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1. You are creative. The artist is not a special person, each one of us is a special kind of artist. 

Every one of us is born a creative, spontaneous thinker. The only difference between people 
who are creative and people who are not is a simple belief. Creative people believe they are 
creative. People who believe they are not creative, are not. Once you have a particular identity 
and set of beliefs about yourself, you become interested in seeking out the skills needed to 
express your identity and beliefs. This is why people who believe they are creative become 
creative. If you believe you are not creative, then there is no need to learn how to become 
creative and you don’t. The reality is that believing you are not creative excuses you from trying 
or attempting anything new. When someone tells you that they are not creative, you are talking 
to someone who has no interest and will make no effort to be a creative thinker. 

1. Tasarım Gücü Herkeste Var: Sanatçı özel bir insan değildir ancak bütün insanlar sanatçının 
özel bir türüdür. Hepimiz fıtraten yaratıcı düşünceye açık olarak doğarız. Yaratıcı insanlar ile 
basit fikirli insanlar arasında tek bir fark vardır: yaratıcı insanlar yaratıcı olduklarına 
inanırlarken, yaratıcı olmayan insanlar ise yaratıcı düşünce yapısına sahip olduklarını kabul 
etmezler. Şayet özgün bir kimliğe ve kendin hakkında bir inanç sistemine sahipsen üretebilirsin. 
Bu kendinin yaratıcı olduğuna inanan insanların neden yaratıcı olmayı başardıklarını açıklar. 
Eğer sen kendinin yaratıcı düşünceye sahip olmadığına inanıyorsan, nasıl yaratıcı olman 
gerektiğini öğrenmene gerek yoktur çünkü bu düşünceyle yaratıcı olabilmen imkânsızdır. 
Gerçek şu ki yaratıcı olmadığın düşüncesi seni yeni bir şey denemek ve teşebbüs etmekten 
alıkoyacaktır. Birileri sana kendisinin yaratıcı düşünceye sahip olmadığını söylüyorsa, hiç bir 
ilgi alanı olmayan ve yaratıcı düşünce için hiçbir efor sarf etmemiş biriyle konuştuğunu bil. 

2. Creative thinking is work. You must have passion and the determination to immerse 
yourself in the process of creating new and different ideas. Then you must have patience to 
persevere against all adversity. All creative geniuses work passionately hard and produce 
incredible numbers of ideas, most of which are bad. In fact, more bad poems were written by 
the major poets than by minor poets. Thomas Edison created 3000 different ideas for lighting 
systems before he evaluated them for practicality and profitability. Wolfgang Amadeus Mozart 
produced more than six hundred pieces of music, including forty-one symphonies and some 
forty-odd operas and masses, during his short creative life. Rembrandt produced around 650 
paintings and 2,000 drawings and Picasso executed more than 20,000 works. Shakespeare wrote 
154 sonnets. Some were masterpieces, while others were no better than his contemporaries 
could have written, and some were simply bad. 

2.  Yaratıcı Düşünce İşbaşında Yeni şeyler ve farklı fikirler üretme sürecinde, karşılaşacağın 
bütün sıkıntılara karşı sabırlı ve azimli olmalısın. Bütün yaratıcı dâhiler çok sabırlı çalışırlar ve 
çok sayıda inanılmaz fikir üretirler, bu fikirlerin bir çoğu kötüdür. Gerçekte, yazılan kötü 
şiirlerin çoğunu tecrübesiz şairler değil, büyük şairler yazmıştır. Unutma Edison elektriği 
bulmadan önce, kararlılık ve çok çalışarak 3000 farklı fikir üretmişti. Mozart kısacık hayatında 
600 farklı müzik parçası, 41 senfoni 40 eski opera üretmiştir. Rembrandt 650 civarında resim 
ve 2000’e yakın çizim, Picasso 20.000’den fazla eser üretmiştir. Shakespeare 154 şiir yazmıştır. 



Unutma bunların bazıları şaheserdir bir kısmı çağdaşlarının yazdıklarıyla eşit düzeydedir ve 
bazıları da kötüdür. 

3. You must go through the motions of being creative. When you are producing ideas, you 
are replenishing neurotransmitters linked to genes that are being turned on and off in response 
to what your brain is doing, which in turn is responding to challenges. When you go through 
the motions of trying to come up with new ideas, you are energizing your brain by increasing 
the number of contacts between neurons. The more times you try to get ideas, the more active 
your brain becomes and the more creative you become. If you want to become an artist and all 
you did was paint a picture every day, you will become an artist. You may not become another 
Vincent Van Gogh, but you will become more of an artist than someone who has never tried. 

3. Yaratıcılık Yolunda Yürümelisin Bir fikir ürettiğin zaman, beyninde bulunan 
nörötransmitterleri yenilersin. Yeni bir fikir sunmayı denerken nöronlar arasındaki bağlantıların 
sayısındaki artış zihnine enerji vermektedir. Ne kadar çok fikir jimnastiği yaparsan beynin o 
kadar aktifleşir ve yaratıcılığın o derece gelişir. Eğer sen sanatçı olmak istiyorsan ve yaptığın 
şey her gün bir tablo yapmaksa, bu seni sanatçı yapacaktır. Yeni bir Van Gogh olmayabilirsin 
fakat hiç denenmemiş işleri yapan sanatçılardan olabilirsin.  

4. Your brain is not a computer. Your brain is a dynamic system that evolves its patterns of 
activity rather than computes them like a computer. It thrives on the creative energy of feedback 
from experiences real or fictional. You can synthesize experience; literally create it in your own 
imagination. The human brain cannot tell the difference between an “actual” experience and an 
experience imagined vividly and in detail. This discovery is what enabled Albert Einstein to 
create his thought experiments with imaginary scenarios that led to his revolutionary ideas 
about space and time. One day, for example, he imagined falling in love. Then he imagined 
meeting the woman he fell in love with two weeks after he fell in love. This led to his theory of 
acausality. The same process of synthesizing experience allowed Walt Disney to bring his 
fantasies to life. 

4.  Zihin Bir Bilgisayar Değildir. Beynin, bilgisayar gibi etkinlik modellerini hesaplamaktan 
çok onları geliştiren dinamik bir sistemdir. Gerçek ve kurgu deneyimlerden beslenen yaratıcı 
enerji doğrultusunda gelişir. Deneyimlerini sentezleyebilirsin, onları kendi hayalinde harfi 
harfine yaratabilirsin. İnsan beyni gerçek deneyimle hayali bir deneyimin detayları arasındaki 
farkı ayırt edemez. Bu buluş Albert Einstein’ının tahayyül edilmiş deneyler ve hayali senaryolar 
yardımıyla zaman ve mekan hakkındaki devrimci fikirlerini ortaya çıkarmasını sağlamıştır. 

5. There is no one right answer. Reality is ambiguous. Aristotle said it is either A or not-A. It 
cannot be both. The sky is either blue or not blue. This is black and white thinking as the sky is 
a billion different shades of blue. A beam of light is either a wave or not a wave (A or not-A). 
Physicists discovered that light can be either a wave or particle depending on the viewpoint of 
the observer. The only certainty in life is uncertainty. When trying to get ideas, do not censor 
or evaluate them as they occur. Nothing kills creativity faster than self-censorship of ideas while 
generating them. Think of all your ideas as possibilities and generate as many as you can before 
you decide which ones to select. The world is not black or white. It is grey. 

 

5. Yalnızca Bir Doğru Cevap Yoktur Gerçek belirsizdir. Aristo o ya 'bir şeydir' ya da 'o şey 
değildir' ikisi birden olamaz demiştir. Gökyüzü ya mavidir ya da mavi değildir. Bu ‘siyah-



beyaz’ düşüncesidir, hâlbuki gökyüzü milyon tane farklı mavi renge sahiptir. Bir ışık ışın 
dalgasıdır veya değildir. Fizikçiler şunu keşfetmişlerdir ışık bir dalga olabilir veya gözlemcinin 
bakış açısına bağlı olan partikül olabilir. Hayattaki tek kesinlik kesinliğin olmadığıdır. Bir fikir 
bulmaya çalışırken, onları sansürlemeyin veya görünüşüne göre değerlendirmeyin. Yaratıcılığı 
kişisel sansürden daha çabuk öldüren şey yoktur. Hangi fikri uygulayacağını seçmeden önce 
olabildiğince çok fikir üret. Dünya sadece siyah ya da beyazdan ibaret değildir. 

6. Never stop with your first good idea. Always strive to find a better one and continue until 
you have one that is still better. In 1862, Phillip Reis demonstrated his invention which could 
transmit music over the wires. He was days away from improving it into a telephone that could 
transmit speech. Every communication expert in Germany dissuaded him from making 
improvements, as they said the telegraph is good enough. No one would buy or use a telephone. 
Ten years later, Alexander Graham Bell patented the telephone. Spencer Silver developed a 
new adhesive for 3M that stuck to objects but could easily be lifted off. It was first marketed as 
a bulletin board adhesive so the boards could be moved easily from place to place. There was 
no market for it. Silver didn’t discard it. One day Arthur Fry, another 3M employee, was singing 
in the church’s choir when his page marker fell out of his hymnal. Fry coated his page markers 
with Silver’s adhesive and discovered the markers stayed in place, yet lifted off without 
damaging the page. Hence the Post-it Notes were born. Thomas Edison was always trying to 
spring board from one idea to another in his work. He spring boarded his work from the 
telephone (sounds transmitted) to the phonograph (sounds recorded) and, finally, to motion 
pictures (images recorded). 

6. Aklına Gelen İlk Güzel Fikirde Durup Kalma Her zaman daha iyisini bulmak için çabala 
ve sürekli en iyi olan fikri bulana kadar devam et. 1862 de Phillip Reis teller üzerinden ses 
aktaran buluşunu gösterdi. O telefon ile sesin gönderildiği günlerin çok öncesinde yaşadı. Eğer 
Alman komünikasyon uzmanları onu geliştirme fikrinden vazgeçirip telgraf bizim için yeterli 
deseydiler bu gün telefonla konuşamıyor olacaktık. 10 yıl sonra Graham Bell telefonun 
patentini aldı. Spencer Silver 3M için yeni bir yapıştırıcı üretti bu yapıştırıcı objeleri birbirine 
bağlıyor ve kolay taşınıyrodu. Bunun ilk yapılış amacı tahtaları birbirine yapıştırmak ve bir 
yerden bir yere kolayca taşımaktı. Bunun pazarı yoktu ve aslında Silver buluşunu bunu 
düşünerek yapmamıştı. Bir gün Arthur Fry, bir başka 3M işçisi Kilisede ilahi söylerken kağıtları 
ilahi kitabından düştü. Kağıtlarını Silver’ın yapıştırıcısıyla yapıştırarak yerine sabitledi ve 
söküldüğünde kağıda hiç zarar vermediğini gördü. Böylece post-it doğmuş oldu. 

7. Expect the experts to be negative. The more expert and specialized a person becomes, the 
more their mindset becomes narrowed and the more fixated they become on confirming what 
they believe to be absolute. Consequently, when confronted with new and different ideas, their 
focus will be on conformity. Does it conform with what I know is right? If not, experts will 
spend all their time showing and explaining why it can’t be done and why it can’t work. They 
will not look for ways to make it work or get it done because this might demonstrate that what 
they regarded as absolute is not absolute at all. This is why when Fred Smith created Federal 
Express, every delivery expert in the U.S. predicted its certain doom. After all, they said, if this 
delivery concept was doable, the Post Office or UPS would have done it long ago. 

7. Sabit fikirli insanların negatif yorumları çok doğal bir durumdur Sabit fikirli insanlar 
ne zaman yeni ve farklı bir fikirle karşılaşsalar onların aradığı şey eski bilgileridir.  Acaba bu 
benim doğru bildiğimle uyumlu mu? Eğer değilse sabit fikirliler bütün vakitlerini bu işin neden 



olamayacağını ve neden işleyemeyeceğini göstermek ve açıklamakta harcar. Bu işi nasıl 
yapabiliriz yada bu iş nasıl halledilir konusunda hiç kafa yormazlar çünkü bu onların kesin 
gördüğü gerçeklerin aslında kesin olmadığını açığa çıkarır. 

8. Trust your instincts. Don’t allow yourself to get discouraged. Albert Einstein was expelled 
from school because his attitude had a negative effect on serious students; he failed his 
university entrance exam and had to attend a trade school for one year before finally being 
admitted; and was the only one in his graduating class who did not get a teaching position 
because no professor would recommend him. One professor said Einstein was “the laziest dog” 
the university ever had. Beethoven’s parents were told he was too stupid to be a music 
composer. Charles Darwin’s colleagues called him a fool and what he was doing “fool’s 
experiments” when he worked on his theory of biological evolution. Walt Disney was fired 
from his first job on a newspaper because “he lacked imagination.” Thomas Edison had only 
two years of formal schooling, was totally deaf in one ear and was hard of hearing in the other, 
was fired from his first job as a newsboy and later fired from his job as a telegrapher; and still 
he became the most famous inventor in the history of the U.S. 

8. İççgüdülerine Güven Kendine cesaretini asla kırma. Einstein okuldan atılmasının 
sebeplerinden biri onun tavırlarının diğer öğrenciler üzerinde negatif etki yaratıyor olmasıydı. 
Einstein üniversite giriş sınavını geçemedi ve üniversiteye girmeden önce bir yıl meslek 
okuluna gitmek zorunda kaldı. Sınıftaki arkadaşlarının arasında hocalarından referans mektubu 
alamayan tek kişiydi. Bir profesör Einstein’ı üniversite tarihindeki en tembel öğrenci olarak 
tanımladı. Beethoven’in ailesi ona bir müzisyen olamayacak kadar akılsız olduğunu söyledi. 
Edison yalnızca iki yıl resmi okula devam etti. Sonunda bir kulağını diğer insanları duymaya 
kapattı, ilk işi için söylenen gazeteci çocuk ve son işi için telgrafçı söylentilerini duymadı. Ve 
hala Amerika’nın en popüler mucidi. 

9. There is no such thing as failure. Whenever you try to do something and do not succeed, 
you do not fail. You have learned something that does not work. Always ask “What have I 
learned about what doesn’t work?”, “Can this explain something that I didn’t set out to 
explain?”, and “What have I discovered that I didn’t set out to discover?” Whenever someone 
tells you that they have never made a mistake, you are talking to someone who has never tried 
anything new. 

9. Başarısızlık Diye Bir Şey Yoktur Ne zamanki bir şey yapmak istedin ve sonucunda 
başarısız oldun, kaybettim diye düşünme. Çalışmayan bir yöntem keşfetmiş olduğunu unutma. 
Her zaman ben bu başarısızlıktan ne öğrendim diye sormalısın. Eğer sen daha önce hiç yanlış 
yapmadım diyen biriyle karşılaşırsan bil ki daha önce hiç denememiş, tecrübe etmemiş biriyle 
birliktesin. 

10. You do not see things as they are; you see them as you are. Interpret your own 
experiences. All experiences are neutral. They have no meaning. You give them meaning by 
the way you choose to interpret them. If you are a priest, you see evidence of God everywhere. 
If you are an atheist, you see the absence of God everywhere. IBM observed that no one in the 
world had a personal computer. IBM interpreted this to mean there was no market. College 
dropouts, Bill Gates and Steve Jobs, looked at the same absence of personal computers and saw 
a massive opportunity. Once Thomas Edison was approached by an assistant while working on 
the filament for the light bulb. The assistant asked Edison why he didn’t give up. “After all,” 
he said, “you have failed 5000 times.” Edison looked at him and told him that he didn’t 



understand what the assistant meant by failure, because, Edison said, “I have discovered 5000 
things that don’t work.” You construct your own reality by how you choose to interpret your 
experiences. 

10. Her şeyi olduğu gibi değil olduğun gibi görürüsün Hataların ve dolayısıyla 
deneyimlerinin hepsi çok normaldir ve onların ne anlama geldiği önemli değildir, önemli olan 
senin onlara ne anlam yüklediğindir. Eğer sen inanan bir insansan tanrıyı her yerde görürsün, 
eğer sen bir ateistsen tanrının yokluğunu her yerde görürsün. Edison’un elektriği bulana kadar 
5000 çalışmayan yöntem keşfettiğini söylemesi gibi, deneyimlerini nasıl yorumladığın senin 
kendi gerçekliğini nasıl inşa ettiğin anlamına gelir. 

11. Always approach a problem on its own terms. Do not trust your first perspective of a 
problem as it will be too biased toward your usual way of thinking. Always look at your problem 
from multiple perspectives. Always remember that genius is finding a perspective no one else 
has taken. Look for different ways to look at the problem. Write the problem statement several 
times using different words. Take another role, for example, how would someone else see it, 
how would Jay Leno, Pablo Picasso, George Patton see it? Draw a picture of the problem, make 
a model, or mold a sculpture. Take a walk and look for things that metaphorically represent the 
problem and force connections between those things and the problem (How is a broken store 
window like my communications problem with my students?) Ask your friends and strangers 
how they see the problem. Ask a child. How would a ten year old solve it? Ask a grandparent. 
Imagine you are the problem. When you change the way you look at things, the things you look 
at change. 

And, finally, Creativity is paradoxical. To create, a person must have knowledge but forget the 
knowledge, must see unexpected connections in things but not have a mental disorder, must 
work hard but spend time doing nothing as information incubates, must create many ideas yet 
most of them are useless, must look at the same thing as everyone else, yet see something 
different, must desire success but embrace failure, must be persistent but not stubborn, and must 
listen to experts but know how to disregard them. 

11. Her Soruna Özel Yaklaş Bir problemle karşılaştığında ilk aklına gelene güvenme çünkü 
bu yaklaşım senin en sıradan yaklaşımındır. Her zaman şunu hatırla ki dâhiler kimsenin aklına 
gelmeyen şeyi bulmuşlardır. Problemi değişik bakış açılarıyla ele al, bir problemi farklı 
kelimeleri yazarak ifade et. Kendine farklı roller ver ve eğer şimdi Picasso, Einstein, Hz. 
Mevlana olsaydı nasıl düşünürdü diye sor. Bir problemin resmini çiz, bir maket yap, bir heykel 
yont. Yürüyüşe çık ve problemi metaforik şekilde anlatan objeleri ara ve bu objelerle problem 
arasında bir bağ kur. Arkadaşlarına ve yabancılara problemi nasıl gördüklerini sor. Bir çocuğa 
sor. 10 yaşında bir çocuk bu problemi nasıl çözerdi? Bir dede ya da anneanneye sor. Kendini 
problemin yerine koy. Objelere bakışını değiştirince objeler de değişir. 

12. Learn to think unconventionally. Creative geniuses do not think analytically and 
logically. Conventional, logical, analytical thinkers are exclusive thinkers which means they 
exclude all information that is not related to the problem. They look for ways to eliminate 
possibilities. Creative geniuses are inclusive thinkers which mean they look for ways to include 
everything, including things that are dissimilar and totally unrelated. Generating associations 
and connections between unrelated or dissimilar subjects is how they provoke different thinking 
patterns in their brain. These new patterns lead to new connections which give them a different 
way to focus on the information and different ways to interpret what they are focusing on. This 



is how original and truly novel ideas are created. Albert Einstein once famously remarked 
“Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know 
and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know 
and understand.” 

12. Alışılmışın Dışında Düşünmeyi Öğren Geleneksel olmayan biçimde düşünebilmeyi 
öğrenin. Yaratıcı dâhiler analitik ve mantık çerçevesinde düşünmezler. Geleneksel, mantıksal, 
analitik düşünürler sorun ile ilgili olmayan tüm bilgileri dışlayan düşünürlerdir. Onlar 
ihtimalleri eleyerek yol alırlar. Yaratıcı dâhiler ise kapsayıcı biçimde düşünürler, yani farklı ve 
tamamen ilgisiz şeyler de dâhil olmak üzere her şeyi dâhil etmek prensibiyle düşünürler. İlgisiz 
ya da farklı konular arasında bağlantı kurmak ve benzerlikler oluşturmak, kendi beyninde farklı 
düşünce kalıplarını tetiklemenin bir yöntemidir. Bu yeni modeller onlara yeni bağlantılar sağlar 
ki,  bu da bilgiye odaklanmak ve bunu yorumlamak için farklı imkânlar yaratır. Özgün ve 
gerçekten yeni fikirlerin oluşma biçimi budur. Albert Einstein’ın ünlü bir sözü vardır; "Hayal 
gücü bilgiden daha önemlidir. Bilgi şimdiki zamanda bilmek ve anlamakla sınırlıdır, hayal gücü 
ise tüm dünyayı, bilinecek ve anlaşılacak her şeyi kapsar." 

Ve son olarak; yaratıcılık çelişkili bir kavramdır. Yaratıcı olmak; bilmek ama bilgiyi 
unutmak, beklenmedik bağlantıları görmek ama takıntılı bakış açısından uzak durmak, 
çok çalışmak ancak bilgi olgunlaşmak için zamana ihtiyaç duyduğunda sabırla 
bekleyebilmek, çoğu işe yaramasa da birçok fikir oluşturmak, herkes gibi aynı şeye 
bakmak, ama farklı bir şey görmek, başarıyı arzulamak ama başarısızlığı kabullenmek, 
azimli olmak ama inatçı olmamak, uzmanları dinlemek ama yeri geldiğinde onları da göz 
ardı etmeyi bilmek anlamına gelir. 


