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Sunuş

Y

AŞADIĞIMIZ DÜNYA tam bir bilgi patlamasının yaşandığı bir dünya. Bilginin aşırı bir artışı ve çoğalması söz konusu, ama garip bir biçimde bu bilgi artışı insanları daha bilgili
kılmıyor. Aşırı bilgi, bilgilendirici fonksiyonunu neredeyse yitirmiş, çünkü bu bilgi çokluğu sağlıklı bir zihnin işleyişini neredeyse felç ediyor. Bilginin geleneksel formları değişmiş, bilginin
yeni biçimleri, bütünsellik algımızı parçalıyor, yoğun bilgi bombardımanı arasında yolumuzu kaybetme çelişkisini yaşıyoruz.
Bilgi çağı da denilen bu zamanda uzmanlaşma alabildiğine
ileri boyutlara varmış, ama bu uzmanlaşmanın bir aşamasında
bilgi alanları birbirine alabildiğine yabancılaşmıştır. İnsanlar
kendi uzman oldukları alanın dışındaki alanlara yabancılaştıkça, tabi oldukları bilim disiplinleri yüzünden kendi alanlarının
hakkını vermekten de uzaklaşıyorlar. Bu disiplinler altında
bilim “gerçek hakkında bir bilgi” olmaktan ziyade giderek
“bilgi hakkında bir bilgi” olmaya doğru yol alan bir “kopuş”
durumunu yaşamak zorunda kalmaktadır.
Bu kopuş sadece bilgi ile bilginin nesnesi olan gerçek arasında
değil, aynı zamanda sıradan insan ile akademik dünya, farklı disiplinler ve yine bu disiplinlerin kendi iç hiyerarşisi arasında, daha
da ilginci bu disiplinler ile Türkiye arasında yaşanmaktadır.
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Oldukça giriftleşmiş bir dünyayı içindekilerle ve dışındakilerle birlikte kavramanın imkânları azalıyor, çünkü bilginin
ve bilmenin sınırları genişliyor. Yeni bir dünyada, çoğalan ve
her biri farklı bir disiplin içinde şekillenen yüzlerce deneyimden beslenen bilgi formları modern insanın bilgiyle kurmak
istediği temas noktalarını daraltıyor. Bilgi hiyerarşisi yeniden
şekilleniyor, bu nedenle bilginin her bir türüne nüfuz etme konusundaki geleneksel ilgilerin takviye edilmesi gerekiyor.
Bu mülahazalardan hareketle Değerler Eğitim Merkezi,
tüm bu kopuşları bir nebze telafi edebilmek amacıyla ”bilim
disiplinlerine giriş” türünden yeni bir dizi başlatıyor. Edebiyattan iletişime, dinden felsefeye kadar pek çok alanda, birer önokuma programı da sayılabilecek bu küçük kitaplar dizisiyle,
genel okuyucunun akademi dünyasının bilgisiyle buluşması
amaçlanıyor. Herhangi bir bilimsel bilgi ya da disiplinle uzmanlık düzeyinde temas kurmamış bir ilgi dünyasını beslemek
amacıyla tasarlanan seride belli başlı alanlara ilişkin bir mukaddime ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Bu çerçevede
özellikle sosyal bilimler alanından din bilimleri alanına, kendi
içinde pek çok kompartımana bölünmüş modern bilgi envanterinin hâkim temel unsurları üzerinde hazırlık düzeyinde bir
giriş denemesi sayılabilecek bu çalışmaların okuma programlarına belli bir düzen ve derinlik katması umulmaktadır.
Temel disiplinlere giriş niteliğindeki bu kitapların her biri,
sahasının uzmanlarınca yazılmış ve her bir disiplinin gelişim
tarihi, iç çeşitlenişi, ayrımlaşması ve özellikle Türkiye’deki tarihi ile birlikte bu disiplin hakkında daha kapsamlı bir okuma
listesini içermektedir.
Türkiye’deki bilgi birikiminin kendi bütünlüğünü temin etme,
akademi ve halk arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde tesis
etme, bilimlerin birbirleriyle daha kolay temaslarını sağlama ve
bütün bu bilimlerin Türkiye ile ilgilerini bütünsel bir çerçevede
yeniden gözden geçirme noktasında faydalı olmasını umuyoruz.
Değerler Eğitimi Merkezi / Mayıs 2008
2

Önsöz

B

U KİTAP İLETİŞİME ilgi duyanlara yönelik olarak hazırlandı. Birincil amaç böylesine yalın olmakla birlikte,
iletişim ve iletişim olgularının bugüne dek yaşadığı serüveni
ana çizgileriyle betimleyebilmek ve bir parça da anlatı tadında
okura sunabilmek ikincil kaygı olarak ortaya çıktı. Kitapta değinilmesi uygun görülen konular bu kaygıya koşut biçimde tasarlandı; ayrıntılı ele alınmak yerine yalnızca fikir verebilecek
düzeyde tutuldu. Gerek çalışmanın kapsamı gerekse boyutları
yeterince sınırlı ve kısa tutulduğundan, eleştirel tartışmaların
içine girilmesi de doğal olarak engellenmiş oldu.
Bilginin izini sürenler ve ayrıntılara açılmak isteyenler için
yeterli ve yetkin bir tramplen-metin ya da çıkış metni olma
niteliği yazarınca çokça önemsenen bu kitap, alanla ilgili başkaca yayınlara açılacak bir kapı olabilmek niyet ve iddiasını
ilkece benimsedi; bu yüzden, tümükapsayıcı ya da eski söyleyişle, efradını cami ağyarını mani bir irdeleme olmak niteliğini dar hacmine sığdırmak istedi.
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İletişime Giriş, iletişim olgu ve süreçleri kapsamında başvurulan temel eserler arasında yerini alırsa, amaçlanan düzeyde hazırlanma titizliğinin hakkı yazarına teslim edilmiş olacak
ve yazar da, okurun engin duyarlığına bir tutam bilgi devşirebilmiş olmanın mutluluğunu tadacaktır.

Teşekkür

B
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içten teşekkür borcum var.
Mete Çamdereli
Üsküdar, Eylül 2007
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