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SUNUŞ

Prof. Dr. Metin IŞIK
İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği, 
dünyanın adeta bir futbol topu kadar küçüldüğü 
günümüzde insani değerlerimiz de değişimden nasibini 
almaktadır.

İletişim çağını yaşadığımız konusunda herkesin 
hemfikir olduğu bu günlerde, ne gariptir ki insanlığın 
en önemli sorunlarından birinin de "iletişimsizlik" 
olduğu bir gerçektir.

Sokağa çıküğımızda herkesin elinde iletişim 
aracı olan bir telefon... Görünürde insanlar iletişim 
kuruyor, sosyalleşiyor. Ama gerçekte öyle mi acaba? 
İletişim araçları insanları "sosyalleştiriyor" mu? Yoksa 
"sosyal-leş" mi yapıyor?

Diğer yandan mutluluğu sadece maddi unsurlara 
endeksleyen bir anlayış söz konusu... Bir evin varsa bir 
tane daha olsun. Araban, katın, yatın mutlaka olmalı... 
Ne kadar çok paran olursa o kadar mutlu olursun...
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Bunları elde etmek için her şeyin mübah görüldüğü 
amansız bir yarış içine giriyoruz.

Maddiyatın peşinde koşarken, insani değerlerimizi 
ve maneviyatı ihmal ettiğimizin farkına bir türlü 
varamıyoruz. Ve nihayet tüketim yarışı içinde tüketirken 
tükeniyoruz...

"Tek Gayemiz İnsan Olmak" adlı bu eserde 
Yavuzkan DUMAN tüm bunları başarılı bir şekilde 
sorguluyor. İnsana ve insanlığa dair ne varsa, bir 
diğer ifadeyle olması gereken neyse kitapta onu 
bulacaksınız... Özlemini duyduğumuz insan modelini 
tüm boyutlarıyla ortaya koyan bu kitabı 7'den 77'ye 
herkesin okumasını tavsiye ediyorum...
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Dr. Demet KARDAŞ
Gazi Üniversitesi

B u  dünyada neden varız? Nereye gidiyoruz? Bu 
sorular, varlığını sorgulayan her insanın kafasını sık 
sık kurcalar. Cevapları ise ya okuyarak ya araştırarak 
ya da bir bilene sorarak bulmaya çalışırız. Bazen de işin 
içinden çıkamayıp sorgulamayı boş verip iman ederiz.

Günümüzün hastalığı, bilmeden konuşmak, okuma
dan fikir sahibi olmaktır. Özellikle adı ister "x  kuşağı"; 
ister "y kuşağı" olsun, gençlerimiz, bu hastalığa yaka
lanmış, adeta bir akıl tutulması yaşamaktadır.

Sadece tüketen, acımasızca kötüleyen, anlamaya 
çalışmaktan uzak, empatiyi kendi gibi olanlarla kuran, 
farklılığa, özgünlüğe tahammülü olmayan ve ne yazık 
ki bu, insandan ve sevgiden uzak tavrını "özgürlük" 
olarak tanımlayan gençliğe yaşadığı toprakların özünü 
haürlatmak gerekir.
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Bu topraklar, sevgi tohumlarının ekildiği, insan 
sevgisinin ve hürmetin esas alındığı, Anadolu'dur. Ne 
kadar acı, yokluk, sefalet görse de insanı sevmekten 
vazgeçmeyen evliyaların, yiğitlerin, kahramanların, 
Yunus'un, Mevlânâ'mn yurdudur Anadolu.

Bu güzel yurdu, yüreğindeki insan sevgisiyle, 
onuruyla, imanıyla vatan yapan Yavuzkan DUMAN'ın 
araştırmacı ruhunu, sorgulamalarını, bilgiye ve 
tecrübeye dayalı analizlerini bulacağınız bu kitap, sade, 
açık ve süsten uzak bir anlatımla her türden okuyucuya 
hitap edecektir. Hayatı sorgularken rehberlere 
ihtiyacımız vardır. Yavuzkan Bey'in kıymetli kitabının 
rehberiniz olması dileğiyle.
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YÜREK DOLUSU TEŞEKKÜR

Mustafa ÇÖRTÜK
Emekli Eğitimci

Sosyal bir varlık olan insan, toplum içinde diğer 
canlılara gösterdiği davranışlar oranında insanlık 
vasfına kavuşur. Bu vasıflardan en önemlileri de sevgi 
ve hoşgörüdür.

Dünyada huzur ve barış içerisinde yaşayabilmenin 
koşulu, insanlıktan tat alabilmek, yaşamaya değer bir 
toplum oluşturabilmek ve insanlar arası ilişkilerin 
üst düzeyde cereyan etmesini sağlayabilmek için tüm 
bireylerin birbirine sevgi ve hoşgörü göstermesinden 
geçmektedir.

Gel gelelim sevgi ve hoşgörüyü taşımak her insanın 
harcı değildir. Maalesef sevgisiz, saygısız, tevazudan 
ve empatiden uzak insanların varlığı, bize bahşedilmiş 
olan güzel dünyamızın tadını tuzunu, hayatın anlamını 
ve neşesini kaçırmakta, yaşamın tüm renklerini siyah, 
beyaz ve gri tonlara boyamaktadır.
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İşte "Tek Gayemiz İnsan Olmak" adlı bu kitap, 
çoğunu bildiğimiz ama uygulamaya geldiğinde pek de 
başarılı olamadığımız yol haritalarına değinmiş, ünlü 
düşünür ve bilge kişilerin sözleriyle desteklenmiş, her 
ne olursa olsun sevmekten ve iyilikten vazgeçmememiz 
gerektiğini bize anlatan bir eser niteliğindedir.

İnsan doğmanın insan olmak için yeterli olmadığı
nı, bunun için çaba sarf edilmesi gerektiğini, sevgimizi, 
hoşgörümüzü, merhametimizi, şefkatimizi aklımızla 
birleştirerek kullanmamız ve en önemlisi de vicdanımı
zın sesine asla kulak ükamamamız gerektiğini bizlere 
hatırlatan bu eseri için Yavuzkan DUMAN'a tüm insan
lık adına teşekkürlerimi sunarım.
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Ümit DAĞCI
Yazar

D u  kitapta hepimiz için bir şeyler var. Her 
cümlesinin içinde ruhunuza dokunacak kendinizden 
parçalar bulabileceksiniz...

"Tek Gayemiz İnsan Olmak" adlı bu eserde, mitolojik 
dönemlerde gezinti yapıp tekrar zamanımıza gelecek, 
aradan geçen binlerce yıla rağmen insanların pek değil 
hiç değişmediğini göreceksiniz...
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Hüsrev ARSLAN
Halkla İlişkiler Uzmanı

//r
X e k  Gayemiz İnsan Olmak" adlı bu eser, insanlığın 

yeryüzünde var olmaya başlamasından günümüze 
kadar geçen süre içerisinde sergilenmiş olan; bencillik, 
menfaat ilişkileri, kin ve düşmanlık hisleri gibi hoş 
olmayan tutum ve davranışları terk edip sevgiye, 
saygıya, hoşgörüye, barış içinde yaşamaya ve zamanı 
iyi kullanmaya yönlendiren tavsiyelerle, insan olmanın 
gayesini, bir ömrün akıp gidişi tadında işlemiştir.

İnsanlığın var olma gayesini anımsatan, gönlümüzü 
ve ufkumuzu açan, insan olma yolunda bizlere ışık 
tutan bu nadide çalışmanın, öğrencilerimize ve tüm 
insanlığa ders kitabı olarak okutulması dileğiyle.
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ÖNSÖZ

Sevgili okurlarım, bu eserimizde;

• Yaşam koşullarının ağırlaşması, buna karşılık 
olarak, iletişim ve etkileşim çağının en iyi dönemini ya
şaması nedeniyle son yıllarda insanın yaratılış gayesin
den uzaklaştığı ve yaşam tarzı ile ilişkilerinin çarpıklaş
tığı gerçeğini ortaya koymak,

• Dünyayı, üzerinde bulunan canlı, cansız tüm 
varlıkları ile var ediliş amaç ve felsefesi doğrultusunda 
tekâmüle ulaştırmak,

• Onun, hoşgörü ve saygı içinde yaşanabilir hâlini 
muhafaza etmek, bununla yetinmeyip acımasızca tahrip 
edilen yaralı bölgelerinin kangren olmasını engellemek,

• Hoyratça davranışlarına devam eden, haktan 
hakikatten nasiplenmemiş, kendini bilmezlere "dur" 
demek,

• Karşı karşıya kaldığımız durumun neden-sonuç 
ilişkisini ele alarak, zaman kaybetmeden insanları fab
rika ayarlarına geri döndürmek, bu mümkün olmazsa, 
kendisine ve çevresine zararsız hâle getirmek,
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• Tanrı'nm ve toplumun özlem duyduğu insan 
modelinin gelişimine ve tek gayesi insan olmak olanla
rın, dünya üzerinde hâkim olmalarına katkı sağlamak 
hedeflenmiştir.

Bu kitabı, kızım Özge Buse ile oğlum Oğuzkan ve 
bütün dünya çocuklarına, eşim Mukaddes ile tüm dün
ya kadınlarına ithaf ediyorum.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında bana yardımcı olan 
tüm insanlara teşekkürlerimi sunarım.

Tek gayemiz insan olmak, fazlası değil. İnsan olmayı 
başarabilenlere kucak dolusu sevgiler.

Yavuzkan DUMAN 

j p
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GİRİŞ

insanları görüyorum, büyük bir telaş ve koşuştur
manın içinde, sanki arkalarmdan kocaman bir kasırga 
onları kaldırıyor ve etrafa fırlatıyor.

Sonra onları, bu fırtınanın içinde sağa sola savrulan 
parçaları toplamaya gayret ederken gözlemliyorum.

Fırtına biraz soluklandığında, az da olsa onlar da so
luk alıp veriyor...

Varoluş hikâyesi, Yaradan'm niyet ve maksadı dışı
na mı çıktı acaba?

Neden bu denli bir hırs bürüdü insanoğlunun yüre
ğini?

Nedir bu büyüklenmenin sebebi?

Etrafınıza baktığınızda gördüğünüz birçok hilkat ga
ribesi ve ucube nesneleri, ne ile açıklayabiliyorsunuz?

Yoksa işin kolayım tercih edip, bakıp da göremiyor 
musunuz?

Şunu hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim; Yaradan, 
işini asla rastlantılara ve ihtimallere bırakmaz.

Eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanoğluna, elçisi 
Hz. Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla yaptığı son tebliğ
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