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da psikoloji ve sosyolojinin ortak merak alanla-

rında yer alır. Her iki kavram da psikolojiye daha yakın gibi görünseler de
arkalarında yoğun toplumsal birikimleri barındırırlar.
Nedir yaratıcılık? Bazı görüşler yaratıcılığın ortaya yeni bir şeyler getirme yeteneği olduğunu savunurlar; bazıları onu bir yetenek olarak değil

de yeni ve değerli ürünlerin yaratıldığı psikolojik süreçler olarak kabul ederler; bazıları içinse yaratıcılık bir süreç değil ürünün kendisidir. Kavrama iliş
kin tanımların hemen tümü psikoloji ile itgili olmasına rağmen yaratıcılığın
toplumsal boyutu gözden kaçırılmamalıdır. Psikoloji _yaratıcılığı,
1- Yaratıcı ya da yaratılan ürün;
2- Yaratıcı süreç;
3- Yaratıcı kişi;
4- Yaratıcı durum açısından ele alır. Yani yaratılan ürünün niteliğini
. sorgular; yeni yaratılara yol açan psikolojik süreçlerin niteliklerini araştırır;
yaratıcı kişinin özelliklerini belirlemeye; ve yaratıcı durumu ortaya çıkaran
özellikleri bulmaya çalışır. Yaratıcı durum büyük ölçüde yaşam koşulları
na, yani toplumsal-kültürel ortama bağlıdır. Sosyolojinin yaratıcılıkla ilgilenme nedeni de burada yatar. Sosyoloji yaratıcı süreçle de büyük ölçüde
ilgilenir, ama psikolojideki kişiye dönük yaklaşımların değil, nesneye dönük yaklasımların ağır bastığı bir ilgidir bu. Kişiye dönük yaklasıma basvurduğum'uzda ünlü bir kişiden yola çıkarız. Ün yaratıcı çabanın Ölçütü du. rumundadır. Oysa bu kavramın son derece göreceli olduğunu biliyoruz. Belli
bir zaman kesiti içinde beliren ünün değerlendirmesini yapmak son derece güçtür, çünkü bu zamana, çoğratyaya, ilgi ve tat alma duygusundaki
değişmelere bağlıdır. Robert Escarpit'e göre belirli bir ulusun tarihi içinde
yetişmiş ve çeşitli biçimlerde (edebiyat tarihleri, ansiklopediler, akademik
tezler, sempozyum ve kongrelere sunulan bildiriler, okul ve üniversite müf. redatları, vs.) anılarda yer etmiş yazarların, o ülkede yazmış ve edebi kitaplar yayınlamış tüm yazarların yüzde birini oluşturduğunu belirtir. Örneğin Fransa'da 1500-1900 yılları arasinda yayınlanmış 100.000 kitaptan yalnızca 1OOO)anesi\bugün anımsanmaktadır. Genellikle bir ülkede o gün yazan yazarlar bilinir. Kişiden hareketle yapılacak çalışmada ele alınacak ünlü
sanatçılardan kaçının zamanın bu acımasız elemesinden galip çıkacağını
bilebilmemiz olanaksızdır.
Nesneye dönük yaklaşımda ise kişisel ün ikinci plandadır. Önemli olan
yaratıcı süreç içinde hangi bilimsel, sanatsal ya da öteki nesnelerin, nasıl
bir düzen içinde diğer kültürel nesnelerden farklı olarak etkide bulunduklarıdır. Bu kuşkusuz yaratıcılığı . etkisiyle orantılı olarak değerlendirmeyi getirmez. Burada önemli olan belirli bir zaman kesiti içinde belirli bir kurum
üzerinde yaratıcılığın yaptığı etkiyi belirlemektir.

538

Yaratıcılık

ve Toplumsal Etmenler

Yaratıcılık günlük kullanımda ilginçlik, içtenlik, yüksek zeka, kendiliğinden olma gibi kişisel tanımlama-larla dile getirilir. Yaratıcılık sosyolojisi
ise yaratıcı bireylerin ortaya çıkmasını sağlayan ya da engelleyen koşulları
inceler.
·
Yaratıcılığı kuşkusuz yalnızca sanatsal açıdan ele almak yanlıştır; bilimsel, teknolojik alandaki gelişmeler de yaratıcılıkla yakından ilişkilidir. Yaratıcılığa genel olarak baktığımızda bunun bireysel olmaktan çok kültürel,
toplumsal ve kurumsal temellere sahip olduğunu görürüz. Özellikle bilimsel yaratıcılık günümüzde giderek kollektif bir nitelik kazanmıştır. Bunu söylerken yaratıcı kişinin bireysel psikolojisine ait özellikleri göz ardı etmemek
gerekir kuşkusuz. Ne var ki günümüzde yaratıcılık ortak çaba ve çalışma
larla. ortaya çıkmaktadır.·
insanlık tarihinde icatların belirli bir çağdan sonra hız kazandığını biliyoruz. İlk- icatların sahipleri belli değil, ilk sanatsal yaratıların sahiplerinin
belli oım·aması gibi. Bunlar bireyselleşmenin ve iş bölümünün tam geliş
mediği çağlarda, ait oldukları _
kültürlerle birlikte anılırlar. Bu oldukça önemli
bir özellik. Günümüzde, en azından bilimsel ve teknolojik yaratıların belirli
ulusların tekelinde olduğunu görüyoruz. Yaratıcılık tekeline sahip olan uluslar ekonorl1ik açıdan refaha kavuşmuş, belirli sermaye birikimine sahip durumdalar. ilk çağlardaki icatlar da büyük ölçüde tarımsal artık ürüne sahip, uygun çevre koşullarında yaşayan kültürler tarafından yapılmıştı. Dolayısıyla bu gerçeklik, yaratıcılığın temelinde toplumsal gereksinmelerin,
toplumsal talebin, toplumsal ve ekonomik desteğin yattığını öne süren görüşlerin dayanak noktasını oluşturur. Talep ve gereksinmeler özellikle Ogburn ve Toynbee'nin yazılarında önemle vurgulanır. Gerçi ikisinin arasın
da daha temelden başlayan büyük farklılıklar vardır.
Toynbee en çok 'büyük adam' temasını işlediği için eleştirilmiş-tir. Bu,
toplumsal kurumların varlığına rağmen ortaya çıkan büyük adamdır. Çünkü o, toplumsal kurumların yaratıcılığı olumsuz olarak etkilediğini düşünür.
Bu öyle bir süreçtir ki, yaratma yeteneğine sahip bireyler ya da azınlıklar
bu kurumlar tarafından dışlanırlar . Böylece de yaratıcılıklarını özgürce geliştirebilecekleri ma.rjinal bir konı,.ıma ulaşırlar. Ne var ki bu süreç ancak
yaratıcı kişi (ya da toplum kuramı olarak düşünüyorsak, yaratıcı azınhk) topluma geri döndükten ve ürününü ortaya koymak için yeterli kabulü gördükten sonra tamamlanır.
Bu dışlanış ve geri dönüş toplumlara yansıdığında döngüsel bir görünüş ortaya koyar; Toynbee'yi organizmacı kuramların içine yerleştiren özelliği de burada yatar. Toplumları dönüştürenler de ona göre zaten bu yaratıcı azınlıklardır. Başa geçip yeni bir toplumu oluşturduktan sowa yaşlanıp
ölürler, böylece yeni yaratıcı azınlıklar toplumun yeni liderleri olarak-belirir
ve yeni bir toplumu ortaya çıkarırlar.
Organizmacılardan söz açmışken onların genelde yaratıcılığa nasıl baktıklarını bir örnekle belirtelim. Francis Galton'ın 1869'da yayınladığı Katı
hmsal Deha adlı kitabı yaratıcılığı büyük ölçüde genetik üstünlük kavramı-
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na bağlar. Gaitan kimi ailelerden rastlantı sınırını aşan bir çoklukla dahi
· kimselerin yetişmiş olduğunu ampirik bir biçimde gösterince görüşleri büyük bir taraftar kitlesini peşinden sürüklemişti. Darwin'in doğal ayıklanma
kuramına da toplumsal açıdan atıfta bulunan bu görüş genetik üstünlüğe
sahip kişinin başarını.rı önünü tıkayan toplumsal engelleri de doğallıkla geçeceğini varsayıyordu. Bu düşünce kuşkusuz, kimi aileler gibi, kimi arkların ve ulusların, genetik özellikleri nedeniyle üstün uygarlık dönemleri yarattıklarını söylüyordu.
Ogburn'e göre ise yaratıcı gücün en önemli etmeni kültürel birikimdir.
Toynbee'nin tersine o, yaratıcılığın her toplumun değişmesini sağlayan küçük bir azınlığın tekelinde olduğunu kabul etmez; aynı biçimde yaratıcılı
ğın bazı ırklara özge olduğunu da reddeder. Kültürel evrim ona göre dört
etmenle açıklanabilir. Bunlar icatlar, birikim, yayılma ve düzeltmedir. Bunların arasında önemli olan icatlardır. icatlar üç başka etmenin sonucu olarak belirirler: Zihinsel yetenek, talep ve kültürel temel. Gereksenen zihinsel yetenekteki bireyler her toplumda yetişmişlerdir. Ne var ki nüfüs ne kadar çok olursa bunların varolma olasılıkları da o denli artar. Talep yalnızca
bir icatın ortaya çıkmasını sağlamaz, aynı zamanda bu icatın kullanılıp kullanılmayacağını da belirler. Kullanılmayan bir icat yapılmamış sayılabilir,
bu nedenle de ileride yapılacak icatlar için bir temel oluşturamaz. Ortada
ne kadar çok kültürel unsur varsa bunları birleşitirerek yeni icatlar yapmak
o kadar kolay olur.
Ogburn'ün teknolojik icatlara ve bilimsel gelişmede birikim -olgusunun
önemine takılıp kalması kuramının aksayan yanını oluşturur. Öteki toplumsal
kurumlarin bilimle aynı hızda neden gelişemediklerini açıklayamaz. Ayrıca
birçok önemli buluşun rastlantısal, yani talep olmaksızın, bir başka konu
üzerinde çalışılırken yapıldığı da bilinen bir gerçektir.
Yaratıcılığı etkileyen bir başka toplumsal etmen de kent yaşamıdır. Kentin yaratıcılığa uygun bir ortam oluşturduğunu savunanların başında Max
Weber gelir. Weber'e göre kent, sanat tarihini ilgilendiren olayları yaratmış ve çağdaş anlamda bilmin de doğmasına neden olmuştur. Kentin yaratıcılığı geliştirmesinin başlıca nedeni bu tür yerleşimlerde nüfusun ve karmaşıklığın olağanüstü artmasında yatar. Kent ayrıca Gordon Childe'ın da
belirttiği gibi, özellikte eski çağlarda farklı kültürlerin kaynaştığı merkezler
olmuş, ticari alışveriş kültürel alışverişi de yanıbaşında getirmiştir. Böylece yaratıcı nesnelerin dolaşımı ve yayılması kolaylaşmıştır. Günümüzde yaratıcı bilginin iletişim ağları sayesinde akıl almaz uzaklıklara ucuz maliyetlerle kolayca yayıldığını anımsarsak bu kuramın bugün için fazla bir geçerliliğinin kalmadığını düşünebiliriz. Bununla birlikte sanatçıların ve bilim
adamlarının hala büyük kentlerde birbirl~riyle yüzyüze ilişki ve bilgi akışı
içinde yaşamayı yeğlediklerini biliyoruz. Ozellikle sanatçıların, şair ve ressamların, ekonominin merkezinin kırdan kente kaydığı bütün toplumlarda
kentlerde ve giderek büyük metropollerde toplaştıkları bilinen bir gerçektir. Rimbaud'yu onbeş yaşında evinden kaçmaya ve Paris'e gelmeye zorlayan kuşkusuz büyük kent yaşamının çekiciliği, kültürel çekiciliği olmuş
·tur. Sa_natla ilgili üst sınıfların feodalizm sonrasında büyük kentlerde yaşa-
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maya başlamalarının, kentlerin bilim ve kültür merkezleri haline gelmelerinde önemli bir etkisi olduğu gerçektir. Bilmin üniversiteler ve araştırma
kurumları aracılığıyla kentlerde odaklaşması bu dönemlere rastladığı gibi,
sanatın da konservatuarlar, akademiler aracılığıyla kurumsal eğitim çerçevesinde kentlileştiğini biliyoruz. Di~kat edilecek olursa bizde Fuzuli dı
şında hemen bütün Osmanlı şairleri lstanbul'da yaşamışlard!r. Cumhuriyet Türkiye'sinde de şair ve yazarların büyük çoğunluğu ya lst.anbul doğumludur ya da yaşamlarının belirli bir döneminden sonra gelip lstanbul'a
yerleşmişlerdir. Bu toplumsal talebin ve desteğin olduğu kadar sanat koruyucularına da kentlerde toplandığının kanıtıdır .. Dolayısıyla, yaratıcılığı ilgilendiren iki yeni toplumsal etmene daha geliyoruz.
Yaratıcılığı ortaya çıkaran bir nedenin de toplum$al ve ekonomik destek olduğunu söyleyen görüş konunun bir başka yönünü ortaya koyar. Bilimsel açıdan düşündüğümüzde örneğin Türkiye' de, araştırma ve geliştir
me konusunda gerek devletin gerekse özel kuruluşların bütçelerinde ayır
dıkları paylar, Batılı ülkelerin benzer kuruluşlarında ayrılan paylarla karşı
laştırıldığında ortaya son derece adaletsiz bir tablo çıkar. Sanatlar açıdan
düşündüğümüzde de benzer durumlarla karşılaşırız. Devletin ya da özel
kuruluşların sanata ve edebiyata yeterince ilgi göstermemeleri, destek vermemeleri nedeniyle bu alanlarda bir durgunluğun olduğu düşünülebilir. Yine
de bu tür ilişkilendirmelerde temkinli davranmak gerekir. Batı'da devletin
ve üst sınıfların zaman içinde çektikleri desteğin yerini toplumsal destek
almıştır. Opera, halka açık paralı konserler bu tür toplumsal desteğin ekonomik desteğe (pazar ekonomisi yoluyla da olsa) dönüşünün göstergesidir. Konserlerin, müzelerin, kütüphanelerin yalnızca ekonomik değil, toplumsal olarak da desteklenmediği ülkelerde bilim ve sanat gelişememek
tedir. Yine de bu konudaki en çarpıcı örnek Kadınların bilimsel ve sanatsal .
yaratıcılıkta fazla varlık gösterememeleri, buna karşılık şarkıcı, yorumcu ya
da oyuncu olarak başarılı olmaları bu konudaki toplumsal desteğin yetersiz olmasından kaynaklanmıştır. Kadınlar yaratıcılıkları konusunda toplumsal
destek buldukları yerlerde hiç de başarısız olmadıklarını kanıtlamışlardır.
Yaratıcılıkla ilgili bir başka toplumsal etmen de patronaj sistemleridir.
Arnold Hauser'in üzerinde önemle durduğu patronaj ekonomik destekle
eşenlamlı olarak da kullanılır. Barones von Meck'in Çaykovski'nin yaratı
cılığı için gerekli ortamı yaratmış olduğunu düşünürüz. Medici ailesi birçok
rönesans ressamını ekonomik açıdan desteklemiştir. Patronlar genellikle
toplumsal statülerine göre sınıflandırılırlar (aristokrat, bujuva gibi) ve yaratıcı ürünün parasını ödedikleri için de ortaya çıkan üründe onların zevkleri
·
ve istekl.eri büyük ölçüde rol oynar.
sistemini de mutpatronaj
gibi
olduğu
etmenlerde
diğer
bütün
de
Yine
laklaştırmamak gerekir. Barok dönemde, patronların bütün hoşgörüsüne
ve cömertliğine rağmen İtalyan resmi Kuzey Avrupa resminin yanında sönük kalmıştır. Bunun bir nedeni gelişen kapitalizmin kuzeyde resim simsarlarını ortaya çıkarması ve resmin kullanım değerinden çok değiş değe
rinin önem kazanmasıyla ressamların artık istedikleri konuları çizme özgürlüğüne kavuşmaları sonucunda yaratıcılığın biçim değiştirmesinde ya-
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tar. Kapitalizmin ortaya çıkmasını bu nedenle, yaratıcılığı
başka toplumsal etmen olarak kabul edebiliriz.

~amçılayan

bir

Rank ve Yaratıcı İdeolojiler
Yaratıcı

nesneler ideol9jiyi de etkilerler, çünkü kendileri ideolojik ya-

ratılardır. Yaratıcı nesnelerin yansıttıkları değerler onların yaratıcı ideolojileridir. Yaratıcılık ve ideoloji arasındaki ilişkileri ele aldığımızda bireysel ve
kollektif ideolojiler arasındaki çatışma ön plana çıkar. Bu konu ilk kez Otto
Rank tarafından ortaya atılmıştır. Rank'ın temel olarak soruna bakışı şöy
ledir: Sanat, din gibi, insanın ölümsüzlük arzusunun brr dışavurumudur;
sanatta bu arzu, başlangıçtaki, y~rni din öncesi, toplum öncesi, narsisist
biçimiyle korunmuştur. Ote yandan din, bilincin bu narsisist biçimini yok

etmek için ortaya çıkmıştır. Bireyler dine teslim olmalarına rağmen, baş
langıçtaki mutlak ruh özgürlüklerinin özlemini çekerler; bu özlem de zaman zaman sanatta yaşatılır. Din toplumsal yaşamı, giderek toplumu biçimlendiren yonüyle toplumsal, kollektif ideolojisi temsil eder. Kollektif ideoloji bireyi kendi istemlerine uymaya zorlarken, sanatçı, narsisiszmi, ölümsüzlük arzusunu, bireysel varlığını gerçekleştirmeye çalışır. Bu toplum karşıtı
arzular sanatçıyla toplum arasında ideolojik uyumsuzluklar yaratır. Sanatçı suçluluk duygularıyla kıvranır ve yaratmayı sürdürdükçe bu iç çatışma
büyür. Rank, sanaçının bu çabasının aslında, insanlığın genel çatışması
nın sanat olarak yansıtılması olduğunu düşünür; akılcı ideolojilerin baskısı
büyüdükçe çatışma daha sert bir biçim alır.
Rank sanatsal biçimlerin, üslupların sanatın kendi ideolojisi olduğu düşüncesindedir. Sanat kollektif bazı biçimleri de kullandığı için bütünüyle
bireysel bir anlatım yolu değildir; ama sanat söylediğimiz gibi kollektif ideolojinin yansıtıcısı da değildir, çünkü sanatsal yaratının anlamı sanatçının
bireysel gereksinmelerini karşılamaktır. Kısacası. sanatçının yaratcılığı, onun
bireysel gereksinmelerinin toplumun gereksinmeleri, buyrukları ve beklentileriyle çatıştığı oranda mükemmelleşir.
Rank'ın önemi, o güne kadar kabul gören Freuçu görüşü sarsmış olmasındandır diyebiliriz. Sanatçı topluma uyum sağlayamayan nörotik bir _
kişi olduğu için değil, toplumla gerekii bir çatışma içinde olduğu için yaratıcıdır.
·

Kuhn ve Paradigma
Yaratıcı nesnenin ideolojik içeriği bir başka inceleme konusunu oluş
turabilir. Bunlar nesnenin içsel ve dışsal ideolojileridir. İçsel ideoloji, nesnenin ait bulunduğu kurumla ilgili değerlerini kapsar. Başka kurumlarla ilgili değerler ise nesnenin dışsal ideolojisini oluşturur. Ortada yalnızca sanatsal ya·da bilimsel bir ilgi ve amaç varsa bu, nesnenin içsel ideolojisidir.
Ama örneğin Newton'ın, yerçekimi yasasını bulmadaki amacının tanrının
varlığını kanıtlamak olduğunu . belirttiği bilinir. Yerçekimi yasasının fizik bilme ile ilişkisi or:ıun içsel ideolojisiyken, tanrı ile ilişkisi dışsal ideolojidir. Atom
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enerjisinin, atomun parçalanmasının toplumsal alanda alanda sağlayaca
ğı fayda ve zararlar da dışsal ideoloji ile ilişkilidir. Aynı biçimde, romantik
müziğin sahip olduğu coşku ve görkemin burjuva ideallerini ve zaferlerini
yansıtıyor olması onun dışsal ideolojisidir. Görkemi sağlayan yenilik: crescendo ve decrescendonun bulunması ve bunun müzikle ilişkisi onun içsel
ideolojisidir. Genellikle sanatın bilime oranla dışsal ideolojilere hizmet etmeye daha yatkın olduğu da bilinen bir gerçektir.
Bilimin ve sanatın içsel yaratıcı ideolojisi Thomas S.Kuhn'un geliştir
diği paradigma kavramıyla daha iyi anlaşılabilir. Paradigma, büyük ölçüde
yeni ve benzeri görülmemiş bilimsel bir atılımdır. Bilimsel faaliyetin rakip
alanlarından kendisine izleyiciler çeker. Yeni yorumlara açık olması, bu yeniliğin peşinden giden grubu sorunlara yeni çözümler bulmaya yöneltir. Böylece paradigma tutarlı bilimsel araştırma gelenekleri yaratan modeller oluş
turur. Kuhn, Newton'ın yerçekimi yasasını böyle bir paradigma olarak ka- bul eder. Newton'ın etkisi uzun sürmüş, buradan hareketle yeni modeHer
· oluşturulmuştur.

Paradigma kavramını sanata uyarlarsak, örneğin resimde perspektifin gelişmesi ya da müzikte çoksesliliğe geçiş birer paradigma olarak kabul edilebilir. Çokseslilik daha sonra kontrpuan, armoni gibi yeni modellere yol açmıştır. Hatta belki bunları kendi içlerinde birer paradigma olarak
kabul edebiliriz.
Kısacası paradigma da yaratıcılığa yol açan bir etmen olarak düşünü
lebilir. Paradigmalar asla tek bir insanın malı, yaratısı olarak düşünülme
melidir; her paradigmanın ardında kollektif bir çaba yatar. Bu nedenle de
yaratıcılık sosyolojisinin ilgi alanlarının başında yer alır.
Marksizm ve

Yaratıcıhk

Marx'ın yaratıcılığa getirdiği yorum bütünüyle ayrı bir bakış açısıdır.
Marx'a göre her insan eşit ölçüde yaratıcıdır. Ne var ki sanatsal yetenek
işbölümünün getirdiği bir sonuç olarak birkaç bireyde toplanmış, halk yı
ğınlarında ise baskı altına alınmıştır. Marx'ın yaratıcılığı işbölümüne bağla
ması, yeteneğin ancak işlenme yol~yla gelişebileceği yorumunu katması
son derece önemlidir. Hatta bu düşünceyi ilerleterek günümüz dünyasın
da bilimsel ve teknolojik buluşların bazı toplumların tekelinde bulunmasını
dünya bazında bir işbölümünün sonucu olduğunu söyleyebiliriz.
Ne var ki Marx'ın, toplumun komünist örgütlenmesinde sanatçının iş
bölümüne bağımlılığının ortadan kalkacağını söylemesi ve böyle örgütlenmiş bir toplumda örneğin ressamın olmayacağını, başka işlerin yanısıra resim de yapan insanların bulunacağını belirtmesi oldukça belirsiz ve ilk bakışta anlamsız gibi kalmaktadır.
lstvan Meszaros, Marx'ın bu sözlerinin sanatın ortadan kaldırılması anlamını ta.şımadığını, onun yalnızca kapitalist toplumdaki hiyerarşik işbölü
müne karşı çıktığını belirtmektedir. Sanatsal yeteneğe sahip azınlığın kendilerini ayrıcalıklı bularak geri kalan halk yığınlarını küçümsemelerinin .bu
hiyerarşik örgütlenmenin, işbölümünün sonucu olduğunu Marx da belirtir.
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Meszaros'a göre fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplumda, estetik eğitimin
önemi artacak, böylece sanatsal üretim ve tüketim bütünleşmesi sağlana
caktır.

Yine de bu görüş, işbölümünün bu alanlarında yer alan, örneğin edeya da bestecUerden birkaçının neden ötekilerden daha yaratıcı ve .
yetenekli olduğunu açıklayamaz. Yalnızca Marksist görüş değil, yaratıcılı
ğı yalnızca toplumsal etmenlere bağlayan bütün görüşler bireysel yeteneği ve bireyin psikolojik özelliklerini gözönüne almadıkları zaman yet~rsiz
biyatçı

kalmaktadırlar.

Sonuç
Yaralıcılık irdelendiğinde

toplumsal etmenler hiç kuşkusuz önem taşı
Bunun üstüne, yani toplumsal etmenlerin çizdiği genel sınırın üstüne bireyin, yaratıcının psikolojik özelliklerinin de eklenmesi gerekir. Patronaj sistemlerinin, toplumsal destelerin, bilimsel ve sanatsal paradigmaların, vs. olabilmesi için her şeyden önce yetenekli, yaratıcı kişilerin bulunması gerekir. Yaratıcı süreçlerin sosyolojik özellikleri ancak, bu.yetenekli
kişilerin nasıl yarattıklarını açıklayabilir. Yetenek ve deha ise kavram olarak sosyolojiden çok psikolojinin ilgi alanına girer. Bur.ada zeka düzeyi, başan hırsı, motivasyon gibi psikolojik etmenler yaratıcı yeteneği anlamakta
ölçüt olarak kullanılır. Yine de örneğin eğitim gibi yine sosyolojik bir kurumun, yet,eneğin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu biliyqruz. Ham
yetenek, hatta deha yaratıcılık için asla yeterli olmamaktadır. EğWm belki
de yeteneği ortaya çıkaran en önemli etmendir. Eğitimin türü, eğitim fırsa
tı, işbölümü gibi toplumsal etmenler bu aşamada bir kez daha devreye girerler.
Yeteneğin ve dehanın sosyolojinin ilgi alanı dışında kalmasının bir nedeni de bunların ampirik olarak ölçülemez olmalarında yatar. Daha önce
de söz ettiğimiz gibi zamanında deha olarak nitelendirilen· birçok sanatçı
estetik zevklerin ve değerlerin değişmesine bağlı olarak silinip gitmişler
dir. Buna karşılık zaman içinde dehasını kabul ettiren kimi sanatçılar ise
kendi yaşadıkları çağlarda önemsenmemişlerdir. J.S. Bach'ın durumu buna iyi bir örnektir. Aynı çağda yaşayan G.P. Telemann ise çok büyük bir
üne sahipti. Oysa sonraki yüzyıllar içinde Bach'ın dehası kabul edilirken,
Telemann yirminci yüzyıla dek bütünüyle unutulacaktır. Ampirik çalışma
ya daha uygun olan bilim adamlarında elde edilen sonuçlar ise bunların
doğuştan gelen olağanüstü yeteneklere sahip olmadıklarını, iyi bir eğitim,
· deneyim ve güçlü motivasyonlarla geliştiklerini göstermektedir. Çoğu zaman, yaratılan bilgilerde ya da nesnelerde rastlantıların büyük bir rol oynadığı görülmektedir.
Günümüzde talepler, ihtiyaçlar artan insan nüfusuna ko_şut olarak bilimsel ve teknolojik yaratılan her gün biraz daha zorlamakta. insandaki anlamaya, çözmeye ve değiştirmeye yönelik dürtüler ise onun bilinmeyenin
. sınırlarını biraz daha deşmeye yönlendiriyor. Bütün bu hızlı değişim içinde
giderek akılcı bir yaratık haline dönüşen insanın sanatsal yaratıcılıktan uzakmaktadır.
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!aştığını düşünenler olduğu gibi, bu sürecin sonunda farklı bir yaratıcılık
türünün ortaya çıkacağını savunanlar da var. Yaratıcı durumun değişme
sinin yaratıcılığa da değiştirmesi zaten kaçınılmaz bir sonuç olmalıdır.
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