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Prof. Dr. inal Cem AŞKUN

Günlük yaşemırmz Içtnde, "canlılar" dünyasının, herhalde en
karmaşık yapıda olarılan insan iardrr. Neden dersenlz, bunun altında

insanın tanıımsl~lı,ğl, daha doğrusu, çeşitli koşul ve durum iarda, de
ğişikin1san tanımlarınag'idHeibilmesidıir. Sözqellml: bug1ün insan ve
toplumsal yaşamını konu alan ne kadar bilim dalı varsa, bir o kadar
da lnsan tanım» vardır diyelbili'riz. Oysa "doğa", diğer canl,ı türlerine
bu denli geniş niceU1k ve nitelik boyutlannda yaşama hak ve özgür
lüğü terumamıştır.

Kendisine böylesi g'eniş kapsamlı bir yaşam bağımsızfığı yetklsl
tanınan veya eldeeden insan ne yapmaktadır? Sorunun yanıtı ilk
aşamada pek zor değildir, kolaydır ve te-ktir: insan bu yetkiyle ken
dlslrıe yaşam kurmaktadır. O vakithemen buradan, bir Insan tam
mına dahagıitme olanağımız çıkmaktadır, şöyle ıki: Insan doğaıl yet
kisiyle kendi yaşamını kurabilen canhdır.

Tanımda ,geçen "yaşam kurma" kevremr, 'insanı diğer caınılı ların ,
giderek "doğanın" karşısmaqeçtren bir kavram olmaktadır. Bu ne
reden çrkmaktadır? Doğa ve insanın çellşlk konumundan. insan canlı
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olarak doğaya bağlı kalırken, kurduğu yaşamla onun karşısında yer
almaktadır. Oysa öteki canlılar, doğanın kendllerlrıe tanıdığı yaşama

hakkı ve düzeni içinde, ona uyum sağlayarak, yaşamlarını sürdürmek
tedirler. Genelde, balrklann havada uçarak, kuşlatm da su içinde
yüzerek yaşamaları söz konusuolamaz. Örnek, diğ,er canlı türlerinin
yaşama koşulları açısından da çoğaltlllp, glenişl'etilebiHr. Her canlı

türünün kendisine qöre yaşayabileceği ortamı, doğa hazırlamıştır. O
ortamın dışına çıktjklannda veya çıkarıldıklarında canlılrklanru yiti
rlrvölürler. Eğer insanlar, birçok hayvan ve bitkinin yaşamlarını sür
dürdükleri doğalortamları, yapay (surrl) biçimde hazrrlamarruş olsa
lardı, bugıüın hayvanat, botaniık bahçelerınden. akvaryurnlarden, evler
de seksilarda yetiştirdiğimiz süs bltkllerlnden, yaz-kış sofralarımıza

'katılan sera ürünlerinden yolksıUn kahrdrk, Şu yalın örneklerden de gö
rülmektedir ki insan; doğanın yaşama yer ve koşullanru kendine ba
ğımlı kıldığı canlı türleriınıi, ona benzer ortamlan doğrudan doğruya

düzenleyerek ya da yaratarek, istediği biçimde yaşamına sokmakta
dır. Kısacası insan, canlı boyutoyla bağ,h 'bulunduğu doğaya, ,e'9,emen
olabtknekte, onu ve güçle,rini, kendl yararına göre kullanmayı bece
rebllrnektedlr,

insanın, canlı olarak bağlı bulunduğu doğaya üstün kılaıbilen ya
şam kurma yetkini kullandığı en önemli düzerıek (mekanizma) nedir
derseniz; bunun yanıtı tektir; karar vermek. Kuşkusuz, hemen bir
Insan tanımı daha, çıkmaktadır şöyle ıki;

Insan kendi yaşamı hakkında kendisinin ka,rar verebildiği bir, canlıdır.

BILIM NE YAPıYOR?

Buraya 'kadar insan ve yaşamı hakkında ortaya koymaya çalış

tığımız gerçekler ışığındagörüyoruz ki; belli bir tanımla evrensel
bir anlatrma sığdırılamayan 'insanın birçok özelllklerl onun tanımı bi
çiminde açıklaoabllmektedlr,Söz konusu açıklamalar çoğu kez "bilim"
kaynaklı olduğundan,bilimin tanımı da Insam uğraştırmış, ancak ken
dine derll toplu bir tanım bulmayan lnsan: ne yazık ki, çok yararlan
dığı, çok 'güç kazandığı bilime de, her zaman ve her yerde geçerli
bir tanım getir,ememiştir. Onu da 'kendisi ,gibi, değiş,ik ortam ve ko
şullarda gösterdiğiçeşitli özelllklerl, çok sayıda tanım kelıplan içine
almaya çalışrruştır. Durum böyle olunca, şıırndi burada farklı bilim
tanımlarıyla 'uğraşıp, "zihin" karıştırmak yerine, bilimin geın1elde ne
yaptığına bskmek, daha yararlı ve sonuç verlot olacak gibi görüntÜ-
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yol". O vektt yukarıya ara başlık yaptığımız soruyu ylnellyoruz: peki
öyleyse bilim ne yapıyor? Hemen ilk bakışta belirtrnek gerekirse
şunları yapıyor:

Gözlemliyor, Inceltyor, araştmyor, deniyor, kurarnlar (teoriler) çıka

rıyor, bulduklarmdan kuşkulerup. başka ortam ve koşullarda yeni
den g'özlemliyor, inceliyor, araşttrryor ve yeni sonuçlara, kurallara,
yasalara, yorumlara ulaşıyor. '

Insanın doğal yetkisiyle" kendi yaşamını kurmada, yine kendisi
nin aldığı kararlarda.Tşte biraz önce ne y,aptığını açıklamaya çalıştı

ğımız bilimden yararlanryor. ıBunu yapaeken de ya bilim alanında

daha önce yaşanmış, 'ilkeleşmliş, yasalaşmış bilgilerden; ya da doğ

rudan doğruya Ikendi'S'i bilim kavramı kapsamına giren, yukarıda sö
zünüettiğimiz eylemleri ıgerçeıkleşti,rerek yararlamyer. Başka deyişle

bilimle yaşamak, sadece "bilim adamı" denilen kişilerin değil, iste
yen her insanın doğal hakkı oluyor.

YAŞAMBILIM DÜŞÜNCESI

Insana özgıü güçl,erin başında düşünce gelmektedir. Öyle ki; bu
özellik felsefede "insan düşünen hayvandır" tanımının yapılmasına

bile yol açmıştır. Düşünceyi insanın yaşamından çektiğiniz zaman,
geriye duygular vegüdüler kalır ki, bunlar diğercanlı türlerinde de
şu veya bu biçimde bulunmaktadır. "Düşünüyorum, öyleyse varım"

diyen düşünür, düşünme gücünü insanın varlığı ile eşdeğer tutmuş

tur. Gerçekten insanlar yaşamlarını, ister iç ister dış dünyalarında

olsun, düşünceyle kurmekta, yine onunla koruyup, geliştirmekte, yok
luğunda lse bunların yıkıldığını veya bozulup, dağııdığını g'örmekte
dirier. Düşüneeye bağlıeylemlerinde, başarısızlığa uğrama olasılığı

çok düşük olmakta, bunda bile, uğranılan kayıpları 'g'idermede büyük
zorluklarla karşılaşılmaktadır. 'Bilimin özü düşüncedir. Bilim düşün

ceden beslenir, düşünceyi besler. Her insamn yaşamında, açıklasın

veya açıklamasm, ona yönı ve'rdiği bir düşüncesi vardır. Buna çoğu

kez yaşam felsefesi adı da verilmektedir. Bir şeyin felsefesi varsa,
gıenelltkle onun bilimi de vardır. Bu bilimin henüz insanlığın yararına

sunulmaması, huIıunmadıği anlamma 'gelmez. Değil mi ki insanız, be
ğ'enelim veya beğenmeyelim düşünce yükü (felsefeel) olan bir ya·
şarna sahibiz, o vak'it bunun 'bilimini de yapma ,güoümüz var dernek
tir. Böyle bir güçten şimdiye 'kadar yararlanmamışsak, bunun yoklu
ğunu ya da buından sonra ıkullanacak yeteneğimiz olmadığını ileri
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süremeyiz. Bu tür bir hiçe sayış (inkar), savaşımını verdiğimiz insan
lık onuruyla bağdaşmaz.

Insanın 'içi ve dışıyla yaşam, gerçekten bir savaşı andırmaktadır.

Bu savaşta yenik düşmernek. bilgıiyi, bilmeyi kısacası bilimle bağını

kurmayı gerektirir. Bunun lçlndir ki yaşambilimiını kurucusu olarak
gördüğ,üm YUNUSEMRIE;

iliMiliM BiLMEKTiR
IliM KENDiN BitMEKTiR
SEN ıKIEND iNi BiLMEZSEN
ıB:U NioE OKUMAKTIR.

diyerek, "bilim" denilen şeyin 'amacının "bilmek" olduğunu, bunun da
nedeninin insanın kendisini bllmek arılemmaqeldlğlnl, eğer sonunda
kendimizi bilmemize yarar: dokurımayaceksa, okumanın bile bir değer

taşımayacağını, üstün sanat diliyle ortaya koymuştur,

KENDiNi BiLME ÖZGÜRLÜOÜ

Her Insamrt kendiınıi bilmesi, ibir yandan onun insanlık 'g'örevi
olurken; diğer yandan da en doğal hakkı bulunmaktadır. Kendi dün
yasında yol alacak insana yardımcı olrnakqereklr. Ancaık bu yardımın

ona önderlikedecek biçimde "müdahalecl" bir tavırla düşünülmeme

zorunluluğu vardır. Kimiını nereden 'g'elip, nereye gittiğini yine kendisi
bilir veya bilmek durumundadır. Kaynağı,gerekç'esine olursa olsun,
insana kendi özyaşarruyla 'i,lgili olarek hiç ıkimsenin baskı yaprnama
Si bir insanlık borcudur. Tersi durumda, ıkişi kendi yolu ve denqeslnl
kaybedip, bir daha ıkolay kolay düzeltilmeyecek zararlara uğrayabilir.

Zamanı ve yeri söz konusu olmadan kişi, ne biçimde bir yaşayış içine
girerse girsin, evren Içlnde yalnızdır, güoün'Ü de bu y,a'lnızlığından al
maktadır. Aslı/nda başkalarıyla, 'çeşitli konumlarda sürdürdüğü birlik
teliği söz konusu yalnızlığınıanlaması, kendini daha .iyi bilip, tanı

masında tek çıkar yoldur.

lnsarun dış dünyasında bir toplum düzeni vardır. Devletlyle, ku
rumlarıyla, yasala:rıyla, yönetimiyle herkes Ibu düzene uyacsktır, Aın~

cak ne var ki birey, sözkonusu düzenin yaşayışını kendi iç dünyası

na, toplumunistediği biçimde, kendine özgü ıbu dünyada, toplumun
Istediği biçimde, kendf -özqür düşünce yolundan uzak yaşernek du
rumunda kalmamalıdır. Toplum düzenlerl, bireye toplumsal yaşayı

şırida önderlik ederler, görevleridk. Yalınız bu önderlik, rnasallardakl
"kırkıncı kapr" örneği, ibireyin kendi özklşlsel yaşam kapısının önün-
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de biter. Kişi' bu kapının açıldığı 'özgün yaşamında, tek başına yol
alacaktır. Bu onun insan olma, hakkıdrn "qece gündüzgideceği,uzun
'ince yoldur". işte böylesineözgün (orjinal) yolun, 'özgür yolcusunun,
kendini bHmesinde, yararlanacağı ibil,imalanının adı YıAŞAMBiLiM

olmsktadrr.

YAŞAMB,ILIM ALANf

Yaşamblllm düşüncesi konusunda buraya kadar yaptığımız ,açık

lamalan. "Y1aşambHim alanı" kavremryle özetleyip, sonuçlandırmak

mümkündür.

Her ne kadar Insan, bır ,aiJıe Ibirliğii,çindegözünü dünyaya açı

yor, yine bu !birliğin yardımıyla toplum yaşamına, kanşryorsa da, as
lında tüm bunlar; kendi özklşlsel yaşamının bilincine varıp "kişiliğini"

kimseye teslimetmeden, tüm katman ve türleriyle g'e!'iştirmesi

amacına dönüktür. Toplum yaşamına küsüp, insanlardan uzek, ıssız

yerlere çekllmerımceöz konusu yaşama sinirlenip, ona karşı seldmya
geçip, şiddet 'gıöstermen;in; çok lçlne Ikıa'Panıp, sonunda "intihar" de
diğimiz ıkendi canına kıymanın kişiye hiçbir yararı yoktur, tersine
zararıçoktur.

[nsanm toplumdaki yaşayışını en 'iyi biçimde düzenlemek üzere,
tüm blllmler görev yapmakta, onun söz konusu yaşayışryla ilgili so
runlarını çözmeye çalrşmaktadrrler. Ancak henüz billmlerden hiçbiri
insanın toplum yaşayışı dışında kalan, özklşisel yaşamına girip, bu
yaşamlarını, onun söz konusuiç dünyasının yaşamını düzemleylp, yö
netecek blçlrndeele almış değildir. Ele almaları da pek beklenemez.
çünkü yaşambiliminin alarunaqlren bu konunun, 'bilimiını bugüne ka
dar başvurduğu geleneksel araştırma, inceleme. sonuç çıkarma yol
larında gidilerek açıklığa kavuşarnayacağt. llerldekl açıklamalanmızda

çok daha iyi görül'ecektir.

YAŞAM KURMAK

Doğanın canlıler dünyası i1çiın ı 'ge,çerli yasalarından ıbirisıi de, on
ların doğup, büyüyerek, sonunda ölrneleriolrvlnsan cenlı yönüyle do
ğaya bağlı olduğu içindir ki, aynı yasa onu da kapsar, ancak söz ko
nusu yasa, insanı böyle ıg,enel bir "yazgı" çerçeveetne alırikeını; 'içeriği

bakımından, onu 'bu çerçevenin oldukça dışında tutmaktadır.
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· lnsarnn dışındaıklQıanlllar doğasında her canlının nerede, nasrl
doğac,ağı, ne kadar~aş.a'Y'acağl, nerede barırup, ne ile besleneceği,

ne zaman, nasıl ,üre~eoeği, hangi canlıları avlayıp, hangilerine yem
olacağı, yaşadığı ortamrn çeşltll tehllkelerme karş: ne şekilde koru
,"ıacağı gibi noktalar, henüz bizim 'bile 'çoğunu bellrleyernediğlmlz en
Ince aynnnlarınakadar saptanmıştır. Neleylekler gideoeklerigünü
ve yeri şaşırır; ne de sürünqenler krş uykusundan geç kalkar. Bu arada
kuşkusuz, ennestnın karnındaki bebek de dokuzayın dolmasıru beko
ler. Özellikle memeli türü canlıiarla. doğum olayında yaşadığımız

doğ'al benzerlik, sonraki büyüme ve ölüm çlzqtslne kadar geçen sü
rede, bizim yönümüzde onlarla hiç benzemeyen bir "yaşam serüve
nlnln" lçlnde kalrnerruzı zorunlu kılar. Başka deyişle, bazı yönleriyle
lnsana benzeyen canlılar, doğıanın 'kendilerine hazırl,adığl bir yaşama

gözlerini açarken. ,insan yaşaya,cağı örnrün kendisine ne geti rec'eğ'ini

bilmediği oldukça karanlık bir yaşarna g'öz kırpar.

Ayrrk (istisnai) koşullar dışında, iınısan biraile içinde dünyaya
gözlerini açar. En yalın canlı g'er'e1ksinimlerini başta anneel olmak
üzere, babası ve diğ'er aile bireyler:iniin yerdımlanyle ıgiderir. Çevre
slndekl yaşam kültürünü tanıması, ona uyartanması {'intibak etmesi)
dlğer canlılardaklnden çoık daha uzun bir süreyi kapsar, Bu arada en
büyük sorunu kuşkusuz dildir. ç'evres'inden birkaç sözcük öğreınene

kadar, çoğu kez en yakınındakHerln 'bHeanl:amakta güçlükçektiği,

birtakım ses ve hereketlerle istediğini anlatmaya çalışır. Duyuldu
ğunda 'insana tedlrqınllk verip, huzursuzluk yaratarak, bir 'an önce ke·
sllrnesl Içln çaba gıöstermeye yolaçan "ağl,ama" He lsteklertne ilgi
çekme yöntemine sıkça başvurur. 'Diğer deyişle, insanın yaşarn 'kur
mada ilk 'başvurduğu doğal eylemi ağlamaktır. Bu aynı zamanda doğ

maya karşı bir tepkiyi de dile g'etirir. Öyle ki bir 'görüşte bunun için,
"yaşam güzelolsaydı, doğarken ağlamazdıık" biçiminde 'karamsar bir
anlatım da ıkullaınılmıştır.

YAŞAMı Ö~RENMEK

Doğaraik yaşama gözlerini açan diğer canıtılar ağlamazken, neden
insan doğarken ,ağlamaktadır? Bunun biyolojik nedenleri dışında, her
halde simgesel Isemoollk) bir nedeni de olsa gerekir. Kanımızca bu
da lnsanm kendine bir yaşarn kurma zorunluluğu Içlrıde dünyayagel·
mesidir. Öteki canlılar g'ibi insanın yaşamdan öğreneceği şeyler o
kadar basit değildir, tersine çek karmaşrktrr. ,En doğal ,g'ereks'lniml
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olan beslenmede blle şu soruların yanıtlanması zorunluluğu vardır.

Ne ile beslenecektir? Nlçln beslenecektlr? Nasıl beslenecektir? Ne
zaman beslenecektlr? Nerede beslerıecektlr? Kim oesleyecektlr? Bu
ve benzeri sorular kuşkusuz Insarun daha bebeklik döneminde diğer

temel thtlyeçlanrurı giderHmesinde de sözkonusudur.

insanınail,e çevrestnden edlrıeceğl bilgiler, bir yönüyle onu
ileride kendisi de allekurarken yararlanacağı 'konuları kapsarken. di
ğer yönüyle de onu aile dışındaki toplum yaşamına hazırlamaktadır.

Başka deyişle birey, ,gÖınüZJü açtığı aile yaşamnun 'kültüründe edindiği

bilg'i beceri ve deneyimlerle, top lumsei 'çevrenin 'genel yaşam kültü
ründe kendine yeredinmeye 'çalışacaktır. Bu konudaeğeraile dışın

da bir okul yaşamı da olacaksa, burada kendisine toplumsal yaşem

kültürünün aile dışında kalan alanlannda bilgi, beceri ve deneyim ka
zandı rı lacaktır. Ancak ne var ki, kişi1n1in yaşarrum kurması lçln okul
daki -öğrendikleri de yetmernekte, okul sonrasıçalışma yaşarnma ka
tıldığında kendisine zaman zaman 'ömür 'boyu ımutarnayacağı "hayat
derslerl" verilmektedir. Denlleblllr ki Inserunın yaşarrum Ikurmasıındıa

bu "öğrenme rnacerasırnn" sonu :g:elmeyecek mi? Ne yazık ıki buna
bir çırpıda "evet" yanıtını verrnek pekkolay olmamaktadır. Bazı in
sanlar, çoğu kez uzun bir ömür yaşadıkları halde, yine de kendilerine
bir yaşam kurmayı başaramadan dünyadanayrılabilmektedir.O vaklt
hemen akla bir soru daha 'gelmekte,dir: Peki yaşam ;~urmaık ne anla
ma gelmekt,edir? Kısacası yaşam I~urmak şunlardan biri veya birkaçı

mıdır?

- iyi beslenlp, barmerak. dınlenrnek ve 'eğl,enmek midir?

- iyi para kazanmak mıdır?

- Yükseköğrenim görüp, yÜ'ksek nitelikli mesl'e'klerdeça!ışmak

mıdır?

- Iyi bir evllllk yapıp, mutlu bir aıif.e yaşamı 'edinmek midir?

- Yüksek orun ı(mevki) ve şöhreteeblbl olmak mıdır?

- Kims'eyleç,atışmadaını , herkesle iyi ıgeçinerek, kendine göre
mutlu bir yaşam sürmek midir?

- Yakın, uzak çevresinde. ülkesine, giderek tnsanlığa büyük hiz
metlerde bulunmak mıdır?
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- Dinsel lnançlannm g'ereğ,ini de yerine ıg'etirerek, hem bu dünyayı,

hem de "öbür dünyayı" karanmek demek midir?

Yoksa bütün bunların hepsinin dışında, geçerli deylmlyle, "be
şıkten mezarakaoar", belki ondan da sonra hepöğrenmek, 'Öğrenmeık

midir?

KURULAN VIKILMAZ MI?

Kuruları yaşam da olsa, günüını birinde yıkıleblllr. 'En azmdan ölüm
denılen olayla bu yıkım ,gerçekleşir. Nasılsa yıkılacek dlye bir ş'eY'i

kurmamak, yaşarn mantığı He bağdaşmaz kuşkusuz. Nıasıl öleceğiz

diye yaşamalktan vazqeçrnlyorsak, buna bağlı yaşam kurma çabala
rmdan da doğal olarek, "son nefes" anına (kadar uzak durulmayacak
tır. Aslında yaşam kurmak bir lkllern! de içermektedir. Somut yönüy
le, insan dünyaya gıözünıü açar açmaz kendisine bir yaşarn kurmak
tadır ve kurduğu bu yaşarru. yaşı Ilerledikçe, srrasmda hergün de
ğiştirebilmektedir. Oysa diğ'er canlılarda böyle bir durum sözkonusu
olamaz. Doğaorn kendllerlne tanıdığı yaşayış süresini, yine onun kur
duğu yaşam içinde, herhangi bir değişikliğe uğratmadanı 'geç'irirl.er.
Onları böylesi yaılm bir yaşame bağlıayanen önemli özelltklerlnden
birisi de canlarının olmasına karşın (rağmen), canlarının sıkı Ima
mamasıdır. Daha önce bellrtmeye çalıştığımızinsantanımlarına şim

di bir yenisıini daha ekleyeblllrlz, şöyle ki; "insan canı sıkılabllen

bir canlıdır". Yaşam boyu nelere cammız sıkıımıyar kt.,; Burada
sıralamaya kalkarsak, herhalde bunun için dergide ayrı bk özel
ek yayınlamek gerekir. Sırasında aılede hazır bulduğumuz kurulu ya
şamdan sıkıldığımız giibi, doğrudan doğruya kendi Istencemtzle (ira
dernlzle) kurduğumuz yaşamlerdao da sıkılırız, öyle ki bu srkmn bazı-:

larımızın yaşamına yine kendi istekleriyle son verme olgusuna bile
yol açabilir. Biz sırasında bunu da 'i:ns'amn diğer canlılara bir üstün
lüğü olarak görür ve ıkendimi:zıe yeınıi bir tanım daha getiririz, o da;
"insan, Q'erektiğinde veya istediğinde kendi yaşamına, yine kendisi
nin son verebildiği bir canlıdır".

Bu yazılanların sonunda canınız sıkılıp, ömrümüz hep yaşam ku
rup, yıkmak, sonra tekrar kurmekla mı ge1çecek, dlyeblllrslnlz. Dağ

rudur,gerçekten can sıkıcıdır. Hatta blç yaşam kurma düşüncesine

ulaşmadan yıllarını geçirenlıer de vardır. Umutlar hep gelecek baha..
ra kalır. Arıcak ne var ki, baharlarm sonuqelrnez, yaşaınıacaıkylUıarın

gelir. Ne yapalım, lnsarnz, bizim yazgımız bu. Başıka türl'üoıs,a,ydı,

niye doğarken ,ağlayıp, 'ölürken yaşama ,gülümserdik?
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YA ş A M Bi çi M LER i

Sözlük anlamıyla "biçim"; diliminde ya'kışıık alan şekil (Bu odaya
bir biçim vermeli); benzer şekll (IKul'e biçiminde ev, Bu ne biçim iş)

gibi anlattrnlarle 'açıklanmay,aç,alışıfmıştır.iBiçim doğanın özünden
gel'en bir kavramdır. Doğanın kaosarnı lçtnde olup da. blçlm kevramr
nın dışında kalmış herhaıngi bir o!ıgu yoktur. ıBiçimsizHk doğ,al değildir.

Biçmek, biçim verrnek eylemleri ayru zamanda bir "yaratıcılığı"

içerir. Yaratılan ister bir "devlet" ya da "elbise" oleun, hepsi biçim
kavramının sıınıırları lçinde bir arılam ortaya koyarlar. .BiI.imin bir gö
revi de bUmediğimiz evrensel, doğal. toplumsel kültürel blçlmleri
günışığına çjkarmaktır. Öte yandan bilim, btrtakım olgulara biçim
bulmak, esklyenlerini yenlleriyle değıiştirmek g'öııeMini de yüklerı

miştir.

iDuyu konusu olan her olayın bir biçimi olduğuna 'göre. kendine
özgü hk beden y.apısı bulunaninsanıın, buna bağlı bir yaşarn blçlrnl
dıe kuskusuz vardır. Ancak burada da insan, doğanın diğer canlrlarm
dan ayrılan bir konumdadır. Şöyle iki; diğe'r canlıların yaşam biçimleri
kendi türlerfnde ıbinbklıe'rinin tıp:kısı ,ilken; (insanda bu yaş, yer, za
man, toplumsal ve 'kültür,el bağl,amda çokçeşltltgörünümler ortaya
koyer;

ıDoğanın bir canh olarak bizden beıkl'ediğ1i birtakım eylemleri
-beslenme, oannma, dinlenme, savunma. vb·· yerine 'getıj.rmede, fıizilk

sel bedenin de sırurlayıcı koşullar: altında, görü!ıen benzerllk ve tıp

kilıiıkiar; topumsal vekültürel davranışlar açısından her lrısarunken- ,
dlne öz'gü değiş'iık özellikl,e1ri taşır. Sözgelimi her ~insian uyur, ancak
hiçbir,iınin uyuma blçtml ve uyurkengördüğürüyal1ar birbirine benze
mez. Herkes yer, lçer arıcek hiçbirinin yedıiklerinden. içtiklerinden
aldıkları tat biııbkinin tıpıkısı değildir. Her insanın iyi, kötü sezgileri,
düşünceleri vardır,ancak hepsi kendine özqüdür ve bir öğrenme ko
nusudur. Hiç kimse lklzl lçlrı bile olsa, "ben onun şu anda ne düşün

düğünü, ne hiss'ettiğini blllyorum" diyemez. Eğ,er diyorsa. o veklt ya
pısını taşıdığı "insan" kavramı hakkmda henüz en yalın anlamıyla da
olsa. pek yeterli bHgisinin olmadığı ortaya çrker.

Tüm bu benzemez durumlar, özgünlükl,er l(orijiınıaJ/ikler),ç1eşitH

lıkler blreyln yaşam biçimininKonusu olmaktadır. Gerçi dış göııünüş

. bakımından, ,j1nsanla,r da diğer canlıtar karşısında" sıaınki orta/k blr ya
şamı paylaşryor g'iibi Ig:öııünebiHrl:e:r. Alnıcak böylesi bir ,görüntünün,
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arıların yaptığı :bal peteğln+nibi'çlmlnin altıqen olmasına karşın lçln
dekl bahnaym tadda olamay'aeağ i g'e'r'çeğlnden, pek ayrılan bir yaru
yoktur:aunuın Içindir ki, her Insanın 'ömrü boyunca, smtrlan hem ge
nel, hem ona bağlı özel çizilmiş, değişik yaşam biçimleri ,görülebil
mektedIr.

HAZıR VE ÖZGÜN BiçiMLER

Glysııerln telbıselertnl hazır ve terzlye y'aptırıl,anı olduğu gibi,
yaşam blçlrnlerlnln de bunlara benzer yönlert bulunmaktadır. Örrıe

ğ:ln toplumun kültürel, ekonomlk, meslek, vb.a,çılaırdan değ'işik "sjruf
lan" ıçınde yeralan blreylerln, sözkonusu sınıfın, genelde benimse
diğI yaşarn bi-çıiminiın koşultarina uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

Öııneğ'iın hir çiftçi yaşamının, o yaşemın ;i'çlndıe' bulunanları ortak dav
ranışlera yöneiten özelllklerl vardır. Belll 'bir "sınıfa" malolmuş ya
şam biçimini, o sınıfın bkeyii değiştiremez. Öte yadan çalışma yaşa

mında da her 'kurumun, çahşaolanndan uyulmasınıistediği mesleki
yaşam blçlrnlerl bulunur. O kuııumun çalışma yaşamına girrenıkişi,onun

biçimsel koşullarına da uymak zorundadır. Öyle ki, asker, polis vb.
"üniformalı" mesleklerde. blreyln gôrevine giderk,en :istediği, renk ve
biçimde elbise giymesi bile söz konusu olmaz. Ayrıca belli yaş dö
nemlerinin de insanların yaşam biçimlerini kısıtlayıcı yönleri var
dır. SÖZJgelimi, orta ve il:eri yaştakller. gençlıerin, çocukların yaşam

blçlmlerirıe ortak olamazlar. !Ayrıca "moda" dediğimiz olqu, belli sı

nıftan Insenlarm, birçok davranışını, bir "zaman" boyutunda: 'kalıp

layabllrnektedlr. ,Bütün bunılıardıan görülmektedir ki,her ne kadar in
sanların yaşam blçlmlerl yer, zaman, yaş, kültürel, ekonomık, meslek
ve d'iğer toplumsal koşullar bakırrundan çok çeşitli gıörülmekte ise de,
sanki görülmeyen blr güç, bıirhazırgiy,imatölyes'inin belH !büyüklük,
renk kalıp ve türdekI giysi üretimine benzer olerak, her insan için
yukarıda belirttiğimiz toplumsal koşullara uygun hazır yaşam biçim
leri üretmektedır.

SIEÇME "ŞANSıMız" YOK MU?

"Hazır yaşam blçirnlert" olgusu karşısında, insanın doğ,al elerak
düşünebtltr, hiç mi seçme "şansımız" yok? Kuşkusuz ver, Daha 'önce
sÖZJüınü ıeıttılğimiz an, bel, petek bağ!ıantısı burada da geçerN.Evet,
her yaş Ye toplumsıaJ 'konumda, sırtırruza "ürılforma" gllıbl· geçİ'tıihljn .
yaşam bj'çlml1e'rl bulunmaktadır. Ancak bu "ünlforma"yaşa10iıbli(:1Iim-
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lerinin lçlrıde, herhalde ağızsız, dllslz, cansız "mankenler" değH,

iNSAN vardır. Sezen, düşünen, duyumsayan,ağl,ayan, gülen, ıkızan,

hoşqören insan. Kısacaeı üreten, yaratan ,iNSAN.

Birarı blle blnblr çiçekten topladığı özden bal yapıp, peteklere
doldurab'Hrken, neden ,ins,an da bu "üniforma" benzeri yaşam blçlm
lerinin lçlrıl kendi ÖZÜNIDEN ürettiğıi sezgi, düşünce ve duygul-arla
doldurmasm... Başka deyişle, sözkonusu hazı-r yaşarn blçlmlerl neden
özgün yaşamlara dönüşmesin. aslmda dönüşüyor da...

Kimsen!in yaşemın ibellıj dönemleri dışında uzun süre, kendi Iste
ğ1ine uy'gun olarak, çocuk, gıe'nç, yaşılı kalma olanağı yoktur. Kims-enin
toplumun beni sıruflarmda, 'eğ,er istemlyorsa, bior 'ömür boyu kalma
yaZigısl da yoktur. Ne duygu ve düşüncelerlrnlzde, ne 'inanç vaamaç
lanmızda "değişmez" diye !bir yasa glege,rlıi. Ters-ine ,iNSAN, geHşme
(tekamül) deınıilıenevr-ensel bir doğ1al yasaya uymakla yükümlü. O
valdt "seçme şenstmız yok" yeliinıe "seçme şansımız çok" dıiyıebiHriz.

YAŞAM KÜLTÜRÜ

Günlıük yaşarmmtzdaçok sık sözürıü ettlğimlz kevramlerdan bl
rısı de kültürdür. lı,gHi y,ayıınıl,arda I(Hteratürde), kültür 'için genelde
şu taınıml,a1r yapılrmşnr:

- ıKültür, bi,r toplumun tüm hayat biçimidir.

- Kültür, belıli !bk düşünceler slsternl ya da !bütünüdür.

- Kültür, büyütülerek bllımsel ekrana yansttılmrş bireysel
psikolojidir.

- Kültür, top lümda:kl ge'çmiş davranışıların birikti'rıilerek ektanlen
sonuçlertdır.

- Kültür, Inearı g-ereokslniml,erinin karşılanması ,iıçin doğ'rudıaın doğ

ruya ya da dolaylrolarak çalışanaraç ve g'e'reçl'er lle, gelenek,
görenekl,er ve bedensel veya düşünceyle i1i'şkiMalışkanlıkların

tümüdür.

- Kültür, bir toplumda 'ge'çerli oları ve gel'eneık balınde devam eden
her türlü dil, duygu, düşüncevlnenç, sanat ve yaşayrşöğelerlnln

tümüdür.

11



Öte yandan, bu ve benzeri kültür tarumlen yanında, gunumuz
Türkçesmde kültür sözcüğü, ıaşağıdak,i değ-işik anlamlarda kullerul
maktadır:

-' Tarımda: IEkin, ürün.

- Tıpta: ,Uyguın koşullerde bir mlkrop türünü 'üretmek; sözgelimi
boğaz kültürü yaptırmak g'iibL

- Tarih öncest dönemler için: lnsarıeltyle yaprlmtş ve ortak nite
likleri bulunan eşyalar topluluğu Hehelirlan'en evreler. çağler:

örneğ-in bakır kültürü, neoHtik kültür vb.

- iBeHi bir konudaedlnllrntş geniş ve ststemll bHgi: Tarih kültürü,
müzik '~ültürü, vb.

- ıBeştirme, değerlerıdlrrne, zevk alma yetHeriın:in g'eliştirHmiş ol
ması du rıumu: I~ültürlü kişi.

- Bir topluma, ulusa ya da uluslar topluluğuna öz,gü düşünce, dav
ram Ş v-e sanat yaprtlanrun (eserle-r:iınıiın) tümü: Türk kültürü,
Fransız 'kültürü, lslem ,kültürü, vb,

- Tarihsel gelişme süreci lçinde yaratılan bütün maddes-el ve tln
sel {manevi) değerlerle, bunlan yaratma ve sonraki kuşaklara

aktarrnade kırllerulan araçlenn tümü: ıUygarlıık.

Toplumsel yaşern bağlamında, kültür kavrarmyla .ilg'irli olarak yu
karıda belirtiğimiz tüm tanım ve 'anlamların değeri vardır, hiçbiri
diğer,inden daha az önemde değildk. Toplumbilimle-ri dediğimiz bilim
dalları. kültür kavramı konusunda, şu veya (bu biçimde sözünü etti
ğimiz kültür tanım ve eçrkiamalardan yararleruriar.

Ancak ne var ,kii, henüz tanımını yapma gi1riş'iminde bulunmadığı

mız yaşambljlrn elanından kültüre bakmaya ça.lıştığımızda, konunun
bu kadar belirqlrı tanım ve eçıklamelarla lçlnder; kolaylıkla çıkılama

yacağı görülece1ktir. Daha 'önceki bir açjklamarmzda da belirttiğimiz

gibi; insanın toplumdaki yaşayışını en iyi ıbiçimde düzenlemek üze
re, tüm 'bilimler 'görev yapmakta, onun sözkonusu yaşayışletlqllt so
runlanru çözmeye çahşmektadırlerv Ancek henüz blllmlerden hiçbir-i
insanın toplum y.aşayışı dışında kalen özklşleel yaşemme ıgirip, bu
yaşamdaki 'görünümüyl-einsanın yaprsıru, güçlıerini, buolerdan çıkan

davramşlarmt. onun giz-emli iç dünyasının yaşamını düzerıleylp, yö
netecek biçimdeele almış değildir. Durum böyle olunca, toplum
sal yaşarn açısından geliştirilen kültür ıkavramın i , ,aynı biçimde ve
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,aynı anlam boyutlanyle yaşamibiHmal,anına yansrtmamızm olıanağı

yoktur. 'Bu elantçın daha değ'işilk tanım, yorum ve açıklamalara ge·
rekstnme vardır.

KOLTOREL VARlıK OLARAıK iNSAN

Insanın, sayrsı ibeHrl'enıemeyen çok çeşltf tanım ve açıklamalar

dan birisi de onun kültürel bir verhk olduğu blçlmindedlrv Buradakl
kültürel varlrksözü. :insıamn kültür yaratıcılığındanHe'l"igelmektedir.
insan doğmadan, daha anne kamındajken blle çevresinde bir kültü
'rün oluşmasına yol açar. Heraile kendl ,gücü oranında, doğacak ço
cuklan için btrtakırn hazırlıklara girişir. Çocuk Ilkse, 'g'enççift arme
baba 'olmaya, onların anne ve babaları lse de, anneanne, babaanne ol
maya hazırlarurlar. ıBu arada yakınakraba çevresinde amca, hala, teyze,
dayı olacaklar kendilerlnl yü'kse1k sesle duyurmaya başlarlar. Çocuk ilk
değil de, Iklnc! Ise bu kez ağalbey veya ebla olacak blrlnclslnln, ruh
sal dünyasında beklenen değişmele,re karşı kendisinin hazırlıklı ol·
maaına yardımcı çebalara ıgıirişilıir. Doğa, arme karnıındaçocuğu ya
şama canlı olarak hazırlarken, eıle çevresi de toplum lçlode sürdü
receği yaşam ortamının hanrlıklanyla uğraşmaktadır. Her ulusun,
bölge ve yörenin kültüründe, doğumönces,i hazırlıklıar,ayrı blr halk
bilim (folklor) alanını 'oluşturur.

Daha doğum öncesinde. dünyayagelişi ayn bir ıkül:tül"el olqu ni
teliği taşıyan lnaarun: doğum sonrasında çevresinde yarattığ: kültür
leşme hızında büyük bir yüksellş gözeça'rpa:r. Hızrartttranen önem
li etken lerlrı başmda, yeni doğanıını ilk günden başlamak üzere, çev
res'ini kendi 'istek ve 'eğjo(ıiml1erinegöre düzenietmeye başlamasıdır.

Bunda kullandığ: blrlncl "sHah"ağl.amasıdl'r. Henüz birkaç günlük
'Iken, aile büyüklert, davranışlannda çocuklannı yaşadıklan anne, baba
ya da yaıkınakraibal,annınkine benzer yönler bulmaya başlarlar. in
sandan başka hiçbir canlının doğumunda, böylesi g'eniş kapsamlı biıl"

kültürel yaşam ol'gusuyla Ikarşl'laşllma,z.

YAŞAMıMıZıN KOLTOREL 'BOYUTLARI

ı~ültürel bir varlsk olarak dünyayagelen ıinsan, diğ,er canlılar

gibi tek tip ve tekdüze bir yaşam sergi'lemediği . için, daha önce
belirtmeye 'çalıştığımız toplumsal yaşam 'kültürü yanında, özklşlsel

yaşarnkültürüyle de inceleme konusu olmaktadır, Buna kisaca Insa-
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nın dış ve Iç dünyasının '~ültıürel boyutlan da diy'ehlliriz.lşte yaşam"

bilimin bu bağlamda odaıklandığı asıl boyur.Inseruntç dünyasının kültü
rel ortamıdır. Çünkü her ne kadar, dioğduğumuzda çevremlzde oluşur

dururnda bulduğumuz Mr kültürel urtarnle karşriaştyorsek da, böyle
bır ortamla bizi şu veıe bu biçimde i1ıişkHendi,reın, Ibi:r de özktştsel

kültür ortamımız vardır. Örneğin sözkonusu ortamın çok sıık s-özü
edilerı kavliamla'rı arasmda benlik, ki,ilik, duyunç, (v:icdan), us, (akıl),

Inanç, duygu, düşünce, zihin,kahtım, soyaçe~im, algı, duyu, duyu dışı

algı, istenç (irade), ruh, bilinç, bilinçaltı, bilinçdışı, durugörü, duru
işiti, davranış, etki, tepki, iç çatışma, gönülgücü (moral), anlak (zeka),
sezgi, vb. yer almaktadrr.

Iş-In Hglnç yıanı, tnsenı doğumu ile ölümü ar·asındalkl yaşam çlz
gıls'i ve toplumsal ortamlermda. beş duyu, üç boyut düzeyinde tnce
leyen "pozitif" bilim anlayışıınıın kapıları, bireyi doğum 'önces-I ve <ölüm
sonrası yaşarn kültürü yönlertnde de zorlanmaktadrr, Parapslkclo]l
böylest bır zorlarnarurt :ilk ürünü olen bilim dalı 'özeniğıinl taşımekta

dır. Giln g,e'çtikçe hızı yükselen teknolojlrrln de desteğ,iyle y.akın ge·
lecekte jıeleneksel bilimanlayışının duvarlarında, daha çok gedik
açılacağa benzemektedir.

çağımızda bilimler ne kadar geliş'im g'öste'rmiş olsa da, ,Insan
yapısı, davranışları, 'kısacası yaşam 'kültürüyle g'izemini( esrartml ko
rumaktedır. Insanın dışındaıki tüm caniılar, doğada yaşamlarında ha
zır buldukla-rı kendl kü!türçevresindıe, onun yasalanna uygundav
renışlerla 'uyum sağl,arken; ıinsan bır yıandan kendi kültür çevresinin
yaratıcısı olrnakta: diğer yandan bu yarattığı :kültürel çevrenin karşı

sına, 'kendiözkişls·e'l yaşam çevrestyle baş da kaldıeabllmektedir.

Başka deyışle ,k'eındi ya,rattığını, yine kendlsı beğenmeyip, sürekl,i
değlştlrmeyeçahşmaktadtr kı, bunun dışkültür çevrestndekl adı kal
kınma olurken, Iç kültür çevreslndekl: gelişme ltekamüll olmaktadır.

INSAN YAŞAMıNDA ÖZGÜRLÜK

Canlıl,ar dünyıasındalnsan, ge're1k fızıksel y,apı özellıkleri. 'ger'ek
kişiliık ve davranışlannın kaynağı olan vuhsal yapısı bakımından,

ÖZGÜN (o'rljoinal) blr canhder. ılıklz olarek dünyaya gelen ıı-ns,anl,ar bile,
blriblrle:rlne çok yakın flzıl,kset 'benzerMkl,erl yanında; kişHlkl·erl1nii, be
Ilrg.\nl'eştl'rıen duy'gu, düşünce, davranrşlan açısından sanıki bu ben
zerHğl yadsırcasınıa (inkar ederceeme) ta'rklılıkl'ar orteya koyerler. ,In-
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sanlığın binlerce yıllıık ,geçmiş,i ıiçinde, bugünekadar birbirinin tıpkıaı

lkl fnsarun bulunduğuna 'ilişkin herhangi ta,r:ihsel- blr kanıta (delıle)

rastlanmarmştrr.

Birey olarek. doğumdan ölümüne kadar yaşamını 'özgünlük temeli
üz-e-rinde sürdüren !insan; top lurnsai yaşamm yönetiminde ve toplum
blllmlerln karşısında bu özgünl'üğü hlr bakıma hi-çe sayılıroasma ben
ze-rlik sını rıen i-çinde 'gıörülmeye çalışılmaktadır. B-aşta devlet olmak
üzere, toplumları yönetmekle 'g'örevli örgütl-er, koşullanru kendllerl
nin belirl-edii-kle·ri kalrplaşrmş yaşam blçtrniyle ıinsıaınılann kerşısma

çıkmaktadırlar. Öte yandan,ulusıal kültür düzeyinden, bölge, yö-re,
,sıile -kültüro:rtamlaırına kadar uzanan toplumsel yaşam çlzqllerlnde
geHştlrilmişinançl-a,r,değerler, gelıenek ve ,görenekl,er, bu ortamlarda
yaşama savaşı veren Inseolarm kişHiklerini, tüm duygu, düşünce ve
davramşlarryla belli kalıperm Içine almayı önqörmekte: direnerıleri
kültürel çevrele-rinin dışına çrkarmakta veya ölümle blle cezalandıra

'bi Imektedı rler.

Yönetim ve toplumsal yaşarn 'kültü-ründe tüm bunlar olurken:
lnsenm doğalözgünlük temeline dayalı yapısının karşısına toplum
bilimler de çıkmaktadır. Bu blltmlerln büyük uğraş alanlarından bi
risi de: ins-anların sımr/arı helklenmiş çeşltll yaşarn ortamla-rında,

birbirle'rine benzer olarsk ortaya koyduklan duygu, düşünce ve dav
r-anışları saptayıp. bunları biHmin yasalarıiçinealmaya çalışmak

oluşturmaktadır.

Yaşamı doğal- özgünılüğü He toplumsa-I benzerl1iğ-iarasına sıkış

mış ol-an Insan, acaba bu 'ikHemden kendisini nasıl kurtaracaktır? Çe
şitli yetki kayneklanru IkuHanarak, aileden ulusa kadar uzanan örgüt
sel yaşam türlerinde, insanları kendibencil 'kişiliklerlınıi tutsak etmeye
çabalayan sözörn ona yöneticile-rin, insaınlarıgütme yolundaki baskıla

rına nasıl son verilecektir? Değişiık şlyaset alanlarında oy toplama uğ

runa, bir yanda demokrasl. hak, hu~ulk, eşitlik söylevleri verlllrken: di
ğer yanda başta tel-evizyon ve benzeri 'kitle iletişim araçlarıyla, Insan
ları "sürüleştlrme" kültürünün önüne hangi tutumlarla karştçrkılacak

tır? -Bütün bunlar yetmlyomuş gibi, insanın kendi yarattığı, ancak şu

sıralarda omu yaşamdan 'SHip, sıradan bir canlı durumuna sokmaya ça
/ışırcasına hızını arttıran teknolojik gelişmenin yönü, Insanın kişiliğin

deki doğal 'özgünlüğe nasıl bağlanacaık? Bir yandan dınler, ins-aınıları

belli Inanış ıkalıpla-rı içine almaya; toplumbilimler belli yaşam ve düşü

nüş biçimlerine sokmaya çahşırken: diğer yanda fen bilimleri ve tek
noloji de onları basit canlılar düzeyine indirme savaşımı vermektedtr.
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Tüm bunlarla, kendi doğal özgünlüğümüzünkarşıama geçip, bir bakıma
kendi sonomuzu. yine kendimiz hazırladığına göre, acaba önümüzdeki
yılları hiçbir çıkış yolu bulamadan mı geçireceğiz? Kısacası, kendi ken
dimize bu "kara yazgıya" teslim mi olacağız? !Evreniını 'içinde ınsanın

yapısını, konumunu, geçmişini, şlrndikl bil,inç düzeytmlale bıle şöyle

bir gözden .g'e'Çli'rdiğ'imizde, bu "varlığın" akla sığmayan üstünlüğü kar
şısında ürkütücü blr hayraınlığ'a kapılmamak elde değiL. Yarıatıcısı

kendi de olsa, 'herhalde lnsaruru doğası, yapısındaki buözgünlıüğün

yokedilmesine seyirci kelmayecak, insan kesintikle içine düştüğü bu
çıkmazdan kurtulacaktır. Bunda da yara:rlanacağıen büyük gü'ç, kuş

kusuz DÜŞÜNOE olmaktadır.

TOPLU YAŞAMDAN BIREYSEL YAŞAMA

Doğanın birey olarak lneana tanıdığı yaşama özgünlüğünü, toplu
yaşama çevirme çabaları karşısında insanın kendine dönüp, ondan
alacağı yen1igüçle, toplumsal yaşamında yarattığı sözkonusu sorun
ların üzerlneqıtme zorunluluğu çıkmaktadır.

Daha önce sözünü ettiğimiz dış yaşam kültüründe, insanı yö
netme kolaylığı sağladığı için, yaşamı toplulaştırma yönünde din
den, bilimden, gelenek ve göreneklerden kaynaklanan kurumsal, kül
türe! çabalara 'karşı; iç yaşam kültürümüzde doğamızın bize tanıdı

ğıyaşam öz1günlıüğünün (orijinalliğiniınl)güoünıÜ sürdürücü önlemlere
Itedblrlere) başvurablllrlz ki; yaşamblllrn diye öne sürdüğümüz yeni
bilim dalı anlayışının üzerıine düşen en büyük 'glörev,lerden 'birisi de
buna yardırncı olmaktır.

Toplu yaşamdan, bireysel yaşama geçiş o'lgusunu düşünürken,

dıkkatedilmesi qereken bir nokta da, bunun toplum halinde yaşama

gerçeğ1i'Y'l'eçel'işen bir durum olmadığım kavremaktır. Burada "toplu
yaşam" sözü ile "toplumsal yaşam" sözü arasındaki ayrımı gözardı

etmemek gerekiyor. Bilindiği ,gibi insanaynı zamanda toplumsal bir
varhktır. Başka deyişle, toplum ol'gusu lçlnde yaşayan bir canlıdır.

Dış yaşam kültürümüzü toplum, iç yaşam ıkültürümüzü kişiliğimiz

oluşturur. Yaşam dengemiz, toplum yaşayışımn karşısına çıkarı kişi

liğimiz ile ki'şiliğıimizln karşısına çıkan toplum yaşayışımn arasmda
bir yerde sağlanır. Doğamızın istediği biçimde yaşama toplum; top
lurnun istediği biçimde yaşama koşuluna da doğamız karşı çıkar. Baş

ka deyişle toplumc Jnsan yaşamını toplulaştırma {anonirnieştlrme)

çabası güdenken; doğamız yaşamın özgünlüğü temelinde, onu birey-
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selleştlrme yonone götürmeye ç'aılışır. Biraz önce sözünüettiğimiz

yaşam denqesl, şu sorular çevresinde oluşma noktaları arayacaktır.

- Her zaman ve her komıda toplumun istediğıi blçlmde mi yaşa

y.acağız?

- Toplumsal çevremlz'i, kendi ,istediğıimıize uygun 'biır yaşam k'ültürü
lçlne mi sokmayaçekşacaqız?

- Yaşamımızı toplulaşnrma çebasr Jçınde ,görmen toplum kültürü
karşısında; bıze sürekl1iözgürlüğOmüzü ve :bireyolduğumuzu

anımsatan doğal i'ç yaşam kült'Ül"ümüzü de ortaya IkoyaıbHeceğıimiz

ortamlar yaratamaz veya bulamaz mıyız?

- Toplu yaşam ile bireysel yaşam arasıodakl geç'iş yerlerini ne
toplumun, ne de doğamızıını saldırısına uğramayacağı hangi 'ko
rıumlarda belirleyebileceğiz?

- Toplumsal yaşama 'girerken toplulaştırma baskısmdan: bireysel
yaşama 'geçerken, toplum dışı kalma, yabancrlaşma, kimsesizleş

me, yaşamda tek başına kalma, vb.kişili'k 'çıkmazlarından kendi
mizi nasıl kurtaracağız?

- Yakın, uzak yönetim çevrelerınde yöneten olarak, insanlara doğa

larıının özgün bireyolma hakkını nasıl tanıyacağız? Öte yandan,
ayrn çevrelerde yönetilen olarek, bireyUğimizden vazgeçmeden,
yönetimin öngördüğü toplumsal yaşama; bu yaşamın topluleştır

ma baskısana karşın (rağmen) nasıl katılacağız?

Kuşkusuz sorular daha uzayablllr. Herkesin yaşammda bu soru
ler, değişıik sayı, bi'çıim ve li1çerikte, biz üzerinde düşünsek de, düşün

mesek de yeralmaktadır. Bunlara kimler nasıl yaınıtlar bulmuşlar

veya hangHerine bulmuş, hangHerine bıılemamışlar, bilemeyiz. Hiç
yanıt bulamamışlarsa ne olmuştur? Kimse dünyada yaşamarz kalma
dığınag'Öre, ya toplu yaşamın IkişHi1klerini yok sayıcı tutumu içinde
kalrntşler, ya da blreyselleşeceğim diye toplumun uzağınıa düşmüş

lerdir.

lnsan yaşammsn 'özgünlüğünü 'koruyucu bi'r yaşam deng'e·s,j sağ

lamak samrız yıaş1ambil.imin uğ:raşacağı sorunalanlarının başında g,e
lecektir. DiNmıizdıen 'hi'ç dıüşürmediğ'imiz, "mutluluk' denilıeını; yaşamın

"bayram şekeri", ashndainsarun ıöz'güınlüğüne uygun blr yaşam den
9'8s'ln1i t,üm ömründe ger.çıekleşt1i'rme başanamden başkablrşey olmasa
gerek.
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öZKişISEl YAŞAM

Yaşam sözcüğü, önüne çeşltlt tarumlayıcıler ,getiri,lere'kaınllaml

g'eniş ietebilen, çok zengin bir kavramdır. Dilimizde böylesi sözcük
lerln başlıcaları arasmda toplumsal, örgütsel, sınıfsal, kültürel, kişisel

yeralmaktadır. Bunların herbiri sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji,
kültürelentropolo]l denilen ve hepsl DAVRANıŞ BiLIMıliEBi 'Çatısı al
tında toplanan aınalbiHm dallarırun temel kavramlanndan olmaktadır.

Ayrıca hepsinin blrblrferlyle de sıkı anlam bağları bulunmaktadır.

Bunların herhangıi birtyle Hgili blr lincelemeyegi'rişHdiğ-inde,diğerleri

g'özardıedili'rse,vanlan sonuçlarda yamlgı payı büyürnektedlr,

Sözüedilen ÖZKişiSiEL YAŞAM, bireyin içinde doğum öncesi
ve ölüm sonrası da olmak üzere, tüm yaşamını kapsemaktadır. Bu
rada öncellkle, yaşamın ıkişiselliği ve öz,kişiselliği üzerinde durıma

gereğ'i çrkmaktadrr. Örneğin günlük yaşayışımızda,ibunun değişik ko
numlardaki klşiselllğlnderı sözederken, acaba enlatmak Istedlqlrnlz
nedir? Sık sık bu benim kişisel sonmum, kişisel tutumurn, kişisel

eşyam, klşlsel sorumluluğum veya :genelde kişlsel yaşamım derken:
çoğu kez başkalarına "bana kanşmayın" lletlsl (mesajı) verilmekte
dir. Başka deyişle birey, toplumun hangi tür yaşayışıiçindebulunursa
bulunsun, çevresindekilere karşı konumunda bir kişlselllk" vurgula
masma ,giriştiğinde, bununla yaşıamma bir bağımsızlık ve özgürlük
çerçevesi g,et,irmektedir. Acsba 'insanlar neden böyle blr vurgulamayı

çevreslndekllere yapmak zorunda 'kalmaktadır? Hanqi toplumsal bas
kılar buna yolaçmektadır? Herkes böyle bir klşlselilk vurgulaması

yapacak güçte midir? Blreyde kişiselliği öne çıkaran kişilik, gücünü
neredenalmaktadır? KişHi1k ve klşiselllk, hangi bağlamda blrblrlerlyle
neden-sonuç ilişkileri içinde bulunmaktadır? Bağımsızlık ve özgürlük
kavramlarının karşıtları olan, "!bağımlılık" ve "tutsaklık", nasılolu·

yol' da, sadece bireylerin değH, sırasında uluslarını bile değıiştkeme

dikleri yazqılanru oluşturuyor? insanlar birbirlerine "klşlselllk" hak
kını tanımazken, 'bunun ha'klıgerekçel'eri olarak neleri öne sürmek
tedir? Neden bağımsızırk ve özgürlük insanlara pahalıya malolmak
tadır? Şimdiye kadar iınısanlıık tarihinde, bu alarıda sağlanan Ilerleme
lertn nite!'iği ve düzey,j naeıl btr durumu ortaya koymaktadır? Kendi
yaşam tarihimize gözattığımızda,bu konuda aldığımtz yol ne kadardır?

Buraya 'kadar sıraladığırmz, genelde kişisel yaşam kavramına

bağlı böylesl sorulara yanıt arandiğmda. yapacağrmız a-çıklamalar,

kuşkusuz heplmlzln ı~işisel yaşam olarak tanımlamaya çalıştığımil 01
gununen azmdan kalın çü~gHe'r,ini beUrginl'eştir,ece'kti,r.
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'KlşISıELtiKTENÖZE 'GiDEN YOL

Yaşarnm kişıiselHğ;i1ne "öz" kavrammm katılması, ilk bakışta sanki
duruma biraz daha açııklık g,etil'\mek izlenimini veııiyor ise de, aslında

yaşam serüvenimiz, tersine hem ıil'g,inç, hem çapraşık bir yola girmek
tedir,

Başlangıçta !belirttiğimiz yaşamın kişiseUiğ'i, toplumda başkala

rına karşı bir bağımsızlık ve özgürlük vurqularnasına dönüşürkerı:

özklşlsel yaşam, bunun toplumsal çevreden soyutlanmasıanlamını

lçermektedlr, Arıcek. bunun, :kişinin kendisini çevreden uzakleştmp,

giderek topluma küsüp, başkalarıyle her türlü ilişkisini kesme anla
mına 'g'elmedıiğin;iöncelikl'e bellrtrnek Isteniz. Böyle bk durum,insan
için değllözklşlselltk, yaşamın kiş'iseniğinin bile sorgulanır konumda
bulunmasını doğurur. Bireyin yaşammm lk!işiseHik boyutu, onu toplum
karşısında "kişilik kerutlamasma" Igötürürken;öl'k1işiselli'k kendi iç
dünyasında duyumsadığı yaşamın "benlik blllnclne" götürür. YUNUS
EMRE, "bir ben vardır bende, 'benden lçerl" derken; kanımızca bireyin
dışaaçık üç boyutlu, beş duyuiu kişisel yaşamı karşısmda: kimsenin
kolay 'kolay ıiçindençıkamadığı, AŞıK VEYSEL'in ünlü "uzunince yol
daki" gizemH (esrarlı) özkişisel yaşam kapısım aralamaktadır.

Btreyln, kısaca ıkendine dönük yaşarm d1iyehilec'eğimiz özklşlsel

yaşamı, onu herşeyden önce evrendeki konumu üzerinde sorguya
çekmektedır. Ben klmlrn? Nereden g'eldim, nereye gıidiyorum? Bu dün
yada iş,im ne? Niç1in bu ortamda gözl,erimi açtım? Çevremdekilerden
ne istiyorum, onlar benden ne beklryor? Bugüne kadar neleri başar

dım, rıelerl başaramadım? Başaeısrzlrklarrmınbanadönük yönleri var
mıydı, yoksa hepsi benim dışımdaıki etkenlerin sonucu muydu?

Yine zaman zaman belıki farokında olmadan yaptığımız bütün bu iç
sorqulama ya da heaaplaşmalar, bireyin ene tutulur, giözle gıörülür

fiziksel yaşamı yanında, çoğu kez ona yön veren özklşlsel bir yaşa

mın da olduğunu en açık biçimde ortaya koymaıktadır.

Bizi sırasmda "kişlseHik" vurqulameer tle ibağımsızlık ve 'özgür
lük araytşianne liTen toplumsal yaşayışımızda, böyle bi:r üstünıÜğü

g,ereıktiğinde büyıüık "mücadeleler" sonucu elde etsek bile; 'bunu özkl
şıisrelHk yaşarmrmzda da ikendiliğiinden sağlıandığını ne yazık ki aynı

blçlrnde Heri süremeyebllirtz. Başka deyişle, toplumda her türlıÜ var
Iığı Hişklleri , orunu (mevkiiij) He yüksek bir yaşarn düzıeyıi sıağl'ayıp,

bunda kişis,eHiık vurqularnasmı, "bağımsızım ve özgürüm" dıiyebilecek
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üstürılükte ortayakoyabllen kişıi; "madalyonun arka yüzü" olanözki
şlsel yaşamında, bunun tam tersi "bağımlı ve tutsak" olabilmektedir.

Sözqelim! klşlsel yeşarmnda, "kin", "nefret" ve "kıskançlrk'' duy
gul,arının yüksek gıücüyle, kimsede "lntlkammt" bırakmayan, başka

deyişle herkesten "öcünü aları" .~iş.i, görpn'Üş1:e bu başansından do
yum sağlayıp, giderek yakın çevresinin beğenisini blle kazansa. acaba
sözkonusu birey, eğer biraz özkişisel yaşamblllncl varsa, görünüşteki

bu üstün başarısını, ne dereceye kadar benimseyebilir? Daha doğ

rusu, yukarıda beloiıitıiğimiz "ego" derıllerı altbenHğıin, bu yoğun yakıcı

güç!'erinin odaklandığı lnsemn k'işHiğinde, "taş taş üstünde bırakma

yan" savaş başansında. nasıl "baqırnsızltk ve özgürlük" yolunun Izle
rini bulabilir? Tersine, dışarıya çıktıklarında ortalığ: yangın yerine
çeviren bu 'kavurucu güç-Iıe.r, sahlbi1nıin kişil'iğin'i de tutuşturup, onun
özklşlsel yaşarnmmtnsancrl değerlerlnl yerle bir etmezler mi?

Buradan ıgörülmektedir 'ki, insan yaşamında klşlaellrkten öze gıi

den yol, 'çoğu ıkez "cennetin oırlenta taşları" ıll,e değil, "cehennernln
kor ateşiyle" kaplıdır. Dünyadaki tüm doğal. ve toplumsal bilimler,
insanın kişisel yaşamına girebilme'kte, onun bu yaşamda sorunların

dan kurtermaya çalışmaktadtrlar. Ancak ne var ki sadece yayınları

kütüphanelerde milyonları bulan sözkonusu bilim ler, insanın özklşlsel

yaşam kapısının önüne ge'l'ince durmakta, içeriye gıi reme mektedlrler.
Ünlü halk düşürıürü NASRıEOD,iIN HOGA'lnııın yüzüğoÜnoÜ karanlık yerde
düşürüp, kaybettiğıi halde, onugün ışığı oları yerde araması gibi,
sayısı her geç-eng'Ün artan blllm dalları da henüz insanın özklşlsel

yaşamın karanlıklarmda yitirdiğ'i değerl'eri, söyleşl bi·ç-iminde sizlere
kabaçlzqllerlyle nıitel1iğini açrklerna çebas ın i ıgöst,erdiğ'im YAŞAMBi
UM, kendielne konu olarak ibir,eyıin özkışısel yaşam iilişkiler.ini seçmiş

bulunmakta, kısacası şimdilik bir "kibrit" aydınlığında bile olsa, NAS
REDDiN HOGA'nın karanlık yerde yitirdiği yüzüğüne ışık tutmaktadır.

Umarım şlrndtltk yeni çakıl'an bu 'kibrit, yekrrıqelecekte rştğmdao çok
~işinin yararlenabıleceöl güçlü bir fenere dönüşür.

VAŞAMIN VÖNETIM,I

Yönetim ınıedir? Neden çıkmıştır? sorularına, yönetim bilimi açı

sından, giriş I1litel'iğoionde şöyle bir açıklama getirebHiriz:

Toplumsal bir yaratık olarak tanımlanan insan ıçın yönetim ey·
lernkrlrı, Insanlık tarihi He blrllkte başladığm: öne sürmek, kamtlan-
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ması ıge~eken blr savolmaktan çok, bil,inmesi zorunlu ıbir ,gıerç'ek nl
tel1iği taşımaktadır. Nitekim bugün, "toplum" denilen olgununı terne
linde yönetim yeralmaktadır. Yönetim öğesini toplumdan çıkardığı

mızda, ortaya çıkan durumuancak "kalabalık" s'özoüğüHe anlatebl
llrlz. Bu bakımdan yeryüzünde toplumsal yaşannyle birl'ikte, yöneti
minı de doğduğu açrk bir gerç,ektir. Öte yandan toplum dışında,'kadın

ve erkeğln, doğa kuralları 'gereği, bir arada bulunması zorunluluğuna

dayanan ,alHe düzeni de aslında, doğa koşullaemın ortaya çrkardığ},

insanlığın en Ilkel yönetim ibirJ.iğinde1nı başka birşey değildir. Buradan
çıkaracağımız sonuç ise, lnsanlann yaşama savaşımlenm (mücade
lelerlnl) erıcak belli bir yönetim süreci Içlrıde sürdüretılldlkleri, bu
sürecin dışmaçıktrklannda, doğanın koşullarına 'karşı fazla bir direnç
göstermey.ip, kısa blr süre sonra, kestnlıkle yaşernaqüçlerrnl yltlre
ceklerdır.

insanın değil sadece canlı olarak yaşaması, toplumsalortamlar
da da varlığını sürdürmesi açısından yönetim, onun temel yaşam ku
rumu olmaktadır.

Yönetim, en yalıilli aniamıyla. bir amaca ulaşma yolunda girişilen

iş ve eylemlerin toplarmdır. Yönetim süreci ıiki tür insanı yaratır.

Bunlar yöneticiler ile yönetilenlerdir. Bireyin yaşamında, çeşltll za
man ve ortamlarda, birlikte veyaayrı ayrı bulunduğu konumlardan
biri yönetmek Ise diğ,eri yönetilmektir. Buradan yola çıkarak, daha
önce çeşltll biçtmlerde yaptığımız lnaen tanırnma bir yenisln! daha
kateblllrlz, şöyle 'ki:

insan, yaşamı yönetmek ve yönetilmek eylemi içinde geçen bir
eanlıdır.

Kısacası, 'birey ağlaya,ra1k göz'Ünü açtığı dünya yaşamsnda, karşı

sında toplumsal 'eylem olarak önoe yönetimi görmekte ve tarumaktadır.

iNSANIN YÖNETIM KAVGASı

Insan doğar doğmaz, çevreslrtdekl 'kişilrel'li, başka deyişle atleslnt
doğıal Jhtlyaçlarmm karşılenrnası yönünde hizmete koşar. Bi'r bakıma

onları yönetir. Bôylesl ibir yönetme eylernlnln, toplumsal billmler ara
sında yeraları yönettm bilimi açısından blr anlamı yokturvancak ya
şambilim yönünden anlamı büyüktür. Eğer yönetim ibi'r başkaaçrdan,
'insanlara iş yaptırtma sanatı ise, yeni doğmuş bir bebek, doğanın o
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akıllara durgunluk veren zeka ve düzerılntnqücüyle, ağlayarak her ls
tediğini çevresindekilere yaptırtır. Sanatın kaynağının "doğa" olduğu,

buradan da çok iyi ,görülmektedir. Dolayısıyla yönetim, bilim yönüyle
insan akltna, sanat yönüyle de doğaya bağlı kalmaktadır. Doğa yara
tıcı ve yokedici güçl'eri yapısında birlikte bulundurduğundan,yönetim
aynı zamanda insanın, doğadaki yokedlcl güçlere karşı kendisini var
etme kavgasını verdiği çok önemli eylem olmaktadır.

Bireyin yöneten ve yönetilen konumlarmda. toplumsal yaşamda

verdiğ'i yönetim kavgası, aslında 'kendi henl:iğinde de bütün şiddetiyle

sürmektedir. Toplumsal klmllğlyle yönetim bnimi, diğer benzer bilim
dallarıgibi, lrısamn kendt içinde 'geçirdiği yönetim kavgasına

karışmamakta, bunun sonucu onun ıkişiliğinin topluma 'açılan ka
pısı önünde beklemektedır. Aslında bu kapının ,eşiğ'inden lçerlye gir
me g'i ııiş'i mini , parıapsikolojiden başka bilinen hlçblr hi·lıim dalı ger
çekleştlrrntş değildir. Ancak onu blle , hergeçen gün 'insanı biraz
daha buyruğu altına elen teknolojinin doyumsuz varnaçlan yönünde
yapılandırma çabalerı görülmektedir. Kısacası, ,gelec'ek yüzyılda, ln
sanıarın parapsıkolojl laöoratuvarlannda bir "deney hayvanı" kimli
ğiyle, "Fen" hll,iml'erıini1nı teknolojiye bağlı amaelen doğrultusunda

kullanılma blçtrnlne sokulacağ: ,günlıer pek uzakta görülmemekted'i'r.

Oysa bilinen gerÇiek, araçlenn sürülüp, hayvanların güdülüp, in
sanların yönetıildiğıidir. Yönetim kavqası özündelnsaran, Içlyle, dışıyla

"insan olma" kavqasıdır. Bu kavgadan yorulup, yaşamımızı "bllqlsa
yarların" buyruğuna verecek olursak, sonunda "Canlı doğamızı" değil

ama, insanlık doğamızı" karşırruzda buluruz. lnsenm özünde doğayla

savaşımı, O'nunla bir "uzlsşma'tçizqlstnegelmekt,en başka birşey de
ğHdir. Atasözlerimizde toolumsal yıaşamımıziçin söylenmiş "çekiş

meden peklşme olmaz" sözü, lnsamn doğ,ayla çatışmesmda da ge
çerlidir. Ancak, çatışma, yoketme demek değ'ildir. rHerçaıtıştığımızl

yoketmeye kalkarsak, ortada 'insanlık derıllen kavram kalmaz. Buna
da başta, !iç'inde yaşadığımız her türlü doğ1a olgusu karşı çıkacak,

bizim kendi kendimizi de yoketmemize lz'ln vermeyecektir. Arkeolojik
kazı ve incelemelerde toprağın .altıntrançıkan uygarll'kIoar, burnm en
canlı tanıklandır.

VÖNETMEK VE VÖNETiLMEK

insan olatek biz ınıeyi yönetlnz? Ne bizi yönetir? dikıkıat 'edilirse
burada "klm" sözcüğü kullerulmamıştır. çünkıü bu sorulan yönetim
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rhHimi, toplumsallığı nedentyle "kim" sözcüöüyle düzenler. Oysa ya
şamibiHmiçin kendi dtşrmızdekller değ'li. biz önemliyiz. Böyle olunca
da biz'i, daha doğrusu kerıdlmlzt, neyin yönettiği; blzlm ya dıa kendi
mlzlrı neyl yönetti ğ1i önem taşımaktadır.

Yönetmek. Jster kendimiz, 'ister başkaları ,için olsun, bir Iş ya
da eylemi yerine g·etı.rmede. "qüç kullanmak" anlamını içerir. Baş

kalan için kullarulryorsa, bu güoün adı yetk.i. kendsmlz için ıse lstenç
(irade) olur. Toplumsal yaşammuzda. ıkendimizi yönetmek başartsım

g'öste'remeyip, bu yetkiyi başkalanna verebillrlz ıki, bunun bizde yol
açacağı sonuç, "'kiş'nik kaybıdır", Birey, başarısız yaşam iNşkıileri so
nunda, daha doğrusu toplum içinde ikendisini iyi yönetememesl so
nunda, "toplırrnsal 'kişHiğini" yitli rlrse , o vakit artık diğe'r canlılardan

farksız, ,giderek onlardan daqerl blr yaşam düzeyine inmiş olur. Böyle
sorunlarla pstkolojı. psikiyatri gıiibi rbiHml·er uğraşmaktadır. Aıncaik ya
şarnlcltm açısından konu, bu kadar kolay anlaşılır bir g'e:rceği qöster
mez. iKendiözJkişis'el: yaşamımızda, doğal kişiliğimiZli oluşturan güç
leri iy'i yönetemeytp, doğanın içimizdeki yokedlcl güçl,erine yenik dö
şerek,insanlıik çlzqlslnfn dışına düşersek, ne olacak? Başka deyişle

kendi özsayqımm yit,irİ'rsek, bu sorunu nasıl çöze:l"iz veya bu duruma
nasıl düşmeyiz? ıBöyle blr sorunun yarutı. kuşkusuz hemen verlleme
ecektir. Yalnız. ayrmtılarıru sonraele almak koşuluyla, şöyle bir
septama yapı iabillr: insanın, özklşlsel yaşamındakendini yönetme
başarısı, alt ve 'Üst benltklerıne bağlı güçleri, doğal benNğ,inde, lsten
clnln denettmtaltmda, beni bir 'kişiliğıi g,eliştirmeamacıyl,a eşanlarn

Iıdır.

Yönetmek, yönetilrnek değ'i!, sadece :insanın,evl'enin (kosmos)
büyük "mücadelesi", oBunlar olmazsa ne olur? Tek yanıt, bir "hiç" blle

I .. i" "o amayız. Oyleyse, mücadeleye devam.

YAŞAM VE rı e r ı s t u

lletlştrn sözcüğü, ge'rek dünyada gerek toplumumuzda tıpikı yöne
tim 'g'ibi. yaşama Insanın doğuşuylag,irmiş ancak kavramiaştırılrnasi ,

içinde bulunduğumuz yüzyılın sonlerına kadarçeclkmle sözcüklerden
olmuştur.

20. yüzyılın sonıına doğru, biribirleriyle yarışırcasma hızlarını art
tıran teknolojik ve toplumsal gelişmeler, kuş:~us'uz onları dengeleme
y'e çalışan bilimi de yeni alanlara ve devingen (dinamik) boyutlara
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sokrnaktadır, Önce mühend'isl'i1kte "kornünlkasyon" terimiyle Türklye'
ye giren, sonra basın-yayın alanının "haberleşme" 'kavramıyla birleşe

rek iLETişiM adını alan bilim alanı, günümüzde toplumsal ve kültürel
gelişmenin hem yaratıcısı, hem 'geliştiricisi olan çağdaş kavrarnlann
başında .gelmeıktedir.

"lletişim nedir?" sorusuna, çeşitli açıklama ve tanımlamalar ge·
tlrllmlştlr. Bunlardan baztlanru burada bellrtrneyl, bir fikir edjnllrnesl
bakımından yararh bulmaktayım:

- iletişim, 'iki veya daha çok Insan arasındaanlaşma için gerçek
leştlrllen değişimdir.

- Iletlştm düşüncelertn, kanılarm veya bHg.inin; söz, yazı veya lşa

retler yoluyla değ'işim ve paylaşırrudır.

- lletlşlm, orga1n1izmanın herhangıi bii'r bölümünde, ,istendi'k belll
davranışları ortaya çıkarabilmek ,j.çin, çevresel uyaranlarm dü
zenlenrnesldlr,

- İletlşlrn semboller yoluyla ge'rçekl'eşen bir etkileşim ve bağlı

olarek ,etki-Ieşimin bir aıevbaşlığıdır.

- İnsanler arasında duygu ve düşüncelerin 'a'kışıdır.

- Bir kiims'enin düşüncelerını ve duygul1aırııl1il diğ'erl'erıine a'çıık seçVk
olerak belırtmesteürecıdi'r.

- iletişim, organizmamn herhang'i ibir bölümünde, lstendlk belli
davranışlerı ortaya çıkarebilmek i'çin, çevresel uyaranlaırın düzen
lenrnesldlr,

- lletlşim, semboller yoluyla ,ge:rçekl'eş'en bİ'retkileş:im ve bağlı

olarak etkil'eşimi1nl bir ,altibaşlığıdır.

- İnsanler arasında duygu ve düşüncelerin akışıdır.

- Bir klmsenln düşüncelertnt ve duygul'arını diğ'erlıerıine açık seçik
olarak bel irtmest süreeldlr.

- Bireyler arasında anlamları ortak kılma sürecidir.

- Bıi'r kaynağın bir Hetıiy,j (mesajı), bir oluk ('kanal) üzerinden, blr
alıcıyailetmesi sürecldlr.

iLETişiM SÜRIEGiNiN ÖGIELERi

iletişim sürecinde yer alan. Jletlşlmlrı temel öğeleri şunlardır:
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- ,KAYNAK

En yalın anlarmyla KAYNlAIK, Hetlşlm sürecin! başlatan, lletlyl
gönderen ,öğ'ed,ir.

- iUEli (MESAJ)

Kaynaktan alıcıya gönderıilen bir uyarı, düşünce, duygu, kanı ya
da bilgıinin kaynak tarafından kodlanmış durumudur.

- KODLAMA

Bir bilginin, düşüncenin, duygunun veve kanını'nı iletime uygun
hazır bıi'r ileti biçimine döoüştürülrnesldtr.

- KODAÇMA

Alıcıya ulaşan veahnen ibir uyeranrn, başka deylşle Hetiın1i1n, yo
rumlanaeekanlemh bır blçlme sokulmesrdır.

- OLUiK (ıKANAL)

Hetıiy.1 ıkaynaktan ahcıya g'ötür'en araçtır.

- AL:ICI

Kaynağıng'önde'rildiği 'iletinin hedefidir.

- ,ilUETiNIN ETKiıliERı!

Kaynaktançıkan iletinıin, alıcıya yolaçtığı değıişme'l'e1rdlr.

- YANSIMA

Kaynağın alıcıdan aldığı tepkllerdlr, T'ek yönlü lletlşlmde, kaynak
bunu istemez. Temel öğel'e'r.J.ni çok 'kısa bellrttlğlmlz Hetlşlrn süreci
nin daha ıiyiaçı'klanabilmesi iç'in kuşkusuz SÜREÇ sözcüğü üzerinde
de durmak 'g'erekecektir. ıBu sözcük 'iıçin de şöyle tarumlernalar geti
rilmiştir:

-ıDurumdan duruma geç'e'r'ek ortaya çıkan ş'ey.

-Belli bir sonuca ulaşerı düşünce aıkışı.

-Olayların ya da Işlemlerin belli bir sonuca doğru ,gldişi.

25



-IBk olayın düzenlı, olarek ve birbirini izleyen değ1inmelerle ge
lişmesi, başke ıb:j,r olaya dönüşmesi.

-Zaman lçlnde süreklı değıişen bir olgu.

-Süregelen herhangi ıbiır durum.

YAŞAMıN ILETIşIM :BOYUTLARI

İnsan yaşammda ıilıetişıiminıne derece önernlt bir yer tuttuğu. yu
karıdakıl kısa eçıklamalarırruzdan sanırız anlaşılmaktadır. Hatta öyle
kıi, yaşam Hetlşlmden başka b:i'r ş'ey değildir denilse, bunda o kadar
büyük bir tersMık olmayacaktır.

Yönetim ıgibi, lletlşlrn de 'bir biUm alaru olduğundan, onun da
'insan yaşamıyla Ibağıntısı1nıl kurmaya çaiışıoken, bireyin iç ve dış

y,aşamlanarasında:kiay.rımı çok iyi g'özetme1k gereği çıkmaktadır.

Başka deyışle, özıkıişisel yaşamın Hetiş1imi ile toplumsal yaşamınıkı

arasında, konu, sorun ve yorum bağlıamında oldukça değişik iletişim

boyutları ıbelirmektedir. Ayınıı durum 'kıuşıkusuz yönetim için de söz
konusudur.

Gerek y'önetimin,gere'kiletiş'imin insanın özklşlsel yaşamı

ile toplumsal yaşamı içinde tek başına ve karşılıklı korıumlannı

açıklığa kavuşturacak yorurnları: biraz sonra ana çizgHeriyle
tanım ve ıişlıevleırıinıi belirtmeye çahşacağımız YıAŞAMB1iLlMiNiz'inde

yolalırken çok daha ,iyıi boyutlaındıraıbileceğiz. Şimdil'iik Iletlşlrnln top
lumsal bHimalanl1 olarak temel, bazı ka~"ramlarındaaçıklığa kavuş

mayı, Heride 'kendli yaşarnlerırruzda blr düşünce beıralbeırl1iğıi s.ağlamaık

baknmnden yararlı Ibulduık.Uma:nm, yaşamlarımızın 'kavşak noktala
rında sözkonusu kavrarnıer hepirntze yol gösterici olur.

VAŞAMBILılMtN TANıiMI

Kısaca anımsamakgerekirse, buraya Ikada'flkiaçı1klamalarımızda

yaşam, bilim, yaşam'bilim düşüncesi, yaşem kurmak, yaşam blçlrnlerl,
yaşam kültürü, insan yaşamında ,özgünlük, özklşlsel yaşam, yaşamıını

yönetimi, yaşam ve iletişim konularını anaçizgileriyle ,göz,den g'e
çirmeye çalıştık Bunları yaparken de, bazı değişikinsan tanımları

üzerinde durduk, şöylekl:

-ıiNStAN, kendi yaşamı hakkında ~endisinıin karar vereblldlğl

cenlıdır.
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-'iNSAN, toplumsal canlıdır.

-iNSıAN, düşünenhayvandır.

-iNıSıAN, canı sl'kılabnen bir cenlıdrr.

-ıiNSAN, gerektiğ'iınde veya 'istendl·ğinde ,kendi yaşamına, yine
ıkendisıinin son verebildiğ.i bir carılıdrr.

-ıiNSAN, 'kültürel bir varbknr.

- iNSAN, gerek flzlksel yapı özellıklerı, 'gerek ıkişilik ve davra-
nışlarının kaynağı olan ruhsal yapısı bakımmdan ÖZGÜN (ORi·
J,iNıAl) bir canlıdı'r.

KuşkusuzInsenmtanımla-rı bu kadarla bitmiyor. Ç'eşıitli düşünce,

bilim ve sanat alenlannm kendine özgü değişikinsan tararnlan bulu
nabıHiyor. Tanımı bu denlıçok bir varlığın yaşamını blllm konusu ya
parken, kanımızca üzerinde durulması gereıken enörıemll nokta, insan
için yapılan veya yaptığımız tarurnlarm, haınıgıj boyutlarda kendimize
dönük, hangil'erinde kendimizin dışında 'el'ea!ıındığıdı'r. Başka deyişle,

insana nerelerde kendimizden, nerelerde ıkendi dışımızdan bakryoruz.:
buna biraz dikkat etmek g'erekeoektir. Sö~gel:imi yukarıdaki tanımlar

dan; "'iINSıAN, toplumsal bir canhdır" tarunu ıile "insan, 'canı sıkıl'ab>i

len bir canlıdır" tanımı arasıında önemli bi'I' bakış eçısı farkı vardır.

Birincisıinde lneana toplum içinde bakılırken; rklnclslnde taşıdığı can
açısından Ibaıkılmaktadır.

Gelenekse i blltrn anlayışı bekımmdan, insan çevresinde değıişıiık

yön ve yollarda dolaşarak, onurıla yaşam veya yaşamları arasındaiki

bağlılığı, iki çUlbuğu biribirl'e'r:ine bir lple sıkı sıkıya sararcasına, çok
sayıda tammla,rl'a kurabltlr ya daçöreblltrlz. Ancak böyle bir yakla
şımla, insana ne kadar ulaş,abilıiriz? 'Bilıim, 'burada insana, yaptığı ta
nımlerla "işte sen busun" derken, biraz acımasız olmamakta mıdır?

Biz hep kendimizi, kendi dışımızda yapılerı tammlarla anlayrp, kavra
maya zorunlu muyuz? Herkesin. 'kendine ıg'ör,e, yine kendisli lçln yapa
bıilıeoeğıi bir 'insan tanımı olamaz mı? Aslında bugÜinl, yaşamıyla ara
sında, üstesinden gel'emediği sorunları bulunan insanlarınasıl sıkış

tığı nokta, kendtslne uygun düşer» 'bir ınsan tanımı yapamayışlarından

değH midir? Günümüzdeki başka pslkoloj! olmak üzere, birçok bilim
dalınm önünde duran, çağın insanının en çetin soruolarmdan oları

"'kıimlıik bunalımı", başka deyişle blreyln yanıtını bir türlü bulamadığı

"ben klmlm" sorusu, yaşamında kendts: lçln :bir insan tanımı yapa-
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mamasından tlerl g·elmlyor mu? Eğer böyleyse, o vakit yapılacak olan
ılk iş, bireye tezelden kendi yaşamında kunanabHeceği ve yaşamı

değiş'ti'kçe, ona uy'guın olarak yenilerlnl yapaıbneceği bir "insan tanı

mı" düşünüş becer:is,ini kendtstrıe kazandırmektır. Başka deyişle, onu
bugüne kadar, çeşitli blllm dananndan yapılmış insan tanımı baskı

lannden ıkurtarımaktır. Denilebilir ıki, bu tenırnler 'gereksiz mi, giderek
zararlı mı? Asla, böyle bir sav ileri sürülemez, ıBu yapılırsa ATATÜRK'
ün de çok yerinde belirttiği gibi, yaşamda en gerçek yol gösterici
olan bilimin ışığından insan yoksun kalır Iki, bunun da insanın yıkımı

anlamına geleceği açıktır. Öyleyse sözkonusu zıtlık nereden ileri ge
liyor? Burade blr çelşkl yok mu? Özünde ne zrtlık, ne de çelişki var.
Sadece düşülen bir yanlışlık ya da yanılgı var. "Nedir?" denlrse, ya·
nıt ınsanm toplumiçindeki kişisel yaşamıyla kerıdt lçlndeklözklştsel

yaşamını özdeşleştlrrnest, kendi yaşamını toplumsal yaşamından

ayıramamasıdır. Kısacası, "ben toplumda ne Isem oyum", "bana çev
remde nasıl bir tanım ıgetiriyorlarsa,benöyle bir insanım" demesi
dir ıki, bir insanın 'kendisine bu kadar haksızlılk yapmaması gerekir.

Öncelikle şunu keslnkes benlrnsemek zorundayız; "biz baş

kalannın 'görıd:üğü ya da tanımladığı gibi değil, kendimizin gör
düğü ve tanımladığı bir insan olmak" durumundayız. Kişi için
yaşam başarısı, başkalarının tanımladığı insan olmaktan çok,
onlarm da benımsemek zorunda kalaceklan ıkendi 9,ördüğü ve
tanımladığı insan olmaktadır. Ancak burada hemen belirtmek
g'ereıkir ki; böyle bir saptama , 'insanlara zorla kendisini Ibe
rılrnsetmek, "işte ben böyleylm, ıister beğenksiniz, Ister be·
ğenmezsin1iz" diyerek, kestirip atmak da değildir. O biraz, kaba deyl
rnlyle "zorbalığa" gire'r. Kuşkusuz bizim kendlmlz! beğenip, beğen

meme haıkkımız olduğu 'g'iibi; başkalarının da bizıi beğ'en:ip, beğenmerne

hakları vardır. Hep başkalarının gördüğü veya görmek :istediği gibi
Mr 'insan olursak ikeındimlzıi; hep kendlmlzlr; g·ördüğü veya gö,rmeık

istediğigibi birinsan olursaık toplumu kaybederlz. Birey lçlnqenelde
yaşam başarısı, herhalde, .iınsan konusunda kerıdls! lçlrı yaptığı iç
tanım ne toplumda çok sayıda yapılen veçeşltlt bilim dalları tara
fından önüne konulan dış tanım arasındaki !Het'işimi iiyi kurmak; başka

deyişiyle yaşamını ne zaman, haınıgi konom ve koşullarda iç insan
tarurnryla, hangHer.inde dış !insan tarumryla sürdöreceğınl bilmektir.
Böyle bir .ge'rçeklik (l'\ea(:jte),kıişıide1nl yaşamında, sözkonusu ,iıld tanı

mın birbirini kesen noktalan He ıbilibirinıe qlren ortak Hg,i alanlennda,
ıikisi erasında uzlaşmayı 'Ile yaşam dengesini sağlayacak blr yaşarn

basansım göste:ıımes1in:i de Ister.
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Öıetlemeikg,erekirs,e,aslıındainsaının taınıımı, yaşambilim açısın

dan ibi'reyin. yaşamının da tanımı anlarnmaqelmektedlr. Yukanda sö
zünü ettiğ'imiz iç ve dış Insan tanımları, ayru zamanda bireyiını !iç ve
dış yaşamının yönetimi boyutlanru daartaya koymektad«. Özklştsel

yaşam dediğ'imizi,ç yaşam boyutunda da, 'üzerine bir yönetimanlayışı
getirebneceğimiz ve l~endıimiıeg'Öre, kendimiz ıiçin yapaoağımız bir
'iınisan tarumına gereks,inimi vardır. sözkonusu tanımı .yapmeda.vblll
min önümüze koyduğu, dış yaşama ifiişkin insan temmlarmden yarar
Ianmaya kalkars ak, daha önce tehlikesini ibel.irttiğıimiz özdeşleştlrme

çıkmazrna kendimizi sokmuş olcruz, Kendi insan tanımımızı, kitap
Iıklardaki bilim yayıınlarında deği'l,özyaşamımızdan yapmamız kaçı

nılmaz bir zorunluluktur, Işte bu noktada blze yol ,göstereoek bilim
ya da bilim anlayışının adı YAŞAMiBıILlM'dir. Peki, başlangıçta yapa
mayıp, ancak tanımlama giriminde bulunduğumuz bu YAŞAMBILIM

nedir? Bence şudur:

YAŞAMBiLIM

Insanın özklşlsel yaşamınıı", yönetim ve iletişim süreç, konu, so
run ve yorumlarıyla uğraşan bir bilim alanrdır.

Bence bu ise, siizce nedir? Stizin yaptığınız veya yapacağınız ta
nımları da öğreneıbilıirs'ek, ıkuşkusuzıbkl:iıkte çokdeğişik yaşambilim

tanımları elde 'etmiş oluruz.

SONUÇ

Yönetim ve iletişim bilimleri bağlamında disiplinlerarası yeni
ibir bilim alanı olarak tanıtmaya çalıştığımız YAŞAMSilLiıM üzerlndekl
ıincelemelerimizi, bundan sonra da sürdüreoeğiz.

"Gıkiş nıi1:eliğinde'ki bu Hık çalışmanın sonucu olarak, şu gör'üşler

üzerinde odaklaınmamız olasıdır.

1 - Asimda YAŞAMBıltJ!iM; blreyden başlayıp, onıun en yakın çev
restnden. örneğin aıle, okul,işyıerl, yaşanan yöre «'köy, kasaba, kent)
bölge, ülke, yabancı ülkeler düzeyıine kadar çrkanlablllr, Blreyln özkl
şlsel yaşamının yönetim ve Jletlştm boyutları üzerine ışık tutan ya
şambilıim; onun ane, okul, Işyerl, yöre, bölge, ülke düzeyindeki yaşam
alanlarını da aydmlatabllşr. Kısacası bireysel yaşarnblllm alanı yanın

da; örneğin aile yaşambUim, örgüt yaşambilimi, kent yaşambilimiile

ülke yaşambiliminden de sözedilehilir.
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2· Yaş.ambiMm1inde özgün noktac Jnseruo ve katlldığıç'evreleri1n

"lkültÜ'r yaratıcı" niteHğinin her zaman qözönürıde bulundcrulrnaaıdrr.

Bu nedenle de, bireyden mkeye kadar uz,a,na1nçi2!glide; ıinsanlaırın iıçin

de yeraldığı kültür oluşumlermm: ıgenel ya da evrensel özellikleri
yanında "ikişi'sıeınkl'erinin"ve buna bağlı öz,gürlüıklerin'in de bulunaca
ğınıınasla ururtulmamasıdır. Sözg'eNmi ,KURGU'yu yaymlayen Anadolu
Oniversltesl iletişim Bilimleri iFakültesinin ıkendi benzerleriyle birleş

tiği örqütsel yaşam ;kültüııü boyutlan olabildiği gibi; onlardan çok
farklı kültürel yaşam özelHıklerl de vardır ıki; örgütsel yaşambilime

konu olebllecek olan da, 'bu özelllklerdlr. Başka deyişle Iletişim

Bilimleri ıFakültesinin kendi özklşlsel yaşamının yönetim ve iletişim

konu, 'sorun, ıilıke ve yasalarıdır.

3 - Yeşambtltme, gel,eneks'el bilıim enlayışıyle yaklaşmak jnsaru
yanrlttcreonuçlara yol açar. Çünkü gel'e1nıeksıel anlayışta: blllm insa
nın da, toplumun da dışında bir yerde tutulur. Sanki bilim, ıkendi uğ

raştığı alanlara insanın ve toplumun "zarar vermemesi" için herkes
bilime yaklaşamazş arıcak onunla "bilim adamı" ıkimliğini edinmiş

kişiler uğraşır. ıDileyeınl biHmadamına danışrp, onun görüşlerinden

yararlarur.

Bilimin ıgünümüze kader uzanan bu geleneıksel anleyışı: kendi öl
çüleri Içinde doğrudur. Ancaık ne var ki, Yunus'un dediği, "biHm aynı

zamanda 'kişlinin kendisini ıbilmesidir." Kişi herhalde kendi özklşlsel

yaşamını başkasından öğ'reneceık değildl'r. ATAıiÜRKün özdeylşlyle

"yaşamda enqerçek yol göste'ııic1i biHm" Ise: kişinin, aılentn, örgütün,
Vlb. buou kendilerine 'göre düşünüp, uy'gul,amaya ıkoymalairı gerekecek
tir ki; burada bilıimin g'elen'eiksel "evrensel" enlayışmdan: "klşlselllk"

boyutuna (inmek ger·e'kecektir.Bunu da tnsarıa YAŞAMBıiUM en Iyi
biçimde sağlayacaktır karusmdayım.
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