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ÖNSÖZ 

Bu kitap ya ad� �m�z Dünya ve Türkiye üzerinde dü ünmek 
isteyen okuyucular için yaz�lm� t�r. Dikkatli okuyucu sat�r arala-
r�n� da okuyaca � için ya ayamad� �m�z dünyalar�n da varl� �n� 
hissedecektir. Ve belki de insanl� �n içinde bulundu u ya am 
ko ullar�n� sorgulayarak daha insanca bir dünya aray� �na kat�la-
cakt�r. Bir dü ünür “Önemli olan çözümü de il, bilmeceyi kav-
ramakt�r,” der. Buna göre insan olmak yan�ts�z bile olsa ya am�n 
anlam� üzerinde dü ünmek ve bu konuda cesaretle soru sormak 
demektir. Üstelik hiçbir bak�  aç�s�n�n ya da ideolojik reçetenin o 
çok bilinen kurtar�c� çözümlerine s� �nmadan. 

Bütün bunlar�n oldukça kapsaml� ve iddial� amaçlar oldu u 
söylenebilir. Ayr�ca insano lunun, ço unlu un kulland� � ve o 
hep ayn� yöne giden tek do ru yol al� kanl� �ndan vazgeçmeyece-
i de söylenebilir. Ama insanl� �n özünde her zaman daha güzel 

bir dünya özleminin bulundu una inanmak da gerekir. Gerçekte 
insanl� �n daha mutlu bir gelece e ula mas� yönündeki umutla-
r�m�z�n kayna � da hepimizin yüre inde çiçeklenmeye haz�r bek-
leyen bu sevgi tohumlar�d�r. Bu kitap i te böyle bir sevdan�n 
ürünüdür. 

Be  bölümden olu an bu kitab�n her bölümünde insan do a-
s� farkl� yönleriyle irdelenmektedir. Bu anlamda bir bak�ma, her 
bölüm kendi içinde ba �ms�z bir anlat�m biçimine, kurguya ve 
içeri e sahiptir. Ba ka bir anlat�mla, her bölüm insan do as�n�n 
ve evrensel kültürün farkl� bak�  aç�lar�yla çekilmi  foto raflar�n-
dan olu maktad�r. 

Bu bölümlerden birincisinde, dü  ile gerçek aras�nda gezi-
nen insano lu ve onun alçal�  ve yükseli lerle dolu dünyas� anla-
t�lmaktad�r. kinci bölümde, içinde ya ad� �m�z uygarl� �n nas�l 
bir teknoloji fa izmine dönü tü ü, üçüncü bölümde ise örgütsel 
ya am�n ku atmas� alt�ndaki insanlar�n öyküsü anlat�lmaktad�r. 
Dördüncü bölüm, daha çok sosyolojik ve psikolojik kavram ve 
dizgelerle temellendirilen ilk üç bölümü, felsefi aç�dan tamam-
lamak amac�yla yaz�lm� t�r. Buna göre insana ve ya ama ili kin 
iyimser ve kötümser bak�  aç�lar�yla, üretkenlik ve verimlilik 
kavramlar� aras�ndaki ili kiler sorgulanm� t�r. Bu ba lamda gün-
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deme gelen otokratik ve demokratik yönetim modellerinin dü-
ünsel temelleri irdelenmi tir. Be inci bölüm, bütün bu tart� ma-

lara bir anlamda � �k tutacak nitelikteki özgün bir makaleden 
olu maktad�r. 

Özetle her sat�r�nda ya ama ve insana ba l�l� �n örnekleriyle 
dolu olan bu kitap yürek diliyle ama bilimsel bir üslupla yaz�lm� -
t�r. Bu nedenle sadece sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilim ve 
edebiyata dü kün olan okuyucular için de il, di er okuyucular 
için de keyifli olabilir. Ya da Nietzsche’nin sözleriyle anlatmak 
gerekirse “bu kitap herkes için ve hiç kimse için yaz�lm� t�r.”  

Gelincik tarlalar�nda ko mak, ay � � �nda denize girmek ve 
da lar�n doruklar�ndan dipsiz kuyulara bakmak isteyenlere öne-
rilir... 

 
Aral�k 2011 

Ayhan AYDIN 
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Bu Kitab�n Yaz�lma Gerekçesi 
Bu kitap yönetim kavram� üzerine odaklanan ve gücünü sos-

yoloji, psikoloji, siyaset bilim, edebiyat ve felsefe gibi disiplinler 
üstü bir yakla �mdan alan yeni paradigman�n ürünüdür. Ba ka 
bir anlat�mla, i letmecili i yönetim sanan ve dolay�s�yla insan� 
yok sayan s�k�c� ve içi bo  söylemlere kar �l�k vermek için yaz�l-
m� t�r.  

Esasen özellikle e itim bilimleri ve yönetim alan�nda uzun 
bir süredir egemen olan tek disiplinli epistomolojik anlay� �n en 
dü ündürücü yan�, sosyal bilimlerle ve felsefeyle bütün ba lar�n� 
koparm�  olmas�d�r ki, bu türden bir yakla �mla bilimsel bilgi 
üretmek yumurtas�z omlet yapmaya benzer. Özetle insan� s�ra-
dan bir üretim girdisi gibi alg�layan ve kavramlar�n�n ço unu 
i letme disiplininden alan bu anlay� a göre, psikoloji, sosyoloji, 
siyaset bilim, felsefe ve edebiyat olmadan da bilim yap�labilir. 
Ancak çok gerekli oldu u zamanlarda bu disiplinlerden belki 
sadece kenar süsü olarak yararlan�labilir. Oysa insan�n beklenti-
leri, ac�lar�, de erleri, dü leri, kayg�lar�, umutlar�, inançlar�, tarih-
leri, iirleri, a klar�, amaçlar�, anlam aray� lar�, duygular�, dü ün-
celeri vard�r. Bütün bu insansal özellikler sosyolojinin, edebiya-
t�n, psikolojinin, felsefenin, antropolojinin çal� ma alanlar� ara-
s�ndad�r. Dolay�s�yla insana yabanc� kal�narak, bilgi üretmek 
kolayc�l� � uzun süreden beri toplumsal hayat�m�z� bir körler 
sa �rlar diyalo una dönü türmü tür. Böylece e itim sisteminin 
kalbi ve beyni tümüyle durmu ken bile, kendilerini doktor sanan-
lar, hastaya suni solunum yapmaya devam etmektedirler.  

Sözün özü bugün anlam�n anlam�n� sorgulayamayan ve de-
erleri yeniden de erlendiremeyen “felsefesiz” bir e itim anlay�-
�, ansiklopedik bilgileri aktarman�n ötesine geçemiyorsa, deniz 

bitmi tir! Bu kitap tek disiplinli, indirgemeci, renksiz, tek do ru 
yan�tl�, piyasac�, maddeci, dar ve derinliksiz bilim anlay� �n�n 
yoksullu una, çaresizli ine ve kurakl� �na dikkat çekmek için 
yaz�lm� t�r. Bilimsel geli menin ilk basama �nda kalan bu anlay�  
edebi bir metnin ayn� zamanda felsefi, psikolojik ve sosyolojik 
boyutlar içerdi ini, ayn� ekilde felsefi bir anlat�n�n içinde edebi, 
sosyal, psikolojik yönler oldu u gerçe inden de habersizdir. Do-
lay�s�yla bu yakla �mla a açlar ormandan ba �ms�z alg�lanmakta, 
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ba ka bir anlat�mla körlerin fil tan�mlamas�na göre bilimsel bilgi 
üretilmektedir. Ayn� ekilde uzun süredir ya ad� �m�z ayr�l�kç� 
terör olgusu gibi ciddi toplumsal sorunlar�n psikolojik, kültürel, 
siyasal vb. bile enlerini analiz etme, sonuç olarak çözüm üretme 
yetene inden yoksul olan bu anlay�  bugün üniversiter sisteme 
öylesine egemen olmu tur ki, üniversite kendi s�rça kö künde 
“benim o lum bina okur, döner döner yine okur” aymazl� �yla 
kendi ekseni üzerinde dönerken hayatla ve insanlarla bütün ba -
lar�n� koparmaktad�r. 

Gerçekte e itim sistemi “göz kendini göremezmi ” ilkesine 
göre çal� t� � halde kendinden ba ka her eyi düzeltmeyi amaçl�-
yor. Oysa belki de “e itim art” sözü en çok e itimcilerin e itimi 
için geçerlidir ve bu anlay�  öylesine kapsaml� ve güçlü bir duru  
gerektirmektedir ki, yeni bir dil ö renmeden bunu ba aramay�z. 
Çünkü ya ad� �m�z hayat� sorgulamadan onu geli tiremeyiz. Ö -
rendiklerimizin ço unun kuru ansiklopedik bilgilerden olu an 
a �r bir zihinsel hantall�k ve dü ünsel yorgunluk yaratmas�ndan 
olsa gerek, bugün bilgisayar mühendisli i e itimi alanlar�n bilgi-
sayar üretememesine a �rm�yoruz bile. Ayn� ekilde eczac�l�k 
e itimi alanlar�n sadece ilaç satmalar� öylesine kan�ksanm� t�r ki, 
eczac�lar�n as�l i inin ilaç üretmek oldu u unutulmu tur. Ö ret-
menlerin de, sadece bilgi aktar�c�l�k rolü kan�ksand� � için hayat� 
sorgulayarak geli tirme i levi yani e itimin varl�k sebebi bile yok 
say�lmaktad�r. Oysa e itim; teknoloji, know-how, marka, bilgi, 
duygu, dü ünce, ne e, kitap, iir, senfoni, tiyatro, mutluluk, a k, 
sevgi, bar� , karde lik üretmektir. Ba ka bir ifadeyle hayat�n ta 
kendisidir e itim ve onun kalitesini art�rmaktan, dünyay� güzel-
le tirmekten sorumludur. Ancak e itimin hayatla ve üretimle 
ili kileri koptu u için teknoloji kullananla teknoloji üretenin, iir 
okuyanla airin ayn� düzeyde oldu u yan�lg�s�yla avutuyoruz ken-
dimizi. Do al olarak fabrikas�z mühendislik fakülteleri gibi, uy-
gulama okulu olmadan ö retmen ve yönetici yeti tiren e itim 
fakülteleri de, kötü kaderimizin ya da makus talihimizin diyelim, 
sonucu olarak normal kar �lanmakta… 

Bu kerameti kendinden menkul e itim felsefesiyle evrensel 
ölçekte bilim ve sanat insanlar� ve toplumsal önderler yeti tirmek 
çok güçtür. Belki de biraz da bu yüzden bugün okul mahalleye 
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de il mahalle okula yön vermekte ve onu kendine göre ekillen-
dirmektedir.  

Disiplinlerin aralar�nda örülen yapay duvarlarla birbirinden 
ayr�lmas�n�n yaratt� � miyopluk, hayat� ve insan� da �skalayan tam 
bir körlü e dönü mü tür. Bu anlay�  bir kova suyun okyanus 
kadar büyük ve derin oldu unu dü ünmek kadar yan�lt�c�d�r. te 
bu kitap hayat�n okula s� mad� �n� ve herhangi bir bilim dal�n�n 
sadece orkestrada çalg�lardan biri oldu unu dü ünenler için 
yaz�lm� t�r.  

Özetle, elinizdeki kitap yönetim ve insan kavramlar�n� sosyal 
bilimlerin ortak prizmas�ndan yans�yan bir � �kla ayd�nlatma ça-
bas�yla kaleme al�nm�  ve böylece disiplinler aras�nda yapay ve 
yan�lt�c� ayr�mlar�n gerçek ya amda de il, sadece yanl�  e itim 
sonucu baz� insanlar�n iradesinde olu an yayg�n bir tür yan�lsama 
(illüzyon) oldu u anlat�lmak istenmi tir.  

Yukar�da kitab�n yaz�lma gerekçesi olarak aç�klanan dü ün-
celer ba lam�nda, yazar okuyucunun her tür görü  ve önerisine 
aç�k oldu unu, daha iyi kitaplar üretme sorumlulu unun bir 
parças� olarak alg�lamakta ve bu dü üncelerle elinizdeki kitab�, 
e itim kamuoyunun de erlendirmesine sunmaktad�r. 

Konular�n seçimi ve irdeleni  biçimiyle cesur ve s�ra d� �, ay-
r�ca dili ve ruhuyla da tümüyle ba ka bir dünyaya aittir. “Ak�ll� 
adama laf�n tamam� söylenmez.” diye bir söz vard�r. Dolay�s�yla 
aç�klamay� burada bitirelim. Ama a açlar� ve orman� hem tek tek 
hem de birlikte görebilmek, insana ve hayata yeniden bakabil-
mek için elinizdeki kitap iyi bir f�rsat olabilir. Denemeye de er… 
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YA ADI IMIZ DÜNYA 

 

Bu bölümün amac�, insan-otorite ili kilerini irdelemektir. 
Bu amaçla günlük ya am s�k�nt�lar� içinde ac� çeken s�radan 
insandan kendini a ma ate iyle tutu an gerçek insanlara dek 
her tür insansal durum ele al�nmaya çal� �lm� t�r. Örnek ola-
rak seçilen ya ant� dilimleri ve bunlar� konu alan yap�tlar ba-
zen bizi hüzünlendirecek, bazen de gururland�racak türden-
dir. Ama her ko ulda bir insan olarak soyumuzun do as� üze-
rinde derin derin dü ünecek ve ya ad� �m�z dünyay� sorgula-
yaca �z. 

Goethe’nin ünlü ba yap�t� Faust ile ba layan ve Bur-
gess’in Mekanik Portakal adl� e siz ürünü ile biten bu bölüm, 
bir bak�ma insan�n trajikomik öyküsünü anlatmaktad�r. Sade-
ce ad� geçen iki ba yap�t çerçevesinde konuya biraz daha aç�k-
l�k getirmek gerekirse; Geothe Dr. Faust karakteriyle insan�n 
soylu, sayg�n, tanr�sal yönünü iirsel bir dille anlatm� , Burgess 
ise Alex karakteriyle insan�n çürümü , kirlenmi , ilkel yönünü 
bütün ç�plakl� �yla gün yüzüne ç�karm� t�r. 

Bu bölümde incelenen ve her biri kendi türünde ba ar�l� 
birer örnek olan yap�tlar aras�nda Kafka’n�n Dava, Spi-
noza’n�n Ethica, Orwell’in 1984, Huxley’in Yeni Dünya, 
Zamiatin’in Biz, Forster’in Makinenin Sonu, Vonnegut’in 
Kendi Çalar Piyano, Swift’in Güliver’in Gezileri, Bellamy’nin 
Geçmi e Bak� , Morris’in Dü  Dünyas�ndan Haberler, Wells’in 
Ça da  Bir Ütopya ve Brandbury’nin Fahrenheit-451 adl� ürün-
leri bulunmaktad�r. 
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Yazara göre bu bölüm ya ad� �m�z dünyaya yeniden 
bakmak ve hayat denen oyunun komik ve trajik yönlerini ta-
n�mak isteyenler için e lenceli ve yararl� olacakt�r. Bu arada 
insan, toplum, otorite, güç, sevgi, erdem, ahlak, mutluluk, suç, 
ödül, ceza vb. kavramlar üzerinde yeniden dü ünmek ko uluy-
la... 
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nsan ve Korku 

Camus, 1946 y�l�nda yazd� � Ne Kur-
ban Ne Cellat adl� denemesinin giri inde, 
ya ad� �m�z ça � korku ça � olarak nite-
lendirerek öyle tan�ml�yor:  

“17. yüzy�l matemati in, 18 yüzy�l 
do a bilimlerinin, 19. yüzy�l biyolojinin 
ça �yd�. Ya ad� �m�z yüzy�l ise korku ve 
deh etin ça �d�r. Bu görü e yan�t olarak 
korkunun bilim olmad� � söylenecektir. Ama bence korku 
yine de bilimle ba lant�l� bir sorundur. Çünkü bilimde son 
dönemde gerçekle en kuramsal geli meler, onu kendisini 
yads�yacak, hatta yok edecek noktaya dek getirdi. Uygulama-
da eri ti i yetkinlik düzeyi ise, tüm insanl� � y�k�ma götürdü. 
Ayr�ca korku tek ba �na ele al�nd� �nda, her ne kadar bir bilim 
say�lmasa da, onun ya am� tehdit eden bir teknik oldu u ku -
ku götürmez. Ya ad� �m�z dünyada en çarp�c� gerçek, insanla-
r�n büyük bölümünün gelece e inançlar�n� yitirmi  olmalar�-
d�r. Oysa gelece e, olgunla maya ve ilerlemeye yönelik umut 
olmadan anlaml� bir ya amdan söz edilemez. nsanlar arka-
s�nda ne oldu unu bilmek bile istemedikleri bir duvar�n 
önünde ya �yorlar. Böyle bir duvar�n önünde ya amak, köpek-
ler gibi ya amaktan farks�zd�r. Gerek benim ku a �m�n insan-
lar�, gerekse bugün i letmelere ve üniversitelere gitmekte olan 
insanlar köpekler gibi ya ad�lar ve ya amaktalar. nsanlar ilk 
kez önlerine örülmü  bir gelecekle yüz yüze ya am�yorlar 
elbette. Ama daha önceki ça larda sözün ve ça r�n�n co ku-
suyla a arlard� engelleri. Umutlar�n� güçlendiren insac�l de-
erlere tutunurlard�... Bugün ise, (kendisini sürekli geli tiren-

Albert Camus 
(1913-1960) 
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lerin d� �nda) art�k kimse konu muyor. Çünkü dünya bize 
uyar�lar�, ö ütleri, dilekleri duymayan kör ve sa �r güçlerce 
yönetiliyormu  gibi gözüküyor. K�sa bir tarihsel geçmi  içinde 
ya ad� �m�z “uygarl�k oyunu”, (Birinci ve kinci Dünya Sava -
lar�n� kastediyor) her eyi y�kt�. Ve bu ey insano lunun bir 
ba ka ki iyle insanca konu tu u takdirde, daha ya an�labilir 
bir dünya kurulabilece ine yönelik umutlar� da yok etti. n-
sanlar aras�nda sürüp giden diyalog kesildi. Sonuçta birbirle-
riyle diyalog kuramayan insanlar�n, korku içinde ya amalar� 
do ald�r. Ancak burada dü ündürücü olan ki inin hem kendi-
sinden hem de insan türünden korku duymas�d�r.”  

Do rusu Camus görü lerini biraz sert bir üslupla dile ge-
tirmekle birlikte, ya ad� �m�z korku ça �n� oldukça ba ar�l� 
biçimde anlat�yor.  

nsanla otorite aras�ndaki ili kinin niteli ini, ço u kez iç-
sel bo luktan ve anlams�zl�ktan kaynaklanan korkular�m�z 
belirlemektedir. Bu anlamda korku bazen ki isel varl� �m�z�n 
güvenli ini koruma kayg�s�ndan, bazen de bilme-ö renme ve 
kendini a ma tutkusundan beslenmektedir. Ba ka bir anlat�m-
la korku, iki ucu keskin bir b�çakt�r. Zor ve karma �k bir kav-
ram olan korkuyu, her ikisi de dönemlerinin ba yap�tlar� say�-
lan iki e siz ürünle irdeleyelim. Bunlardan birincisi 
Goethe’nin 1770 y�l�nda ba lay�p, 62 y�l çal� arak 1832 y�l�nda 
bitirdi i Faust adl� iirsel anlat�s�d�r. kincisi ise, kan�m�z� 
donduran bir üslupla Franz Kafka taraf�ndan 1915’te yaz�lan 
Dava (The Trail) adl� ba yap�tt�r. 
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 “Büyük insanlar�n hedefleri vard�r, di-
erlerinin arzular�” 

 

W. Irwing 

 

 


