliler ve
musteriter ogrenme ve geli§me imkanlanna da sahiptir. Gruplar aktif olarak
diyalog ve gorO§me sOrecine girerler. Gruplar arasmda saqlarn ileti§im
kurmayi kolaylastrracak liderlerin rehberiiqlne ihtiyac;vardir (Torernen, 2001).

Okul yonetici, yaratrcr okulda ogretim ortarnlanm insan, doga ve
teknoloji yonunden zengin bir ortamda 90§itlendirmek ve tarknlastirmak igin
cevre ve okul kaynaklanrn en Ost dOzeyde kullanmaya 9ah§1r. Okul yonetimi,
bol miktarda malzeme, a rag, gerec;, fen bilgisayar laboratuarlan, ogrenme
merkezleri, i§ atolyeleri ve geni§ olanaklara sahip kitaphk ve okuma
merkezlerini ogrencilerin her saatte kullanabilecekleri durumda tutmaya
yah§1r. Bunlan ger<;ekle§tirecek finansman, kadro, yeti§mi§ insan gOcO
gereksinimlerini karsuernak icln Ost yoneticileri ikna etmek, okul cevreslni
okul yonetimindeki kararlara katmak dururnundadrr. Yaratrci cocuklarm
gelecekte basarmalan ve Ost dOzey bir yetenek ortamma gelebilmeleri igin
erken y1llardanbaslayarak okula ili§kin bir dizi

1. Okul kurallan,
2. OdOI ceza sistemleri,
3. Okulda kazandmlacak degerler,
4. Egitim programlan,
5. Kazandmlacak beceriler, okul yonetiminin liderliginde veliler ile
birlikte saptanmahdir.
Okul cahsrna plan ve beceri envanterleri ortaya 91kanld1ktan sonra
yap1lacak isler bir toplumsal kontrat, bir aile sozlesrnesi blcirninde yeniden
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olusturulur. Bu tor bir cahsrna yonetiminde, okuldaki yoneticinin ogretmenin
ve velinin ajandasrnda ortak etkinlikler aym sayfada yer ahrlar.

Yaratrct yoneticinin etkinliklerinde ogrenci merkeze ahnrms bir bireydir.

vonencmln yaratt191 yenilik9i okul kOltorOnde okula ili§kin tom Oyelerin bilmesi
ve aym yonde enerjisini kullanmas, gereken §U temel degerler var olmahdir
{Sungur, 2001).

•

Her cocuk zekidir .

•
•
•
•
•

Her cocuk yaratrcrdtr.

•

Her cocuk sorun 90zebilir .

Her cocuk bir bilim adarrndrr.
Her cocuk bir sanatcrdtr.
Her cocuk Oretkendir .
Her cocuk yeteneklidir.

Ogretim

ve egitim

programlannda

dikkat

transferi 909 ve yarars,z bilgilerin elenmesidir.

edilmesi

gereken

nokta,

<;onkO sorun cozmede iyi

performans ilgili konuda cok fazla temel bilgiye sahip olmayi gerektirmektedir.
Bu

konulann

olusmaktadir.
toplumun

secimi

de

toplumun,

ailenin

ve

ogretmenin

kararlanyla

Yaratrcruk, uyumun zidd: degildir. Birey, hem kendi ve hem

gOvenligi i9in bazt yasa ve dOzenlemelere

uymak zorundadir.

Bloklarla msaat yapan bir erkek cocuk ile bir arastrrrna mOhendisinin ortaya
91kard191 yenilik arasmda bir fark yoktur.Yarat1c1hk, ait olduqu alanda 90k
cetin kosutlarda 90k uzun suren 9ah§malar gerektirir. Basibos, kuralsiz ve
disiplini olmayan ortamlar, bireylerin gizli g09lerinin tomOnOn otoriter bicirnde
bastmld191 ortamlar kadar yarat1c1hga zarar verir. Bir ogretmen ve veli icln en
909 gorevlerden

biri, cocuklarm

uymak zorunda olduklan

minimum

{en

dO§Ok) alanlan korurken, onlann yarat1c1hgm1 maksimum {en yuksek) dOzeye
cikarmak zorunda otuslandtr.
Okulda var olan degerlerin ve basan olc;utonon en onernlisl ogrencinin
ogrenme dOzeyidir. Yaraticrhk egitimi ise sOrekli sorgulama ruhunu geli§tirir
{Agarwal, 2002) Ertelenemeyecek

tek sorun ogrenmedir. Ogrenmeyi en Ost

dOzeye crkaracak yonetici davrarusi ise ogrenciye olumlu bir ben alg1s1 ve
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sorunlarla savasim gOcO kazandrrahllmektlr. Yonetici, bu arnacla okulun tom
Oyelerini ogrencinin

akademik

basansi

ve

olumlu

ben

alqrsmm

· peki§tirilmesine yonlendirtr. Yonetici, takirn cahsrnast yapt191 Oyelerine §U
degerleri iletir ve ya§at1lmasm1saglar (Sungur, 2002).

1. Okuldaki her ogrenci sorun cozebilir.
2. Okuldaki her ogretmen Ost dOzeydeki her sorunu cozebilir.
3. Okuldaki

tom

Oyeler her

dOzeydeki sorunla

bas

edebilecek

dOzeydedirler.
4. Velilerimiz okulumuzun en yakm dostlandrr. Ve okula ili§kin sorunlarda
okula destek olabilirler.
Sungur'un (2002) aktarmuvla yaratrci yoneticiler §U sekilde ifade
adilmlslerdir.
izole olrnus okul yoneticileri geri plana kaymakta, bunun yerine i§birligi
yapan takim ile bu taktmda cahsan yoneticiler on plana gecmektedir.
Yonetlciler artik her seyi onceden bilen ve astlann onun talimatma uyup
uymad1gm1kontrol eden ki§iler degil, aksine ogrenim sureclerini basiatan ve
astlann yeteneklerini, yaratrcthklanru ve angajmanlanm optimal geli§me ve
orqutun arnaclanrun ger9ekle§mesi icin destekleyen bir ki§idir. Krsaca onun
rolO yoneticilikten liderlige kayrmstir (Hesap91oglu,1998).

Yonetici;

•!• Tom ogrencilerine sayg1, sevgi ve nezaketle davramr.
•!• Ogrencilerin kendi kendilerinden ve arkadaslenndan beklentilerini
yOkseltmek icin her tOrlO yolu kullamr.
•!• Ogrencileri beceri geli§tirmede birbirlerine yardimc: olmaya ozendirir.

•!• Tum ogrencilere eslt bicimde ogrenme ve kendilerini degerlendirme
olanaq: yaratir.

•!• Ogrenciler ic;in yOksek beklentiler ve yuksek basan standartlan koyar.
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Yaratict bir okul, demokratik tutum ve davraruslann yer ald191 bir kOltOr
ile belirlenir. Smtftaki ve okuldaki demokrasi, ogrencinin bu kOltOrO daha
ilkogretim c;agmdakazanmasrru saglar.
Yaratrcr bir

ilkogretim okulu, yetenekli yonetici ve ogretmenler

yardirruyla var olabilir. Okullar, yaratrci bir beyin, soru soran bir cocuk
karsrsinda kendi yeteneklerini gozden gec;irmeli, cocuk dusuncesinin rnannk
ve fantezi boyutunun her iki yonunu de geli§tirmek ic;in onlernler almalrdtrlar.
Geleneksel egitim sisteminin zay1fhklan; cocuqun zihinsel geli§imini, onun
dusunme,

ileti§im, arastirma,

bulus yapma

ve sanatsal

becerilerini

geli§tirmeyi ihmal etmeye devam etmektedir.
Yaratrci okulda yoneuci, cocuklar gibi dO§OnOp her konuda kendine NE?
- NEREDE? - KIM? - NEZAMAN? - NASIL?

- NEDEN?, Sorulartnt

sorabilmelidir. <;onkO, YARATIC/UK TOM BILiM VE SANA T DALLARININ
KES1$TIGI NOKTADA'd1r. Bir okulun kOltOrO yarat1c11t91 ve sorun cozmeyi
kuskusuz etkileyecektir. (Sungur,2002)
Bu arada ise yaratrci okullarm nasil olacag, akla gelmektedir. Agarwal
(2001: 1 ).ise yaratrci okullan, zengin ogretim yontemlerinin coklu ortamlarda
gorsel ve isitsel ders araclanmn ogrencilere sunuldugu hi<;bir zaman bilgilerin
hepsinin ogrenilemeyeceginin bilindigi okullar olarak nitelemektedir.
Yaratrci bir okul yoneticisl ise ogretme sorec;lerini degerlendirebilecek
egitimden ge<;mi§ olmahdrr. lyi bir okul yoneticisi (Sungur, 2001);
•

Ogretim,

yontern

ve

tekniklerini

bilmeli

bunlan

ogretmene

aktarmahdrr.

• Tom kadroyu, ogretmen ve ogrenciyi buna gore egitmelidir.
• Okul geli§tirme yontemlerini ve dinamiklerini bilmelidir.
• S1mftaki ogretimi gozlemeli ve ogretmenle olumlu elestinlenni
yoneltmelidir.
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+

<;evrenin arnac ve degerlerine

uyar ancak, oncelikleri ogrencilerin

ihtiyac;:lan ve okul hedeflerini gerc;:ekle9tirmeye c;:ah91r.

+

Okulun gelecek hedef ve onceliklerinin

belirlenmesinde

giri9imi ele

ahr.

+

Ogretmen, ogrenci ve kendisi lcin yOksek standartlan koyar.

+

Okulla

ilgili

tom

gruplann

"0GRENMEYI

EN

OST

D0ZEYE"

91karmalan icin oncelikle israr eder.

+

<;evre kosulanm okula uygun bic;:imde ayarlar.

+

Yenilikleri

be yenilik taleplerini

ogretmen

ve personelden

bekler,

kollar ve konuyla ilgili bilgiler toplar.

+

Ozel ogretim teknik ve yontemlerini ogrenip, ogretmenlere ogretmeye

9Slt§I r.

+

Srruf gozlemi,

ders' planlarmm

ele9tirisi

ve ogrenci

partormanst

yoluyla ogretim liderligini sOrdOrOr.

+

Yenilik ve degi9imle ilgili fikirleri, okul yonetici kadar ogretmenlerden

allr.

+

Kendisini, okuldaki program lideri olarak gorur.

•

Yeni uygulamalar

ic;:in gerekli arac;:-gerec;: ve programlan

bir araya

OGRETIR,

slogaruru

getirir.

+

OGRETMENLER

OGRENCiLER

OGRENIR

vurgular.
•

Ogretmen-yonetici-personel

+

Okul

yoneticisi

BIZIM

arasmda olumlu ili§kiler yasanir.

OKOLUMUZ

ogrenicinin, ogretmenin ozde91e9mesini

kavramrm

vurgular.

Velinin,

saqlar.

+

Ogretimi kolaylastrracak arac-qerec bOrosu olusturur.

+

Bir okulun en onemli ozelligi yapilan planlanrrus degi§ikliklerdir.

+

Okul etkinliklerinin

tOmO "ogrenci basansmm

kabul edilmeli ve uygulamaya gec;:irilmelidir.

yOkseltilmesi" olarak
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+

Okul politikast ve sureclerl ogrenci ve ogrenci basansi etrafmda

orgOtlenmelidir. Okul i90risindeki tom gruplar bu FiKIR BIRLIGi'ne
(Consensus) bagltltk ictn ikna edilmelidir.
Vine, Sungur (2002) tarafmdan yaratrci sorun cozme becerisi kazanrrus
yonetioinin ozellikleri a§a91dakisekilde siralanmtstrr.

1. Okul amaclanmn ve mevzuatm s1k degi§mesinden sucluluk
duymaz.
2. Okulunu temel yap1smdan daha ileriye daha uzaga tasimaya
c;ah§tr.
3. Ogretmenlerine yeni ders programlan Oretmeleri icln program
geli§tirecek ortamlar hazirlar.
4. Ogretmenlerine yaratrci olmalan icin esneklik tamr.
5. Okulun 90k iyi bir kitapltg1, fen ve bilgisayar laboratuan, bilim
merkezi ve i§ atolyelerl olmasma dikkat eder ve bu ortamlan her an
cocuklann hizmetinde tutar.
6. Ogretmenlerin cok sayida

gorsel-i§itsel ders

arac gerec;leri

yapmasma yardimct olur.
7. Antasmazhk durumunda velilere kar§t "ogretmenini" korur.
8. Oers dt§I etkinliklerde ogretmenini destekler ve yardtmci olur.
9. Ogretmenlerin okulda olup bitenleri her sabah masalannda yaz11t
olarak bulmasm, saglar.
10. Ogretmenini bir rneslektas gibi gorOr "BENiM OKULUM, BENIM
OGRETMENIM" demekten kacmrr. Bir 9ocugu egitmek ortak bir
sorumluktur. BiZIM OKULUMUZ S0Z0 kullamlmaltdir.
11. Ogretmenlerini kisisel niteliklerine go. re degii, okul amactanna
katkuanna gore degerlendirir.
12. Program geli§tirmeyle ilgili en son yenilikteri izler ve okulunda
uygular.
13.Qevre yaprsim iyi analiz eder ve okul yaranna kullamr.
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3.6. Yarat1c1hg1 Geliftirmeyi

Etkileyen Etmenler

Riza'ya (1999) gore, yarat1c11tg1 engelleyen faktorler §oyle siralanabllir;

1. Duygusal engeller: Utanga9hk: . aptal yerine konma korkusu, yanhs
yapma korkusu, belirsizliklere kars. ho§gorO yetersizligi ve asm
ozelestiri bu gruba girer,
2. KOltOrel engeller: Toplumsal degerler bir kOlturden digerine
degi§mektedir. Bazilan yarat1c11tg1 desteklediqi gibi bazilan da
engellemektedir. Hayal etmenin bosa harcanan zaman olarak
kabul edilmesi, 90k oyunun sadece cocuklar icin olduqunun
dusunulmesi, v.b. kOltOrel engellere ornek olabilir.
3. Ogrenilen engeller: Esyalann kullamm, (fonksiyonel kanplasrna),
anlamlartn verilmesi, ihtimallerin beklenilmesi ve kutsalla§mt§
tabularla ilgili gelenek engelleri kapsamaktadir.
4. Algtlama engelleri: Adetler, problemlerin onemii olan ogelerini
tammada ba§artstzltga yol acablnr.
5. YOklO program engelleri: Kaltpla§mt§ konular y1gm1 olan ve belli
sore

icinde

tamamlanmas,

gereken

egitim

programlan

da

yarat1c11tga engel olrnaktadtr.
BOyOk bir ihtimalle bizi yaratrci olmaktan altkoyan en bOyOk engel kendi
kendimize

getirdigimiz

stntrlamalardtr.

'Yaratrci

bir

insan

olduquma

lnanrmvorum, bu yOzden de yaratrci bir insan degilim" gibi sozler yaratrcuik
ic;in engeldir. Her insan yaratrcrhk deryastntn iclndedir. Bu deryada ilerlemek
i9in bireyin ilk olarak yaratrci olduqunu, ikinci olarak da yaratrci potansiyelini
arnrabileceqlni kabul etmesi gerekir (Bentley, 1999).
Sonrnez' e (1995)gore, yaratrcrhk: "hem bir surec, hem de bu sOrecin
sonunda ortaya 6zg0n bir OrOn koyma olarak ele ahnabilir'. Sonrnez,
yarat1c1ltgtnOrOn krsrmrun onernli oldugunu, ozgOn olmast gerektigini belirtir.
O'na gore ozgOn urun, yeni, tutarlt, sorun cozucu ve benzersiz ozelliklerden
en az biriyle donatilrrus olmaltdtr. OzgOn bir urun ortaya koyabilmek lcin,
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ki§inin Ozerinde c;ah§acag1 alanm bilgi, beceri ve duyuslanyla donarnk olmasi
gerekir.

Bu alanlardaki

eksiklik

ve yanhshklar

yarat1c1hg1

engelleyebilir.

Ki§inin <;ah§acag, alana ilgi duymasi, zaman ayirmasr, severek cahsmast gibi
duyussal ozelliklere sahip clmasi gerekir.

Rawlinson

(1995) da yaratrci dusunmenin

onundeki

engelleri

§Oyle

siralar;

1. lnsanlarm kendi kendilerine koyduklan engeller,
2. Kahplar ya da tek bir gec;erJi sonuc bulma zorunluluqu,
3. Muhafazakarhk,
4. Ac;1kc;a gorOlen seyleri sorgulamama,
5. Fazla hizh degerlendirme,
6. Aptal gozOkme korkusu,
Gunurnuzde, c;ogu geli§mi§ ve geli§mekte olan Olkelerin egitim
sistemlerine yaprlan en agir elestiri yaranuktan yoksun olmasrdrr- Czellikle
egitimde firsat e§itliginin gec;erli oldugu tom toplumlarda, herkese aym egitim
imkaru saglamak olarak alg1land191 ic;in, merkeziyetc;i, tek tip ders kitab: ve
ezbere dayah egitimle yaratrcihk dikkate almmamaktadir (Ataman, 1995).
Noyalpan da (1993). genel egitim sistemlerinin yakmsak dusunrneye endeksli
olduklanm belirtmektedir. "Uygulanan tom smavlar ve testier yakmsak
dusuncenin geli~imini degerlendirme egilimindedir. Olmasi gereken rraksak
dusunmeyi geriletmektedir" demektedir. Olkemizde zekarun ve yarat1c1ltgm
geli§tirilmesi gerekirken, salt bellegin geli§tirilmesine onern verilmektedir.
"Egitimde

amac

insan

beynini

doldurmak

degil,

olqunlasttrmak

ve

geli§tirmektir" (Ersoy, 1993). Egitim dah ve dOzeyi ne olursa olsun sadece
mantlksal dusunrneye, yani mevcut olanlan degerlendirmeye dayah egitim
yarat1c1hgmgeli§mesini engeller {Ytldmm, 1998).
Yaratic1h91hem fiziksel hem de sosyal cevre etkiler. Asm gOrOltO veya
l§tk, soquk ya da steak ortam konuya yogunla§maya engel olur. Ancak bazi
ki§ileri rahatsiz eden ortamlar, digerlerinin dusunmesini kolaylastrrabilir. Hatta
bazi dahilerin OrOnlerini cok ozel kosullarda verdikleri soylenebllir. Sosyal
c;evrenin ise yarat1c11tga etkisi daha bOyOktOr. Takrrn cahsmalannda yaratrci
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fikirler geli§tirmek daha kolaydtr. Yarattcihk, bireysel olmasma ragmen
i§birligi ve guvene dayalt bir ortamda daha cabuk geli§ir. Takrm sorurnunuqu
ve disiplin duygulanm1z1artirarak konu uzerinde odaklanmam1z1kolaylastmr.
Tak1ma uyum kayg1s1, uyeler arasmdaki 9att§ma veya birbirterinin basansuu
sahiplenme gibi olumsuz davramslar yarattc11tg1 engelleyebilir (Y1ldtnm,
1998). Aynca Yrldmm yarattc11tg1 destekleyen sosyal kosullara §U ornekleri
vermektedir;
•

l§birligi ve guven ortarm,

•

Fikirlerin eyleme ge9irilebildigi ortamlar,

•

Herkesin fikrine deger verilmesi, statu veya yetkinin dusunce uretimine
yans1t1lmas1,

•

Yenilige ve ogrenmeye destek ve farkhhga tahammul etme,

•

Yarnlg1yaho§g6ru ile bakma,

•

Takdir ve fark edilme, dusunceyl sahibine mat etme,
Ogrencilerin yarat1c11tgmm geli§tirilmesinde egitim dunyast i9erisinde

bulunan herkese buyuk gorevler dO§erken, en buyuk gorev ogretmenin
ogrencilerine

kars: gosterdigi tutum

ve

davramslannda

yatrnaktadtr.

Cgretmenler, ogrencilerlnden gelecek yeni dustmcelere. fikirlere acrk olmall
ve bu fikirlerin geli§mesini ozendirmelidir. Yaratrci ama zeka yonunoen
ustonluge sahip olmayan ogrenciler bir kenara itilmemelidir. Oston zekah
ogrenciler her ogretmenin gozde ogrencisidir. Yaratrcr yetenege sahip
ogrenciler ise olumsuz davrant§lanndan dolay, bir kenara itilmektedir.
Cgretmen beklediginden farkh bir cevap altnca degerlendirmede s1kmt1 ceker
ve kolay karar verememek onu huzursuz eder (Yavuz, 1996). Bu nedenle
ogretmenlerin yarattc11tgm ne olduqunu ve yaratict

yetenege

sahip

ogrencilere nasrl davrarnlmasi gerektigini iyi bilmelidir.
Royer ve Feldman (1984), srruflarda yarat1c11tgm geli§tirilmesinin
yollanm §6yle belirtirler; Sira dt§t fikirlerin a91klanmasma imkan saglayacak
tehdit edici olmayan bir atmosferin saqlanmast, yaratict fikirler ya da urunleri
ogrencilerin ortaya atmalan i9in odullendirme ve kisisel yonelirnli ogrenme
firsatlan

saqlarna

gibi

stratejileri

i9erir.

(Herbert, 1985),

ogrencilerin

yarat1c11tg1rn desteklemede dort ilke bellrlernistir. Bunlar sirasryla §6yledir;
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+> Ogretim materyallerinde ve ogrenci anlatrrrunda

c;e§itlilik saglama,

+> Yaratrci basanya yonelik olumlu tutum geli§tirme,
+> Devamh yaratrci anlatrrru destekleme,
+> Yardim ve donut saglama,
TOrkiye'de egitim sistemi ciddi anlamda tartisrlmakta

onemi devlet kurumlan tarafmdan

fark edilmeye

ve yarat1c1hgm

baslarmstrr.

Bu arnacla

Talim Terbiye Kurulu Kasun 2001' de Egitim surecinde Zeka ve Yaratrci
DO§Onme konulu bir 98h§tay gerc;ekle§tirmi§tir. Ve bu cahstay sonunda cikan
kararlar §U §ekilde siralanrmstrr (Ba§er, 2001).

•

Her birey yaraticrhk yetisine sahiptir.

•

Her bireyin yarat1c1h91 ve yarattci zekast geli§tirilebilir.

•

Bu yetiler kolayltkla korelebilecegi

icin belli ortamlarda geli§tirilmeye

rnuhtactrr.
•

Bunun ic;in, bireyin oncelikle kendini iyi tammasi gerekir. Bu amacla
c;e§itli olanaklar sagtanmalt ve ortamlar yaraturnaudir.

•

Bireyin yaratrci olmast ic;in egitim ve ogretim ortamtan kaltplardan
kurtarnmahdtr.

•

Butun bunlarm olusabilmest icin birey (ogretmen ve ogrenen), bireysel
ve toplumsal engellerden kurtulmahdtr.

•

Yarat1c1hg1

ve yaratrci dusunrneyl

geli§tiren

yontern ve tekniklerin

ogrenilmesi ve ogretilmesi saglanmah, ozgur ortamtar yaratrlrnahdrr.
•

Yarattci drama bir ogretim yontemi ve ba§h basma bir ders olarak,
okul ic;i ve okul dismda yer almahdtr

•

Yaratrct ogretmen; demokratik,

ho§gorOIO, sevecen, sabrrh, idealist,

mizah anlayrsma sahip, hayal gOcO zengin, paylasimcr, farkhhklara ve
yenliklere acik, olumlu dusunceye sahip bir birey olmahdtr.
•

Egitim sistemi, yaranci ve elestirel dusunceye dayanmahdtr.

•

Yaratrci ogrenme ortarm, ogretmenlerin

kendilerini yenilemeleriyle

ve

sistem degi§tirme sanslanrun olduquna inanmalanyla geryekle§ir.
•

Yaratrci

ogrenme

ortammda;

bireysel

farkhhklan

ve yatkmhklan
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onemseme, grup cahsrnalanru arttrrma, uygun ve dogru yonergeler
verme, yapici ele§tirilerde bulunma, ortamdaki malzemeleri etkin bir
bicirnde kullanma ve problem cozurnunde bireyin ozgOn dO§Cmcelerini
i§e kosrna vardir.
•

Egitim programlarmda, sanatlar egitimine gereken yer onemle
verllmelidir.
BOtOn bu sayuanlar ic;in ivedilikle zihniyet, egitim felsefesi ve c;agda§

dogrultuda degi§tirilmelidir (Adiquzel ve Arkada§lan,(2002).
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BOLOM 4
YONTEM
Bu bolOmde arasnrmenm modeli, evren ve orneklem, verilerin
toplanmasr, c;ozOmlenmesive yorumlanmas1 ile ilgili bilgilere yer verilmi§tir.

4.1. Ara1ttrma Modeli
Bu arstuma KKTC Milli Egitim ve KOltOr Bakanhg1'na bagh
dart Lefkosa ilkokulunda gorevli ogretmen ve yoneticilere yonelik olarak
yaraticrhk

alg1lamalanm degerlendirmeyi

arnaclayan

tarama

modeli

niteliginde bir arastrrmadrr.

4.2. Evren ve Orneklem
Arasnrmamn evrenini KKTC Milli Egitim ve KOltOr Bakanhg1'na bagh
ilkogretim okullan olu§turmaktad1r. Arastumarun orneklemi ise 2007-2008
ders y1hnda KKTC Milli Egitim ve KOltOr Bakanh91'na bagh dort Lefko§a
ilkokulunda gorev yapan 14 yonetici ve 106 ogretmenden olusrnaktadir.

4.3. Verilerin Toplanmas,
Arasnrmada kunaruian veri toplama araci, Trevor Bentley'in(1999)
geli§tirdigi bir anketten ahrnp,
degi§tirilip

literature dayah olarak bazi maddeleri

ara§tlrmac1 tarafmdan

uzman akademisyenlerle

gorO§OIOp

nazrrtanmrstrr.
KKTC Milli Egitim ve KOltOr Bakanhg1'nabagh dort Lefko§a ilkokulunda
gorevli yonetici, ve ogretmenlerin yarattc11tgma

yonelik alg1lamalarm1

belirlemek amaci ile anket yonterni uygulanm1§ttr. Anket 5'1i Likert tipi olc;ek
§eklindedir. Sec;enekler Tamam1yla kannvorum (5), <;ogunlukla katruyorum
(4), Karars1z1m (3), <;ogunlukla Kat1lm1yorum (2), Tamamen katl1m1yorum (1)
§eklindedir. Ortalamalann yorumlanmasmda §U degerler kabul edilmi§tir:
T arnarmyla kat11tyorum

1. 00-1.79

<;ogunlukla katihyorurn

1.80-2.59

Kararsmm

2.60-3.39

<;ogunlukla Katurmyorum 3.40-4.19
Tamamen kanlrmvorum 4.20-5.00
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KKTC Milli Egitim ve KOltOr Bakanhqr'a bagh dart Lefkosa ilkokulunda
gorevli yonetici ve ogretmenlerin

yaratic1hga yonelik uygulanan ol9egin

bilimsel gOvenirligi konusunda yapt191m1z Cronbach's Alpha testi sonucunda
elde edilen 0.76 degeri, tam gOvenirlilik (ic; tutarhltk) rakami olan 1.00
rakarmna yakm olmasi nedeniyle hazirlanan anketin gOvenirliginin yOksek
oldugu kabul edilebilir.
Cronbach a

ALAN

,756

EGiTiM

Tablo: 1 Cronbach a degerleri
Aynca ankette ortaya konan

her

sorunun gec;erliligini saptamak

amaci ile faktor analizi uyqulanrrus ve bu uygulama sonucu a§ag1daki
degerler elde edilmistir: (Tablo 2 ve Tablo 3)
Tablo: 2 Faktor Analizi Degerleri 1

SORU

FAKTOR

S0RU1

797

S0RU2

,875

S0RU3

,858

S0RU4

871

S0RU5

,850

S0RU6

,847

S0RU7

,859

S0RU8

,902

S0RU9

,891

S0RU10

,931

S0RU11

,784

S0RU12

,855

S0RU13

,887

S0RU14

,879

S0RU15

,919

S0RU16

,950

S0RU17

,868

S0RU18

,752
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Tablo: 3 Faktor Analizi Oegerleri 2
FAKTOR

SORU
S0RU19

843

S0RU20

,699

S0RU21

,716

S0RU22

,820

S0RU23

,821

S0RU24

,872

S0RU25

,889

S0RU26

,661

S0RU27

,801

S0RU28

,881

S0RU29

,888

S0RU30

,718

S0RU31

,887

S0RU32

,856

S0RU33

,919

S0RU34

,809

S0RU35

,769

S0RU36

,841

S0RU37

,834

4.4. Verilerin Cozumlenmesi ve Yorumlanmas1

Toplanan veriler, bilgisayar ortarmnda ve SPSS
Package

For The

Social

Sciences)

istatistik

15 (The Statical

program,

kullamlarak

c;ozOmlenmi§tir. Bu baglamda yoneticilerin, etkili bir yonetim anlayisma ili§kin
veriler, olcek ve madde bazmda betimsel istatistik tekniklerinden ortalama
puan ve yozde kullanilarak degerlendirilmi§tir. Madde bazmda saptanan
ortalama puanlar, her maddenin ifade ettigi konuda KKTC Milli Egitim ve
KOltor Bakanhqr'na bagh dort ilkokulda
yaratrcrhk

konusundaki

alqnama

gorevli yonetici ve ogretmenlerin

dOzeyinin

bir

gostergesi

olarak

yorumlanrmsnr. Bu mantik sozgeciyle de yOksek ortalama puana veya
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yOzdeye sahip olan ilgili madde, yonetici ve ogretmenlerin goreli olarak etkin
bir sekilde gosterdigi bir davrarusr, dusuk ortalama puana veya yOzdeye
sahip olan ilgili madde, goreli olarak yetersizlik gosterdigi bir davrarusi ifade
eder seklinde yorumlanm1§ttr. Ol~kli sorulann analizine yonelik olarak; dart
ilkokul yonetici ve ogretmenlerini olusturan gruplara yonelik sorulara verilen
yamtlar arasmdaki ili§kinin belirlenmesi arnacryla tek yonlO varyans analizi
kultarulrmsnr. Farkhltgm hangi okuldan kaynakland191mnkar§ila§tmlmasmda
Scheffe testinden yararlanurmsnr. Yonetici ve ogretmenler arasmdaki
karsrlastrrrnalarda ise Mann Whitney U testi kutlannrmstrr. Kar§1la§tlrmalarda
.05 anlamlthk dOzeyitemel ahnrmstrr.
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BOLOM 5
BULGULAR VE YORUMLAR

Arastirma ile ilgili bulgular tablolar halinde gosterilerek yorumlanrrustrr,
Anket Uygulanan Okullardaki Yonetici

ve Ogretmen Sayilan ve

Anketi Yarutlayan Yonetict ve Ogretmenlerin

Dag1hmlan ( Tablo 2 de

gorOlmektedir.)

Tablo 4: Anket Uygulanan Dort Okullardaki Yonetici ve Ogrebn.en
Sayllan ile Degerlendirilen Anket Sayllan ve yuzdelikleri
S1ra II

Okul Ad,

I Yonetici II

%

IOGRETMENI

%

I Verilen
Anket
Say1s1

.l.J

21

I

Dejjerlendirilen
Anket Say1s1

I %

9 EYLOL

4

10.81

33

89.19

31

31

83.7

$ht.
TUNCER

5

11.11

40

88.89

26

26

57.7

3

114.281

18

I 85.721

16

I

16

176.2

2

1111.111

15

I88.23 I

12

I

12

170.5

I!!!!!!!!!!

3 II

NECATi
TA!KIN

4 IICAGLAYANI
iLKOKULU

I
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Anket
ogretmenlerin

uygulanan

okullardaki

anketi

yamtlayan

yonetici

ve

cinsiyetlerine gore dag1hmlan tablo 5'de yer alrnaktadtr.

Tablo 5: Anket Uygulanan Dort Okullardaki Yonetici ve Ogretmenlerin
Cinsiyetlerine

Gore Dag1hmlan

S1ra

Okul Adi

KADIN

ERKEK

TOP LAM

1

9 EYLOL

21

10

31

2

$ht.

12

14

26

8

8

16

8

4

12

49

36
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TUNCER
3

NECATi
TASKIN

4

CAGLAYAN
ILKOKULU

Toplam

Toplam 31 ogretmeni bulunan 9 Eylul ilkokulunda

21 kadm ve 10

erkek bulunrnaktadrr.
26 ogretmen ve yoneticisi bulunan $ht.Tuncer llkokulunda 12 kadm, 14
erkek ogretmen gorev yapmaktadir.
16 ogretmen ve yoneticisl bulunan Necati Taskrn llkokulunda
8 kadm,8 erkek ogretmen gorev yaprnaktadir.
12 ogretmen ve yonetlclsi bulunan c;aglayan ilkokulunda 8 kadm,

4

erkek ogretmen g6rev yapmaktadir.

ANOVA Testi ile itgili Degertendirmeler:
0.05'ten kucukse okullararast ogretmenlerinin yarutlan arasmda o konuda
anlamh fark olduqunu, 0.05'ten buyukse anlamh fark olmad191m gosterir.
( * = P < 0.05)
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1-8. Sorular ile ilgili ANOVA Analizi Verileri

Tablo: 6

CAGLAYAN

ban a

hakkmda

9 EYLUL

a~1klama $HT. TUNCER

bir

ORTALAMA

OKUL

SORU

Soru1.lfim

2,5000

12

1,24316
SAPMA

31

3,9355

1,12355

26

3,8077

1,13205

yapllmad1g1 halde kotil

NECATI TA$KIN

16

3,8125

,91059

yonde elettiriliyorum.

CAGLAYAN

12

3,3333

1,23091

Soru2.0labildigince

9 EYLUL

31

2,7097

1,13118

yaratic1 olmak yolunda

$HT. TUNCER

26

3,3462

,84580

cesaretlendiriliyorum.

NECATI TA$KIN

16

3,8125

,75000

CAGLAYAN

12

3,0000

1,04447

9 EYLUL

31

3,3548

1,30508

~ahfanlarm

$HT. TUNCER

26

3,1538

,96715

yaptlklar1m yarg1hyor.

NECATI TA$KIN

16

3,6875

3,3548

CAGLAYAN

1,30508

31

3,1538

9 EYLUL

31

3,2581

1,34084

$HT. TUNCER

26

2,5769

,70274

NECATI TA$KIN

16

2,6250

1,31022

CAGLAYAN

12

2,1667

1,11464

9 EYLUL

31

3,5161

1,26151

$HT. TUNCER

26

3,3846

1,26734

NECATI TA$KIN

16

3,3125

1,30224

CAGLAYAN

12

4,0833

,99620

Soru6. Yonetim yeni

9 EYLUL

31

2,4839

1,43460

fikirlere ve degifi

$HT. TUNCER

26

2,5769

,90213

me a~1kt1r.

NECATI TA$KIN

16

2,4375

1,20934

CAGLAYAN

12

2,0833

1,24011

9 EYLUL

31

2,5161

1,20750

zaman

$HT. TUNCER

26

3,0000

1,01980

kontrol

NECATI TA$KIN

16

2,6875

1,40089

CAGLAYAN

12

3,0833

l,44338

9 EYLUL

31

4,0000

,96609

26

2,8077

,74936

16

2,6875

1,40089

Yonetim

Soru3.

Yonetim,

Soru4.

it

esneklik

konusunda
saghyor.

Bulundugum

Soru5.
yerde

fikirlere

yeni

deger verilmiyor.

Y6netim ifimi

Soru7.
nas1I

ve

ne

yapbg1m1
ediyor.

Yonetim

Soru8.
i$imde
sorunlan

kart11a,t1g1m $HT. TUNCER

.. ....... ..

naeil

NECATI TA$KIN

F

p

.866

.462

5.034

.003*

1.689

.176

3.335

.023*

1.081

.362

.462

.710

1.030

.384

10.33
8

.000*
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Tablo 6'da Yer Alan 1-8. sorularla itgili Yorumlar:

•

t.sirada yer alan "itim hakkmda bana bir a~1klama yapllmad1g1
halde kotu yonde elettiriliyor" dusuncesine okullararast ogretmen
ve yoneticlleri arasmda anlamh fark olmad1g1 gorulmektedir.

•

2.s,rada

yer

alan

cesaretlendiriliyorum"

"Olabildigince

yarat1c1

dusuncesinde

olmak

yolunda

okullararast ogretmen ve

yoneticilerl arasmda gorO§ farkhhg1 butunmaktadtr.

•

3.s1rada yer alan" Yonetim ~ahJanlarm yapt1klarm1 yarg1hyor"
dusuncesinde okutlararasi ogretmen ve yoneticileri arasmda anlamh
fark olmad1g1 gorulmektedir.

•

4.s,rada yer alan "Yonetim,

it

konusunda

esneklik

saghyor"

dusuncesinde . okullararas, ogretmen ve yoneticiteri arasmda anlamlt
fark oldugu gorOlmektedir.

•

5.strada yer alan "Bulundugum
verilmiyor" dusuncesinde,

yerde

okullararas,

yeni

fikirlere

deger

ogretmen ve yonetlcileri

arasmda gorO§ farklth91 bulunmamaktadtr.

•

6. sirada

yer alan "Yonetim yeni fikirlere

ve degiJime

actk"

dusuncesine okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkltltg1 bulunmamaktadtr.

•

7 .srrada

yer alan "Yonetim itimi nasd ve ne zarnan yaptig1m1

kontrol ediyor"

dusuncesine okullararast ogretmen ve voneticileri

arasmda gorO§ farkhltg, bulunmarnaktadrr.
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•

8. sirada yer alan "Yonetim itimde kar!}1laJt191m
sorunlan nasrl
~ozdugiimu anhyor"

dusuncesmde, okullararasi

yoneticileri arasmda anlamh fark oldugu gorulmektedir.

ogretmen ve
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9-16. Sorular ile hgili ANOVA Analizi Verileri

Tablo: 7

STANDART
N

ORTALAMA

SAP MA

F

p

9 EYLUL

31

3,0968

1,22079

4.271

.001•

$HT. TUNCER

26

3,3846

,80384

NECATI TA$KIN

16

3,0625

1,12361

CAGLAYAN

12

4,3333

1,15470

9 EYLUL

31

2,2258

1,05545

1.873

.141

$HT. TUNCER

26

2,7308

,96157

NECATI TA$KIN

16

2,5000

1,15470

CAGLAYAN

12

2,0000

,85280

9 EYLUL

31

3,6774

1,07663

1.421

.243

$HT. TUNCER

26

3,3077

1,01071

NECATI TA$KIN

16

3,3750

1,14746

CAGLAYAN

12

4,0000

1,12815

Soru12. Yonetim yarat1c1

9 EYLUL

31

2,3871

1,05443

.537

.658

dO§Oncelerimi korur.

$HT. TUNCER

26

2,6538

,56159

NECATI TA$KIN

16

2,6875

1,07819

CAGLAYAN

12

2,4167

1,37895

9 EYLUL

31

3,9355

,96386

.232

.874

$HT. TUNCER

26

3,8077

1,20064

NECATI TA$KIN

15

3,8000

1,14642

CAGLAYAN

12

4,0833

,99620

9 EYLUL

31

2,5806

,92283

.256

.857

$HT. TUNCER

26

2,7308

,82741

NECATI TA$KIN

16

2,5000

1,09545

CAGLAYAN

12

2,5000

1,24316

9 EYLUL

31

2,3871

1,25638

3.862

.012•

$HT. TUNCER

26

2,9231

,84489

NECATI TA$KIN

16

2,5625

1,09354

CAGLAYAN

12

1,6667

,98473

9 EYLUL

31

2,5484

1,17866

.645

.588

$HT. TUNCER

26

2,9231

,93480

NECATI TA$KIN

16

2,5625

1,09354

CAGLAYAN

12

2,5833

1,31137

OKUL

SORU
Yonetimin

yeni

fikirlere gosterdigi

sayg1

Soru9.

yada ilgi yetersizdir.

Yonetim

Soru10.
duygularima,

ve

degerlerime

sayg1

dO§Oncelerime
duyar.
Soru11.
c;;ok

az

I§

ortammda

esneklik

soz

konusudur.

Soru13.Baz1
ba§ka

dO§Oncelerim

gibi

birisininmi§
sunuldu.

Getirdigim

Soru14.

c;;e§itlilik dolay1s1yla bana
sayg1 duyulur.

yeni

Soru15.

Bana

bilgiler

ogrenmek

deneyim

elde

konusunda

ve

etmek
frrsatlar

sunulur.
Soru16.
c;;ah§anlarmm
dO§Oncelerinden

Yonetim

yararlamr.
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Tablo 7'de 9-16. sorularla ilgili yorumlar yer almaktadrr,

•

9. sirada yer alan "Yonetimin yeni fikirlere gosterdigi sayg1 ya da
ilgi yetersiz"

dusuncesinde okullararasi ogretmen

ve yoneticileri

arasmda gorO§ farkhhg1 bulunrnaktadtr.

•

10. srrada

"Yonetim

yer alan

duygularama, degerlerime

ve

di.iti.incelerime sayg1 duyar" dusuncesinde okuilararasi ogretmen ve
yoneticileri arasmda gorO§ farkhll91 bulunrnamaktadtr.

•

t t.sirada yer alan "it ortammda ~ok az esneklik soz konusudur"
dusuncesinde

okullararast

ogretmen

ve yoneticileri

arasmda gorO§

farkhh91 bulunmamaktadtr.

•

yer alan " Yonetim

12. sirada
dusuncesinde

okullararas,

yaratac1 di.iti.incelerimi

ogretmen

ve yoneticileri

korur"

arasmda gorO§

farkhhg, bulunmamaktadtr.

•

13.strada

sunuldu"

yer alan "Baz1 di.iti.incelerim

dusuncesinde,

okullararast

bafka
ogretmen

birisininmif
ve

gibi

yoneticileri

arasmda gorO§ farkhh91 bulunmamaktadtr.

•

14. sirada yer alan "Getirdigim

~etitlilik dolay1s1yla bana sayg1

duyulur" dusuncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda
gorO§ farkhhg, bulunmamaktadtr.
•

15. suada yer alan "Bana yeni bilgiler ogrenmek ve deneyim elde

etmek konusunda

farsatlar sunulur"

dusuncesinde okullararast

ogretmen ve yoneticileri arasmda anlamh fark olmad191 gorOlmektedir.

•

16. srrada yer

yararlamr"

alan

"Yonetim

~ahoanlarmm

dusuncesinde okullararast

arasmda gorO§ farkhhg1 bulunmamaktadrr.

ogretmen

dOtOncelerinden
ve

yoneticlleri
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Tablo: 8

17-24. Sorular ile ilgili ANOVA Analizi Verileri
N
OKUL

SORU

ORTALA

STANOART

MA

SAPMA

F

1.358

.262

8.165

.000*

.317

.813

.399

.754

3.548

.018*

1.879

.140

1.670

.180

2.868

.042*

9 EYLUL

31

2,5484

,92516

ic;in yeteri kadar zamana

SHT. TUNCER

26

2,6154

1,23538

ve kaynaga sahibim.

NECATI TASKIN

16

3,1875

1,32759

CAGLAYAN

12

2,4167

1,37895

9 EYLUL

31

2,2903

,86385

SHT. TUNCER

26

2,5385

1,39229

NECATI TASKIN

16

1,1250

,34157

CAGLAYAN

12

3,0000

1,47710

31

3,1290

1,14723

26

3,2308

1,10662

NECATI TASKIN

16

2,8750

1,20416

CAGLAYAN

12

3,1667

1,33712

9 EYLUL

31

3,8387

,86011

SHT. TUNCER

26

4,0385

,82369

NECATI TASKIN

16

3,7500

,93095

CAGLAYAN

12

3,8333

1,19342

9 EYLUL

31

3,1290

1,23131

SHT. TUNCER

26

3,0385

1,42775

NECATI TASKIN

16

2,5000

1,59164

<;AGLAYAN

12

4,1667

1,11464

9 EYLUL

31

3,4194

1,20483

SHT. TUNCER

26

3,2692

1,11562

NECATI TASKIN

16

4,0625

1,28938

<;AGLAYAN

12

3,8333

1,02986

9 EYLUL

31

2,3226

,94471

SHT. TUNCER

26

2,3077

,97033

NECATI TASKIN

16

1,9375

,68007

CAGLAYAN

12

2,7500

1,21543

9 EYLUL

31

1,8387

,77875

SHT. TUNCER

26

1,7692

,71036

NECATI TASKIN

16

1,6250

,61914

<;AGLAYAN

12

2,4167

,90034

Soru17.

Yaranci olmak

Yarattcthk

Soru18.

bir

gelen

dogmJtan
ozelliktir

Soru19.
az

Toplumda c;ok 9 EYLUL
yarat1c1hga SHT. TUNCER

insan

sahiptir

Soru20.

Yaranci kifilik

ozelliklerini bilmiyorum

Soru21.

Ustun

zekah

insanlar yarattc1d1r

Yarattc,hk

Soru22 ..

ogrenilmif davram§lard1r

Soru23.

Yarancmk ak1c1

d01unceye dayamr

Aym

Soru24.
olumlu
yonleri

ve

and a

olumsuz
g6rebilmeyi

gerektirir

p
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Tablo 8'de 17-24. sorularla ilgili yorumlar yer almaktad1r.
•

17. sirada yer alan "Yarat1c1 olmak ic;in yeteri kadar zamana ve
kaynaga

sahibim"

dO~Oncesinde

okullararasi ogretmen

ve

yonencilerl arasmda gorO§ farkltltgt bulunmamaktadtr.

•

18. Strada yer alan "Yarat1cll1k dogu1tan gelen bir ozelliktir"
dusuncesmde okullararast ogretmen ve yoneticileri arasmda goro~
farkltlt91 bulunmaktadtr.

•

19.strada yer alan "Toplumda c;ok az insan yarat1c1hgasahiptir"
dO~Oncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkltltgt bulunmamaktadtr.

•

20.strada yer alan "Yaraticr kitilik

ozelliklerini

bilmiyorum"

dO§Oncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkltltg1
•

bulunmamaktadtr.

21.sirada yer atan "0stiln zekah insanlar yarat1c1d1r" dO§Oncesinde
okullararas,

ogretmen

ve

yoneticileri

arasmda

gorO§

farkltltgt

bulunmaktadtr.
•

zz.sirada

yer

alan

"Yarabcthk

ogrenilmit

davrana1lard1r"

dusuncesinde okullararast ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkltltgt bulunmamaktadtr.
•

23.strada

yer

alan

"Yarattc1hk ak1c1

diltilnceye

dayanar''

dusunceslnde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkltltgt bulunmamaktadtr.

•

24.sirada yer alan
gorebilmeyi

"Ayna anda olumlu ve olumsuz yonleri

gerektirir''

dusuncesinde okullararast ogretmen ve

yoneticileri arasmda gorO§ farkltltgt bulunmaktadir.
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Tablo: 9 25-32. Sorular ile ilgili ANOVA Analizi Verileri
N
OKUL

SORU

HayaI

Soru25.

yarabc1hg1 geli!Jtiren bir
ozelliktir

Merakh ki§iler

Soru26.

daha yarat1c1d1r

dO§Onmeye

mant1kh
dayamr

dikkate

geli§tirme

,81518

$HT. TUNCER

26

1,9615

,91568

NECATITA$KIN

16

1,3750

,71880

<;AGLAYAN

12

2,3333

1,30268

9 EYLUL

31

2,3226

,87129

$HT. TUNCER

26

2,1538

1,00766

NECATITA$KIN

16

1,8750

,80623

<;AGLAYAN

12

2,9167

1,24011

9 EYLUL

31

2,5806

1,05749

26

2,5385

1,06699

NECATITA$KIN

16

2,7500

1,29099

<;AGLAYAN

12

3,1667

1,26730

31

2,5806

1,31083

26

3,2692

1,11562

NECATITA$KIN

16

3,3125

1,25000

<;AGLAYAN

12

3,0000

1,12815

9 EYLUL

31

3,6452

,98483

26

3,6923

1,01071

NECATITA$KIN

16

3,5000

,81650

<;AGLAYAN

12

3,9167

1,08362

31

3,5161

,88961

26

3,4231

1,27037

NECATITA$KIN

16

3,5625

,51235

<;AGLAYAN

12

3,7500

1,28806

9 EYLUL

31

1,8065

1,19497

$HT. TUNCER

26

1,6538

,93562

NECATITA$KIN

16

2,0625

1,48183

<;AGLAYAN

12

2,0000

1,47710

31

3,0968

1,07563

$HT. TUNCER

26

3,1923

1,05903

NECATITA$KIN

16

2,8125

1,27639

<;AGLAYAN

12

3,4167

,90034

ahnmaktadrr
Egitim sistemi

Soru29.

yarat1c1hg1m $HT. TUNCER

ogrenci

geli§tirmektedir

Egitim 9 EYLUL

Soru30.
programIan

yaratlc1hg1 $HT. TUNCER
alarak

dikkate

SAPMA

1,7419

yarat1c1hg1m $HT. TUNCER

ogrenci

MA

31

Okulumda 9 EYLUL

Soru28.

STANDART

9 EYLUL

Yarat1c1hk $HT. TUNCER

Soru27.

ORTALA

dOzenlenmektedir

Soru31.

Ezberci ogretim

yaratlc1hg1
engellemektedir
Soru32 ..
gellJtiren

Yaratic1hg1 9 EYLUL
teknikleri

suufta uygulayabiliyorum

p

F

2.823

.044

2.869

.041

.966

.413

1.998

.121

.426

.735

.282

.838

.451

.717

.765

.517

%
Tablo 9'da 25-32. sorularla ilgili degerlendirmeler yar almaktadu'.
•

25.sirada yer alan "Hayal yarabc1hg1 geli1tiren

bir ozetliktir"

dusuncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda anlamh
fark otdugu gorOlmektedir.
•

26. sirada yer alan "Merakh kiJiler daha yaratac1d1r"
okullararas,

ogretmen

ve

yoneticileri

arasmda

dusunceslnde
gorO§

farkhl191

bulunrnaktadir.
•

27. strada yer alan "Yarat1c1hk manbkh dOtilnmeye

dayamr"

dusuncesinde okuhararasi ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkhhg, bulunmamaktad,r.
•

28.strada yer alan"Okulumda
dikkate

ahnmaktadar"

ogrenci

dO§Oncesinde

yarat1c1hg1m
okutJararas,

geli1tirme

ogretmen ve

yoneticileri arasmda gorO§ farkhhg, bulunmamaktad,r.

•

29.sirada

yer

alan

gelittirmektedir"

"Egitim

sistemi

ogrenci

yaratac1hg1m

dusuncesinde okullararasi ogretmen ve yoneticileri

arasmda anlamh fark olmad191 gorolmektedir.
•

30.s,rada yer alan "Egitim proqramlan yaratac1hg1 dikkate alarak
duzenlenmektedir"

dusuncesmde

okullararas,

ogretmen

ve

yoneticileri arasmda anlamh fark olrnadiq: gorOlmektedir.

•

31.s,rada yer alan "Ezberci ogretim yarat1c1hg1 engellemektedir"
dusuncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri arasmda gorO§
farkhhg1 bulunrnamaktaorr.

•

32.s,rada

yer

alan

uygulayabiliyorum'J

"Yarat1ctl1g1

gelittiren

teknikleri

s1mfta

dusuncesmde okullararas, ogretmen ve

yoneticileri arasmda goro~ farkhhg1 bulunmamaxtadrr.
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Tablo: 10 33-37 Sorular ile ilgili ANOVA Analizi Verileri
N
OKUL

SORU

ORT ALA

STANDART

MA

SAPMA

F

Soru33.

Yarallc1hg1 9 EYLUL

31

1,9355

1,20928

geli,;tirme

konusunda

$HT. TUNCER

26

2,8846

1,17735

NECATI TA$KIN

16

2,8125

1,32759

CAGLAYAN

12

2,5000

,90453

9 EYLUL

31

2,0645

,67997

$HT. TUNCER

26

1,9615

,52769

NECATI TA$KIN

16

2,3750

1,25831

CAGLAYAN

12

2,5833

1,16450

Soru35. Ogrenci

9 EYLUL

31

2,2258

1,23044

yarat1c1hg1m geli,;tirmek

$HT. TUNCER

26

1,9231

,89098

i~in

NECATI TA$KIN

16

1,9375

,77190

CAGLAYAN

12

3,0833

1,31137

31

3,0968

,97826

$HT. TUNCER

26

3,0385

,99923

NECATI TA$KIN

16

2,6875

1,25000

CAGLAYAN

12

3,3333

1,15470

9 EYLUL

31

1,8710

,71842

$HT. TUNCER

26

2,0000

1,13137

NECATI TA$KIN

16

1,7500

,44721

CAGLAYAN

12

2,5833

1,16450

bilgi sahibiyim

Ogrencideki

Soru34.

ozelliklerini

yarat1c1hk

fark edebilmekteyim

hizmet

egitim

i~i

verilmelidir

Yarat1c1hk 9 EYLUL

Soru36.

sadece beceri derslsri
ile geli,;tirilebilir

Ogrencilerin

Soru37.

dO,;Oncelerini

rahatca

soyleyebilmeleri
yarat1c1hklanm
geli,;tirmektedir

p

3.605

.017*

1.904

.136

3.619

.017*

.918

.436

2.307

.083

Tablo: 10 33-37 Sorular ile ilgili Yorumlar
•

33.sirada
sahibiyim"

yer

alan

"Yarat1c1hg1

dusuncesinde

gelittirme

konusunda

bilgi

okullararas, ogretmen ve yoneticileri

arasinda goro~ farkhhg1 bulunrnaktadtr.
•

34.sirada yer alan "Ogrencideki

yarabc1hk ozelliklerini

fark

edebilmekteyim" dusuncesinde okullararas, ogretmen ve yoneticileri
arasmda anlamh fark olmad191 gorOlmektedir.
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•

35.sirada yer alan "Qgrenci yarat1c1hg1n1 gelittirmek i~in hizmet i~i
egitim verilmelidir"

dusuncesinde okullararasi

ogretmen ve

yoneticileri arasmda gorO§farkhhg1bulunmaktadrr.

•

36.sirada

yer

gelittirilebilir"

alan

"Yarat1c1hk sadece beceri dersleri

dO§Oncesinde okuuararast

ile

ogretmen ve yoneticileri

arasmda gorO§farkhhg1bulunmamaktadir.
•

37 .srrada

yer

aIan

"Qgrencilerin

di.iti.incelerini

soyleyebilmeleri yarat1c1hklanmgelittirmektedir"
okullararast

ogretmen

bulunrnarnaktadrr.

ve

yoneticileri

arasmda

rahatca

dusuncesinde
gorO§ farkhhgt
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Tablo 11 : Anket Uygulanan Coklu Ka1'§1laftlrma (Post Hoc Test)
Sonucu Eide Edilen Okullar Arasmda DOfilnce Fark1 Bulunan Sorularla
ilgili Yorumlar.
GOR0$

FARKI

ACIKLAMA

BU LUNAN

SORULAR

I

2. Olabildigince yarat1c1 olmak <;oklu karsilastrrma sonucu 9 EylOI ilkokulu ve
yolunda cesaretlendiriliyorum.

Necati Taskm ltkokulu ogretmenleri arasmda g6r0$
farkt saptanrmstrr. Necati Taskm ltkokulu
ogretmenleri bu d09Cmceye yogun olarak
katrhrken, 9 EylOI ilkokulu ogretmenleri

en az

kanlim gostermektedir.

4.

Yonetim,

if

konusunda

I <;oklu

karsrlasturna sonucu 9 EylOI ve <;aglayan

ilkokullan arasmda anlamlt bir fark oldugu

esneklik saghyor

gorulmektedir.Bu

dusunceye

9 EylOl llkokluu

ogretmenleri yogun olarak katihrken <;aglayan
ilkokulu ogretmenlerinin

katilrrm d090k

kalmaktadrr.

II

8.Yonetim,ifimde ka1'§1laftlg1m Co. klu karsuasnrma sonucu 9 EylOI ile diger okullar
sorunlan

nasll

c;ozdiigiimii m olan $ht. Tuncer,Necati Ta$km ve <;aglayan
ilkokullan arasmda gor09 fark1 saptanrrustir. Bu

anhyor.

dusunceye 9 Eylul ilkokulu yogun olarak katilirken
diger okullar olan $ht. Tuncer,Necati Taskm ve
Caglayan llkokullarmm kauhmlan dusuk kalrrustrr.

Yon~t~min yeni fikirl~r~ m <;oklu karstlasttrma sonucu 9 EylOI il_kokulu ii~
gosterd1g1 sayg1 ya da 1191 <;aglayan llkokulu arasmda ve Necat, Taskm tie

9...

yetersizdir.

II

<;aglayan llkokulu arasmda anlamh fark
bulunmaktadtr. <;aglayan ilkokulu bu dusunceye
yogun olarak katthrken, 9 EylOI ve Necati Taskm
ilkokullannda katthm d090k kalrmstrr.
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ACIKLAMA

GORU$ FARKI BULUNAN SORULAR
15. Bana yeni bilgiler

ve

deneyim

elde

ogrenmek <;oklu karsnaetmna sonucu Sht Tuncer ilkokulu
etmek ile <;aglayan llkokulu arasmda antamlt bir fark
vardtr. Bu dusunceye $ht. Tuncer yogun olarak

konusunda firsatlar sunulur.

katihrken <;aglayan llkokulunun katilmu dO§Ok

I

kalrmstir.

18. Yarat1c1hkdogu1tan gelen bir <;oklu kar§tla§ttrma sonucu
ozelliktir.

Necati

Taskm

ilkokulu ile diger 09 okul olan 9 EylOI, $ht Tuncer
ve <;aglayan ilkokulllan arasmda anlamh bir fark
vardtr. Bu dusunceye 9 EylOI , $ht .Tuncer ve
9aglayan
,Necati

[lkokullan
Taskin

yogun

olarak

ilkokulunda

kanhrken

kat11tm

dO§Ok

Necati

Taskm

kalrmstrr.
21. Ustun zekah insanlar yarat1c1d1r.

I<;oklu

karsrlasttrma

sonucu

itkokulu ile <;aglayan ltkokulu arasmda anlamlt
bir fark vardtr. Bu dusunceve <;aglayan llkokulu
yogun

olarak

katihrken,

Necati

Taskm

ilkokulunun kanhrm d0$0k olrnustur.
Soru24.
olumsuz

Aym

anda

yonleri

olumlu

ve

<;oklu

gorebilmeyi

gerektirir.
25. Hayal yarat1c1hg1 gelittiren

bir

kar§tla§ttrma sonucu

bu

dO§unceye

<;aglayan ilkokulunun kanhrm yogun olurken

I

ozelliktir.

diger Uy okulun kanlum dO§Ok olmustur.
<;oklu karsilastnma sonucu bu ousunceye
<;aglayan llkokulunun katmrm yogun olurken
diger Uy okulun kanurm dusuk oldugu
gorOlmO$tor.

26. Merakh kitiler daha yarat1c1d1r.

I<;oklu karsilastrrma sonucu bu dO§Onceye9 Eylul
,$ht.

Tuncer ve <;aglayan llkokullan yogun

katrnrken ,Necati Taskm ikokulunun kantnm

33. Yarat1cll1g1 geliJtirme konusunda

I

bilgi sahibiyim.

d0$0k kalrrustrr,
<;oklu karstlasttrma sonucu bu d~§OnceyeNecati
Ta§ktn,$ht. Tuncer ve <;aglayan llkokullan
kattltrken ,9 EylOl llkokulunun katumu d0$0k

35.0grenci

yarat1cll1gm1 geliJtirmek

icin hizmet ici egitim verilmelidir.

I

olrnustur..
<;oklu

karsuastuma

sonucu

bu

dusunceye

<;aglayan llkokulu katiltrken ,Necati Taskm, $ht.
Tuncer ve 9 Eylul lkokulunun katnirm du§uk
olmustur ..
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Anket Uygulanan
Mann-Whitney
Testi Sonucu Eide Edilen Yoneticiler
ogretrnenler
arasmda Diitiince Fark1 Bulunan Sorularla ilgili Yorumlar.

ile

Soru 1 de yoneticiler ile ogretmenler arasmda bir dusunce farki vardrr.
Yoneticilerin ortalama srrasi ogretmenlere gore yuksektir, Dolaytsiyle
yoneticiler

"i§im hakkmda bana bir ac;1klama yap1lmad1g1 halde kotO

yonde ele§tiriliyor"sorusuna

daha gok kattlrnaktadmar. Yoneticiler

bakanliqm veya ogretmenlerin kendilerini fazlasryla elestirdiklerine inanmalan
ile baglant1h olabilir.

Soru 18 de de yoneticiler ile ogretmenler arasmda bir dusunce farki
vardir.Yoneticiler

"Yarat1c1hk doguftan gelen bir ozelliktir"

sorusuna daha

90k katihyorlar. Yoneticiterln kendilerinde dogu§tan gelen bir ozellige sahip
olduklanna inanmalan bu gorevi kendilerinin icra ediyor olmasiyla baglant1h
olabilir.

102

BOLOM 6
SONUC VE ONERiLER:

6.1. SONUC:
Arasnrmarruzm konusunu olan yaratrcrlik ve yarat1c1hgayonelik ogretmen
alqrlan konusunda 9 EylOI, Sht. Tuncer, Necati Taskm ve <;aglayan ilkokullan
yoneticl ve ogretmenlerine yonelik arastmnarmz sonucunda elde edilen veriler
dort okul ogretmenlerinin 37 sorudan 25 adetinde benzeri dusunceler
ta§td1klanm gostermektedir. Ogretmenlerin farkh dusunceler ta§1d1klan 12
soruda yer alan dO§Oncelerden 9 EylOI ilkokulu 2, 9, 24, 25, 33, 35'nci soruda
yer alan dasuncelere kanlrnadtklan gorulmektedir, $ht Tuncer ilkokulu ise 8, 24,
25, 35 nci soruda yer alan dO§Oncelere katnmadiklan saptanrrustrr. Necati
Ta§ktn ilkokulu 8, 9, 18, 21, 24, 25, 26, 35' nci ve <;aglayan ilkokulu ise 4, 15
nci soruda yer alan dusuncelere katnrnamklan gorOlmektedir.

Eide edilen

verilere bakttg1m1zzaman yaratrcihk konusunda, okullanndaki uygulamalarm
yeterli olduguna yonelik en yogun katihrmn <;aglayan llkokulu ogretmen ve
yoneticilerinden geldigi, bu okulu $ehit Tuncer llkokulu ve 9 EylOI ilkokulunun
izledigi gorOlmektedir. Sorulara verilen yarntlarda katmrrun en dO§Ok oldugu
okulun ise Necati Taskm ilkokulu olduqu saptanrmstrr.
Ogretmenlere yaratrcihk konusunda cesaretlendirici uygulamalann dO§Ok
olugu,

ogretmenler genel olarak okul yonetimlerinin yarancrhk konusunda

yeterli esnekligi saglamad1klan, Yonetimin sorun cozme konusunda duyarh
olrnadiqr, Yonetirni yeni fikirlere kar§1 ilgisinin yetersiz olduqu, Yarat1c1hg1
geli§tirecek firsatlarm yetersiz oldugu, yarat1c1hgmdogu§tan gelen bir ozellik
degil egitimle saglanabilecegi, OstOn zekah olmanm yaratrci olmak anlamma
gelmedigi, yaratrcrhk olumlu ve olumsuz yonleri aym anda gormek anlamma
gelmernektedir, hayal kurmanm yarat1c1hg1 geli§tirdigini dusunrnedlkleri, merakh
kisilerin ille de yaranci olmalan gerekmedigi, yarat1c1hg1 geli§tirme konusunda
bilgi sahibi olmadiklan ve ogrenci yarat1c11tgm1 geli§tirmek icin hizmet i9i egitime
gerek olamadiqr, yonOnde dO§Oncelerta§1maktadirlar.
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Arastirma sonucunda yaratrcrhk konusunda gerek yoneticilerin gerekse
ogretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmad1klan, sistem ve programlardaki
dOzenlemelerin yarat1c1hg1 ortaya cikarabuecek
. konusunda

9eli§kili dusunceler

tasidrklan

nitelikte olup olmadtklan

anla§tlmaktadir.

Ogrencilerde

yaratrcthk ozelliklerini ortaya cikarabilecek esnekligin saglanamad191,var olan
olanaklann ise ogretmenlerin farklt alg1lamalan nedeniyle uygulanamad191
gorOlmektedir.

Olkenin egitim sistemi ve egitim programlan okullara ve ogretmenlere gore
farklt yorumlanmakta, gorev ve yetkilerini tam olarak anla§tlamamakta. Egitim
ve ogretimde yarat1c1hg1 on plana 91karacaknitelikleri yeterince tasrmamaktadrr.

Yonettciterin

yonetim anlayrslanrun yeterince kanhrncr olmad191, aynca

ogretmenlerin de ogrenci yarat1c11tklannt ortaya cikarma konusunda yeterli
bilgiye sahip olmacndan antaerlmaktadir.
Gorev ile ilgili yapilan degerlendirme sonucunda ise yoneticiler soru 1 'de
yer alan " lsirn hakkmda bana bir aciklarna yap1lmad191 halde koto yonde
ele§tiriliyor" ve soru 18' de "Yaratrcrhk dogu§tan gelen bir ozelliktir" yonOndeki
dO§Oncelere yoneticilerin daha fazla katndtklan gorOlmektedir. Yoneticilerin
yonetsel uygulamalanntn

amirleri ve ogretmenlerce haksiz ele§tirilere

ugrad191rn dusundukleri anlasrlmaktadir. Aym sekilde ogretmenlerin aksine,
yarat1c11tgm dogu§tan gelen bir ozellik oldugunu dO§OndOkleri gorOlmektedir.
Diger sorulara verilen yamtlar ogretmenlerle paralellik gostermektedir.
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6.2. CNERiLER:
1.

Yaratrcrhk

ogrenilebilen bir surectir. Egitim sistemi ve egitim

programlan ogretmen ve ogrenci yaratic11tgm1 ortaya cikaracak
sekilde duzenlenmelidir.
2.

Egitim

programlannr

uygulayacak

olan

ogretmenler

egitim

programlannm olusturulmasi sOrecine katllmah ve olusturulacak
programlar ogretmen deneyimleri ve istemleri dikkate alarak
hazutanmalrdtr.

3.

Yasalarda ve yonetmetiklerde, ogretmenlerin ogretim ve egitim
uygulamalannda niteligi artiracak degi§iklikler yapabilme olanag1
bulunmaltdrr.

4.

Basta yoneticiler olmak uzere ogretmen ve ogrencilerin yaratrcmk
ozelliklerini geli§tirebilecekleri kosullar olusturulmahdir.

5.

Ogrencilerin kisise! ozellikleri arasmda yer alan yaratrcrhk
niteliklerini

ortaya

cikaracak

fiziksel

ve

dusunsel

ortam

saglanmahd1r.
6.

Okullardaki yonetim anlayismda katinmcrhk saglanmahdir.

7.

Ogretmenlere

ogretim

surecinde

yarat1c1hg1

ortaya

91karabileceklerimaddi ve manevi olanaklar sunulmaudrr.
8.

Ortam, yarat1c1hg1 ortaya 91karacak sekilde dOzenlenmelidir.

Olkelerin geli§imindeki en onernli etken yeti§mi§ insan gOcOdOr. Bu
etkeni Olke gereksinimleri ve uluslar arasi niteliklerde saglayabilmenin yolu
egitim sistemlerini beklentileri dikkate alacak sekilde duzenlenmesi ve
uygulanmas1 ile olasidtr. Yeti§mi§ insan gOcO Olkelerin lider konuma
gelmesi veya lider konumdaki Olkeleri takip etmesine neden olrnaktadtr.
Lider konuma gelen Olkeler bilgiyi ve teknolojiyi Oreten Olkelerdir. Bu
Olkelerin en onernli ozelligi ise insan gucunun yaranci ozelliklerini ortaya
cikaracak egitim sistemleri uygulamalan. Yaranci ki§ilerin yarat1c1hklanrn
ortaya cikarmalanru saglayacak olanaklann saglanmas1 ve onlann toplumu
ileriye gotorecek dusuncelerinl uygulamaya koyacak yonetim yapisma sahip
olmalandrr.
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Olkemizin de ileri Olkeler dOzeyine ulasmasi icin kalkmmarun en
onemli etkeni olan yaraticrhk ve yarat1c1llga sahip insan guco yaratmak
amaci ile basta yasal duzenlemeler, yonetirn sistemi ve uygulamalan, egitim
sistemi ve uygulamalan, tom halk kesimlerinin dusuncelerini dikkate alacak
sekilde yeniden yapnandmlmaerru gerektirmektedir. lnsarun dusuncelerini
ozgurce ortaya koyabileceqi, farkhhklan dislamayacak ho§goro ozelligine
sahip c;agda§ ve uygar bir toplum yaratmak toplumu olusturan her bireyin
katrhrm rnurnkun olacaktrr,
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