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Giriş
Yaratıcılık konusu gündemde. Politikacıları,
akademisyenleri ve dünyadan her yerinden
aklı başında pek çok kişiyi heyecanlandırıyor.
Çok önemli olduğu söyleniyor. Gelecekteki
refahımızın merkezinde yer alacağından
bahsediliyor. Hepsi iyi, güzel. Fakat yaratıcılık
tam olarak nedir ve nasıl çalışır?
Ve neden bazı insanlar için parlak, taze fikirler
bulmak kolaymış gibi gözükür de diğerleri için
zordur? Mesele sadece farklı programlanmış
‘yaratıcı tipler’ meselesi mi, yoksa iş daha çok
davranışla ve tutumla mı alakalı?

HEPİMİZ
SANATÇIYIZ

İnsanlar olarak türümüz eşsiz hayal gücüne sahip bir tür. Karmaşık fikirler oluşturma ve sonra da bu fikirleri hayata geçirme
yeteneğimiz başka hiçbir yaşam formunun veya makinenin kapasitesinin yetmeyeceği bir dizi bilişsel süreci gerektiriyor. Bizim
içinse böyle şeyler yapmak büyütülecek bir iş değil. İster yemek
hazırlıyor, ister bir arkadaşımıza zekice bir mesaj atıyor olalım,
sürekli yapageldiğimiz bir şey karmaşık fikirler oluşturup sonra da hayata geçirmek. Biz bunları gündelik faaliyetler sayıyor
olabiliriz, ancak gene de hayal gücü ve yaratıcılık gerektiriyorlar.
İyi beslendiğinde en olağandışı şeyleri başarmamızı sağlayabilen
fantastik bir doğal yetenektir hayal gücü.
Hayal gücümüzü kullanmak zihnimizi ve yaşam deneyimimizi zenginleştirir ve canlandırır. Düşündüğümüzde, beynimizi
çalıştırdığımızda kendimize geliriz.
Yapma ve yaratma
Şimdiye kadar hiç meraksız veya
ediminin kendisi
kayıtsız tipte bir sanatçıya rastlamason derece tatmin
dım. Aynısı başarılı şefler, bahçıvanedici, yaşamı
lar ve spor koçları ve açıkçası kendi
olumlayıcı ve
konusundan tat alan ve yenilik yapödüllendiricidir.
maya gönüllü herkes için de geçerli.
Gözlerinde elle tutulur bir yaşam kuvveti yayan bir parlaklık taşır tüm bu insanlar. Yaratıcı olmanın böyle bir etkisi vardır.
Peki bu doğuştan gelen yeteneği nasıl işler duruma getiririz?
Nasıl yaratıcılığımızı otomatik pilottan çıkarıp öncelikle kendi
yaşamlarımıza ve belki de dünyadaki tüm insanların yaşamına
değer katabilecek orijinal gözü pek konseptleri doğurabiliriz?
Ve daha spesifik olarak, maddi ve uğraşmaya değer bir şeylere dönüşebilecek yenilikçi düşüncelere çıkan yolları bulabilmek
için nasıl hayal gücümüzü tetikleyebiliriz? Neredeyse otuz yıldır
bu sorular zihnimi meşgul ediyor. Başlangıçta yeni fikirler ve
yaratıcı insanlar beni cezbettiği içindi bu ilgi. Ve ardından sanat
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dünyasında çalışan bir yayıncı, üretici, yazar, yayıncı ve gazeteci
olarak mesleğimin bir parçası oldu.
Cüretkâr Britanyalı sanatçı Damien Hirst’ten çok sayıda
Oscar ödülü kazanmış Amerikalı aktris Meryl Streep’e, günümüzde yaratıcı düşüncenin en büyük sembollerinden bir kısmıyla tanışma ve onları yakından gözlemleyebilme ayrıcalığına
sahip oldum. Elbette her biri birbirinden epey farklı, ama en
azından bir noktada, zannedeceğiniz kadar farklı değiller birbirlerinden.
Yıllar içinde, romancılardan film yönetmenlerine, biliminsanlarından filozoflara tüm başarılı yaratıcı insanlarda ortak bir
avuç özelliğin belirlenebileceği benim için net bir bilgi oldu.
Öte dünyalardan geliyor olmak tarzı havalı niteliklerden değil,
ama yeteneklerinin serpilmesine izin veren temel pratiklerinden
ve süreçlerden bahsediyorum. Uyarlayabilirsek bizim kendi gizil
yaratıcılığımızın önünü açmaya yardımcı olabilecek pratikler ve
süreçlerdi bunlar.
Kendine güven esastır.
Yaratıcı yetenek hepimizin
Sanatçılar resim yapmak
sahip olduğu bir şeydir, bu kadaveya yazmak ya da
rına hiç şüphe yok. Doğru, bazı
sahneye çıkmak veya
insanlar müzik bestelemekte dişarkı söylemek için izin
ğerlerinden daha maharetli olaalmayı beklemezler;
bilirler, ama bu beste yapamayaparlar çıkarlar.
yanların o an “yaratıcı olmadıkları” anlamına gelmez. Gerçek
şu ki, hepimiz o ya da bu türde sanatçı olabilecek kabiliyetteyiz.
Her birimiz zamanın ve mekânın dışına çıkma ve birbirleriyle
veya içinde bulunulan zamanla alakasız soyut fikirleri ve çağrışımları dikkate alma ve kavramsallaştırma kapasitesine sahibiz.
Gündüz düşleri kurarken veya yorum yaparken, hatta yalanlar
söylerken yapıyoruz bunu.
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Sorun şu ki, bazılarımız ya kendi kendini yaratıcı olmadığına ikna etmiş, ya da henüz yolunu bulamamış durumda. Kendi
yaratıcılığımıza duyduğumuz güven zamanla azalabilir. Kötü bir
şey bu. Özgüven hayati bir unsur. Benim tecrübelerime göre,
sanatçılar çoğumuz gibi “keşfedilmekten” korkuyorlar. Ama bir
şekilde kendilerinden duydukları kuşkuyla baş etmelerine yetecek derecede kendilerine inanca sahip olmayı beceriyorlar, bu da
kendi yaratıcılıklarının arkasında durabilmelerini sağlıyor. The
Beatles, müzisyen olduklarına kendi kendilerini ve sonra da tüm
dünyayı inandıracak derecede özgüvene sahip ve bol bol boş zamanı olan bir grup genç delikanlıdan ibaretti.
The Beatles çağırılmayı beklemedi. Sanatçılar resim yapmak veya yazmak ya da sahneye çıkmak veya şarkı söylemek
için izin almayı beklemezler; yaparlar çıkarlar. Onları diğerlerinden ayrıştıran ve onlara bir amaç ve kuvvet veren şey tümüyle
yaratıcılıkları değildir –yoksa hepimizde var yaratıcılık. Burada
daha çok söz konusu olan, sanatçıların yaratıcılıklarına bir odak
bulmuş olmalarıdır, hayal güçlerini harekete geçiren ve yeteneklerine aracılık eden bir ilgi alanı bulmuşlardır.
Bu fenomenle ilk kez 1980’lerde, yirmili yaşlarımın başlarındayken ve Londra’da Sadler’s Well Tiyatrosu’nda sahne görevlisi olarak çalışırken karşılaştım. O zamanlar daha henüz sanat diye bir şeyi keşfetmiş değildim, hatta henüz hemen hiçbir
şeyi keşfedememiştim. Ama kendimi tiyatronun pratik zanaatler ile illüzyon edimlerinden yaptığı karışımın ortasına çekilirken bulmuştum.
İş gösterilerden önce ve gösteriler sırasında her zaman çok
ağırdı, fakat bir kez son perde indikten sonra ve izleyiciler salondan ayrılınca hep birlikte bir şeyler içip rahatlamak üzere
bir pub’a giderdik. Gösterinin oyuncu kadrosu ve “yaratıcıları”
da yavaş yavaş bize katılırdı. Tiyatroda var olan katı hiyerarşi-
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“Hallet!”

lerin kaybolduğu bir zaman aralığıydı bu. Artık rütbeler ya da
kıdemler önemli değildi, ve zaman zaman kendimi, genelde (tiyatromuzun amiral gemisi olan) bale dünyasından, saygıdeğer
efsanelerden birinin yanında otururken bulurdum.
Bir gece bu kişi –Diaghilev’in efsanevi Ballets Russes’unda
yer almış ve sonrasında The Royal Ballet’yi kuran– büyük Dame
Ninette de Valois olabilirdi mesela. Başka bir gece ise soğutulmuş Chablis kadehinin kenarına parmağını tıklatırken en son
dedikoduları paylaşan baş koreograf Sir Frederick Ashton. İngiltere’nin taşrasında yetişmiş benim gibi bir naif delikanlı için
böylesi geceler tümüyle sarhoş edici ve egzotikti.
İşte hakiki diyebileceğiniz “sanatçılarla”, iyi gelirlere ve bir
şeyler yapmaktaki büyük şöhrete sahip o bağımsız ruhlarla ilk
kez burada karşılaşmıştım. Kaba
İçinde bulunduğumuz
saba bir Londra pub’ının kendi
dijitalize olmuş çağda
halinde ortamında bile öne çıkıgönül rahatlığına
yorlardı. De Valois ve Ashton ilgi
kavuşabilmek ancak
çekmeye çalışmadan ilgi çekiyoryaratıcı olmakla
lardı, ve çok ender laflarının kesilmümkündür.
mesinin küçük düşürücülüğü gibi
durumlarla karşılaşmak zorunda
kalıyorlardı. Öylesine azimli ve kudretli bir iç kuvvete sahiptiler
ki, kendilerinden taşan ve büyüleyen bir dışsal özgüven yayıyorlardı.
Süperinsan değildi hiçbiri. Hepimiz kadar güvensizliklere
ve zaaflara sahiptiler. Ama hayal güçlerini harekete geçirecek ve
hepimizin paylaştığı süperinsan armağanı olan yaratıcılığı kullanabilmelerine izin veren şeyi –bizim örneğimizde dansı– bulmuşlardı. Peki nasıl olmuş da bulmuşlardı bunu? Nasıl besleyip
büyütmüşlerdi bulduktan sonra? Ve bütün bunlardan biz ne öğrenebilirdik?

14

Bu kitap bu soruları yazarlardan, müzisyenlerden, yönetmenlerden ve aktörlerden oluşan bir dünyada yapılan gözlemlerden faydalanarak yanıtlamaya dönük bir girişim. Amaç yaratıcı elitlerin hayal güçlerini nasıl harekete geçirdiklerini ve verimli bir alet olarak nasıl kullandıklarını biraz olsun görebilmek.
Hepsinden öğrenecek çok şey var, ama belki de güzel sanatlar dünyasının sanatçıları –ressamlar ve heykeltıraşlar, video
üretenler ve performans icra edenler– bize yaratıcı süreç hakkında en fazla şeyi öğretebilecek olanlardır. Çalışma biçimlerinin
tekilliğinde, en yüksek kapasitede çalışırken bir yaratıcı zihnin
nasıl çalıştığını tam olarak tespit etmeyi daha kolay yapan bir
şey var.
Kitabın başlığına gelince... Her bir ana bölüm bana yaratıcı
süreç açısından asli görünen özellikle bir yaklaşıma veya tutuma odaklanıp bir sanatçının deneyimi üzerinden konuyu işliyor.
Teknik ayrıntılara, bir tuvale nasıl astar sürüleceğine veya ışığın
nasıl resmedileceğine değil ama bunları yaratıcı biçimde çözmeye izin verecek çalışma ve düşünme biçimlerine bakılıyor. Yaratıcı olmak isteyen herkese uyarlanabilecek çalışma ve düşünme
biçimleri bunlar.
Kişisel olarak, dijital devrimin rahatsız edici etkilerine tepki gösterdikçe gelecekte giderek daha çoğumuzun bu noktaya
geleceğini düşünüyorum. Pek çok açıdan son dönemdeki teknolojik gelişmeler heyecan verici ve özgürleştirici oldu: İnternet
enformasyona ve kaynaklara erişimi, benzer yaklaşımlara sahip
insanlarla buluşmayı ve ağlar yaratmayı çok daha kolaylaştırdı.
Ve sahip olduklarımızı pazarlayabilmemiz için bize ucuz ve kolay bir küresel platform sağladı. Hepsi yaratıcı girişimlerimizi
desteklemeye yardımcı olabilir.
Ancak işin bir olumsuz tarafı da yok değil: İnternet biraz
fazla boğucu. İnternet çağının getirdiği bunca faydanın arasında
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bize zaman kazandırmanın da yer aldığını söylemek zor. Yaşam
saçma bir şekilde meşgul hale geldi. Gündelik varoluşumuz hiç
olmadığı kadar telaşla geçiyor.
Hem hâlâ yapmamız gereken eski görevlerimiz yerinde duruyor hem de dinlenmek için iki dakika oturacak olsak
SMS’lerden, epostalardan, durum güncellemelerden ve Twitter
akışlarından oluşan bir çığın altında kalıyoruz. Çılgıncasına 7
gün 24 saat insafsız ve talepkâr bir çevrimiçi dünyada yaşıyoruz.
Ve tüm bunlar yapay zeka ile programlanmış bilgisayarlar
bitlerini ve byte’larını esnetmeye başlamadan önceydi. Yavaş yavaş ancak kesin bir biçimde, görünmeyen rakamlar ve siber-ağlar gündelik hayatlarımıza bulaşmanın yollarını buluyorlar, ve
bir ölçüye kadar, gündelik hayatlarımızı ele geçiriyorlar. Dahası,
günü geldiğinde iş hayatlarımızı da ele geçirecekler. Karmaşık
algoritmalar kullanan bilgisayarlar ve fiyakalı nano yazılımların
bir zamanlar sadece bir insanın ve iyi bir eğitimin üstesinden
gelebileceğini düşündüğümüz sorumlulukları üstlenmeleri kaçınılmaz gibi gözüküyor. Doktorlar da, avukatlar ve muhasebeciler de alanlarını gasp etmekte olan dijital bir aygıtın uğultusunu
hafif hafif işitiyor.
Şimdiden, özgürlüklerimizin bu şekilde erozyona uğramasından, yaşamlarımızın böyle istila edilmesinden ötürü kendimizi tehdit altında hissediyoruz. Vereceğimiz en iyi yanıt dünyadaki hiçbir bilgisayarın beceremeyeceği bir şeyi yapmak, hayal
gücümüzün meyve vermesini sağlamak olacaktır. İçinde bulunduğumuz dijitalize olmuş çağda kendimize bir yer, bir amaç
bulabilmek ve gönül rahatlığına kavuşabilmek ancak yaratıcı
olmakla mümkündür.
İş dünyasında yaratıcılık giderek daha da kıymete binecek
ve daha da fazla ödüllendirilecek. Bu da iyi bir şey. Ama daha
fazlası da söz konusu. Yapma ve yaratma ediminin kendisi son
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derece tatmin edici, yaşamı olumlayıcı ve ödüllendiricidir. Evet,
çileden çıkarıcı ve zaman zaman cesaret kırıcı olabilir, fakat hiçbir şey fikirlerinizi gerçekleştirmek kadar kendinizi fiziki dünyayla bağlantılı ve hakikaten hayatta hissetmenizi sağlayamaz.
Bu, tahminimce, insanlığımızın en yüksek seviyeden olumlanmasıdır.
Ayrıca kendi kendini ifade etmenin de önemli ve güçlü bir
formudur. Başka neden despotik diktatörler şairleri hapse tıksınlar ve aşırılıkçılar insan yapımı eserleri yıkmakla uğraşsınlar? Kendi fikirlerine muhalefet eden fikirlerden korkuyorlar ve
o fikirleri ifade edebilen insanların tehdidi altında olduklarını
hissediyorlar. Yaratıcılık fark yaratır. Şimdi, üstelik, belki her zamankinden çok.
Bir dolu acil çözülmesi gereken problemle boğuşan bir dünyada yaşıyoruz: İklim değişiklikleri, terörizm ve yoksulluk sadece üçü dertlerimizin. Kas gücüyle bu meseleleri halledeceğimiz
yok; ancak beyinlerimizi kullanarak –sanatçılar gibi düşündüğümüzde ve hayvanlar gibi davranmadığımızda– alt edebileceğimiz engeller bunlar.
Ve hepimiz sanatçıyız. Sadece buna inanmamız gerekiyor.
Sanatçıların yaptığı da zaten başka bir şey değil.
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