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Problem Çözmede
Yarat›c› Davranmak
Yaﬂam›m›z›n önemli bir parças› haline
gelen sorunlar dün vard›, bugün de var,
yar›n bugünden daha çok karmaﬂ›k
olacaklard›r. O sorunlarla yaﬂamaya
al›ﬂmak de¤il, onlarla baﬂ etmeyi
ö¤renmek en temel hedefimiz olmal›d›r.
Hiçbir problem çözümsüz de¤ildir.
Asl›nda insan yaﬂam› problemler ve
bunlar›n çözümü ile bir anlam kazanmaktad›r. E¤itimci L.A. Averil’in de belirtti¤i
gibi “zahmete de¤er tek yaﬂam
biçimi problemleri olan bir yaﬂamd›r;”
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roblem
çözme,
problemin ya da
amac›n belirlenme
süreci, bu problemin çözümü için
yeni fikirlerin üretilmesi, üretilen yeni fikirlerin denenmesidir.
Yaﬂant›m›z› düzenlerken günlük
hayat›n her dakikas›nda belirli
problemlerle karﬂ›laﬂ›r, bunlar›
çözmek için çözüm yollar› arar
ya da kendimiz için baz› amaçlar
belirleriz. Genelde çal›ﬂanlar yeni bir ürün üretirken, yap›lan
harcamalar› azaltmaya çabalarken, ya da varolan sistemin iyi
ﬂekilde iﬂlemesini sa¤larken bir
tak›m problemlerle karﬂ›laﬂ›rlar
ve onlarla bire bir ilgilenmek zorunda kal›rlar. Halbuki günlük
yaﬂant›m›zda problemlerimizden kaçmaya ya da onlar› bast›rmaya çal›ﬂ›r›z.
Günlük yaﬂamda karﬂ›laﬂt›¤›m›z pek çok problem tek boyutlu de¤il, çok boyutludur ve yarat›c› düﬂünmeyi gerektirir. Yarat›c›l›k, de¤iﬂik durumlarda esnek,
ak›c›, özgün, al›ﬂ›lm›ﬂtan farkl›
bir ﬂekilde düﬂünmeyi kapsar.
Özgünlük, benzersiz cevaplar
üretme olarak tan›mlanmaktad›r.
Esneklik, de¤iﬂen koﬂullara
uyum sa¤lama yetene¤idir. Ö¤retmenler düzenleyecekleri farkl› ortamlarla bireylerin esnek düﬂünmelerini destekleyecek al›ﬂt›rmalar yapmalar›na yard›m
edebilirler.
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Ak›c›l›k, fikirlerin h›zl› bir
ﬂekilde s›ralanmas›d›r. Örne¤in;
bireylere beyaz ve yenilebilir
ﬂeyleri s›ralay›n diye soruldu¤unda; süt, ekmek, un, patates
ezmesi, ﬂeker, tuz diye s›ralayan
çocu¤un ak›c›l›k puan›, bunlardan sadece süt, un, ﬂeker gibi
daha az yiyecek ad› verenden
daha yüksektir.
Birey yaﬂam›n›n baﬂlang›ç
y›llar›nda, daha çok ihtiyaçlar›n›n giderilmesine yönelik yal›n
ve basit problemlerle karﬂ›laﬂ›rken; ileriki y›llarda daha karmaﬂ›k nitelikte çok yönlü problemlerle karﬂ› karﬂ›ya gelmektedir.
Bu problemler ne ölçüde cesaretle karﬂ›lan›r ve çözülebilirse
bireyin yaﬂama uyumu da o ölçüde baﬂar›l› olur. Özellikle bireyin iﬂ yaﬂam›na baﬂlamas›ndan
itibaren karﬂ›laﬂt›¤› problemlere
çözüm getirebilmesi, hem kendine olan güveni art›racak, hem de
iﬂ yaﬂam›nda olumlu yönde geliﬂmelerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layacak uygun zemin yaratacakt›r. Bu da, önce bireyin sonra
çevresinin geliﬂmesi demektir.
Problem çözme sürecinde
üzerinde durulmas› gereken en
önemli husus karar verme sürecidir. Problem çözmenin aﬂamalar›n› ele al›p incelemeden önce
bireyin kendisine sormas› gereken sorular›n sorulmas› gerekir.
Bu aﬂamada kendinize soraca¤›n›z sorular problem çözme ko-
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nusuna nas›l bakt›¤›n›z konusunda size önemli ipuçlar› verecektir. Problemlere bak›ﬂ›n›z› ve
alg›laman›z› netleﬂtirmek için
aﬂa¤›daki sorular› cevapland›rman›zda yarar vard›r.
KEND‹N‹ZE SORACA⁄INIZ
SORULAR
Problemlerle genellikle nas›l
ilgilendi¤inizi ve onlar› nas›l ele
ald›¤›n›z› düﬂünerek, ﬂu sorular›
cevaplay›n›z:
• Bir sorunun fark›na varmakta, onu alg›lamakta kimi zaman
yetersiz kald›¤›m oluyor mu?
• Baz› sorunlarla yüzleﬂmenin zorlu¤u nedeniyle, onlar›
görmezden geldi¤im oluyor mu?
• Sorunlar› çözmek için bir
ﬂeyler yapmak yerine, onlar› görmezlikten geldi¤in oluyor mu?
• Bir sorunu yeterince uzun
süre göz ard› edersem, kendili¤inden ortadan kalkaca¤›n› umdu¤um oluyor mu?
• Gerçek sorunun ne oldu¤unu
ortaya ç›karmadan, çare oldu¤unu
düﬂündü¤üm giriﬂimlere h›zla
kalk›ﬂma e¤ilimi taﬂ›yor muyum?
• Yanl›ﬂ bir karar verdi¤im
zaman, daha sonra karar verme
konusunda ﬂevkim k›r›l›p isteksiz mi, davran›yorum?
• Bir sorunu çözmeye kalkt›¤›mda nereden baﬂlayaca¤›m›
bulmakta güçlük mü çekiyorum?
Bu sorunlar›n ço¤una “evet”
cevab›n› verdiyseniz, problem
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çözme konusundaki tutum ve
al›ﬂkanl›klar›n›z› gözden geçirmeniz gerekir.

Problem çözme konusunda
önemli geliﬂmeler gösteriyorsunuz demektir.

E⁄ER:
• Sorunu alg›lay›p onun fark›na varma konusunda h›zl› davran›yorsan›z,
• Soruna gö¤üs germeye,
onunla yüzleﬂmeye kararl›ysan›z,
• Hiçbir ﬂey yapmadan oturup beklemektense, bir karar
vermenin daha do¤ru oldu¤una
eminseniz,
• Acele harekete geçmeden
önce, sorunun teﬂhis edilip saptanmas› gerekti¤ini alg›lam›ﬂsan›z,
• Sorunu ele almadan önce
gevﬂeyip rahatça düﬂünerek zihninizi gerçekleﬂtiriyorsan›z,
• Sorunlarla geç kalmadan,
bir an önce u¤raﬂmay› kararlaﬂt›rd›ysan›z,

YARATICI PROBLEM
ÇÖZME TEKN‹KLER‹
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SCAMPER
Bu problem çözme yöntemi
Ozborn taraf›ndan bulunmuﬂ ve
Robert E. Eberle taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Scamper düﬂünce
sürecini teﬂvik eden ve yarat›c›l›¤› yönlendiren bir tekniktir;
mant›ksal kal›plar›n ilerisini
görmemizi sa¤layan bir araçt›r.
1-12 yaﬂ çocuklar› aras›nda çok
etkilidir.
S (substitute) Yerine koyma: Burada amaç bir kiﬂiyi ya
da nesneyi bir baﬂka ﬂeyin yerine
koymakt›r. Örnek: Çamaﬂ›r ask›s›n›n yerine ne kullan›labilir?

A¤aç, televizyon anteni... vb.
C (combine) Birleﬂtirme:
Burada amaç cisimleri bir araya
getirmek, birleﬂtirmektir. Örnek:
Çamaﬂ›r ask›s›n› bir kir denetleyicisi ile birleﬂtirirseniz gömleklerin kirli mi temiz mi oldu¤unu
da anlars›n›z.
A (adapt) Uyarlama: Uyarlamada amaç herhangi bir duruma ya da amaca uydurmak için
de¤iﬂiklik yapmakt›r. Örnek:
Çamaﬂ›r ask›s›na bir koku band›
eklenerek elbisenin d›ﬂ çevreden
gelen kötü kokulardan etkilenmesi önlenebilir.
M (modify) Biçimlendirmebüyütme, küçültme: Burada
orijinal nesne al›n›r, oranlar›
büyütülür veya ﬂekli küçültülür,
kullanmak istedi¤imiz amaca
göre daha hafif ya da daha yumuﬂak yap›labilir. Örnek: Ça-
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maﬂ›r ask›s›n›n ﬂekli nas›l de¤iﬂtirilebilir. Daha a¤›r yap›lsa sonuç ne olabilir ya da daha hafif
yap›lsa ne iﬂimize yarar?
P (put to other uses) Orijinal kullan›m›n›n d›ﬂ›nda kullanma: Çamaﬂ›r ask›s›n› baﬂka
ne için kullanabiliriz.
E (eliminate) Eleme: Elimizde bulunan durumun veya
nesnenin hangi bir bölümünü veya bir parças›n› ç›kart›rsak ne
olur. Örnek: Çamaﬂ›r ask›s›n›n
boyas› ç›kar›l›p kaba kauçukla
kaplan›rsa naylon elbiseler ve
gömlekler kolay kolay kaymaz.
R (reverse-rearrange) Yeniden düzenleme: Elimizdeki
nesneyi ya da durumu tamamen
de¤iﬂtiririz. Örnek: Çamaﬂ›r as-

i

n

g

ü

v

k›s› tamamen nas›l de¤iﬂtirilebilir, bir bölümü iptal edilip tek tarafl› kullan›labilir.
ROL YAPMA
Burada istenilen kiﬂinin kendisini bir baﬂka nesne, durum ya
da kiﬂi yerine koymas›d›r. Bu
teknikte olaylar›n çözümüne, kiﬂinin bir baﬂkas› ile etkiletiﬂim
içerisinde durumu canland›rma
ve süreci ona göre devam ettirerek ulaﬂ›l›r (Higgins, 1994). Örnek: ‹ki tane ö¤renci kavga ediyor ve aralar›ndaki sorunu çözemiyorlar. Ö¤retmenleri rehberli¤inde birbirlerinin rollerini de¤iﬂerek olay› tekrar yaﬂarlar ve
çözüme di¤erinin durumundan
ulaﬂmaya çal›ﬂ›rlar.
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RESM‹N‹ Ç‹ZME
Bazen durumu ya da problemi
görselleﬂtirerek daha kolay çözebiliriz. Bu çözüm yolu alternatifler yaratmak için de kullan›l›r.
Higgins’e göre sa¤ elini kullananlar için yarat›c›l›k genellikle beynin sa¤ taraf›n›n fonksiyonudur.
(solaklar için tam tersi) Beynin
sa¤ taraf› görsellikle daha ilgilidir. Bunun sonucu olarak resmini
çizmek yarat›c› süreç için yard›mc› bir tekniktir. E¤er problemi
görebiliyorsak gerçek çözüm bulma ﬂans›m›z› artt›rabiliriz.
Ayr›ca resim çizerek problemde kaç›rd›¤›m›z ayr›nt›lar›
yakalayabilir ve problemi bir bütün olarak görebiliriz. (Higgins,
1994)
DÜﬁÜNCE HAR‹TASI
Bu teknik ana kavramlarla
bir bütünlük içerisinde iç içe
geçmiﬂ bir ﬂekilde çal›ﬂt›¤›n›
gösteren araﬂt›rmalar üzerinde
kurulmuﬂtur. Beyin esas konuyla
ilgili düﬂünceleri yerleﬂtirmek
için yollar arar.
Düﬂünce haritas› bireysel beyin f›rt›nas› sürecidir. Öncelikle
problemi bir ka¤›d›n ortas›na yazar›z ve yuvarlak içerisine al›r›z.
Daha sonra problemin ana bölümlerini yuvarla¤›n d›ﬂar›s›na
oklar ç›kararak iﬂaretleriz. Daha
sonra ana bölümlerden ayr›nt›lar› ç›kar›r›z. Zamanla birbirine
benzer sorular›n farkl› dallarda
yer ald›¤›n› görürüz ve bunlar›
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ortak noktalarda birleﬂtiririz.
Böylelikle sorunun çözümüne
daha net ulaﬂ›l›r.
Örnek: Ö¤rencinin derse ilgisizli¤inin çözümü için düﬂünce
haritas› oluﬂturma.

Ö¤renciye Karﬂ›
‹lgisizlik

Ö¤retmenin
Tutumu

Yanl›ﬂ Yöntem
Uygulama

Ailenin
Tutumu

Maddi Problemler

Ö¤rencinin
Derse Karﬂ›
Tutumu

Yeteneklerinin
Fark›nda Olmama

Di¤er Derslere Yönelme

Ö¤rencinin
Tutumu

SYNECTICS
Bu bir grup tekni¤idir ve paralellikler, mecaz anlamlar, ça¤r›ﬂ›mlar üzerinedir. Görünüﬂte
birbiri ile ilgisi olmayan kiﬂiler,
nesneler ve ürünler aras›nda iliﬂki bulmaya yard›mc› olur. Genelde 7 kiﬂi ile kullan›l›r: Problemin
sahibi, bir yard›mc› ve 5 tane di¤er üyeden oluﬂur. 3 tane ana
varsay›m üzerine kurulmuﬂtur:
• Belirli bir seviyeye kadar
herkeste bir yarat›c›l›k potansiyeli vard›r.
• Yarat›c›l›k entelektüel ve
duygusal olmadan çok, duygusal
ve irrasyonel olanla ilgilidir.
• Bu duygusal k›s›mlar e¤itim ve pratikte kullan›labilir.
Synectics ile beyin f›rt›nas›
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aras›ndaki fark eleﬂtirinin sürece
eklenmesidir.
Basamaklar›n özeti:
• Problem belirlenir.
• Problem analiz edilir. (Problemin sahibi nas›l bir durum

oldu¤unu, ne gibi çözümler denendi¤ini ve ne gibi sonuçlar
al›nd›¤›n› söyler.)
• Amaçlar ve düﬂünceler belirtilir. (Burada herkes bireysel
düﬂüncelerini listeler.)
• Grubun amaçlar› ve istekleri listelenir.
• Problem sahibi bunlar aras›nda olas› bir çözüm belirler.
• Problem sahibi bu çözümün
3 tane güçlü, 3 tane de zay›f yönünü belirler.
• Grup hep birlikte bu olas›
çözümü tart›ﬂ›r. (Mihalco, 1991)
BRUTETHINK
Orijinal fikirler elde etmek
için beynimizde hep yeni setler,
desenler oluﬂturmal›y›z. Bunu

da en iyi birbiri ile iliﬂkisi olmayan kiﬂiler, nesneler veya varl›klar aras›nda iliﬂki kurmaya çal›ﬂarak yapabiliriz.
Brutethink genelde benzer
hiçbir yan› olmayan iki ﬂeyi yan
yana getirip aralar›ndaki iliﬂkiden yeni çözüm yollar› üretmeyi
sa¤lar. Örne¤in ﬂirkette çal›ﬂan
birisinin “hangi yollarla patronumla aramdaki iliﬂkiyi geliﬂtirebilirim” diye bir sorunu var.
Rast gele bir kelimeyi seçiyor;
kalem: Sonra kalemi inceleyerek problemin çözümü için bir
ba¤lant› ar›yor.
Silgi: Biz sürekli geçmiﬂteki
hatalar›m›z› biriktiriyoruz; onlar› arada bir silmemiz gerekir.
Gövde: Bana baﬂarabilece¤imden çok iﬂ veriyor. ‹ﬂ s›n›rlar›m› aﬂ›yorum, yard›ma ihtiyac›m var.
Sar›: Patronla karﬂ›laﬂmaya
ve aç›kça konuﬂmaya cesaretim
yok, belki iﬂten sonra bir yemekte konuﬂabiliriz.
Uç: patronun deste¤i ve takipleri hep gecikiyor. Bu da beni
mali olarak y›prat›yor. Baﬂka
yerden destek bulabilir miyim?
Alt›n halka: Kazançl› hesaplar peﬂinde olmad›¤›m› düﬂünüyor. Acaba iﬂe ba¤›ml›l›¤›m› nas›l gösterebilirim?
Ucuzlu¤u: Bizim komisyon
planlar›m›z iﬂ yerindeki di¤erleriyle eﬂit de¤il. Acaba yeni bir
plan m› yapmal›y›m?
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Bundan sonra ona düﬂen sadece uygun olan çözümü seçmektir.
Basamaklar›n özeti:
1. Problem için yeni bir çözüm yolu gerekiyorsa önce rast
gele bir kelime seçilir. (kelime
seçimi ya sözlü¤e bakarak ya da
aﬂa¤›da verilen kelimelere bakarak yap›l›r.)
2. Seçilen kelimeyle ilgili seçenekler saptan›r.
3. Kelimenin özellikleriyle
problem aras›nda ba¤lant›lar
kurulur.
4. Düﬂünceler listelenir.
CLEVER TREVOR
Ne kadar çok insanla iletiﬂime
geçersek o kadar çok çözüm örne¤iyle karﬂ›laﬂma imkan›m›z olur.
‹nsanlar problemlerini çözerken
kendilerine bir s›n›r çizerler ve o
s›n›r içindekilerle yetinip çözüm
ararlar. Clever Trevor’da ise;
1.Problemin bulundu¤u alandan tamamen uzak ve farkl› bir
mekandan birileriyle konuﬂulur.
Örnek: Bir markette uzmanlar
tavuklar›n sadece fiyatlar›na bak›larak al›nd›¤›n› söylüyor. Ama
ev han›mlar› ile yap›lan konuﬂmalar sonucu tavuklar›n al›n›rken fiyatlar›na de¤il de derisinin
kopar›lmam›ﬂ olmas›na dikkat
edildi¤i ortaya ç›k›yor.
2. Etraf›m›z› dikkatli, çal›ﬂkan, problem hakk›nda çok bilgisi olmayan ama etraf›n› iyi izleyen, senden farkl› inan›ﬂlar›
olan farkl› düﬂünebilen insanlarla çevrelemeliyiz.
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3. Karﬂ›laﬂt›¤›m›z yabanc›lar›n yarat›c›l›¤›n› fark etmeliyiz.
Örnek: ‹ﬂlerin durgunlu¤undan
ﬂikayet eden bir motel sahibi kazanc›n› artt›rman›n yollar›n›
arar. Her gün karﬂ›laﬂt›¤› çöp
toplay›c›s› ile bir gün konuﬂurken adam›n “Ben sizin yerinizde
olsam pizza satard›m. Her gün
çöpten yüzlerce boﬂ pizza kutusu
topluyorum.” Demesi motel sahibinin sorununa hiç tan›mad›¤›
birisinden çözüm bulunmas›na
olanak tan›m›ﬂt›r.
4. ‹nsanlar› dinlemek de sorunlar›m›z›n çözümüne yard›mc›
olabilir.
RENK BANYOSU
Sahip oldu¤umuz özellikler
bizim davran›ﬂlar›m›z› ve enerji-
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mizi renklendirirler. Renk banyosu tekni¤i ile bir problemi çözerken yarat›c›l›¤›m›z› engelleyen nedenleri ortadan kald›rabiliriz. Zorluklar›n üstesinden gelirken neﬂeli olabilir, a¤›r bir iﬂte
çal›ﬂ›rken kendimizi dinlenmiﬂ
hissedebilir, iﬂ arkadaﬂlar›m›za
karﬂ› duyarl› ve yard›m sever
olabilir, rakiplerimize karﬂ› ›l›ml› olabilir ve ihtiyac›m›z oldu¤unda yarat›c› olabiliriz.
K›rm›z›: Düﬂünceleri canland›r›r. Canl›l›¤›, üretimi ve yaﬂam›n devam›n› temsil eder.
Turuncu: Il›ml›, neﬂeli ve
duygusal. Baﬂkalar›n› etkilemek istedi¤imizde turuncuya
bürünürüz.
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Sar›: Duyarl› ve ilham verici. Yarat›c› olmak istedi¤imizde,
yeni düﬂünceler bulmak istedi¤imizde, sar› renge bürünürüz.
Yeﬂil: Bütünlü¤ü ve baﬂkalar›na karﬂ› empatiyi ifade eder.
Mavi: Dinlendirici bir özelli¤e sahiptir.
Koyu mavi: Yarat›c›l›k için
orijinal kavramlar arad›¤›m›zda
bu renge baﬂvururuz.
Mor: Radikal düﬂünceler
bulmak istedi¤imizde, tam olarak farkl› ﬂeyler yapmak istedi¤imizde bu renge bürünürüz.
Basamaklar›n özeti:
1. Öncelikle bir 10-15 dakika
dinleniyoruz ve her ﬂeyden s›yr›lmaya çal›ﬂ›yoruz.
2. Daha sonra bir renk seçip
onun özelliklerini gözümüzün
önüne getiriyoruz.
3. Hayal gücümüzle seçti¤imiz rengin baﬂ›m›zdan ayak
ucuna kadar tüm bedenimizi sard›¤›n› düﬂünüyoruz.
4. En sonunda hayal etti¤imiz rengin özelliklerini içinde
bulundu¤umuz durum için do¤rulamaya çal›ﬂ›yoruz.
PROBLEM ÜZER‹NE
UYUMA
Problem çözmenin en kolay
yollar›ndan birisi da uzun süre
derinlemesine düﬂündü¤ümüz
bir durum üzerine uyumakt›r.
Bunun alt›nda yatan neden ise
bilinç alt›m›z›n biz uyurken çal›ﬂmaya devam etmesidir. Bazen
problemin çözümü rüyam›zda
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aç›klan›r. Olaylar, sonuçlar gözümüzün önünden geçer ya da
biz bire bir olayda yer al›r›z.
Özellikle yatmadan önce
problemin üzerinde ayr›nt›lar›yla
çal›ﬂmal›y›z. E¤er gece yar›s› ya
da sabah çözümle ilgili bir çok
alternatif ile uyan›rsak hemen bir
yerlere not etmeliyiz. Uyan›kken
problem üzerine düﬂünmeye devam etmeli, rüyam›zda buldu¤umuz alternatifleri çözüm önerisi
olarak de¤erlendirmeliyiz. (Higgins, 1994, s. 104)
‹K‹ KEL‹ME TEKN‹⁄‹
Kelimelere verdi¤imiz anlamlar bizim problem çözme yetene¤imizi k›s›tlayabilir. ‹ki kelime tekni¤inde problemin önemini belirten iki kelimeyi ele al›r›z; bunlar üzerinde dururuz.
Örnek: Bir yay›n evinde
problem, gazetedeki sat›ﬂ oran›n›n düﬂüklü¤üdür. Burada iki
önemli kelime gazete ve düﬂüktür. Bunlar ele al›narak problem
geliﬂtirilir.
Gazete
Haber
Yazarlar
Makaleler
Fiyat
‹çerik

Düﬂük
Yetersiz
Yetersiz
Kalitesiz
Fazla
Yetersiz

Bu ﬂekilde s›n›fland›r›lan kelimeler daha sonra karﬂ›l›kl› birleﬂtirilerek problem belirlenir.
Ayn› ﬂekilde çözüm önerileri de
üretilir.

SONUÇ
Problemlerin ortaya ç›kmas›
kaç›n›lmazd›r. Ancak bu problemlere tak›m ruhu halinde zaman›nda müdahale edilmesi ortaya
ç›kacak bir çok problemi önleyecektir. Burada en tehlikeli durum,
problemin görmezden gelinmesi
ya da yok say›lmas›d›r. Böyle bir
yaklaﬂ›m önce bireylerin çal›ﬂma
motivasyonunu olumsuz yönde
etkileyecek, daha sonra ise kurumun zarar görmesine hatta yok
olmas›na neden olabilecektir.
Problemlerle baﬂ etmenin en etkili yolu, sürekli geliﬂmekten ve ortaya ç›kan ihtiyaçlar› karﬂ›lamaktan geçer. Böylece hem ça¤›n gerekleri karﬂ›lanm›ﬂ, hem de sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi
art›r›lm›ﬂ olur.
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