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YARATICI DÜŞÜNME VE BEYİN 

 

 

GİRİŞ 

İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında beyinde karmaşık eylemleri 

gerçekleştirebilmesidir. Bu karmaşık eylemler ; yaratıcı düşünme , eleştirel düşünme , 

soyutsal düşünme , mantıksak düşünme gibi eylemlerdir. Bu makalede bu karmaşık 

eylemlerden yaratıcı düşünme açıklanmaya çalışılacaktır. 

BEYİN 

İnsan beyni, omurilik ve sinirler sayesinde sitemde yöneticilik görevindedir.Kalbin atması 

soluk alıp vermek ve sindirim gibi eylemler otonom sinir yoluyla (istemsiz olarak) 

gerçekleşir.Eleştirel düşünme , yaratıcı düşünme , mantıksal düşünme , soyutsal düşünme 

gibi karmaşık eylemlerde bilinçli olarak beyin tarafından yönetilir. 

 

Beynimiz 3 ana bölümden oluşur. 

a-) BEYİN SAPI  

Omuriliğin tepesini çevreleyen kısımdır.Temel yaşam fonksiyonları bu kısımda idare 

edilir.Nefes alıp vermek , kalp atışı , ani refleksler gibi.Bu bölümde düşünme eylemleri ve 

yeni öğrenmeler gerçekleşmez. İçgüdüsel eylemlerin merkezidir. 



                                                                                                                                                                     

b-) LİMBİK SİSTEM 

Beyin sapını çevreleyen kısımdır.Amigdala ve Hipotalamus bu kısmın önemli 

parçalarıdır.Diğer memelilerde de  Limbik sistem vardır.Bu sistem hayvanların hayatını 

sürdürebilmesi için otomon tepkiler vermek yerine akıllı seçimler yapma fırsatı 

vermektedir.Otçul memelilerin uzak durduğu Hedara Helix (orman sarmaşığı) ,Ölüm Camas’ı 

gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz. Etçil memelilerin uzak durduğu Kırmızı Hint Akrebini ve  

Brezilya Gezgin Örümceği gibi zehirli böcekleri örnek gösterebiliriz. 

 Uzun süreli belleğin önemli bir kısmı limbik sistem tarafından düzenlenir. Bundan dolayı 

duygusal bağ kurduğumuz olayları hatırlamamız daha kolaydır. 

 

c-) NEOKORTEKS 

Düşüncenin merkezidir. Yaratma , görme , işitme , düşünme biçimleri , üst düzey eylemler 

Neokorteks tarafından yönetilir.Duyular ve tecrübeler aracılığıyla algıladıklarımızı bir bütün 

haline getirip bir anlam yüklediğimiz bölümdür. Bu bölümde duyuların saklandığı ayrı 

bölümler (loplar) vardır. Konuşma , dokunma , görme , tatma ve işitme duyularına ait 

sinyaller bu bölümlere ayrı ayrı kaydedilir. 

Beynimizdeki loplar v görevleri 

Frontal (ön) lop :Bilinçli düşünme 

Parietal (yan) lop : Duyuları kayıt etme 

Oksipital (arka baş) lop : Görme eylemi 

Temporal (şakak) lop : Ses ve koku 

Seberellum (beyincik) lop: Duyu organlarından gelen sinyalleri hareketle bağdaştırma 

YARATICI DÜŞÜNME NEDİR ? 

 Yeni nesnelerin , yeni yapıların , süreçlerin ya da yeni kavramların ortaya çıkmasını sağlayan 

düşünme sistemidir. 

 Yaratıcı düşünme bir şeyi yoktan var etmekten ziyade nesneleri , kavramları işlevlerinin 

dışında başka amaçlarla kullanmak anlamında kullanılır.Bu süreç insanları diğer canlılardan 

ayıran en önemli özelliktir. Canlılara bakınca beyinde algı ve tepki bölümlerinin yan yana 

olduğunu görürüz. Bu yüzden canlılar bir yemek gördüğü zaman direk yeme tepkisini 

oluşturur. Fare bir patates gördüğü zaman direk onu yiyecektir. İnsanlarda algı ve tepki 

bölümleri arasında boşluklar vardır.Bu yüzden insanlar yiyecek gördüğü zaman farklı yollar 

çizebiliyor. Buna yaratıcı düşünme diyoruz. İnsan patates gördüğü zaman direk yeme 



                                                                                                                                                                     

tepkisini oluşturmayabilir. Örneğin patates baskısı yapabiliriz. Patatesi bir silah aracı olarak 

kullanabiliriz.Patates ile sanatsal şekiller oluşturabiliriz.Burada yapılan bir şeyi yoktan var 

etmek değil farklı işlevlerde kullanmaktır.Kalem yeri geldiği zaman bir toka olabiliyor. Evler 

iklime göre farklı şekiller alabiliyor.Arabalar aynı işlevi gördüğü halde farklılık 

gösteriyor.Peçeteyi masanın altına koyup dengeleme işlevi görmesini sağlıyoruz. 

“Yaratıcılık, bildiğiniz iki şeyi bilmediğiniz bir şekilde birbirine bağlamaktır.”diyor Leo 

Burnett 

 

 

 

YARATICI DÜŞÜNMENİN AŞAMALARI 

a-) Hazırlık 

Bu aşamada üzerinde çalışılan durum hakkında bilgiler toplanır.Alınan eğitimler , içinde 

bulunduğumuz ortam, tecrübelerimiz bu sürece katkıda bulunur. 

b-) Kuluçka 

Bu aşamada bilinçli üşünmeye ara verilir.Bilinçsizce yaratıcı düşünme eylemini yapaya 

başlar.Spor yaparken , oyun oynarken , kitap okurken gibi aktiveler yaparken çalışılan 

duruma çözüm bulma eylemi beynin arka planında devam etmektedir. 

c-) Fikrin ortaya çıkışı 

Bu aşmada fikir ortaya çıkar.Çok ilginç zamanlarda da olabilir. Duş alırken , araba kullanırken ,  

oyun oynarken , yürürken … 

d-) Uygulama (doğrulama) 

Fikri uygulama zamanı geldi. Bu aşamada bulunan fikir uygulanır. 

SONUÇ 

Yaratıcı düşünme insan türünün en önemli ve en güzel özelliğidir.Yaşam boyunca dünyaya 

renk katmıştır.Birinin fikir bulması , bir şeyler icat etmesi insanları mağaralarda yaşarken 

uzayı keşfine taşıyan şeydi. 
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