I

insanllk ve uygarlik tarihi boyunca insanlar yagaindan haz duymak,
mutlu olmak qabasini surdurmiigler, toplumlar bunu saglamak amacina
yonelik olarak diizenlenmig, kurumlagmq, orgutlenmis ve yapilanmiglardir.
Insanlarm yagaindan haz duymasl, mutlu olmas~iqin once beslenme ve
korunma gibi temel&izyolojikgereksinimlerine doyum sa#mmalidlr. Bu doyumu saglayan insan ilgi, sevgi, giiven, ozgurluk, ozerklik, saygmnllk, yaratlcihk, ureticilik, kendini ger~eklegtirmegibi soyut kavramlara doyum arama
amacina yonelik ~ a b iaae
a
girer. fnsan bu arayigi yagadlgl toplumun kiiltur
ortam1 iqinde yapar. Amaclnl yagadigl topldmun kultiir duzeyi belirler. Cabasm soz konusu kultur ortaminda ye duzeyinde siirdurur. Bayka bir deyigle,
insanln iqinde yagad@ kultur ortaml ve duzeyi doyum arama amacina yonelik qabayla ilgili davraniglarl etkiler. 0 t e yandan, bu davraniglar da toplumun kultur ortamm~ve diizeyini deagtirir.
Bu nedenle, bireysel ve toplumsal yagantiyi birbirinden ay~rmak,soyutlamak olanakslzdir.
Dogal ve toplumsal ortam siirekli degigim iqindedir. Ru ortamlarda yagayan butun canhlar, bu arada insan da bu deBgime uymak zorundadir.
fnsan dogal ortamin deggimine uyum saglayamazsa once sagli@nl, sonra yagarwni yitirir. Toplumsal ortamm degigimine uyum saglayamazsa,
once topluma yabancdaglr, soma toplum cbgmda kalir, toplumdan soyutlan~r,
uzaklaglr. Buna bag11 olarak ruh ve beden saghgl bozulur.
Canblarm iqinde ya~adiklarlortama uyum saglamalarl yiizylllar boyu
tartlgllan degigme (mutation) ve evrim (evolution) kuramlarlnin ortaya atilmasma yo1 ac,migtlr.
Bu kuramlara gore, biitun canhlarm, bu arada insanm yagaminl siirdiirmesi, iginde yagalgl dogal ve topldmsal orta~nauyum saglamasina bag~dlr.
Ortamlar degigtikqe, bu degigime uyum saglayabilen can11yagamlnl surdurebilecek, saglayamayan canlimn once bedensel ve ruhsal yagantisl bozulacak,
sonra yok olup gidecektir.
fnsanlik ve uygarllk tarihinin degigmeyen tek temel kavraml degigimdir.
fnsanhk ve uygarlik 200071iyillara giderken derin, hzli, koklii ve yeni degi~imlerinyaratt~g~
bunal~mlar~n,
qatqmalarin, ~eligmelerinslkmtlstn~yayyor.

Son yedi yilini yagayaca&uz yirminci yuzyihn ikinci yarisindan sonra,
ozellikle bilim ve teknik alamnda gergeklegen ve yagama geCen geligmeler
animsamrsa, yirmi birinci yiizyilm neler getirecejji daha iyi goriilebilir.
Yirminci yiizyilin bilim ve teknik a l a m a getirdiklerini goyle toplayabilirim': A s anestezi, antibiyotik, dogum kontrol hapi, psikotrop ilb~lar,rontgen, organ nakli, genetik miihendisligi; elektrik ig~&,radyo, televizyon, otomobil, u ~ a k fiize,
,
niikleer enerji, bilgisayar, transistor, kol saati, tukenmez
kalem, plbtik, video, uzaktan komuta Bleti.
Bu liste daha uzatdabilir. Listede yer alan buluglarin insanm ve toplumun
yagaminda yahttiB degigiklikler goz onune getirildiginde insanli&n yirmi
birinci yiizyilda kargllagacag de@&likler tasarlanabilir.
Yirminci yiizyih bilim ve teknik alanma getirdiklerini degerlendiren bilim adamlar~yirmi birinci yiizyhn getireceklerini goyle tasarliyorlar :
,

- A l d i makineler ve yapay yarat~klargiinluk yagama, endiistriye,
teknolojiye egemen olacak.
- Robot igqiler ve yardmcilar ev ve ig yagaminda yer alacak.
- Atomlar, i.jinlama yontemiyle istenilen bi~imdeve yerde birlegtirilip nesnellik kazanacak.
- Bir dugme ya da taki biiyuklu@inde kigisel telefonlar olacak.
- Genetik miihendisli$jinin yardrmiyla basta kahtimla ilgili hastaliklar
olmak iizere birgok hastahk do-dan
once onlenecek.
- Bilgisayar, digital televizyon, video birlegerek gunliik yagami, insanlar ve toplumsal iletigimi etkileyecek araglar geligecek.
- Bebegin dogumundan hemen sonra bedene yerlegtirilen mikrobilgisayarlarla sagl@ bozma olasili& olan etkenler onceden anlagihp giderilecek.
- Ba&ikhk dolagim sisteminin direncini, giiciinu artiran geli~meler
olacak.
- Kadlnlarin do&uganllk yay uzayacak.
- Omur yap artacak.
Yirmi birinci yiizyilin getireceklerini tasarlayan bu liste alabildigne uzatllabilir.
Ancak, bu listeden anlagildi& gibi bilim ve teknik alanindaki geligme
ve degigme insanli&n gelece$jini etkileyecek.
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fnsanin i~indeyqa&gi dogal ve toplumsal ortam degigecek. Bu degigim
kultur ortammi ve qapisini etkileyecek. fnsanlar ve toplumlar arasindaki yoileti~ima& i~indebireylerin davrang, bireylerarasi iligki, aile yapisi,
anne-baba-gocuk baglantisi, egtim, oigretim bi~imleridegigecek.
*
azetle, kultiirler birlegip butunlegecek, globallqecek. DeBgen kultur
ortami ve diizeyi insanin davraniglarim degigtirecek. Deagen insan davraniglan kultur ortamm ve duzeyini etkileyecek.
Bireysel ve toplumsal dengenin, diizenin, uyurnun saganmas1 bu degigimi alglamak, anlamak, bilmek ve ona gore davranmakla olabilecek.
6.
Baqka bir deyqle, yirmi birinci yiizyilda insanlarm ve toplumlann dengesi, diizeni, uyumu bilgiyle saglanacak.
Bilgi, insanlam engel agmak, sorun qozmek amacina yonelik davran~glannm tasarlanmasm saglayan dugunce siirecinin temelini olugturur.
Yirmi birirci yiizyd "bilgi qaB"o1acak. ~ilgisizceyapdan davraniglarla
.yagami dengeli, diizenli, uyumlu biqimde siirdiirmek, gerqekle baglanti kurmak, baganh, yaratic~,iiretici olmak gansi bulunmayacak.
insanlarin go&, bu gune kadar engel agmak, sorun gozmek igin, bilgiye
bagvurmadan, dugiince surecini gahgtirmadan, anilara, bellege, ezbere, deneme, yanilma gibi mekanik yollari, yontemleri kullanmglardlr. Oysa kugaktan
kugaga aktarilan anilara davanan, bellekte depolanlp saklamlan bilgilerden
kaynaklanan davranq kaliplanyla ~a&mudave gelecekte kargila~ilacakengelleri aqmak, sorunlan qozmek olanagi yoktur.
(hgunlzda ve gelecekte engellerin agilmasmda, sorunlarm gozu1me;inde
gegerli ve gerqekqi yol, bilgiye dayanan yaratia, iiretici dugunce surecidir.
fnsanin kigiligni olugturan bedensel katmanlarin temelini kalitunla,
soya cekimle aktanlan bilgi olugturur. Genlerin tagidigz her genetik bilgi
DNA (dezoksiribonukleik asit) molekullerinde bulunan ve iiqlu aminoasit
gruplarindan olugan dart harfle belirlenir. Gudiim bilimi (sibernetik) dilinde
buna bir "bit"1ik bilgi denir.
Gudum bilimi hesaplan insan bedenini olu~turantrilyonlarca hucrenin
her birinde bulunan genetik bilgiain toplamlnin biner sayfahk bin cildi dolduracajjmi ortaya koymugtur. Kahtimla gelen ve genetik bilgiden olugan bu
kitaplara "Hajat Ansiklopedisi" denilebilir. Bu ansiklopedide bedenin degigmesi, geligmesi, olgunlagmasi iqin gerekli bilgiler vardir. fnsan bedeninin yapis1 ve iglevine iligkin bilgiler boylece kugaktan kugaga aktarllarak canl~lar
diinyasmda insan tiirii siirdiirulur. Boylece, insam kigiliginin ruhsal ve top-
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luinsal katmanlarm olugturacak bilgilerin kaydl, o~renilmesiigin gerekli
yapllar olqur, temel iglevler ortaya qkar.
Ancak insanm yagamlni siirdiirmesi, kigiliginin ruhsal ve toplumsal yonlerini degjgtirmesi, geligtirmesi iqin kugaklar boyu aynl bigimde aktarilan bu
tiire ozgu bilgi ansiklopedisi yeterli degildir. Bu nedenle buna ka~anilmtg,
ogrenilmig bilginin de eklenmesi gereklidir. Bu bilgi eklenemezse insanln
ruhsal ve toplumsal yoniinden soz edilemez.
I

e

I

Yeni bilgilerin, b a ~ k abir deyigle, davramg kallplarlnln kazanilmas~,ogrenilmesi, depolanip saklanmasi, gereginde kullanilmasl beynin gorevidir.
6
Bu duruma gore, beyinde hem genetik bilgi hem de sonradan kazanilan,
o&enilen bilgi depolanip saklan~r.
Beyinde on milyara yakm sinir hiicresinin oldugu ve beyin kabu@nda
yer alan bir sinir hiicresinin dort binden fazla sinir hucresiyle iletigim kurma
olas~li&bulundugu diigiinuliirse, giidum bilimi diliyle insan beyninde yuz
trilyon "bit" bilgi olacagl hesaplanabilir.

- fnsan beyninde bulunmasl olasl bu bilgi genetik bilgiden on bin kat daha
buyiiktiir. "Beyin Ansiklopedisi" adinl alan bu bilginin, her biri biner sayfaI d on rnilyon ciltlik bir kitapl~kolugurdugu tasarlanabilir. fnsanln bu bilgiye sahip olmasl qok zor, hatta olanakslzdlr, diyebilirim. Ancak, gagday insawn ruhsal ve toplumsal yonunden soz edebihek, ruhsal ve toplumsal geligme oldugunu gorebilmek iqin insanlarm ve toplumlarm bu bilgiye erigmeyi amaq edinmeleri gereklidir. Bu gabayl gosteren insan gagdag i n s a ~ d ~ r ,
geligen insandir. Cagdag insan "Beyin Ansik1opedisi"ne her gun yeni kavramlar, sozcukler katan insandlr. Cagda~insan, yaraticl diigunceye onem veren,
bu diigunce diizeyine erigmek iqin harcanan qabaya saygl duyan insandu.
Yarahci (creative) diigunce bi~imiimgeleme, tasarlma dayanan diigunceyle gerpkqi diigiince arasmda baglantl kurar. Bu baglanti dugunceye esneklik kazandmr. Boylece, imgeleme, tasarlma dayanan diigiinceden gergekgi
diigiinceye; gergekqi dugiinceden imgeleme, tasarlma dayanan diigunceye
do@u kaymalar yaplllr. Yaratlcl diigiincedeki esneklik ve kayma, kargllagllan engellerin agilmasmnda, sorunlarm qoziilmesinde kolaylik saglar. Yaratm
dii~uncedearitmetik ya da mantlk ilke ve kwallarma uygunluk ve tutarhk,
diigiince igerigini degerlendiren tek gegerli olsuttiir. Sanat dallarmda bu olgiitiin yerini estetik alir. Sanat yapitlarl estetik olgiitlere uygunluhna gore
degerlendirilir.
~ z e t l e ,yaraticl diigiince engel agmak, sorun gozmek idn gereklidir.
imgelem ve tasarlnia dayanan dii~iincebiqimiyle, gerqekgi diigiince arasmda
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kurulan baglantidan olugur. fqerigi, aritmetik, inantik, estetik ilke ve kurallarina gore degerlendirilir. insana kigilik kazandiran, kigilijje ozgii ve aylricl
davramglari olu3turan yaratici diigiincedir. Yaraticl diigiince olmasa insanin,
toplumun, uygarligln geligmesinden soz edilemez.
I
Bu nedenle insan yaratic~diigiinceye dayanan davraniglar yaptikqa yiicelir. Bagkalarini etkiler. Topluma katkilar yapar, uygarhga ayak uydurur.
insanin bu diizeye erigmesi, bireysel o l d u b kadar, toplumsal bir sorundur. Bireyle toplum arasindaki iletigim ve etkilegime baghdlr. Yaratici diigiinceye onem veren, saygi duyan insanin yetigmesi i ~ i nonce toplumun bilime,
bilgiye ve insana &em vermesi, says1 duymasi gereklidir.
Bilime, bilgiye ve insana onem verilmesi, saygl duyuimasi yeniden do&la (Ronesans) baglamlgtir. Orta Gag, dinin baskin ve etkin o l d u b bir inanq
qaBydi. Orta Cagda, insanlararasi iligkide dinden kaynaklanan ortak degerler,
iletiler ge~erliydi.Bireysel, kigisel bilinq yerine ortak dinsel bilinq egemendi.
Yeni Cagda, "yeniden dogagtan" soma insan, doganin en kutsal ve iistun varlijji olarak ele almdi. Bilimsel ve sanatsal tiim ~abalarinsanin mutluluguns yoneldi. fnsanda ve toplumda bireysel bilinq uyandi. Dinsel inanqlarin
"oteki diinyada" aradlgi mutlulujju, bilginin ve bilimin iyg~ylaaydlnlanan
yeni Gag insam, kendi yagami iqinde aramaya bagladl.
fnsan, kendiaiyle bagkalari arasindaki simrl buldu. f ~ i n d eyagadi& toplumsal ortamda ozerklik, sorumluluk dengesini saglamaya qallgtl. Boylece
toplum bilinci uyandi.
Giinumiizde, qagdag insan, bireysel ve toplumsal bilinq arasmda birlegme, biitiinlegme yapabilen insan olarak kabul edilmigtir. Bu birlegme, biitiinlegme iqin bilgiye dayanan yaratici diigiincenin gerekli oldufju wrgulanmigtir. Boylece, insan, bir yandan toplum i~indekigorev ve sorumluluklarim
siirdiiriirken, ote yandan kendisini agma, geligtirme, yetigtirme, kigiliginin
tiim becerisini ve yeteneklerini kullanma olanagma kavugmugtur.
~ z e t l e ,bireysel, toplumsal bilincin birlegip biitiinlegmesi, yaraticillk
siireci iqinde gerqeklegir. Bu siirecin iglemesi qagdag insan~ve toplumu olugturur.
Bu siirecin sa&kli igleyebilmesi, insanin iqinde yagadigi toplumun, fizyolojik ve ruhsal gereksinimlere sagladig1 doyum olqiisiinde olasidir. Toplumun once insamn beslenine, korunina gibi fizyolojik gereksinimlerine doyum
bulrnasl gereklidir. insanin toplumda bedensel, ruhsal, toplumsal bir biitiin
olarak dejjeri olmal~dir.insan, dogamn ve toplumun en degerli ve iistiin varha sayllmaltdw. i'nsan bagkalamdan ilgi ve sevgi gormelidir. fnsan guven
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iginde olmali, bedensel ve ruhsal olarak kendisini gerqeklegtirecek, varlayacak
yollan, yontemleri kolayca bulabilmelidir. fnsanm yaratxhk gabalan toplurndan anlayig, desteR ve yardlrn gormelidir. fnsanlar, toplumda yaratmhklan olgusunde sayginhk kazanmahdir. fnsanlar, bilimin, sanatm, tekniPjn
tiim geligmelefinden, olanaklarmdan yararlanacak yollar~,yontemleri bulabilmelidir.
Bireysel yaraticihk dugiince siireci, yukarida ozetlenen toplumsal kogullar altinda bireysel ve toplumsal yaraticiha artmr. Bireysel ve toplumsal
geli~meyisaglar. Bireyin ve toplumun gokmesini, yozlagmasuu engeller.
Insani ve toplumu gag@$a@rlr.
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