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EĞİTİMDE YARATICILIK VE YARATICI MEKANLAR 
(MAKERSPACE)

Creativity and Creative Spaces in Education  (Makerspace)

Ayşenur  Güneş*

Öz
Yaratıcı eğitime destek sağlanması amacıyla, yurtdışında okullarda ve kütüphanelerde yaygın 
olarak sunulan “Makerspace” hizmeti ülkemizde özel girişimler aracılığıyla verilmektedir. 
Yaratıcılığın eğitim ile geliştirilebilir olması, öğretmenlere ve eğitim sistemine düşen 
sorumluluğu ortaya koymaktadır. Türkiye’de ezberci eğitim sisteminin yaygın olması, 
düşünmeyen, araştırmayan ve sorgulamayan bir nesli ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple 
araştırarak ve deneyimleyerek öğrenmenin yapıldığı yaratıcı mekanlarda ezbercilikten uzak 
durularak öğrenme gerçekleştirilmektedir. Bu mekanların, yaratıcı eğitime sağladığı katkıyı 
ortaya koymak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yaratıcılık ve 
yaratıcı öğrenme konuları irdelenerek eğitime olan katkısına değinilecektir. Ayrıca yaratıcı 
eğitimde ilgili olan DIY (Do It Yourself- kendi kendine yap), STEM (Science, Technology, 
Engineering, Math; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitimi konusu işlenecek 
ve yurtdışında okullarda sunulan yaratıcı mekan hizmeti olan “makerspace” örneklerine yer 
verilerek öneriler sunulacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yaratıcılık, yaratıcı öğrenme, yaratıcı mekan hizmeti,  DIY (kendi 
kendine yap), STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi

Abstract
In order to provide support to creative education, “Makerspace” service, which is widely offered 
in schools and libraries abroad, is provided through private enterprises in our country. The fact 
that creativity can be improved through education reveals the responsibility that falls on the 
teachers and the education system. The fact that an education system based on rote learning 
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is widespread in our country reveals a generation that does not think, investigate, or question. 
For this reason, an educational process that is far from rote learning is being implemented in 
the creative spaces where research and experience is the subject. The purpose of this work is 
to demonstrate the contribution that these spaces provide for creative education. Within the 
scope of the study, creativity and creative learning subjects are examined and its contribution 
to education is mentioned. In addition, DIY (Do It Yourself), STEM topics related to creative 
education are also being discussed and examples of “makerspace” which is the creative space 
service offered to schools abroad are given and suggestions are presented.

Keywords: Creativity, creative learning, creative education space (makerspace), DIY (do it 
yourself), STEM (science, technology, engineering and math) education.

Giriş
Yaratıcılık, daha çok sanat alanında kabul gören bir kavram olmasına 
karşın, özellikle son yıllarda bu kavramın eğitim alanında da kullanıldığı 
görülmektedir. Yaratıcılık ile zekanın ilişkili olduğuna yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. Felsefe ve psikoloji alanlarında ise yaratıcılık konusunda 
kuramlar üretilmiş ve yaratıcılığın doğuştan mı, yoksa sonradan kazanılan bir 
beceri mi olduğu bu kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır.  

Ogurlu (2014, s. 345), yaptığı çalışma da ilköğretim öğrencilerine uyguladığı 
testler ile zeka ve yaratıcılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Çalışma 
sonucuna göre; zeka ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Ogurlu’nun yapmış olduğu çalışmanın sonucunu benzer çalışmalar da (Kim, 
2005; Fox, 1981; Tannenbaum, 1983; Yong, 1994) desteklemektedir.

Araştırmalarda; yaratıcı bireyler zeki olsalar bile zeki bireylerin her zaman 
her konuda yaratıcı olamayabilir sonuçlarına ulaşılmıştır (Güvenç, 2010, 
s. 40).Zeka ve yaratıcılık arasındaki ilişki “eşik” kuramı ile açıklanmıştır. 
Bu kurama göre; bireyin yaratıcı olabilmesi için belirli bir zeka düzeyine 
sahip olması gereklidir. Bu düzeyin 120 IQ puanı olduğu bilimsel araştırma 
sonuçlarında ortaya konmuştur. Yani; 120 IQ altında bulunanların yaratıcı 
olmaları beklenemez; ancak 120 IQ üzerindeki kişilerin yaratıcılık farklılıkları 
zeka düzeyine bağlı değildir yorumu yapılabilir. 

Öncü  (1992, s. 260) çalışmasında Gatzels ve Jackson’a atıfta bulunarak; 
yüksek zekalı öğrencilerin öğretmenlerin takdir ve onayını kazandıklarını; 
yüksek yaratıcılığı olan öğrencilerin ise öğretmenler tarafından daha az arzu 
edilen öğrenci tipi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Vexliard (1966, s.108), genel 
olarak program dışı düşüncelere dalmayan, dikkatli, itaatli öğrencilerin, 
öğretmenler tarafından tercih edildiğini vurgulamıştır. Bu durum yaratıcılığı 
olumsuz etkileyen etmenler arasında gösterilebilir.
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Yaratıcılığı olumsuz etkileyen duruma örnek olarak yüksek yaratıcılığı olan 
öğrencilerin farklı fikir ve düşünceleri sebebiyle dışlanması da gösterilebilir. 
Bu durum özellikle arkadaşları arasında dışlanma sebebi olabilmektedir.

Yaratıcılığın zeka dışında mutluluk ile olan ilişkisinin bulunduğu felsefeci 
Mihaly Csikszenthmihalyi  (1997) tarafından ortaya konmuştur. Yaratıcılığın 
beynin mutluluk bölgesini harekete geçirdiğini gösteren araştırmalar, 
yaratıcılık ile mutluluk arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koymuştur  
(Fox ve Schirrmacher, 2012 - 2014, s.17).

Farklı fikirlere sahip bireyler birçok toplumda dışlanmaktadırlar. Ancak 
düşünüldüğünde bu kişilerin kendi iç dünyalarında ne kadar mutlu olduğu 
görülebilir. Bu da yaratıcılık ve mutluluk arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

Mumford ve Gustafson (1988), yaratıcılığın kavramsallaştırılması aşamasında 
şunları önemli görmektedir:

• Kişinin yeni fikirleri ve anlayışları ortaya koymasındaki kapasiteyi 
gösteren süreçler,

• Bireylerin kişilik özellikleri,

• Kişinin içinde bulunduğu durum,

• Çevrenin kişinin yaratıcı çabaları üzerindeki etkisi ( Öncü, 1992,  s. 
259).

Yaratıcılığın ne olduğu sorusuna daha kesin bir yanıt bulmak amacıyla, bu 
konuda yapılan tanımlar şu şekildedir:

• “Her bireyde var olduğu kabul edilen, bir şeyi yaratmaya iten farazi 
yatkınlık”(Büyük Türkçe Sözlük, 2016).

• “Yaratıcı düşünüşü tetikleyen, yenilik getirici, keşfedici, serüvenci 
ruhtur; bu ruh basmakalıp, alışılmış ve geleneksel olandan uzaklaşmakta 
ve bilinmeyen, belirsiz olan, onu kendine çekmekte, tehlike ve 
güvensizlik onu uyarmaktadır “(Vexliard, 1966,  s. 108)

• “Yoktan var etmek değil, var olanlar arasında bağlantılar kurarak 
bilinmeyeni bulmaktır“ (Şimşek, 2012, s. xvii).

• “Verilen bilgideki problemleri ve açıkları fark etme, fikirler ya da 
hipotezler üretme ve sonuçlara ulaşma süreci” (Fox ve Schirrmacher, 
2012 - 2014, s.5).



40

Eğitimde Yaratıcılık ve Yaratıcı Mekanlar (Makerspace) 

Eğitim Bilim Toplum Dergisi / Education Science Society Journal 
Cilt / Volume:15 Sayı / Issue:57 Kış / Winter: 2017 Sayfa / Pages: 37-56

Yapılan tanımlar ışığında yaratıcılık; yeni bir ürün ortaya koyarken aslında var 
olan bir sorundan yola çıkarak ya da var olan bir durumu sorun olarak görerek 
o sorunu düzeltme çabasıdır şeklinde özetlenebilir. Ayrıca yaratıcılıkta bireyin 
bulunduğu çevresel koşullarında etkili olduğu söylenebilir. Yaratıcı bireyler, 
karşılaştıkları bir durum ya da sorun karşısında alışılmış şekilde davranmazlar. 
Yani beklenen “yakınsak düşünce” değil,farklı olan “ıraksak düşünce” ile 
hareket ederler.

“Yaratıcı düşünmeyi yaratıcı olmayan düşünceden farklı kılan özellikler 
nelerdir?”  sorusuna verilecek yanıt tam olarak aşağıdaki gibidir:

Yaratıcı, yani ıraksak düşünen kişiler şu zihinsel özelliklere sahiptir: 

o Birçok düşünme ve çözüme sahip olan akıcılık ile düşünürler,

o Kategorileri aşarak ya da sınırları yıkarak farklı ve esnek düşünürler,

o Eşsiz ve sıradışı fikirlere sahiptirler; özgün düşünürler

o Düşünmelere ayrıntı ekleyerek ayrıntılı düşünürler (Fox ve 
Schirrmacher, 2012 - 2014, s.23).

Yaratıcılık zihinsel ve bilişsel gelişimi desteklemekle birlikte; gözlem, problem 
çözme, keşfetme, analiz, hipotez üretme, tahmin etme, test etme ve iletişim 
kurmayı da içeren birçok yüksek düzey düşünme becerilerini içerir. Ayrıca; 
matematik, bilim, sosyal bilgiler, dinleme, konuşma, okuma-yazma öncesi ve 
diğer ifade edici sanatlarda öğrenmeyi destekler (Fox ve Schirrmacher, 2012 
- 2014, s.17).

Mumford ve Gustafson’un belirlemiş olduğu ölçütlerde dikkat çeken 
önemli noktalardan birisi de çevredir. Çevre yaratıcılığı olumlu biçimde 
etkileyebilirken olumsuz koşullar da yaratıcılığı kısıtlayabilir (Fox ve 
Schirrmacher, 2012 - 2014, s.9). Bireyin bulunduğu çevrenin yaratıcı (yeni 
ve farklı) fikirlere verdiği tepkiler, yaratıcı davranmayı güdüleyebilir ya da 
engelleyebilir. Çevre dışında yaratıcılığın önündeki potansiyel engeller şu 
şekilde sıralanabilir: ev, okul, cinsiyet rolleri, toplum, kültür ve gelenek  (Fox 
ve Schirrmacher, 2012 - 2014, s.9). Özellikle toplumdaki kültür ve gelenekler, 
bireyler üzerinde oldukça etkilidir. Yazılı olmayan gelenekler toplumun 
zihnine yerleşmiş ve kural olarak görülmektedir. 

Ressam ya da müzisyen olmak isteyen bir erkek çocuğunun bu isteği 
toplum tarafından olumsuz bir durum olarak görülecektir. Aynı şekilde 
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bir kız çocuğunun da farklı (alışılmışın dışında) bir meslek seçmek 
istemesi, olumsuz bir durum olarak değerlendirilecektir (Vexliard, 1966, s. 
122).  Bu durumda çocuklar sınırlandırılacak ve istedikleri farklı fikirleri 
gerçekleştiremeyeceklerdir. Bu da çocuklarda bulunan yaratıcı potansiyelin 
sınırlanmasına ve yaratıcılıklarının zamanla kaybolmasına neden olmaktadır. 
Günümüzde bu anlayış birçok kesim tarafından terk edilmiş olsa bile, aslında 
bilinçaltımıza işlemiş bir tutumdur. Cinsiyet rolleri, toplum, kültür ve gelenek 
özellikle bizim toplumumuzda yaratıcılık önündeki en büyük engeldir. Çünkü 
gelenekçi bir toplum olarak yeniliğe ve farklılığa açık değiliz. 

Yaratıcılığın gelişimini engelleyen faktörleri Plucker ve Runco (1999, s. 670), 
şu şekilde gruplandırmıştır: 

• Bilişsel 
• Duygusal
• Tutumsal
• Kişilerarası
• Çevresel bileşenler. 

Bunun dışında Torrence (1961) ise yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörleri 
şu şekilde açıklamıştır:

• Kız ve erkek çocuklarının farklı yetiştirilmeleri
• Fantazilerin erken ve yersiz engellenmesi
• Merakın sınırlandırılması
• Korku ve çekingenlik
• Engellemelerin ve başarının çok fazla vurgulanması
• Eğitim düzeyi ve kaynak yetersizliği (Yontar, 1993, s. 27).

Yaratıcılığın gelişimini etkileyen faktörler farklı kişiler tarafından değişik 
şekillerde açıklanmış olsa da genel olarak çevrenin etkili olduğu söylenebilir. 
Özellikle, Torrence (1961) tarafından belirtilen faktörler çevrenin birey 
üzerindeki etkileri sonucunda oluşan davranışlardır. Aslında bu faktörler 
çevrenin etkileri olarak değerlendirilebilir.

Çocuklarda Yaratıcılık Gelişimi
Okul öncesi dönem yani oyun dönemi çocuklardaki yaratıcılık potansiyelinin 
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en yüksek olduğu dönemdir. Bu konuda Fox ve Schirrmacher (2012 - 2014, 
s.7-8) erken çocukluk döneminde yaratıcılığın zirveye çıktığını özellikle 4 
yaş civarında zirvede olduğunu vurgulayarak, ilkokul yıllarının başlaması ile 
yaratıcılığın düşüş gösterdiğini belirtmişlerdir.

Bir taraftan yeni bir ortama alışma (okul düzenine), diğer taraftan yeni şeyler 
öğrenmenin verdiği zorlukla birlikte okul hayatının başlaması, çocukların 
yaratıcılık becerilerinin düşmesine neden olmaktadır. Okul öncesi dönem 
yaratıcılık açısından iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Çocuklarda bulunan 
yaratıcı potansiyel ortaya çıkarılmalıdır. Bu sebeple çocukların yaratıcılıklarını 
ifade şekilleri önemlidir. 

Çocuklar yaratıcılıklarını üç şekilde ifade ederler; oyun, dil ve müzik” (Fox ve 
Schirrmacher, 2012 - 2014, s.34).

Çocuklar kurdukları oyunlara, konuşmalarında kullandıkları kelimelere ve 
söyledikleri şarkılara farklılıklar katarak yaratıcılıklarını ortaya koyarlar. 
Bu durumda öğretmen, veli ya da bakıcı gibi çocuktan sorumlu olan kişinin 
çocuğun bu becerisini desteklemesi ve onu engelleyici tavırlar içine girmemesi 
gerekmektedir. 

Yaratıcılık ve yaratıcı ifade çocuğun gelişimini fiziksel, sosyal-duygusal, 
bilişsel ve yaratıcı alanları içeren bir bütün olarak destekler. Bu sebeple 
çocuktan sorumlu yetişkinin (bakıcı, öğretmen, aile) çocuktaki yaratıcı ifadeyi 
desteklemeye erken başlaması gerekmektedir; çünkü yaratıcılık düşünme 
cesaretini göstermeyi ve kendi düşünceleri ile hareket etmeyi gerektirir  (Fox 
ve Schirrmacher, 2012 - 2014, s.33). 

Çocuklardaki yaratıcılık, özgüven ile de ilgili olabilmektedir. Kendi 
düşüncelerinin ya da hareketlerinin doğruluğundan şüphe duyduğu anda, çocuk 
kendini ifade etmekte zorlanacak ve bu durum onun yaratıcı potansiyelini 
ortaya koymasına engel olacaktır. Bu sebeple her şeyden önce çocukların 
özgüvenli bir şekilde yetiştirilmeleri gerekmektedir. 

Koestler’ın (1964), seçip yorumladığı yaratıcılık olaylarında;

• Erken yaşlarda düş kurmaya elverişli oyuncaklarla oynayanların,

• Edebiyat, sanat, tiyatro ve müzik gibi güzel sanatlarla uğraşanların ya 
da onların çevresinde yetişenlerin,
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• Bilim, fen ve teknoloji gibi lojistik sorunların konuşulup tartışıldığı 
veya öğretmen ailelerden gelen çocukların ileriki yaşlarda daha yaratıcı 
ve özgün erginler olduğu gözlemleniyor “(Güvenç, 2010, s.43).

Çevrenin yaratıcılık konusundaki etkisinden söz edilmişti. Burada da 
görüldüğü gibi, çocuğun büyüdüğü çevre ve o çevrenin özellikleri, yaratıcılık 
gelişimi konusunda etkilidir.

Okul öncesi dönemde çocuklarda bulunan ama henüz ortaya çıkmamış 
yaratıcılığı ortaya çıkarmak için ailelere şu öneriler sunulmaktadır:

• Çocuğunuz, kendini oynadığı oyuna çok kaptırmışsa bunu kesmeyin,

• Oyun alanına dökülenler kısmen temizlenmelidir ki tekrar dökülüp 
saçılabilsin,

• Katı kurallar uygulamayın, yemek ve yatma zamanı dışında esnek olun,

• Mutfakta, çalışma odasında ve misafir odasında oynamasına izin verin,

• Masal anlatmaya ve düş kurmaya teşvik edin, kitapları düzgün ve 
vurgulara dikkat ederek okuyun,

• “Hayır” derken yaklaşımınız olumlu olsun,hevesini kırıcı onurunu 
zedeleyici ifade kullanmayın (Ataman, 1993, s. 114).

Modern yaşamda toplumsal, bireysel ve mesleki sorunları nitelikli olarak 
çözebilmek adına yaratıcı düşünme becerilerini kullanmak, zorunlu 
gözükmektedir.Örgün eğitim bu noktada yaratıcılığın temel boyutu olan 
“ıraksak düşünme” den bağımsız bir şekilde yürütülmektedir (Ataman, 1993, 
s. 108).

Ailelerin çocukların yaratıcılıkları üzerindeki etkileri yadsınamaz. Çocuklar 
aileden çıkıp eğitim hayatlarına başladıklarında, yaratıcılık konusunda etki 
faktörleri değişmektedir. Okul hayatı ve eğitim bu noktada ektili olmaya 
başlamaktadır. 

Okul- Eğitim ve Yaratıcılık
Eğitim bilimleri içerisinde, yaratıcılık konusu son yıllara değin çok fazla 
çalışılmamış ve uygulama alanında da kullanılmamıştır. Eğitim yöntem 
ve teknikleri geliştikçe ve psikoloji alanıyla bütünleştikçe yeni öğrenme 
stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejilerden,iki örnek vermek gerekir ki bu 
örnekler yaratıcılık gelişimini destekleyen stratejilerdir.  
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1- Buluş yoluyla öğrenme stratejisinin odak noktası; öğrencilerin ilke, 
kavram ve genellemeleri, ön bilgilerini kullanarak kendi kendilerine 
keşfedebileceği düşüncesidir (Köse ve Tanışlı, 2013, s. 179). Bu strateji,  
hayal gücü ve yaratıcılık kullanımına olanak sağladığından yaratıcılık 
gelişimi için önemlidir. 

2- Proje tabanlı öğrenme ise; çağdaş yaklaşımlar arasında yer almaktadır. 
Kendi kendine öğrenme sorumluluğu üstlenmiş ve yaratıcı bireyler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Özmen, Özmen ve Çeviren, 2013, s. 
293).

Bu öğrenme stratejileri son yıllarda eğitim sistemi içerisinde yoğunlukla 
kullanılan stratejilerdir. Bu noktada yaratıcılığın eğitimle birlikte 
geliştirilebilir olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yaratıcılık, özellikle 
uygun yöntemlerin ve kaynakların kullanıldığı yerlerde geliştirilebilen bir 
olgudur.Bu konuda Balkemore ve Frith (2005), beynimizin içgüdüsel olarak 
eğitim vermek ve eğitilmek için evrildiğine değinerek; eğitim politikalarında 
ve eğitim uygulamalarında nörobilimden elde edilen bulguların uygulanması 
gerektiğini dile getirmiştir (Orhon, 2014, s. 7).

Merriam Webstar’ın “Medical Dictionary” isimli kaynağında nörobilim şu 
şekilde açıklanmıştır: sinir sisteminin anatomisi, fizyolojisi, biyokimyası veya 
moleküler biyolojisi alanlarında faaliyet gösteren, özellikle sinir siteminin 
davranış ve öğrenme ile ilişkisini inceleyen bilim dalı (Medical Dictionary, 
2016). 

Nörobilimin davranış ve öğrenme ile ilişkisi olduğu gerçeğinden yola 
çıkıldığında, eğitim bilimlerinin bu bilim dalı ile işbirliği içerisinde çalışması 
gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yalnızca okullarda verilen örgün 
eğitim değil yetişkinlerin eğitimi de nörobilim aracılığıyla geliştirilebilir.
Klasik teoriler öğrenme ve beyin gelişiminin erken çocukluk dönemi ile 
sınırlı olduğunu belirtmektedir. Ancak, son yıllarda geliştirilen teorilerde 
bu dönemle sınırlı olmadığı ortaya konmuştur. (Orhon, 2014, s. 14). Bu 
bağlamda özellikle ülkemizdeki eğitim sisteminin yenilenerek yaşam boyu 
öğrenme konusunun gözden geçirilmesinde yarar vardır. Ayrıca, yürürlükteki 
şuan kullanılan eğitim sistemi kuramsal bilgi üzerine kurulmuştur. Bu sistem 
problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek açısından olumlu 
bir yaklaşım sergilememektedir (Orhon, 2014, s. 14). Kuramsal bilgiler, 
bireyleri ezberciliğe yönlendirmektedir. Ezber sonucu elde edilen bilgiler 
akıl yürütme, analiz ve sentezde kullanılamadığından dolayı, bilimin hiçbir 
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dalında da başarı beklenemez. Bilimde öğrenme ve yaratıcılık bir koşuldur 
(Nayonalpan, 1993, s. 43-45).

Yaratıcılığın gelişebilmesi için uygun koşulların sağlanması gerekmektedir. 
Toplumun yaratıcılık konusunda bilinçlenmesi ile yaratıcılığı destekleyen 
engellemeyen bir toplum için adım atılmış olunur (Yontar, 1993, s. 27).
Toplumda yaratıcılığı geliştirebilmek adına, öncelikle okullarda yaratıcılığı 
destekleyen bir eğitim sistemi oluşturulmalıdır. Bu noktada okullarda gerekli 
altyapının sağlanması önemlidir. Okulun binası, fiziksel özellikleri ve 
çalışanları eğitim programları gibi özellikler, çocuğun eğlendiği bir ortamda 
öğrenmesine olanak sağlar (Çetin ve Koyuncuoğlu, 2013, s. 45).

Unutulmamalıdır ki; iyi düzenlenen bir çevre, yaratıcı etkinliklerin başarılı 
olmasında etkilidir. Öğrenme merkezleri, çocukların bağımsızca becerilerini 
geliştirebilecekleri özelliklere sahip olmalıdır (Çetin ve Koyuncuoğlu, 2013, s. 
122-124).Çocuğun böyle bir ortamda eğitim alması, onu ezbercilikten kurtaracak 
ve çocuk öğrenme hevesiyle dolacaktır. Çocukların kendi istediklerinde daha 
kalıcı ve daha iyi öğrenecekleri gerçeği göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak 
isteksiz yapılan hiçbir etkinlikten yarar sağlanamamaktadır.

Öğretmen merkezli sınıflarda yeterli zihinsel uyarımları olmayan programlar 
çerçevesinde eğitim alan çocukların yaratıcılık becerileri gitgide kaybolacaktır 
(Noyanalpan, 1993, s. 45). Bu sebeple hem öğretmen eğitiminde hem de 
eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapılmalıdır.

Yaratıcılığı kapsayan öğretimin zorunlu olarak “özgürlükçü” ve “izin verici” 
olacağı kaygısı ile hareket edilmemelidir. Çünkü yaratıcılık, zeka disiplinine 
belirli bir ölçüde alışmayı şart koşar. Söz konusu olan geleneksel eğitimin 
temellerini baltalamak değil; ona genç zihinleri daha iyi geliştirebilen yeni 
mayalar katmaktır. 

Yukarıda sözü edilen; fiziksel çevre ve eğitim sistemindeki değişikliklerden 
sonra oluşturulan yaratıcı çevrede, yaratıcı davranışların geliştirilebilmesi 
adına aşağıda verilen kuralların uygulanması önerilmektedir: 

• Çocukların ilgi ve istekle üzerinde durdukları etkinliklerdeki süre 
sınırlaması kaldırılmalıdır

• Özgür ifadenin gerçekleşebilmesi için uygun atmosfer sağlanmalıdır
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• Çocukların düşüncelerini paylaşmalarına ve birbirlerinin düşüncelerine 
uyarıcı olabilmelerine izin verilmelidir.

• Çevrede kaygı ve stres yaratan durumlar ortadan kaldırılmalıdır (Çetin 
ve Koyuncuoğlu, 2013 s. 122).

İyi düzenlenmiş bir fiziksel çevre, o çevre içerisinde düzenlenecek olan 
yaratıcı etkinliklerin başarılı olmasında temel etkendir. Öğrenme merkezleri 
çocukların bağımsızca becerilerini geliştirebilecekleri nitelikte olmalıdır 
(Çetin ve Koyuncuoğlu, 2013 s. 122-124).

Eğitim hayatı boyunca çocukların hayal gücü ve tasarım yeteneği 
boğulmaktadır (Vexliard, 1966, s. 122).

Eğitim sistemine yaratıcılığın da dahil edilebilmesi adına bir takım yöntemler 
sunulmuştur:

“Merak: Öncelikli olarak geliştirilmesi gereken duygudur. 
Geleneksel eğitim sınıfta durmadan soru soran öğrencileri teşvik 
etmemektedir. Öğrencilerde yaratıcılık geliştirilmek isteniyorsa, 
kabul edilmiş inanç ve bilgilerle çelişen ideaların söylenmesi teşvik 
edilmelidir. Öğrencileri kendi buluşlarından sonuçlar çıkarmaya 
alıştırmak değil, öğrenciler başkalarının önerdikleri idealar 
üzerinde de düşünmeyi öğrenmelidir.

Gözlem: Haftada bir yapılan toplantılarda öğrencilerden yazılı ya 
da sözlü olarak gözlem alıştırmaları istenebilir. Bu yolla gerçekler 
karşısında duyarlılığı keskinleştirirken gerçeği yorumumuzdaki 
boşluklar, kusurlar, problemler, zorluklar meydana çıkmasını 
mümkün kılan duyarlık üzerinde daha çok durulabilir. Burada 
yaratıcılığın bulma yetisinin gelişmesini mümkün kılacak bir yola 
girilmektedir. 

Bulma/icat etme: Bulma yetisi çocuklarda geleneksel metotlar 
tarafından yok edilmektedir. Her ay birkaç saat beyin fırtınasından 
ilham alan özgün tartışmalara ayrılabilir. Bunda bir problem ortaya 
atılır ve çocuklara sözleri konu dışı bile olsa özgürce konuşma izni 
verilir” (Vexliard, 1966, s. 123-124).

Yaratıcılığı eğitim sistemine dahil eden yöntemlere  bakıldığında, geleneksel 
eğitim sisteminde uygulanan yöntemlerden farklı olduğu gözlenmektedir. 
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Öğrencileri konuşmaya, üretmeye ve merak etmeye yönlendirmektedir. Bu 
sebeple yaratıcı mekanların eğitim kurumlarının özellikle kütüphanelerin 
hizmetleri içerisinde yer alması, öğrencilere kaynak sağlama açısından 
önemlidir. 

Yaratıcı Mekanlar (Makerspace)
Yaratıcı mekanlar, bireylerin bilgi kaynaklarını paylaşmak; proje, ağ ve yapı 
üzerinde çalışmak için toplandıkları fiziksel mekanlardır. Bu mekanlar en yeni 
teknolojiler ile sanat, bilim ve mühendislik alanlarında geleneksel koşulları 
içermektedir. Yaratıcı dürtüye sahip bireyler, işbirliği kurabilecekleri ve 
rekabet edebilecekleri ortamlara gereksinim duyarlar (Foertsch, 2013). Bu 
ortamı sunan yaratıcı mekanlar, bu grupların ihtiyacı olan teknolojileri ve 
araçları da bünyesinde bulundurur.

Yaratıcı mekanların kullanıcıları ilgi alanlarına yönelik fikirlerini ortaya 
koymak için gerekli olan makine ve ekipmanları burada bulabilecek ve bu 
konuda çalışan kişiler ile tanışma fırsatı elde ederek yeni fikirler ve projeler 
geliştirme şansı bulabileceklerdir. 

Yaratıcı mekanların 6 önemli işlevi bulunmaktadır:

• Bilgi paylaşımı
• Araç-gereç paylaşımı
• Uygulamalı öğrenme ve keşfetme
• İşbirliği
• STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitimi
• Paylaşma Kültürü (Burke, 2015).

Yaratıcı mekanlar; eğitime destek olma, deneyerek öğrenme dışında paylaşma 
kültürünü de aşılamaktadır. Yaşamboyu öğrenmeyi, deneyimleyerek öğrenme 
ile destekler. Ayrıca STEM öğrenimi için esnek mekanlar sağlar (A Blueprint, 
2013). STEM (Science, Technology, Engineering, Math- Bilim, Teknoloji, 
Mühendislik ve Matematik), gelişen teknoloji ve eğitim alanlarının birbirinden 
kopuk ve anlam ifade etmeyen yapıda olması kaygısıyla oluşan ve bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yetenek sahibi bir toplum 
oluşması için geliştirilmiş bir yaklaşımdır (STEM’in eğitimdeki önemi, 2015).  
Uluslararası platformda; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında 
duyulan kaygı sonucu okullarda ve kütüphanelerde STEM aktiviteleri önem 
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kazanmıştır. STEM yaklaşımı ile birlikte DIY (Do It Yourself- Kendi Kendine 
Yap) hareketi yaygınlaşmıştır. Bu hareketin yaygınlaşması bağımsız öğrenme 
ve yaratıcılığın gelişimi için önemli görülmektedir. 

Burke (2014), gerçekleştirdiği bir sunumda kütüphanelerin misyonunun 
kaynaklara ve teknolojilere erişimi sağlamak olduğunu, yaratıcı mekanların 
ise yaratıcı aktiviteler üzerine kurulduğunu belirterek, STEM gelişimi ve 
eğitimsel girişimler için destek sunmada kütüphanelerin rol oynadığını 
belirtmektedir.  

Okullarda yer alan kütüphanelerinde bu misyona sahip olması, her okulda 
bir yaratıcı mekanın oluşturulması anlamına gelmektedir. Kütüphanelerde 
yaratıcı mekan hizmetlerinin yer alması; gençlerin uygulamalı ve bağımsız 
öğrenmeleri için fırsatlar sunacaktır. 

Ülkemizin eğitim ile ilgili olan hedefleri, özellikle 2023 hedeflerine bakılacak 
olursa;

• Vizyon 2023 projesinin ana teması; “Bilim ve teknolojiye hakim, 
teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik 
gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği 
kazanmış toplum yaratmak” olarak belirlenmiştir (Vizyon 2023, 2016).

• 2023 Türkiye vizyonu ve sosyo-ekonomik hedeflere bakıldığında 
eğitim başlığı altında şöyle bir hedef belirtilmiştir: “ Bireyin yaratıcılık 
ve hayal gücünü geliştiren, bireysel farklılıkların gözetilmesi ve 
değerlendirilmesi ile her bireyin özellikleri doğrultusunda en üst 
düzeyde kendini geliştirebildiği, zaman, mekan, kısıtlardan arınmış, 
kendi özgün öğrenme teknolojilerini yaratmış ve değişim esnekliğiyle 
kendini yenileme sürecine sahip, öğrenme ve insan odaklı bir eğitim 
sistemine sahip olmak” (TÜBİTAK, 2004, s.9.).

• UBTYS (Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi) 2011-2016 
vizyonunda “Ürettiği bilgi ve geliştirdiği teknolojileri, ülke ve insanlığın 
yararına yenilikçi ürün, süreç ve hizmetlere dönüştürebilen Türkiye” 
olduğu görülmektedir (TÜBİTAK, 2010, s.3). 

Bu hedeflerin ortak yönü, üretebilen, bilgi ve teknolojilere hakim, yaratıcı 
ve yenilikçi ürün/hizmet geliştirebilen bir toplum ortaya koymaktır. Yaratıcı 
mekanların özellikleri ve amaçları zaten böyle bireyler yetiştirmek olduğundan, 
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ülkemiz hedefleri ile uyum içerisinde olan bir hizmet olduğu söylenebilir.  
Yaratıcı mekanlar, kullanıcılarını; yaratma, kullanma ve paylaşma gibi 
aktiviteler aracılığı ile farklı bir yolla kütüphaneleri kullanmaya teşvik eden 
bir aktivite mekanıdır (Moorefield-Lang, 2015). 

“Yaratıcı mekan” olarak dilimize çevrilen  “Makerspace”, “Fablab” ve “ 
Hackerspace” kavramlarıyla eş anlamlıdır. “ Fablab” genel olarak eğitim 
kurumları içerisinde yer alır ve diğer örneklerine göre en küçüğüdür. “ 
Hackerspace” ise elektronik ekipmanlara ve projelere odaklanır (Leavitt, 
2015). Her ne kadar işlev ve boyut olarak farklılıkları bulunsa da “Makerspace” 
şemsiye bir terim görevini üstlenmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında 
“yaratıcı mekan” olarak söz edilen “makerspace” dir.

 Yaratıcı mekanlar, çeşitli yaratıcı işler için gerekli olan ekipmanla araçlarla 
donatılmışlardır. Bu mekanlarda kullanıcılara yardım amacıyla kimi 
zaman uzman rehberler bulunabilirken, kullanıcılarda birbirlerine destek 
olabilmektedir. Bu yardımlaşma ile birlikte kullanıcıların sosyalleşmesi ve 
yeni fikirlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.

Her yaratıcı mekan aynı konuya odaklanmamaktadır; kimisi zanaatlara, 
resme veya sanatsal çalışmalara odaklanırken, kimisi 3D yazıcılar, lazer 
kesiciler, müzik stüdyoları, bilgisayar programlama gibi teknoloji ağırlıklı 
olabilmektedir. Bu mekanlar; halk, okul ve üniversite kütüphanelerinin yeni 
hizmetleri arasında yer almaktadır (Moorefield-Lang, 2015). Her yaratıcı 
mekanın aynı hizmetleri barındırması beklenmemekle birlikte bu oluşumun 
temelinde yer alması gereken çeşitli ekipmanlar vardır:3D yazıcı, dikiş 
makinesi, lehim makinesi, marangoz takımı, metal işleme takımları (Roslund 
ve Puckett, 2014).

Yaratıcı mekanların oluşturulma aşamasında ürünler değil, işlevsellik ve tema 
önemlidir (Willingham, 2015). Bu sebeple yaratıcı mekanların tasarlanması 
aşamasında ürünler üzerine konuşmaktan çok verilecek olan hizmetin niteliği 
ve kullanılabilirliği üzerinde durulmalıdır.

Yaratıcı hareketin felsefesini anlatan “Maker Movement Manifesto” dokuz  
başlığı içermektedir:Üret, paylaş, armağan et, öğren, alet kullan, uygula, katıl, 
destekle ve değiştir (Hatch,t.y.). Bu başlıkları içeren bildirgeyi Burke (2015) 
şu şekilde özetlemiştir:

1- Bireysel yaratıcıları bir merkezde toplamak amacındadır.
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2- Kullanıcıların birbirlerine rehberlik yapabilmesine ve becerilerini 
birbirlerine aktarabilmelerine olanak sağlar.

3- Fikirlerin tasarlanması ve paylaşılması için uygun ortam sağlar.

4- Projelerde işbirliğine olanak sağlar.

5- Bireylerin deney ve teknoloji yardımı ile uygulayarak keşfetmelerine 
olanak sağlar (Burke, 2015)

1990’lı yılların sonu 2000’li yılların başında Avrupa Hacker Topluluğu 
kaynaklı olarak hackerspace girişimleri başlamıştır. İlk bağımsız hackerspace 
1994 yılında “Geek Group” adıyla Amerika’da, 1995 yılında  “c-base” adıyla 
Almanya’da açılmıştır. Bugün hala 450 üyesiyle varlığını sürdürmektedir  
(Burke, 2014, s.2). Hackerpace’ler daha çok elektronik odaklı olmakla 
birlikte, yaratıcı mekanlar (makerspace) girişimlerinin öncüsü niteliğindedir. 
2005 yılında “Make: Magazine” oluşumu ile birlikte yaratıcı mekanlar 
(makerspace)  yaygınlaşmaya başlamıştır (Willingham, 2015). İlk olarak 
2006 yılında “FayettevilleFree Library” kapsamında Amerika’da kütüphane 
hizmetleri içerisinde yaratıcı mekan oluşturulmuş; 2012 yılında Nevada 
Üniversitesi kütüphanesi ise yaratıcı mekanı barındıran ilk üniversite 
kütüphanesi olmuştur (Fisher, 2012).

Yaratıcı mekanlar yıllardır var olmakla birlikte, teknoloji şirketlerinin 
sponsorluğunda, eğitim kurumlarında yer almaktadır. Son yıllarda bu mekanlar 
kütüphanelerde yer almaya başlamıştır. Bu mekanlar öğrencilerin pratik 
deneyimleriyle bilim eğitimini geliştirecekleri laboratuarlar olarak, çoklu 
yaratıcı fikirleri birleştirebilecekleri, toplu atölye çalışmaları yaparak şahsi 
yetenekleri canlandırabilecekleri veya pahalı ekipmanları kullanabilecekleri 
mekanlardır (Burke, 2014).

Yaratıcı mekanların kütüphanelerde yer alması ile birlikte uygulamalı eğitim 
ve deneyimler için fırsatlar desteklenebilir ve çoğaltılabilir olmuştur (Fisher, 
2012). Ayrıca bu mekanlar, bireyleri öğrenme ve yeniliğe cesaretlendirdiği 
için kütüphanelerin misyonlarını geliştirmektedir (MakeHerSpaces, 2014). 

Yaratıcı mekanların kütüphanelerde yer almasının olumlu yönleri 6 madde ile 
şu şekilde özetlenmiştir:

• Öğrenmeyi destekleme
• İşbirliğine cesaretlendirme
• Erişimi sağlama
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• Genişleyen kütüphane hizmetleri
• Gelecek kütüphane misyonu
• Bireysel yaratıcılık için fırsatları destekleme (Burke, 2015).

Başka bir yaklaşımda ise yaratıcı mekanların kütüphanelerde yer alma 
nedenleri şu şekilde açıklanmıştır:

• Çok çeşitli araç ve teknolojilere erişim sağlamak

• Grup etkileşimi, bilgi ve kaynak paylaşımına olanak sağlamak

• Bireysel proje geliştirme için fiziksel mekana erişim sağlamak

• Yaratıcılık ve yeniliğin anlatımı için ortam sağlamak

• Şirketlerin model projeleri için ekipmana erişimi sağlamak (Abram, 
2013).

Bireylerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri adına, özellikle STEM odaklı 
becerilerini geliştirebilmeleri için kütüphanelerde yer alacak yaratıcı mekanlar 
önemli görülmektedir (YALSA, 2014).

Kütüphaneler içerisinde yer alan yaratıcı mekanlar ile ilgili bilgi toplamak 
amacıyla yapılmış bir çalışmada (Burke, 2013); 143 katılımcı bulunmaktadır. 
Ancak bunlardan 109’unun verdiği yanıtlar değerlendirme kapsamına 
alınmıştır. Çalışmanın örneklem grubuna 7 ülke dahil edilmiştir. Bu ülkeler; 
Avustralya, Kanada, Çin, Danimarka, Japonya, Hollanda ve İngiltere olarak 
belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen kütüphanelerden 58 tanesinde 
yaratıcı mekan hizmeti bulunmaktadır, 51 tanesi bu hizmeti planladığını 
belirtmiştir. 34 tanesi ise ne bu şekilde bir hizmet verdiğini, ne de planladığını 
belirtmiştir.  Araştırmaya katılan kütüphanelerin 55 tanesi halk, 38’i akademik, 
10’u okul ve 2 tanesi diğer seçeneği içerisinde yer almaktadır (Burke, 2015).

Araştırma soruları içerisinde yer alan “İnsanlar size neden bu hizmeti 
veriyorsunuz diye sorduklarında onlara ne cevap verirsiniz?” sorusuna 
kütüphanecilerin yanıtları şu şekilde olmuştur:

• Yaratıcı mekanların, araştırmayı destekleyerek öğretmen, personel 
ve öğrencilerin sınıf çalışmaları için çekirdek misyonumuzu 
gerçekleştireceğini düşünüyoruz.

• Üretmek, diğer topluluk üyelerini tanımak, deneyim paylaşımı ve diğer 
üyeler ile bilgi paylaşımı  için ücretsiz bir toplanma noktası, 
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• Uzun süredir yaptığımız gibi sadece erişim ve koruma gibi önemli bir 
işi yapmak değil, artan bir şekilde kütüphanelerden beklenen, içeriğinin 
yaratıcılığı da desteklemesidir. Kullanıcılara yaratıcılığı destekleyen 
araç ve gerecin yeni ve erişilebilir olmasını sağlamak,

• Her kütüphane bir yaratıcı mekandır, biz sadece bilim yapıyoruz (Burke, 
2015, s. 15).

Görüldüğü gibi bu hizmeti sunan kütüphaneler, kütüphanelerin zaten böyle bir 
hizmet verme yükümlülüğü olduğunu dile getirmektedirler. 

Kütüphanecilik alanında yurtdışında bu uygulama konusunun yer aldığı 
birçok çalışma bulunmaktadır. Bütün kütüphane türlerinde yer bulabilmiş bu 
hizmetin kütüphanelerde uygulanabilirliği konusunda   YALSA (Young Adult 
Library Services Association/ Genç- Yetişkin Kütüphane Hizmetleri Derneği)  
“Making In the Library Toolkit”  isimli bir kitap yayınlamıştır (Making In the 
Library Toolkit, 2014). Ayrıca kütüphaneciler için bu konuda “Makerspaces: A 
Practical Guide For Librarians” isimli bir rehber kitap yayınlanmıştır (Burke, 
J., Makerspaces: A Practical Guide For Librarians).Türkiye’de ise bu konuda 
henüz akademik anlamda çalışma yapılmamıştır.

SONUÇ
Yaratıcılığın öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olduğu kabul görmüş 
bir gerçektir. Bu sebeple küçük yaşlardan itibaren çocukların yaratıcılık 
becerilerini geliştirme yönünde çalışmalar yapılmalıdır.  Türkiye’deki 
ezberciliğe dayanan eğitim sistemi son yıllarda değişim göstermeye başlamış 
ve proje üzerinden öğrenme gibi sistemler uygulanarak öğrenme modellerinde 
farklı uygulamalara gidilmiştir. Ancak bu uygulamaların daha etkili ve verimli 
bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, özellikle bu uygulamalara kaynak sağlanması 
adına yaratıcı mekanların oluşturulması ve geliştirilmesi önemlidir.

Yaratıcı mekanlar, bireylerin birçok etkinlikler gerçekleştirebilmesi adına her 
türlü kaynağın yer aldığı mekanlardır. Ülkemizde sadece özel girişimciler 
tarafından oluşturulan mekanlar, yurtdışında okullarda ve bütün kütüphane 
türlerinde (okul, halk ve üniversite) yer almaktadır.

Hedefler ve stratejik planlar göstermektedir ki yaratıcılık ve deneyimleyerek 
öğrenme, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de geleceği olan ve dikkate 
alınması gereken bir konudur. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için eğitim 
alanına ciddi yatırımlar yaparak özellikle yeni öğretmenlerin bu bilgi ve 
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donanımla yetişmelerini sağlamak önemli görülmektedir. Bu noktada 
yaratıcılığın geliştirilmesi ve üreten ve yaratıcı bir toplum olmak adına şu 
yolların izlenmesi önerilmektedir:

• Eğitim sisteminde köklü bir değişikliğe gidilerek; bireylere 
deneyimleyerek ve kendi kendine öğrenme yetileri kazandırılmalıdır.

• Yenilenen eğitim sistemine uygun fiziksel koşullar ve kaynaklar 
sağlanmalıdır.

• Öğretmenlerin eğitimi bu sisteme göre yeniden gözden geçirilmelidir.

• Okullar başta olmak üzere, yaratıcı mekanların bütün kütüphanelerde 
yer alması sağlanmalıdır. Çünkü kütüphanelerin eğitime destek verme 
sorumluluğu bulunmaktadır.

• Öğrenciler, merak etmeye, icat etmeye ve öğrenmeye teşvik edilmelidir. 
Bu yol izlenirken ezbercilikten kaçınılmalıdır. 

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirme sorumluluğu ailelerden çok 
öğretmenlere düşmektedir. Özellikle okul öncesi ve sınıf öğretmenleri 
çocukların yaratıcılıklarını geliştirme yönünde etkinliklere odaklanmalıdır. 

Yaşam boyu öğrenme becerisinin gelişebilmesi için öncelikle bireylerin kendi 
kendine araştırarak ve deneyimleyerek öğrenmeyi öğrenmesi gerekmektedir. 
Bu sebeple yaratıcı mekanlar bireylerin bu konudaki ihtiyaçlarını giderecek 
mekanlar olduklarından, okullarda yer alması öğrencilerin yaşam boyu 
öğrenme becerilerini edinmesinde etkili olacaktır.

Daha önce de açıklandığı gibi, “Makerspace” olarak adı geçen yaratıcı mekanlar 
daha kapsamlı olmakla birlikte “Fablab” olarak adlandırılan mekanlar daha 
küçük ölçekli mekanlardır. Okullarda “fablab” olarak adlandırılan, öğrencilerin 
ilgi ve eğitim konularına yönelik küçük çaplı mekanların oluşturulması hem 
maliyet, hem de fayda açısından daha uygun görünmektedir.

Söz konusu bu mekanların, anılan işlev ve önemli rolleri nedeni ile okullarda 
bilgisayar laboratuarlarından daha da öncelikli sırada yerleri olmalıdır. 
Teknolojinin araçsal işlevini yitirerek neredeyse amaca dönüştüğü bir eğilimle, 
bir diğer deyişle teknoloji bağımlısı bir nesil yetiştirmek istenmediği sıklıkla pek 
çok bağlamda tekrarlanırken, eğitimin bu kadar teknolojiye odaklı, teknoloji 
ile sınırlı verilmesi ne kadar doğrudur?  Problemleri deneyimleyerek, kendi 
başlarına çözebilen bir nesil yetiştirilmesi isteniyorsa, bu mekanların bir an 
önce okullarda yapılandırılması ve işlevsel duruma getirilmesi önerilmektedir.
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