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ÖNSÖZ
İnsanlık tarihi boyunca bir insanın, tek başına yaşaması hiç mümkün
olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır. Belki de insanın yaratılışındaki
sınırlılıklarla çeşitli ihtiyaçlarını (sosyal, ekonomik, fizyolojik, korunma, barınma
gibi) tek başına karşılaması mümkün olmadığından, onun diğer insanlarla birlikte
yaşaması gerekmektedir. Bu yüzden insan, topluluk halinde yaşayan bir varlıktır.
Aristo da, ”insan topluluk halinde yaşayan bir hayvandır” demiştir. Bir
topluluktaki (aile, grup, dernek, cemiyet ve devlet gibi) insanlar ise; fiziki
görünümleri, ekonomik, sosyal durumları, ihtiyaçları, özellikle de psikolojik
dünyaları, yetenekleri, sorunlara bakış açıları vb. bakımlarından birbirlerine hiç
benzememektedir. Onlar, bu değişkenlik ya da farklılık içinde birlikte yaşamaktadır.
Kısaca bir insan toplumunda, “çokluk içinde birlik” ya da “farklılıkların/
değişkenliklerin birliği” olgusu geçerlidir.
Bu görünüme karşın insanların, farklılık ya da değişkenliklere tahammül
edemediği, aynılık ya da benzerliği; yaşamlarında esas aldığı görülmektedir.
İnsanlar, “kendileri gibi” olan insanları tercih etmekte, en azından bir topluluktaki
insanları sanki bir tornadan çıkmışçasına tek tip kabul etmekte, aralarındaki
ilişkilerde böyle davranmaktadır. Bunun sonucunda da insanlar arasında ne yazık
ki çeşitli değişkenlere göre (ırk, etnisite, cinsiyet, ideoloji, din gibi) ayrımcılık
yapılmaktadır. Bu kapsamda insanlar, kendilerinden farklı ya da değişik olanlara
olumsuz bir tavır sergilemektedir. Örneğin kaynakların dağıtımında, siyasal
yaşamda seçme ve seçilmede, işe alma süreçlerinde kısaca hayatın hemen tüm
boyutlarında farklı ya da değişik olanlar, adalet ve eşitlikten uzak uygulamalara
tabi tutulmaktadır. Anlaşılacağı gibi burada bir paradoks var. İnsan, doğası gereği
farklı yaratıldığı, topluluk halinde yaşadığı halde sanki tek tip insan gibi ona
davranılmakta, onun faklılık ya da değişkenliği göz ardı edilmekte, hatta bu
özelliğinin topluluğa bir engel oluşturduğu, topluluk için bir tehdit ve tehlike olarak
görüldüğü gözlenmektedir. İnsanoğlu, insanlararası her türden ilişkide ne yazık ki
bu farklılık ya da değişkenliğin avantajlarını görememekte ya da görmek
istememektedir. Oysaki insanların ve toplulukların gelişmesinin temelinde, faklılık
ya da değişkenlik yatmaktadır. Zira aynılık ya da tek tip uygulamalar alışkanlık
yaratmakta, tutuculuk getirmektedir.
Bu tespitlerden sonra hiç değilse alışkanlıkları nedeniyle farklılık ya da
değişkenliğin avantajlarını göremeyen ya da görmek istemeyen insanlara,
farklılıkların erdem ve avantajlarını göstermenin belki de ilk aşaması; farklı ya da
değişik olanlara olumlu tutum sergilemek olsa gerektir. İnsanlar bu tutumu
kazanmalıdır. Bu tutumu kazanan insanların gündelik uygulamalarında, farklı ya
da değişik olanlara ayırım yapmamaları, hatta onlara daha olumlu davranmaları
beklenebilir. İşte ticari, sosyal, politik, eğitsel her türden insan ilişkisinde
farklılıkların önemini kavrayabilmeye, farklılıkları, yok edilmesi gerekli olgular
olarak değil de bir zenginlik olarak görebilmeye, farklılıkları, değişme ve gelişmenin
dinamikleri ve alternatifleri olarak kavrayabilmeye kısaca farklılıkların
yönetimi adı verilir. Farklık ya da değişkenliğin yönetimi, örgütlerde bireysel
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farklılıkların olduğu gibi kabul edilmesini, hiçbir kişi ya da gruba ayrım
yapılmamasını, insanların çeşitli boyutlardaki farklılıklarının bireysel ve örgütsel
amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini esas alır. Farklılıkların yönetimi kısaca,
örgütteki çalışanlarının tümünün potansiyellerini ortaya çıkarmayı ve
uygulamalarda onlardan yararlanmayı amaçlayan kapsamlı bir yönetim
felsefesidir. Bu felsefe, örgütte birey ve grupların kendi özelliklerini korumasını,
örgütsel sosyalleşmede örgütün bireyi olduğu kadar bireyin de örgütü etkilemesini,
sonunda örgütte ortak değerler bütününün oluşmasını öngörür. Farklılıkların
yönetimi, örgütteki tüm çalışanların yeteneklerinin tümünün ortaya çıkarılmasını
ve bunların örgütün amaçlarına katkı getirecek şekilde geliştirilmesini hedefler.
Demografik, sosyal, kültürel farklılıkların yaşamın her alanı gibi eğitim
örgütlerinde de doğal ve yaygın olduğu, bu yüzden de eğitimde de farklılıkların
yönetiminin önemli olduğu, hatta eğitim örgütlerinin bu konuda öncülük etme gibi
bir işlevinin olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencim ve meslekdaşım Dr. Hasan
Basri Memduhoğlu, danışmanlığımda, “ Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre
Türkiye’de Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi” başlıklı doktora tezini
yapmıştır. Tez, Türkiye’de zengin bir tarihi deneyimimize rağmen önemi yeterince
kavranamayan, tüm dünyada olduğu gibi son yıllarda gündeme gelen farklılıkların
yönetiminin, eğitim örgütlerinde kapsamlı çalışılması bakımından özgün ve
anlamlıdır. Farklılıkların yönetimi gibi zor bir konuyu, ciddi ve özverili bir
çalışmayla başarıyla tamamlayan Dr. Memduhoğlu’nu yürekten kutlamak isterim.
Dr. Memduhoğlu’nu, doktora tezine dayalı gerçekleştirdiği bu eseri için de kutlarım.
Eserin, bilim insanları ve uygulamacılara ışık tutmasını diliyorum.
Temmuz 2008- Ankara
Prof. Dr. Ali Balcı
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