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Yarat›c› S›n›f ekonominin
büyüme gücünün çekirde¤i
ABD’li sosyal siyaset uzman› Prof. Richard Florida, Yarat›c› S›n›f’›n Yükselifli isimli
kitab›yla ekonomik anlamda öne ç›kan “Yarat›c› S›n›f”› tan›mlam›flt›. Yarat›c› S›n›f,
yeteneklerini al›p geldi¤i hoflgörülü flehir ve bölgelerde inovasyonun ve teknolojinin
geliflmesini sa¤l›yor. Yani bu onlar›n bulundu¤u yerde üç unsur bir araya geliyor:
Teknoloji, yetenek ve hoflgörü.

Yarat›c› S›n›f’›n Yükselifli
(The Rise of the Creative
Class) isimli kitab›n yazar› Amerikal› sosyal siyaset
uzman› Prof. Richard Florida hem baflar›l› bir akademisyen, hem de önemli
bir düflünür. Kanada’n›n
ünlü gazetesi “Globe and
Mail”de yaz›lar yazan Florida’n›n makaleleri, Atlantic Monthly, New York Times, Wall Street Journal, Harvard Business Review, Boston Globe Financial Times
gibi büyük
yay›nlarda da
yay›nlan›yor.
Toronto
Üniversitesi Rotman
‹flletme Okulu’nda ö¤retim
görevlisi olan Florida, ayn› üniversitenin Martin Prosperity
isimli enstitüsünün de direktörü. Carnegie Mellon
Üniversitesi’nde profesörlü¤ü alan düflünür, Harvard, MIT gibi üniversitelerde de zaman zaman
dersler veriyor. Florida
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2002’de yay›nlad›¤› “Yarat›c›
S›n›f’›n Yükselifli” adl› kitab›nda 3T (Technology, Talent,
Tolerance: Teknoloji, Yetenek, Hoflgörü) yaklafl›m›n›
ortaya koydu. Bu yaklafl›ma
göre teknolojik ve ekonomik
geliflme için teknoloji, yetenek ve hoflgörünün bir araya
gelmesi gerekiyor. Bu üç unsurdan ikisi olan yetenek ve
teknoloji, hoflgörünün oldu¤u
bölgelerde birikiyor. Ard›ndan da bölge kalk›nmaya
bafll›yor.
2005’te yay›nlad›¤› Yarat›c›
S›n›f’›n Kaç›fl› (The Flight of
the Creative Class) adl› ikinci
kitab›nda da bu 3 unsurun
uyumunun bozulmamas› gerekti¤inden, aksi taktirde ortaya ç›kacak sorunlar›n bölgeyi olumsuz yönde etkileyece¤inden bahsediyor. Florida’n›n son kitab› Senin fiehrin Kim? (Who's Your City?)
isimli kitab› daha önceki düflüncelerini tamaml›yor ve
üzerine yeni düflünceler infla
ediyor.
Yarat›c› S›n›f’›n de¤erleri
çok farkl›
Florida’n›n bir toplumun teknolojik geliflmesine üzerine
ortaya att›¤› neden sonuç

iliflkileri hem ABD’de hem de
Avrupa’da çok ses getirdi.
Ona göre yeniça¤da yükselen
bir s›n›f var: Yarat›c› S›n›f.
Bu s›n›f, bilgi birikimini,
zekas›n› ve yarat›c›l›¤›n› kullanarak toplumsal geliflime
yön veriyor. O nedenle de
asl›nda ekonomi için en de¤erli s›n›f› oluflturuyor. Bu
s›n›f ülkelerden, ›rklardan ve
bölgelerden ba¤›ms›z. Yeni
ça¤da istedikleri gibi ülke de¤ifltirebiliyorlar.

yer planlar› oldukça farkl›.
Tüketim al›flkanl›klar› da ince
zevkler üzerine kurulu olan
bu s›n›f›n, sosyal ve ekonomik hayatta yeni trendler
oluflturma gibi bir gücü de
var. Yarat›c› S›n›f’›n kendi
aras›nda ortak bir dili var ancak toplumun geri kalan›ndan farkl› olduklar› için bazen toplumlar taraf›ndan d›flland›klar› ya da hofl görülmedikleri durumlar oluyor. Çünkü bu insanlar için aile, evli-

için birer çekim merkezi. Bunun nedeni bu flehirde hayat›n daha canl› olmas›, sanat
hayat›n›n, e¤lence hayat›n›n
sürekli yenilikler sunmas›.
Ayr›ca sosyal hizmetlerin, flehir düzenin iyi olmas›, hemen
her konuda Yarat›c› S›n›f’›
tatmin edecek seçenekler
sunmas› da bu flehirlerin Yarat›c› S›n›f taraf›ndan tercih
edilmesine yol aç›yor. Bu nedenle Yarat›c› S›n›f’› kendine
çekerek geliflmek isteyen ül-

Toplumsal de¤iflmeye öncülük edenler bu s›n›f›n içinde
akademisyenler, sanatç›lar,
müzisyenler, edebiyatç›lar,
bilim adamlar›, doktorlar gibi
de¤iflik meslek gruplar›ndan
insanlar bulunuyor. Florida’ya göre ABD’de iflgücünün
yüzde 30’unu bu s›n›f oluflturuyor ve say›lar› nedeyse 40
milyonu buluyor. Türkiye’de
ise bu say›n›n 400 bin civar›nda oldu¤unu tahmin ediliyor. Yarat›c› S›n›f’› di¤er insanlardan ay›ran tek özellikleri yapt›klar› ifller de¤il. Bu
insanlar›n yaflam biçimi, evlili¤e bak›fllar›, de¤erleri, kari-

lik, din gibi kurumlar genellikle çok önemli olmuyor. Ço¤unlukla bulunduklar flehir
ve bölgeleri de kendi yaflam
tarzlar›na uygun olarak de¤ifltirmeye bafll›yorlar.

ke, bölge ve flehirlerin bu s›n›f› tatmin edecek olanaklar
ortaya koymas› gerekti¤inin
alt›n› çiziyor.

Florida “Senin fiehrin Kim?”
isimli son kitab› ile Yarat›c›
S›n›f’›n zevklerine ve beklentilerine göre flehir seçti¤ini, dolay›s›yla sahip olduklar› birikimi buralarda kulland›klar›n› söylüyor. New York, Londra, Tokyo, Paris, Chicago,
Los Angeles, Frankfurt, Hong
Kong, Milano ve Singapur gibi flehirler Yarat›c› S›n›flar

Richard Florida ile 3T formülünü, Yarat›c› S›n›f’› ve son
kitab›n› konufltuk. Florida,
Türkiye’nin küresel rekabette
ayakta kalmak için kendini
gelifltirmesi gerekti¤i gerçe¤ini bir kez daha hat›rlat›yor ve
Yarat›c› S›n›f’› çekmenin art›k
ekonomik bir savafla dönüfltü¤üne dikkat çekiyor. Ona
göre yani ça¤da ekonomik
anlamda yap›lmas› gereken
en büyük uygulama yarat›c›
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ve yetenekli insanlar›n potansiyelini en iyi flekilde kullanmaya çal›flmak, o insanlar›
bölgeye çekmek ve bu bölgelerde kalmalar›n› sa¤lamak.
Florida’ya göre ABD’nin dünyan›n bir numaral› ekonomik
gücü olmas›n›n arkas›nda y›llarca kucak açt›¤› de¤iflik
milletlerden göçmenler ve bu
göçmenlere sa¤lad›¤› hoflgörülü ortam var. Florida “ABD
bu göçmenlere eskisi kadar
hoflgörü göstermezse, ekonomik anlamda geri gitmesi an
meselesi” diyor.
Yarat›c› S›n›f nedir, k›saca
aç›klar m›s›n›z?
Yarat›c› S›n›f’›n Yükselifli kitab›mda bu konuyu ele alm›flt›m. Kitap Yarat›c› S›n›f’›
çekmek ve elinde tutmak için
belirli bir çerçeve çizmeyi
amaçl›yordu. Bu çal›flmada
çal›flanlar› iki gruba ay›rd›k.
Bu grubun birincisi “Yarat›c›
Profesyoneller”. Bu profesyoneller, klasik bilgi temelli çal›flanlar. Örne¤in sa¤l›k sektöründe, finans sektöründe,
hukuk ve e¤itim sektöründe
çal›flanlar bu s›n›fa girerler.
‹kinci grup ise süper “Yarat›c›
S›n›f”. Bu çal›flanlar bilim in14

sanlar›n›, mühendisleri, inovatörleri, araflt›rmac›lar› kapsad›¤› gibi sanatç›lar›, yazarlar› ve müzisyenleri de kaps›yor. “Yarat›c› S›n›f” gelece¤in
ekonomisinin büyüme gücünün çekirde¤ini oluflturuyor.
Dünya çap›nda 150 milyondan fazla yarat›c› insan tipi
var.
Rekabetçilik için hoflgörü
Teknoloji, yetenek ve hoflgörü kavramlar›n›n ekonomik önemli vurguluyorsunuz, bu kavramlar› biraz
aç›klayabilir misiniz?
“Yarat›c› S›n›f’›n Yükselifli”
isimli kitab›m, bu 3 kavram›,
toplumlar›n küresel ekonomi
içinde büyüyebilmeleri için
bütüncül bir strateji içinde
anlat›yor. Bu kavramlar› s›ras›yla flöyle aç›klayabilirim.
Yetenek: Etkin ekonomik
stratejilerinin arkas›ndaki itici güç yetenekli insanlard›r.
fiu anda hiç olmad›¤› kadar
mobil bir hayat yafl›yoruz. ‹nsanlar, özellikle yarat›c› insanlar tüm ülkelerde rahatça
dolafl›yor. Yarat›c›l›¤›n çok
önemli oldu¤u bir ça¤da bir
toplumun belli niteliklere sa-

hip olmas› ve bu niteliklerini
devam ettirmesi, bu yetenekli
insanlar› kendine çekmesiyle
ilgili. Küresel ekonomi çok rekabetçi bir duruma geldi.
Türkiye de rekabetçi olmak
istiyorsa, rakibi di¤er ülkeler
gibi, en yetenekli insanlar›
elinde tutmaya ve onlara gereken e¤itimi, f›rsatlar› vermeye çal›flmal›. ‹kinci kavram
teknoloji: Teknoloji ve inovasyon da ekonomik büyümenin
iki kritik tamamlay›c›s›d›r.
Baflar›l› olmak için, toplumlar›n ve kurulufllar›n araflt›rma
sonuçlar›n›, fikirleri, inovasyonlar›, pazarlanabilir ürünleri transfer edebilmeleri gerekir. Bunlarda faydalanmak
için her toplumun kendi yol
ve yöntemleri olmal›. Bence
Türk üniversiteleri teknoloji
transferi ve yarat›c›l›k için
gereken altyap›y› sa¤layacak
kadar iyi üniversiteler. Üçüncü önemli kavram da hoflgörü: Ekonomik refah seviyesi
kültüre, giriflimcili¤e, sivil,
bilimsel ve sanatsal yarat›c›l›¤a ba¤l›. Yetenekli ve yarat›c›
çal›flanlar, birlikte çal›flmak
için farkl› insanlar ar›yorlar.
Bulunduklar› ortamlar›n yeni
fikirlere aç›k kurumlara ve

insanlara sahip olmas›n› bekliyorlar. Yarat›c› ça¤da bir yer
edinmek isteyen Türkiye,
ekonomik büyüme ve toplumsal geliflim için küresel teknolojiyi ve yetenekleri kendine çekebilmeli. Bunun için de
kendine has yöntemlerini gelifltirmeli. Yarat›c› yetenek ›rk›, etnik kimli¤i, cinsi, görünüflü, seksi tercihleri tamamen inkar ediyor. Hoflgörü
ise tüm bunlar›n sosyal kabulüne dayan›yor, bütün
farkl›klar› içine al›yor. Örne¤in gay’lere ve lezbiyenlere
toplum olarak aç›k olmak,
yarat›c› sermaye seviyesi aç›s›ndan olumlu bir gösterge.
ABD’nin teknolojik aç›dan
geliflmifl bir ülke olmas› ile
hoflgörülü bir topluma sahip olmas› aras›nda nas›l
bir iliflki var?
De¤iflik ülkelerin, 1920’li,
30’lu ve 40’l› y›llarda istemedi¤i insanlar› kendi bünyesine alma konusunda ABD’nin
gösterdi¤i gönüllülük, ABD’yi
büyük yapan en mühim özelli¤i. Bu zamanlar boyunca,
Enrico Fermi’den Albert Einstein’a kadar pek çok parlak
ve birikimli bilim insan›n› biz
kucaklad›k. Asl›nda uzun zamand›r dünyan›n geri kalan›na karfl› bu kadar hoflgörülü
mesajlar vermiyoruz. E¤er

ABD, göçmenleri, genç insanlar›, gay’leri ve lezbiyenleri
daha az kucaklay›c› bir tav›r
içine girerse yarat›c› devlerin
aras›ndaki yerini görünür bir
flekilde kay›p edecektir. Göçmenler olmadan yüksek teknolojiye dayal› bir ekonomi
oluflturmak mümkün de¤il.
fiehir mutluluk seviyemizi
belirliyor
Yarat›c› insanlar, yaflayacaklar› flehirleri kendileri
seçiyor, buna göre hangi
özellikler onlar için daha
çekici?
Küresel düzeyde yarat›c› yetenekleri çekmek için bir rekabet yaflan›yor. Bu rekabette
flehirlerin en çok yaflam kaliteleri ön plana ç›k›yor. Yarat›c› çal›flanlar› ve tecrübeli
araflt›rmac›lar› çekmek isteyen toplumlar ve bölgeler,
kendilerine çeki düzen vermek zorundalar. Bu flehir ve
bölgelerin pek çok özelli¤i olmas› gerekiyor. Örne¤in, ekonominin canl› olmas›, restoranlar›n iyi olmas›, e¤lence ve
sanat yaflam›n›n h›zl› olmas›,
komflular›n güvenli olmas›,
iyi e¤itim imkanlar› bir flehri
çekici k›lan unsurlar. Ayr›ca
ulafl›m›n iyi olmas›, mimarisinin çekici olmas› da önemli.
Önceki dönemlerden farkl›

olarak, Yarat›c› S›n›flar art›k
kalacaklar› yerleri yaflam
standartlar›na göre seçiyorlar. Bu insanlar standart ihtiyaçlara bakm›yorlar. Onlar
için iyi yaflamak, hobilerini
gerçeklefltirmek, zevklerine
uygun her türlü ihtiyac›
an›nda ellerinin alt›nda bulabilmek önemli. Yani, yarat›c›
bireyleri çekmek isteyen bölgelerin, kendilerini yeniden
düzenlemeleri flart.
“Senin fiehrin Kim?” isimli
kitab›n›zdan biraz bahseder
misiniz?
Bu kitapta, çekici bir dünya
yaratmak ve küresel ekonomide önemli bir yer edinmek
isteyenler için örnekler ortaya koydum ve yaflan›lan flehrin önemine de¤inmeye çal›flt›m. Art›k yaflad›¤›m›z flehirler kendimiz seçebiliyoruz.
Bu seçimi ise flehrin özelliklerine göre yap›yoruz. Yaflad›¤›m›z flehir, yapt›¤›m›z iflimiz
ve kariyerimiz üzerinde büyük bir etki yap›yor. Bulundu¤umuz flehir bize sosyal
bir network sa¤l›yor. Bu network de yaflam biçimimizi flekillendiriyor. Asl›nda sa¤l›¤›m›za da büyük etkisi var flehirlerin. Hatta yaflamdan ald›¤›m›z zevk ve mutlulu¤un
seviyesi de flehirlere göre de¤ifliyor.

• ABD, göçmenleri, genç insanlar›, gay’leri ve lezbiyenleri daha az kucaklay›c› bir tav›r içine girerse yarat›c› devlerin aras›ndaki yerini görünür bir flekilde kay›p edecektir.
• “Yarat›c› S›n›f” gelece¤in ekonomisinin büyüme gücünün çekirde¤ini oluflturuyor. Dünya çap›nda 150 milyondan fazla yarat›c› insan tipi var.
• De¤iflik ülkelerin, 1920’li, 30’lu ve 40’l› y›llarda istemedi¤i insanlar› kendi bünyesine alma konusunda ABD’nin
gösterdi¤i gönüllülük, ABD’yi büyük yapan en mühim özelli¤i.
• Küresel düzeyde yarat›c› yetenekleri çekmek için bir rekabet yaflan›yor. Bu rekabette flehirlerin en çok yaflam
kaliteleri ön plana ç›k›yor. Yarat›c› çal›flanlar› ve tecrübeli araflt›rmac›lar› çekmek isteyen toplumlar ve bölgeler,
kendilerine çeki düzen vermek zorundalar.
• Ekonominin canl› olmas›, restoranlar›n iyi olmas›, e¤lence ve sanat yaflam›n›n h›zl› olmas›, komflular›n güvenli
olmas›, iyi e¤itim imkanlar› bir flehri çekici k›lan unsurlar.
• Yaflad›¤›m›z flehir, yapt›¤›m›z iflimiz ve kariyerimiz üzerinde büyük bir etki yap›yor. Bulundu¤umuz flehir bize
sosyal bir network sa¤l›yor.
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