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PSİKOLOJİK TEMELLİ ZİHİNSEL RAHATSIZLIK,  
SANAT VE YARATICILIK

Bülent SALDERAY

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Özet: Bu araştırmada, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasında bir bağın 
olup olmadığı ve varsa bu bağın ne tür bir bağ olduğu ele alınarak değerlendirilmiştir.Bu amaç-
la, araştırma kapsamında psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasındaki bir 
bağın olup olmadığına ilişkin, araştırmada bulunmuş araştırmacıların araştırmaları ve görüşleri 
irdelenmiştir. Bu doğrultuda; psikolojik temelli zihinsel rahatsızlık, sanat ve yaratıcılık arasında-
ki bağın tarihsel geçmişi, yapılmış diğer araştırmalar, olumlu-olumsuz ruh hallerinin yaratıcılığa 
etkisi,psikopatolojinin sanata ve yaratıcılığa etkileri, meslek alanı sanat olan birtakım kişilerin psi-
kopatolojisi ve yaratıcı çıktılarının (eserlerinin) ne olduğu sorgulanarak değerlendirilmiştir. Araştır-
mada; (1) psikolojik temelli bir takım zihinsel rahatsızlıkların, yaratıcılık unsuru ile birebir bağının 
olduğu ve bu mevcut bağın meslek alanı sanat olan kişilerin, eserlerinin olumlu anlamda nitelik 
kazanmasına doğrudan etki ettiği; (2) meslek alanı sanat olan kişilerin, kendi yaratıcı çıktılarını 
(eser/iş) oluşturdukları sanat alanlarına göre, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlıklarda farklılık 
gösterdikleri; (3) kişinin sanatçıya ait kişilik yapısına sahip olmasının ve bu durumun, rahatsızlığın 
bulgusal özellikleriyle bire bir örtüşmesinin, sıra dışı olarak değerlendirilen yaratıcı unsurların orta-
ya çıkmasına sebebiyet verdiği; (4) güç çevresel faktörlerin ve zorlu yaşantıların sanatçı kişiliği ve 
rahatsızlığın bulgusal özelliklerine etki etmenin yanında; sıra dışı yaratıcı unsurların ortaya çıkma-
sına da katkı sağladığı; (5) meslek alanı sanat olan herkesin, psikolojik temelli zihinsel rahatsızlığı 
olan istisnai kişilerin sahip olduğu, istisnai yaratıcılık olgusuna sahip olamayacağı; (6) istisnai bu tür 
durumların normal olarak değerlendirilemeyeceği, daha açık bir ifade ile bunun anormal bir durumu 
yansıtan özellikler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Psikolojik Temelli Zihinsel Rahatsızlık, Yaratıcılık, Hastalık, Bipolar 
Bozukluk, Depresyon
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PSYCHOLOGICAL BASED MENTAL DISORDER,  
ARTS AND CREATIVITY

Abstract: In the research, it has been evaluated whether there is a connection and if there is, what 
kind of connection occur among psychological-based mental illness, art and creativity. For this pur-
pose, the scope of research was examined researchers’ researches and their opinions who researched 
whether there was a connection among psychological-based mental illness, art and creativity. In this 
direction; it has been questioned and evaluated historical past among psychologically based mental 
illness, art and creativity, realized other researches, positive and negative moods influence to the 
creativity, psychopathology effects to art and creativity, some people whose professional field is 
art, of psychopathology and their creative outputs (works) what is. The conclusions of the research 
is mentioned that: (1) a number of psychologically based mental disorders have a most efficacious 
connection with element of creativity and this connection impact directly some people whose pro-
fessional field is art, getting the qualification in the positive sense for their works; (2) some people 
whose professional field is art, their creative outputs (work/job) according to the field of art they cre-
ate, shows a variety in the psychological-based mental illnesses; (3) the person who have the artist’s 
personality structure and this situation when reach an agreement with the symptomal features of the 
disease, gives rise to the emergence of creative elements which regarded as extraordinary; (4) Be-
sides difficult environmental factors and challenging experiences which effect to artist personality 
and the symptomal features of the disease, that contribute to the emergence of extraordinary creative 
elements; (5) all people whose professional field is art, exceptional people with psychological based 
mental illness that owned, they will not able to have this creativity exceptional; (6) exceptional cases 
of this type cannot be regarded as a normal, with a clearer expression this is an abnormal condition 
that reflects the characteristics. 

Key Words: Arts, Psychological Based Mental Disorder, Creativity, Illness, Bipolar Disorder, Dep-
ression
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1. GİRİŞ

Sıra dışı olmak, yaratıcılığı tetikleyen, besleyen 
temel bir unsur mudur? Dünyanın bir çok yerinde 
araştırmacılar, bu soruya yanıt bulmak amacı 
ile çeşitli araştırmalar gerçekleştirmiştir.  Sonuç 
olarak; sıra dışı olmak, diğer bir deyişle; toplu-
mun genel insan özelliğinin dışında özellikler 
göstermek ile yaratıcılık arasında, bir işbirliğinin 
olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. Ancak; 
sıra dışılık olgusunun yanında, sanatsal beceri,  
algılama ve uygulama düzeyinin de önem taşıdığı 
ifade edilmiştir. Bu durumda; sanatsal beceri,  al-
gılama ve uygulama düzeyi derken ne anlatılmak 
istenmiştir? Araştırmacılar bu anlatılmak isteneni, 
şu sözlerle açıklamaktadır: “kişinin/sanatçının 
sahip olduğu istisnai durumu (rahatsızlığı) onun 
mesleği olan sanat alanına yansıtıp, oluşturduğu 
sanat çalışmasını istisnai kılabilmesi” (Aleinikov, 
1999: Salehi, 2008:). 

Sanatçının sahip olduğu istisnai durumlar (rahat-
sızlıklar) ile istisnai sanat eserlerinin oluşması 
arasında bir bağ olduğu düşüncesi ele alındığında; 
sıra dışı eserler oluşturabilmek için sıra dışı bir 
sanatçı olmak şart mıdır? sorusu araştırmacıların 
bir diğer bir araştırma konusu olarak ilgisini çek-
miştir. Bu doğrultuda; gerçekleştirilen araştırmalar, 
sanatçının sıra dışı olup olamama durumunu 
kendisinin seçebilip seçemediğine odaklanmıştır. 
Sonuç itibarı ile; gerçekleştirilen araştırmalarda, 
bir kişinin/sanatçının sıra dışı olup olamama du-
rumunu kendisinin belirleyemeyeceğine, bunun 
genelde bir rahatsızlıkla bağlantısının olduğuna ve 
bu durumun kişinin kaderi ile doğrudan bağlan-
tılı olabileceğine dikkat çekilmektedir (Ludwig, 
1992; Richarts, 1999:). 

Belirtilenler göz önünde bulundurulduğunda; bir 
rahatsızlığa (bipolar bozukluk, major depresif, … 
vb) sahip olmak, sanatçı ve sanat açısından iyi bir 
şey olarak algılanabilir mi? Bu sorunun yanıtını 
bulmak için; tarih sürecinde, rahatsızlıkları ile 
sanat çalışmaları arasında bir bağ kurulabilen 
sanatçıların yaşantısına bir göz atmak gerekir. Bu 
doğrultuda; bir rahatsızlığa sahip olan sanatçıların, 
otobiyografileri incelendiğinde, rahatsızlıktan 
dolayı yaşadıklarının onlara ıstırap verdiği,  ka-
liteli yaşam düzeylerini engellediği, toplumdan 
kopmalarına/uzaklaşmalarına sebebiyet verdiği, 
yalnızlaştırdığı, mutsuz ettiği, onları bir boşluğa/
karanlığa sürüklediği görülmektedir. Genelde; 
toplumdaki birçok birey, her ne kadar bu tür 
sanatçıların yaşamları boyunca ne kadar çok acı 
çektiğini bilse de; onların, kendilerine bir meslek 
alanı olarak seçtikleri sanat alanındaki yaratıcı-
lıklarına, sınırları zorlamalarına odaklanmakta 
(hayran olmakta), yaratıcılığın arkasındaki karanlık 
yönü görmezden gelebilmektedir. Ancak; gerçek 
şu ki! Bir rahatsızlıkla yaşama durumunda kalan 
birçok sanatçı, sanatı kendine sadece bir meslek 
alanı olarak seçmemiş, sığınacağı, ona acı veren 
duygu ve düşüncelerini yansıtabileceği, güvenli, 
anlık da olsa rahatlamasına olanak veren bir kapı 
olarak görmüştür (Ludwig, 1992: Schlesinger, 
2009: Selig, 2013: Adams, 2014:). 

Sanatçıların/kişilerin kaderinin değişmesine neden 
olan ya da onların kaderlerine birebir etki eden 
rahatsızlık temelli bu tür istisnai durumların, meslek 
alanı sanat olan bireylerin yaratıcılığını doğrudan 
etkilediği belirtilmektedir. Ancak; psikolojik temele 
dayalı bu tür bir zihinsel rahatsızlığı yaşayan tüm 
bireylerin yaşamları, olumsuz etkilenebilmekte 
ve dolayısı ile yaşam kaliteleri düşebilmektedir. 
Bu belirtilenler doğrultusunda; alanda yapılan 
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çalışmalar incelendiğinde, sanat alanı mesleği olan 
ve toplumda bir sanatçı olarak barınmaya çalışan 
bireylerin, yaratıcılık unsurunu diğer meslek alan-
larında bulunan ve bir rahatsızlığı olan bireylere 
kıyasla çok daha etkili kullanabildiklerine vurgu 
yapılamaktadır. Bununla birlikte; sanatçı kişiliğe 
sahip olan bireylerin duygusal zeka yapılarının 
çok daha gelişmiş olması, özdeşleyim yapabilme 
(empati kurabilme) becerilerinin üst düzeyde 
olması, duyarlılık düzeylerinin yüksek olması 
ve detayları algılama yapıları gibi özelliklerin, 
rahatsızlığın bulgusal özellikleriyle birleşmesi ile;  
sıra dışı olarak değerlendirilen yaratıcı unsurların 
ortaya çıkmasına sebebiyet verdiğine de dikkat 
çekilmektedir (Richarts, 1999: Simonton, 2004: 
Rhoads, 2012:).

2. SANAT İLE PSİKOLOJİK TEMELLİ 
RAHATSIZLIKLAR ARASINDAKİ BAĞIN 
TARİHÇESİ

Eski çağ toplumlarının yaşam kültürlerine bakıl-
dığında; sanat ile transa dayalı öğelerin bir arada, 
etkileşimli olarak kullanıldığı görülebilmektedir. 
Trans haline dayalı öğeler, doğaüstü güçlerle 
iletişime geçmek için kullanılırken, bir sanatsal 
olgunun oluşumunda da rol oynayabilmekte idi. Bu 
doğrultuda; sanat ile özdeşleşerek gerçekleştirilen 
eylem, yaratıcılık yapısının, hikaye, dans, müzik, 
görsel anlatım (resim, heykel, … vb.) içerisinde 
gelişmesine katkıda bulunmakta ve yapılan işin 
somutlaşmasını sağlamaktaydı. Ancak; günümüz 
bakış açısı ile o döneme baktığımızda; bu tür 
eylemleri yöneten ve/veya eylemlerde yer alan 
kişilerin, sanrı (halüsinasyon) içerikli ritüelleri, 
psikolojik temelli bir rahatsızlık olarak bile değer-
lendirilebilmektedir. O dönemin kaynaklarında, 
bu kişilerin psikolojik durumlarının ne olduğu 

ve yaratıcılıkla kurdukları bağın açılımına ilişkin 
somut verilerin yetersizliği, rahatsızlıklarına iliş-
kin tanılamaların yapılmasını zorlaştırmakta ve 
bu durumun bir varsayımdan öteye taşınmasını 
engellemektedir (Schlesinger, 2009; Salderay, 
2010).  

21. yy.’ın tanılama kriterlerine uygun olarak, 
rahatsızlıkla yaratıcılık arasındaki bağın varlığına 
ilişkin, yazılı belgelerin oluşabilmesi için uzun 
yılların geçmesi gerekiyordu. 20. yy.’ın sonlarına 
doğru; bu mümkün olmuş ve ilk somut belgeler 
kaynaklarda ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda; 
bipolar rahatsızlıkla yaratıcılık arasında bir bağın 
olduğuna ilişkin ilk kez kaynaklarda kullanımına 
1970’lerde rastlanmaktadır. Ancak; akıl hastalığı 
ile dahilik arasında bir bağın olduğuna ilişkin 
bilginin kökeni ise çok daha eskilere, Aristo 
zamanına kadar dayandırılabilmektedir. Eski 
yunanlılar yaratıcılığın tanrılardan geldiğine 
inanmaktadırlar; özellikle yaratıcılığı sağlayanların 
ilham perileri olduğu düşünülmektedir. Bunlar, 
Zeus ve Mnemosyne’nin 9 kızı ve aynı zamanda; 
sanatın ve bilimin mitolojik karakterleri olarak 
addedilmektedirler (Salehi, 2008: Schlesinger, 
2009: Güney, 2011: Selig, 2013:).    

Sanat eserini ortaya çıkarmak için bilince ihtiyaç 
duyulmadığına ilişkin ilk düşünce veya çaba roman-
tikler tarafından ortaya atılmıştır. Bu doğrultuda; 
yaygın bir şekilde major depresif rahatsızlığın 
oyun yazarları, romancılar, biyografi yazarları 
ve sanatçılar arasında önemli ölçüde göründüğü 
düşünülmekteydi. Ancak; ortaya çıkan bu düşünce 
ile birlikte; bipolar rahatsızlıkla yaratıcılık arasında 
belirli bir bağın olduğu ele alınmaya başlanmıştı. 
Bu düşünceyi destekleyen birçok Psikoterapist, 
kapasiteyi göstermek için romanın iç dünyasına 
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girmek ve orijinal yolu yakalamada, özellikle 
edebiyat alanında, başka kişilerin yapamadıklarını, 
belirli psikiyatrik rahatsızlığı olanların daha rahat 
yapabildiklerine vurgu yapmaktaydı (Rothenberg, 
1999: Richarts, 1999:).

3. RAHATSIZLIK, SANAT VE YARATICILIK 
ARASINDAKİ BAĞLANTIYA YÖNELİK 
YAPILMIŞ BAZI ARAŞTIRMALAR

Psikolog J. Philippe Rushton tarafından yapılan 
bir çalışmada, yaratıcılığın zeka ve psikotisizm 
ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir (Rushton, 
1997:). Konuya yönelik gerçekleştirilen bir diğer 
çalışmada ise; yaratıcılığın, normal ya da şizofren 
kişilik özelliği gösteren bireylerden daha yoğun 
oranda şizoid yapıdaki bireylerde bulunduğu-
nu ortaya koymuştur. Normal gelişim özelliği 
gösteren bireylerde, farklı düşünebilme yapısı/
özelliği prefrontal korteksin bilateral aktivasyo-
nu ile bağlantılı iken, şizotipal bireylerde,  sağ 
prefrontal korteksin çok daha fazla aktivasyona 
sahip olduğu bulunmuştur (Manoach, 2002:). 
Bu doğrultuda; bu çalışma; şu hipotezi öne sür-
mektedir; bu gibi şizotipal bireyler, beyinin her 
iki yarımküresine erişimde (aktif kullanımda) 
daha iyi olabilmektedirler. Şizotipal bireylerin 
sahip olduğu bu özellik, onların, daha orijinal 
çağrışımları (ilişkilendirmeleri) daha hızlı bir 
oranda yapabilmelerine imkan sağlamaktadır. 
Bununla birlikte; gerçekleştirilen bu araştırmada 
öne sürülen bu hipotez; bir diğer bağlantının 
varlığını da doğrulamaktadır. Doğrulamasının 
yapıldığı bir diğer bağlantı ise; iki yüzlülük özel-
liğinin, şizoid ve şizofren kişilik özelliği gösteren 
bireyler ile ilişkili olduğudur (Batey vd., 2010:). 
Ayarıca; konuyla bağlantılı olarak; Mark Batey ve 
Adrian Furnham (2008)’ın yapmış oldukları üç 

ayrı araştırmada da, şizoid ve hipomanik kişilik 
ve yaratıcılığın birkaç farklı ölçüleri arasında; 
birbiri ile bağlantılı ilişkilerin var olduğu ortaya 
konulmuştur.

Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen birçok 
çalışmada; yaratıcılık ve duygu-durum bozuklukları 
arasında, özellikle de manik-depresif bozukluk 
(a.k.a bipolar bozukluk) ve depresif bozukluk (aka 
tek kutuplu bozukluk) arasında, güçlü bağlantıların 
olduğu tespit edilmiştir (Jamison, 1995: Richarts, 
1999:). Bu doğrultuda; Kay Redfield Jamison’ın  
“Ateş ile Temas Halinde Olmak: Manik-Depresif 
Hastalık ve Sanatsal Mizaç (In Touched with 
Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic 
Temperament) isimli kitabındaki yazılarında, ya-
zarlar, şairler ve sanatçılar arasındaki duygudurum 
bozukluğu oranlarını çalışmalarla özetlemektedir. 
Kay Redfield Jamison araştırmasında şunu da 
keşfetmiştir;  Ernest Hemingway (elektrokonvüzif 
tedaviden sonra kendini vurarak intihar etmişti), 
Virginia Woolf (depresif bir atak geleceğini 
hissettiğinde kendini boğarak intihar etmişti), 
besteci Robert Schumann (zihinsel rahatsızlık-
ların tedavi edildiği bir hastane ortamında, son 
günlerini geçirerek yaşamını yitirmişti) ve hatta 
ünlü görsel sanatçı (heykeltıraş, ressam, … vb.) 
Michelangelo gibi ünlü yazarların ve sanatçıların 
duygu-durum bozukluklarını da tanımlamaktadır 
(Jamison, 1993: Jamison, 1995:). 

Kyaga, Lichtenstein, Boman, Hultman, Långström, 
Landen, (2011) trafından; şizofreni, bipolar bo-
zukluk veya unipolar depresyon, ve bu hastaların 
yakını olan 300,000 kişi ile; yaratıcı meslekler 
ve mevcut rahatsızlığın bağlantılarına ilişkin bir 
çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda,  bipolar 
bozukluğu olan bireylerin yanı sıra şizofreni veya 
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bipolar bozukluğuna sahip kişilerin tanı konmamış 
(tıbbi tanılaması yapılmamış) kardeşleri için de 
yaratıcı mesleklerde üst düzeyde temsil edilebil-
dikleri belirlenmiştir. Şizofreni tanısı almış olan 
bireyler arasında, sanatsal mesleklere yönelik üst 
düzeyde temsil edilebilme durumları söz konusu 
iken; diğer alanlarda bu temsil edilebilme duru-
munun, hiçbir şekilde kendini gösteremediği de 
saptanmıştır. Bu doğrultuda; Unipolar depresyona 
sahip bireyler veya olanların yakınları için yaratıcı 
meslekler ve mevcut rahatsızlığın bağlantılarına 
dair tam anlamı ile net bir ilişki bulunamamıştır.

Karolinska Enstitüsü’nde İsveçli araştırmacılar 
tarafından yapılan ve bir milyondan fazla kişiyi 
kapsayan bir başka çalışmada ise, yaratıcı meslek-
ler ve ruhsal hastalıklar arasında bir bağlantının 
olup olmadığı araştırılmıştır. Gerçekleştirilen 
araştırmanın sonucunda;  yaratıcı meslekler ve 
ruhsal hastalıklar arasında bir takım bağlantıların 
bulunduğu belirtilmiştir. Araştırma sonucunda; 
yazarlar; anksiyete ve bipolar bozukluklar, şizof-
reni, tek kutuplu depresyon ve madde bağımlılığı 
riski en yüksek meslek alanı olarak belirlenirken; 
aynı zamanda; genel nüfus yapısı içerisinde ken-
dilerini öldürme olasılığı neredeyse iki kat fazla 
olan grup olarak değerlendirilmişlerdir. Bununla 
birlikte; araştırma sonucunda; dansçılar ve fotoğ-
rafçılar da bipolar bozukluk olma olasılığı daha 
yüksek görünen grup içerisinde ele alınmışlardır 
(Roberts, 2012:). 

Genel olarak; gerçekleştirilen birçok araştırma-
da, meslek alanı sanat olan kişilerle/sanatçılarla 
psikolojik temelli zihinsel rahatsızlıklar arasında, 
doğru orantılı bir bağın olup olmadığı araştırılmış, 
incelenmiştir. Bir grup olarak, bu tür yaratıcı 
mesleklerle uğraşan bireylerin, diğer insanların 

psikiyatrik bozukluklardan dolayı yaşamış olduk-
ları acıdan daha fazla acı yaşamaları pek olası 
değildir. Ancak; Psikiyatrik Araştırmalar Dergisi 
raporları da dahil olmak üzere, anoreksiya ve 
bir dereceye kadar otizm de olmak üzere, bu 
kapsamda, rahatsızlıkla ilgili yakın bir bağın 
olduğu da düşünülmektedir (Schlesinger, 2009: 
Roberts, 2012:). 

Kay Redfield Jamison (1995) tarafından, Royal 
Akademiden mezun veya bağı olan 47 İngiliz 
yazarı ve görsel sanatlar alanından sanatçıyı (res-
sam ve heykeltıraşı) kapsayan, bilimsel içerikli bir 
araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 
tüm katılımcıların New York ve Londra sanat 
kriterlerine uygun şekilde ödüllerinin olduğu ve 
alanlarında oldukça başarılı ve yaratıcı çalışmalara 
imza attıkları belirlenmiştir. Ancak; katılımcılar 
psikolojik açıdan irdelendiğinde, katılımcıların % 
38’inde duygu durum bozukluğu olduğu, dörtte 
üçünün ilaçla veya hastane ortamında veya her 
ikisini kapsayan bir tedavi gördüğü ve yazarların 
yarısının kapsamlı bir bakıma ihtiyaç duyduğu 
belirlenmiştir. 

Amerika’da sanat alanında yazıları olan gazeteci 
Christopher Zara (2012), ıstırap yaşamış sanat-
çıların, basmakalıp (klişeleşmiş) şeklinde tabir 
edilebilen, evrensel bir doğalarının olduğunu 
ifade etmektedir.  Aynı zamanda Christopher 
Zara; sanatçının yaşamış olduğu acı veya ıstı-
rabı,  yaratıcılığı üst düzeyde gerekli kılan film, 
tiyatro, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar gibi 
disiplinlere, yansıtabildiklerinden bahsetmekte-
dir. Bu doğrultuda; Christopher Zara, sanat ile 
sanatçının kişisel acısı arasında, doğru orantılı 
bir bağın olduğunu da dile getirmektedir. 
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Christopher Zara’nın yanı sıra; Kay Redfield 
Jamison’ın “Ateş ile Temas Halinde Olmak: 
Manik-Depresif Hastalık ve Sanatsal Mizaç 
(In Touched with Fire: Manic-Depressive Illness 
and the Artistic Temperament) isimli kitabı, bera-
berinde bir takım tartışmaları da getirmiştir. Kay 
Redfield Jamison kitabında, bipolar bozukluk ve 
afektif bozuklukların, genel yapı içerisinde daha 
fazla görülebildiğinden bahsetmektedir. Bununla 
birlikte; aktörler, sanatçılar, komedyenler, müzis-
yenler, yazarlar, sanatçılar ve şairler gibi yaratıcı 
mesleklere bağlı kişilerde, bu rahatsızlık düzeyinin, 
daha orantısız şekilde bulunabileceğini de dile 
getirmektedir (Jamison, 1993: Jamison, 1995:). 

2005 yılında Stanford Üniversitesi Tıp Okulu’nda 
gerçekleştirilen bir çalışmada, değişen karmaşık-
lık ve simetri, çocuklara gösterilen rakamlarla 
değerlendirilmiş ve onlara, bunları beğenip 
beğenmedikleri sorularak yaratıcılıkları ölçüm-
lenmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışma, 
bipolar bozukluğa sahip veya yüksek risk altında 
bulunan çocukların eğilimlerinin belirlenmesi 
açısından önemli bir örnek çalışma olmuştur. Ça-
lışma kapsamında çocuklara gösterilen örneklere 
ilişkin, basit veya simetrik sembolleri sevip sev-
mediklerine dair sergiledikleri eğilim, çocukların 
bipolar rahatsızlığa ilişkin gruplandırılmalarında 
veya yüksek risk altında olup olmadıklarının 
belirlenmesinde temel etken olmuştur. Ancak bu 
çalışmada, Kendileri bipolar değil de ebeveynleri 
bipolar olan çocukların, oldukça yüksek oranda, 
onlara gösterilenleri sevmediklerine ilişkin bir 
eğilim gösterdikleri belirlenmiştir (Simeonova  
vd., 2005: 624).

Rao ve Keshavan (2006) araştırmalarında; şizofren, 
bipolar bozukluk ve psikiyatrik rahatsızlığı olan 

kişiler tarafından yapılmış bir takım resimleri, 
rastgele seçerek 12 psikiyatristin değerlendir-
mesini istediler. Ancak; araştırma sonucunda; 
psikiyatristler, sanatçıların kim olduğunu ve on-
ların zihinsel rahatsızlıklarını bilmeden resimleri 
ayırt edemedikleri belirlenmiştir. Daha sonra; Rao 
ve Keshavan bipolar bozukluğu olduğu billinen  
dört sanatçının (Paul Gauguin, Edvard Munch, 
Vincent van Gogh, Mark Rothko) rastgele seçilen 
eserlerini, 12 psikiyatrist ve vasfı olmayan 12 
kişiye sorarak, yaratım sürecini tanımlamadaki 
kriterleri karşılaştırmaları istendi. Bu doğrultuda; 
tüm resimlerin sanatçılara göre gruplandırılması ve 
her bir sanatçının resimlerindeki gelişim sürecinin 
oluşturulması istendi. Psikiyatristler resimleri emin 
bir şekilde zihinsel rahatsızlık öncesi ve sonrası 
yapılma süreçlerine göre bireysel olarak tanım-
layabildiler. Ancak; psikiyatristlerin aksine; vasfı 
olmayan kişiler, zihinsel rahatsızlıkları resimlerin 
gruplandırılması ile tanımlayabilirken, bireysel 
olarak tanımlayamadılar. Rao ve Keshavan’ın bu 
araştırması; psikiyatristlerin potansiyel kliniksel 
önemi, zihinsel rahatsızlığın öncesi ve sonra-
sına göre resimleri tanımlayabilme yetenekleri 
olduğunu göstermektedir. Ancak; bir psikiyatrik 
rahatsızlık durumunda;  ünlü sanatçılardan başka 
sanatçılarla da çalışmaya ihtiyaçları bulunduğunu 
da ortaya koymaktadır.

4. OLUMLU-OLUMSUZ RUH HALLERİNİN 
YARATICILIĞA ETKİSİ

Bazı psiklojik kökenli zihinsel rahatsızlıkların 
temellinde, stres (baskı) unsurunun olduğu psi-
kologlar, psikiyatrisiler tarafından ara ara ifade 
edilebilmektedir. Alanda gerçekleştirilen birçok 
çalışmada/araştırmada ise, psikolojik temelli 
zihinsel rahatsızlıklar ile yaratıcılık arasında bir 
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bağın olduğu ve yaratıcılığın ortaya çıkmasında 
bu bağın önemli bir katkı sağladığı belirtilmek-
tedir (Rhoads, 2012:). Ancak; konuyla bağlantılı 
olarak; Dr. Psikolog Robert Epstein, yaratıcılığın 
stres (baskı) yoluyla engellenebileceğinden bah-
setmektedir. Bu doğrultuda; stres (baskı) unsu-
ru,  yaratıcılığın ortaya çıkmasını engelliyorsa, 
zihinsel rahatsızlığının temellinde stres (baskı) 
olan kişilerin, yaratıcılıklarının kısıtlanabildiği 
düşünülebilir (Epstein, 2009:). 

Ruh hali ve yaratıcılığı kapsayan birçok araştır-
mada şu sonuçlara ulaşılmıştır; insanlar olumlu 
bir ruh hali içinde olduğu zaman, en üst düzeyde 
bir yaratıcılık ortaya koymaktadırlar (Schlesinger, 
2009: Epstein, 2009:). Ancak; depresyon veya 
şizofreni gibi zihinsel hastalıklar/rahatsızlıklar 
aslında yaratıcılığı azaltmaktadır (Rhoads, 2012: 
136). 

Tarih boyunca sanat alanında çalışmada bulunmuş 
birçok insan/sanatçı, yoksulluk, zulüm, sosyal 
yabancılaşma, psikolojik travma, madde bağım-
lılığı, yüksek stres ve ruhsal hastalığa neden olan 
ve/veya bunların gelişimini artıran diğer çevresel 
faktörler ile ilgili birtakım sorunlara sahip olmuştur. 
Bu olası olarak şunu göstermektedir; yaratıcılığın 
kendisi, pozitif ruh halleri, mutluluk, ruh sağlığı, 
sanat alanında kariyer peşinde koşmakla birebir 
ilişkili olduğunda, stresli bir ortam ve gelir (maddi 
kazanç) ile ilgili bir takım sorunlar beraberinde 
oluşabilmektedir. Asırlarca; basmakalıp gibi 
tekrarlanarak günümüze gelmiş bir “deli sanatçı” 
örnek modeli ve buna ilişkin oluşan toplumsal 
beklenti ile ilgili diğer etmenler,  sanatçının ne 
olduğu ve nasıl davranması gerektiğine dair bek-
lentileri bir kalıba koymuş ve/veya koymaktadır. 
Oluşan bu beklenti yapısı, sanatçının muhtemel 

bir akıl hastalığı ile bağlantısını kurgulayabilmiş 
ve sanatçıyı beklentilere yönelik daha cazip bir 
hale getirmeye çalışmıştır.  Ancak; sanatçı adına 
kurgulanmış bu durum, toplumun bilinçaltında 
sanatçıya yönelik ağır bir yükü de beraberinde 
getirmiştir (Richarts, 1999: Schlesinger, 2009:). 

5. PSİKOPATOLOJİNİN (PSİKOLOJİK 
BOZUKLUĞUN) SANATA VE  
YARATICILIĞA ETKİLERİ

Araştırmacılar tarafından, değerlendirmede 
bulunulan birçok örnekte, yaratıcılık ve psiko-
patoloji (psikolojik bozukluk), bazı ortak özel-
likleri paylaşmaktadır. Temel olarak; “fikirlerin 
uçuşması” ve “kutunun (mevcut yapının) dışında 
düşünmek”, belirleyici özellik yapıları olarak ele 
alınabilmektedir. Bu temel özelliklerin dışında; 
duygu ve düşüncelerin uçuşması ve/veya hızlan-
ması, görsel, işitsel ve somatik uyaranlara ilişkin 
algılamada artış yaşanması gibi eğilimler; bu 
durumu yansıtan belli başlı yapılanmalar olarak 
değerlendirilmektedir (Ludwig, 1992: Goodnick, 
1998:).

Son zamanlarda yapılmış birkaç klinik çalışmada; 
ikisi arasındaki ilişki tam olarak net olmamasına 
rağmen, yaratıcılık ve bipolar bozukluk arasında 
pozitif bir korelasyonun var olduğuna ilişkin bir 
görüşü öne sürmektedir (Selig, 2013:). Ancak; 
gerçekleştirilmiş bu araştırmalarda yaradılışın 
bir istikrar sergilemediği ve yaşam süreci içe-
risinde değişkenlik gösterebileceğine de vurgu 
yapılmaktadır (Schlesinger, 2009: Selig, 2013:). 

Bir takım bipolar bozukluk türü bulunmaktadır. 
“Bipolar I” rahatsızlığına sahip bireyler, atak-
lar arasındaki iyileşme dönemleri ile mani ve 
depresyon bozukluğa ilişkin dönemleri şiddetli 



18

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:30 K:29

www.mtddergisi.com

bölümler olarak deneyimleyebilmektedirler. 
Manik atakların şiddeti, kişiyi ciddi bir şekilde 
etkileyebilmektedir. Bu durum,  pratik bir şekilde 
artan algı, düşünce ve fikirlerin uçuşmasına ve 
bunların ifade edilememesine sebebiyet vermek-
tedir. “Bipolar II” rahatsızlığına sahip bireyler, 
hipomaninin bozukluğunun hafif dönemleri 
sırasında fikir uçuşması, hızlı düşünce süreçleri 
ve daha fazla bilgi almak için yeteneği, sanat, 
şiir veya tasarıma dönüştürerek, süreçte deneyim 
elde edebilirler (Rhoads, 2012: 23). 

Bipolar bozukluğa sahip olan pek çok kişi, hem 
depresif hem de manik aşamalar esnasında oldukça 
yoğun duygular hissedebilmektedirler.  Ancak; 
bu durum, yaratıcılık konusunda potansiyel bir 
yardımcıya dönüşebilmektedir (Schlesinger, 2009:). 
Bu süreçte, (Hipo) mani sosyal çekingenliğin 
(inhibisyon) azalmasıdan  dolayı, rahatsızlığa 
sahip kişiler/sanatçılar genellikle girişimci ve cesur 
tavırlar sergileyebilmektedirler. Sonuç olarak, yara-
tabilme özelliği olan kişilerde/sanatçılarda, yaygın 
olarak, orijinal yaratımlarının temel kaynağında,  
zihinsel bir hastalık ile ilişkili özellikler sıklıkla 
görülebilmektedir. Sözü edilen bu özellikleri 
tanımlayan belirtilerin sıklığı ve şiddeti, yaratıcı 
başarının büyüklüğü ve etkide bulunduğu alana 
göre farklılık gösterebilmektedir. Aynı zamanda; 
bu belirtiler, klinik manik bir durumun şişirilmiş 
psikopatoloji ile de eşdeğer görülememektedir. 
Bu durum, daha çok sanatçının yaratıcılık oluşu-
munda orijinalliği yakalayabilmesi için anlamlı bir 
bozulmayı gerekli kılan yoğun bir duygu yapısı 
olarak görülmektedir (Richarts, 1999:).

Bu tür destekleyici çalışmalar, şunu teyit etmektedir; 
yüksek düzeyde yaratıcık olgusuna sahip bireyler,  
genel nüfus yapısı içerisindeki diğer bireylere 

kıyasla majör duygu-durum bozukluğunu daha 
sık yaşayabilmektedirler. Kay Redfield Jamison 
(1993) ve Schlesinger (2009), sözü edilen bu 
durumun yaratıcılık olgusuna sahip bireylerin 
çalışmaları üzerinde nasıl bir etki etmektedir?  
ve psikiyatrik rahatsızlık gerçekte yaratıcı ba-
şarıya nasıl bir katkı sağlamaktadır? sorularının 
irdelenmesi ile daha anlaşılır olabileceğinden 
bahsetmektedir. Bu doğrultuda belirtilen sorulara 
şu şekilde bir açıklık getirmektedir: öncelikle, bu 
tür bireylerde hipomaninin genel özelliklerinin, 
özgün düşüncenin oluşmasını sağlayacak şekilde 
yüksek göründüğünü dile getirmektedirler.  Ay-
rıca; bu aşamada; hastanın tanılanmasına ilişkin; 
“sivrilme, sıra dışı şekilde yaratıcı düşünebilme 
ve verimlilikte artış” gibi birtakım özelliklerinin, 
belirleyici kriterler olarak öngörüldüğüne dik-
kat çekmektedirler. Bununla birlikte; belirtilen 
kanıtların performans (bilmeye ve idrak etmeye 
yönelik yapabilirlik düzeyi) yapılarının, hipomani 
(yani, geniş ilişkili düşünce ve görkemli ruh hali) 
ile ilişkilendirildiğinden ve bu durumun düşün-
celerin frekansına ve akıcılığın artmasına neden 
olabildiğini gösterdiğinden bahsetmektedirler. 

6. MESLEK ALANI SANAT OLAN BİR 
TAKIM KİŞİLERİN PSİKOPATOLOJİSİ 
(PSİKOLOJİK BOZUKLUĞU) VE  
YARATICI ÇIKTILARI (ESERLERİ)

Bazı yaratıcı kişiliğe sahip insanların ölümünden 
sonra bipolar veya unipolar bozukluktan dolayı 
acı çektiği ve bu durumla ilgili tanı aldıkları tespit 
edilmiştir.  Bu kişilerin ölümlerinin ardından ge-
riye bıraktıkları biyografilerini içeren mektuplar, 
yazışmalar, günlük hesaplar, ya da anekdota 
dayalı diğer malzemeler, sahip oldukları rahat-
sızlığa ilişkin uzmanlara kayda değer oranda bir 
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bilgi kaynağı sağlamıştır (Güney, 2011: Rhoads, 
2012:).  Kay Redfield Jamison (1993)’ın “Ateş ile 
Temas Halinde Olmak: Manik-Depresif Hastalık 
ve Sanatsal Mizaç (In Touched with Fire: Manic-
Depressive Illness and the Artistic Temperament) 
isimli kitabında, birtakım sanatçıları ölümlerinden 
sonra tanılamaya ilişkin değerlendirmiş ve bu 
konudaki düşüncelerini yazıya dökmüştür. 

Birçok ünlü tarihsel figür, yaratıcı yetenek açı-
sından üstün bir yetenekle donatılmıştır. Elde 
edilen bu üstün yetenek, zaman zaman bipolar 
bozukluk tarafından da etkilenmiş bir yapıyı 
sergileyebilmektedir. Ludwig van Beethoven, 
Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Isaac Newton, 
Judy Garland ve Robert Schumann gibi önemli 
kişiliklerin yaşamları, birçok araştırmacı tara-
fından incelenmiştir. Genelde; bu araştırmaların 
yapılmasındaki temel hedef, bu kişilerin sahip 
olduğu veya sahip olduğuna inanılan/düşünülen 
duygu-durum bozukluğuna ilişkin belirtileri 
keşfetmek veya kanıtlarını bulabilme yönünde 
olmuştur (Goodnick, 1998:). 

James Joyce, birçok şizotipal özellikleri olmasının 
yanında şizofreni olan bir kızı da bulunmaktaydı. 
Albert Einstein, biraz şizotipal ve eksantrik özel-
likleri olmasının yanında şizofreni hastası olan 
bir oğlu vardı. Bertrand Russell, yakın ailesinde 
birçok şizofreni veya psikoz hastası vardı: Halası, 
amcası, oğlu ve büyük kızı. Winston Churchill, 
Vincent van Gogh ve Edgar Allan Poeare’in bi-
polar bozukluğa sahip oldukları düşünülmektedir 
(Goodnick, 1998: Andreasen, 2010:). 

Joanne Greenberg’in Türkçeye “sana gül bahçe-
si vadetmedim (I Never Promised You a Rose 
Garden)”  adlı ile uyarlanan romanı, yazarın 
gençlik yıllarına yönelik, kestane küçük evinde 

(Chestnut Lodge) Dr Frieda Fromm-Reichmann ile 
gerçekleştirdiği bir otobiyografik hesaplaşmasını 
yansıtmaktadır. 1981 yılında kendini tanımlamaya 
yönelik ifadelerde bulunduğu bu kitapta, iki psiki-
yatrist Greenberg’i incelendiğinde onun şizofren 
olmadığı ancak; aşırı depresyon ve somatizasyon 
bozukluğu olduğunu belirtmelerine rağmen Joanne 
Greenberg’e, şizofreni tanısı konulmuştu (Sobel, 
1981).  Joanne Greenberg’de görüldüğü gibi; 
hikaye/roman yapılarındaki süreğen bir anlatı, 
kahramanın ruhsal hastalığı ve onun sanatsal 
yeteneği arasındaki farkı ortaya koyabilmektedir. 
Greenberg’in yaratıcı becerileri onun sahip olduğu 
olumsuz duruma rağmen geliştiğinden, kararlı bir 
kişilik yapısı sergilemektedir  (Sherman, 2009:).

Genel bir kanı olarak; zihinsel bir rahatsızlığa sahip 
sanatçıların yapmış oldukları resimlere zihinsel 
rahatsızlıklarını aktardıkları inanışı hakimdir. Ör-
neğin; (1) Van Gogh’un mavi dönemi “depresyon” 
ve pembe dönemi “bipolar bozukluğun manik 
aşaması”nı; (2) Lous Wain’in  kedi resimleri “tam 
tutarsızlığın sürece bağlı kötüleşmesi, şizofreniye 
paralel bir durum”u yansıttığı düşünülmektedir 
(Rao ve Keshavan, 2006:). 

Vincent Van Gogh, 1888 yılında kardeşi Theo’ya 
yazdığı bir mektupta: “Bana ne olduğunu tam 
anlamı ile tanımlayamıyorum. Şimdi ve daha 
sonrasında, hep, korkunç bir kaygı yaşıyorum. 
Açıkçası nedensiz bir şey.  Diğer taraftan; kafamda 
bir boşluk ve yorgunluk hissi yaşıyorum… bu 
aralar, melankoli ve iğrenç pişmanlık ataklarım 
var” diye yazmıştı. Van Gogh, dahilikle delilik 
arasında gidip geldiğini fark edebiliyordu. Ancak; 
bunun ne olduğunu; neden böyle düşündüğünün, 
neden böyle davrandığının mantıklı bir izahını 
bulamıyordu (Adams, 2014:).



20

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:30 K:29

www.mtddergisi.com

Kedi formu konusunda uzmanlaşmış, muhteme-
len bilinen en ünlü sanatçısı Louis Wain (1860-
1939)’dır. Louis Wain, kedilerin antropomorfik 
temsillerinin oluşturulmasında,  üretkenlik gös-
teren istisnai bir sanatçı olmuştur. Louis Wain’in, 
sonbahar dönemi olarak bilinen yılları,  şizofreni 
(psişik ve gerçek arasındaki olağan ayrımların 
yapılamadığı, çok kötü bir karmaşık bozukluk) 
rahatsızlığının neden olduğu ıstırapla geçmiştir. 
Rahatsızlıktan dolayı ortaya çıkan yanılsamaların 
yanı sıra sevdiklerine (yakın tanıdıklarına) karşı 
güvensizlik ve düşmanlık da bu dönemde Wain’in 
hayatını karakterize edebilmiştir. Bir kısım psiko-
loglar, Wain’in çalışmaları üzerinde bazı analiz 
çalışmaları yaparak incelemede bulunmuşlardır. 
Bu doğrultuda; araştırmayı gerçekleştiren psiko-
loglar, Wain’in hastalığının ilerlemesinin onun 
resimlerindeki artan soyutlama açılımının birer 
resmi tanığı olabileceği iddiasını gündeme getir-
mişlerdir (Dale, 1991; Vitz ve Kamorina, 2014).

Edvard Munch (1863), hayatının büyük bir 
kısmını hasta olmaktan korkarak geçirmişti. 
Munch, hayata başladığı ilk yıllardan itibaren en 
yakınlarının kayıplarına (5 yaşında annesini, 14 
yaşında kız kardeşi Sophie’yi ve ardından erkek 
kardeşi ) tanık olmuştu. İskandinavya için o yıllar 
tüberkülozun kol gezdiği ve yüzlerce yaşama mal 
olduğu yıllardı. Bu dönemde yaşamak, Munch’un 
psikolojisini etkilediği gibi resimlerindeki görselliği 
de etkilemişti. “Hasta Çocuk” (the Sick Child), 
“Hasta Odasında Ölüm” (Death in the Sickroom) 
gibi çalışmaları, günümüzde psikiyatristler tarafın-
dan incelenmekte ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. 
Munch’un yaşamı boyunca yaşadığı dönemin 
acılarına tanık olması, hastalıkla mücadele eden 
yakın akrabalarının kaderine ortak olması, ister 
istemez onda birtakım etkiler bırakmıştır. Antro-

fobi (insanlardan ve toplumdan korkma),  şiddetli 
anksiyete atakları, aşırı içki ve buna bağlı gelişen 
halüsinasyon ve hiper paranoyak hareketler, 
sonunda onun hastaneye yatmasına neden olan 
temel etmenler olmuştur (Beller, 2006:). 

Edvard Munch “Çığlık (the Scream)” isimli 
tablosunu şu sözlerle ifade etmişti: “Güneş 
batmaya başladı - birden gökyüzü kan rengine 
döndü, Anksiyete ile titreyerek orada durdum 
ve dosdoğru geçen sonsuz bir çığlık hissettim. 
Hastalığımda olduğu gibi; yaşam korkum, benim 
için gereklidir. Onlar benden farksız değildir, 
onların imhası benim sanatımı da yok edecektir” 
(Rothenberg, 1999: 123; Adams, 2014:).

Fransız-Rus ressam Nicolas de Stael (1914-1955), 
1950’li yıllarda son derece etkili bir şekilde yük-
selmiş ve kendi kuşağının önde gelen isimlerinden 
biri haline gelmişti. Orijinal bir şekilde Nicolas 
de Stael, klasik manzara resmini, son derece üst 
bir soyut form olarak yeniden oluşturdu. Onun 
daha sonraki sanat çıktıları gerçeklikten hareket 
eden bir ruhu taşısa da; daha geleneksel Fransız 
görüntüleri üzerinde durduğu görülmektedir. 
Depresyon konusunda sıkıntı yaşamış de Stael, 
Güney Fransa’da Antibes’de huzur bulmaya 
çalışmıştı. Nicolas de Stael, bir sanat eleştirmeni 
ile olan başarısız bir sanat görüşmesinin ardından, 
yeteri kadar bir yaşam yaşadığına karar vermiş ve 
onbirinci kattaki dairesinden beton zemin üzerine 
atlayarak yaşamına son vermişti (Weber, 2003: 
Wollheim, 2003:).

Victoria dönemi İngiliz sanatçı Richard Dadd 
(1817-1886), doğu (oriental) ve doğaüstü sahnelerin 
son derece detay yüklü tasvirleri ile ünlenmiştir. 
Richard Dadd’in ilk kaydedilen psikotik atağı 
Nil Nehri üzerinde bir teknede iken gelmişti; 
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çılgınca etrafında saldırmaya başlamış ve eski 
Mısır tanrısı Osiris tarafından zihinsel olarak 
rehin alınmış olduğuna inanılmıştı. İngiltere’ye 
döndükten sonra, babasının şeytan olduğuna 
inanmaya başlamış, ebeveyinlerini bıçaklayarak 
öldürmeye çalışmış, Fransa’ya kaçmış ve orada 
da bir turisti öldürmeye teşebbüs etmişti. Bu 
olaylar zincirinin ardından Dadd, bilinen birçok 
ünlü başyapıtını oluşturduğu bir psikiyatri has-
tanesine (ünlü “Bedlam”) yatırılmıştı. Dadd’in 
büyük bir olasılıkla genetik olarak yatkınlıkla 
birlikte, paranoid şizofreni rahatsızlığı olduğu 
düşünülmektedir (Boyce, 2011: Heok, 2012:).

Sistine Şapelin boyanmış tavanı, dünyanın en değerli 
sanat eserlerinden birinin yaratıcısı, Michelangelo 
(1475-1564) sanat tarihinin tartışmasız temsili 
figürü. Ancak, bazı yorumcu araştırmacılar, Sistine 
Şapelin boyanmış tavanında Michelangelo’nun 
ciddi ruhsal hastalık belirtilerini yansıttığını ve 
bunun açık bir şekilde tespit edilebildiğinden 
bahsetmektedirler (Schlesinger, 2009:). Califor-
nia Üniversitesi’nden bu konuda uzman olan Dr 
Paul Wolf, melankolinin altında yatan; depresif 
bir eğilimi, bipolar bozukluğun belirtilerini, bazı 
çalışmaların yansıttığından bahsetmektedir. Büyük 
sanatçı hakkında diğer spekülatif anlayışlar ve 
ruh hali, o dönemde yaşamış diğer sanatçıların 
resimlerinden de anlaşılabilmektedir. Örneğin: 
Raphael tarafından yapılan bir freskoda (duvar 
resminde), Michelangelo, gut hastalığından dolayı 
delik deşik şekilde tasvir edilmiştir (Drigotas 
vd., 1999:).

Mark Rothko’nun (1903-1970) çalışmaları, New 
York’un soyutlamacı sahnesi için büyük önem 
taşımaktadır. Eserlerinde, çok kapsamlı klasik 
Yunan anlatılarını ve Friedrich Nietzsche’nin 

felsefesini içeren etkiler görülebilmektedir. 
Ayrıca;  Mark Rothko, çalışmalarının ön cep-
helerinde iblislerin paylaşımı sergilemekte ve 
hayatının erken dönemlerinde yaşadığı uzun 
depresyonun dönemlerinin ıstırabını da yansıta-
bilmektedir. Hastalıklı ve sağlıklı olma durumu 
arasında Mark Rothko, sonunda öyle bir noktaya 
ulaşmıştı ki ölüm iradeye baskın hale gelmişti. 
Mark Rothko’nun intiharı kaynaklara şu şekilde 
aktarılmıştır: “Arakasında hiç bir açıklama bırak-
madan, kendi cesedini bulmak için dünyayı terk 
etti, uzun iç altlıklar ve çorap giymiş bir halde, 
kanlı derin havuzda, bir ustura ile sağ kolunun 
arteri kesilmiş ve bunun sonucunda yaşamını 
yitirmişti (Rhoads, 2012: 53).

Vincent van Gogh’un iyi bir arkadaşı olan Paul 
Gaugin (1848-1903), aynı zamanda resim, hey-
kel, seramik, baskı ve diğer sanat alanlarında 
çalışması sayesinde, başlı başına son derece etkili 
bir sanatçı olmuştur. Fransız post-empresyonist 
hareketinin yapılanmasında, Sembolizmin ve 
Synthetist ve Cloisonnist stillerinin gelişiminde 
rol oynamıştır.  Ancak; Fransız sanatçı, hayatının 
bir noktasında birden bire intihar girişiminde 
bulunmuştu. Gaugin’in yaşamı süresince, narsis 
kişilik bozukluğu ve depresyonun zayıflatıcı şid-
detli nöbetlerinden ıstırap çektiği bilinmektedir 
(Mather, 2007; Newman ve Bloom, 2011:). 

Georgia O’Keeffe (1887-1986), Sanat kuruluşları-
nın, kadın sanatçıları tanıması için mücadele eden 
öncülerinden biri olmuştur. Georgia O’Keeffe, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde en ünlü sanat-
çılarından biri haline gelmiştir. Onun çalışmaları, 
98 yıllık yaşamı boyunca ve ölümünden sonra da 
bu önemini korumuştur. Georgia O’Keeffe, 1986 
yılında yaşamını yitirdi. Ancak, tartışmasız onun 



22

ULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Yaz Dönemi

May / June /July /August 2014Issue:02Volume:01Summer Term
ID:30 K:29

www.mtddergisi.com

ölümü, uzunca bir süre en anılacak olay olarak 
görüldü. 1932 yılında, Şehir Radyosu Müzik 
Salonunda O’Keeffe, oldukça yoğun bir sinir 
krizi geçirmişti. Bu olay, onun hastanede bir süre 
yatmasından hemen sonra gerçekleşmişti. İki yıl 
boyunca O’Keeffe, resim yapamamıştı. O’Keeffe, 
hayatını, sanat yaratma aşkını alevlendirmeye 
harcamış önemli bir isimdi (Jamison, 1995: 
Messinger, 2014:).

Francisco José de Goya Lucientes (1746-1828), 
ona tam adını vermek için büyük İspanyol sana-
tının kavşağında durmuş, eski ustalar arasındaki 
sınırın her iki tarafını desteklemiş ve İspanyol 
resim ve baskı resminin modern çağını başlatmıştı. 
Onun romantik resimlerinde Bacon, Picasso ve 
Manet’i sevdiği ve ilham aldığı sezinlenmektedir. 
Resimlerine bakan izleyicilerin, tutkulu istikrar-
sızlık içerisinde resimlerinde yalnızlığı,  korku 
ve yabancılaşmayı betimleyebilmesini görmeleri, 
hala sanatçının kendi ruh haline bir ağ geçidi ile 
bağlanılmasına olanak vermektedir. Goya, fiziksel 
ve psikolojik zihinsel rahatsızlıktan dolayı ıstırap 
yaşamıştır. Goya’nın bizzat kendisi işitme kaybı, 
denge kaybı, ilerici sağırlık ve eşzamanlı kulak 
çınlaması gibi rahatsızlıklarının olduğunu ifade 
etmekteydi. Tam anlamı ile hiçbir zaman temel 
nedeni bilinemeyecek olsa da mevcut bulgular, 
Meniere hastalığından dolayı paranoyak demansın 
olabileceğini göstermektedir (Felisati ve Sperati, 
2010). 

SONUÇ

Birçok bilim adamı ve araştırmacı, uzun zamandır 
mani, depresyon ve yaratıcı çıktı (eser/iş) arasın-
daki kesin bir bağlantının olup olmadığını somut 
verilerle belgeleyebilmek için birçok araştırma 
yapmışlardır. Psikiyatrik temelli hastalıkların, 

birtakım yaratıcı üstünlüklerin oluşmasını tetikle-
yip tetiklemediğini bu araştırmalarla irdelenmeye 
çalışılmıştır. 

Sonuç itibarı ile psikolojik temelli bir takım 
zihinsel rahatsızlıkların, yaratıcılık unsuru ile 
birebir bağının olduğu ve bu mevcut bağın meslek 
alanı sanat olan kişilerin/sanatçıların, eserlerinin 
olumlu anlamda nitelik kazanmasına doğrudan 
etki ettiği söylenebilir. Bununla birlikte; meslek 
alanı sanat olan kişilerin/sanatçıların, kendi yaratıcı 
çıktılarını (eser/iş) oluşturdukları sanat alanlarına 
(yazar, şair, müzisyen, ressam, heykeltıraş, …vb.) 
göre; psikolojik temelli zihinsel rahatsızlıklarda 
farklılık gösterdikleri dile getirilebilir. Ayrıca; ki-
şinin sanatçıya ait kişilik yapısına sahip olmasının 
[duygusal zeka yapısına sahip olmak, özdeşleyim 
yapabilmek (empati kurabilme), duyarlılık göste-
rebilmek ve detaycı kişilik özelliklerini taşımak, 
… vb.] ve bu durumun, rahatsızlığın bulgusal 
özellikleriyle bire bir örtüşmesinin;  sıra dışı 
olarak değerlendirilen yaratıcı unsurların ortaya 
çıkmasına sebebiyet verdiği de söylenebilir. Bu-
nunla birlikte; güç çevresel faktörlerin ve zorlu 
yaşantıların da sanatçı kişiliği ve rahatsızlığın 
bulgusal özelliklerine etki etmenin yanında; sıra 
dışı yaratıcı unsurların ortaya çıkmasına da katkı 
sağladığı dile getirilebilir. 

Ayrıca; meslek alanı sanat olan herkesin, psikolojik 
temelli zihinsel rahatsızlığı olan istisnai kişilerin/
sanatçıların sahip olduğu istisnai yaratıcılık olgu-
suna sahip olamayacağına da dikkat çekilebilir. 
Bununla birlikte; istisnai bu tür durumların normal 
olarak değerlendirilemeyeceği, bunun anormal 
bir durumu yansıtan özelliklerin olabileceğine 
de vurgu yapılabilir.
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