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Bu çeviri, Prof. Bolle de Bal'ın 25 Mart.., 16 Nisan 19'83 tarihleri arasında bir
grup bilim adamı ile birlikte Japonya'ya yaptıkları akademik araştırma gezisinin
. önraporu niteliğinde olarak Fransızca yazılmış «RASHOMON ET FUJI, AMAE ET
IEMOTO : DEUX COUPLES - CLES AU SEUIL DU MANAGEM ENT JAPONAIS»den
çoğu
yapılmıştır. Metnin çel\lrilmesinde «'İçeriksel ağırlıklı metin tipi»· esas alınmış
göstetitizlik
bir
büyük
söylediğine
«ne»
yerde, yazarın «nasıl» ,söylediğine değil
anlatımlar vardır.
rilmiştir. Çünkü Yazarın da belirttiği gibi metinde çok çarpıcı
Böylece çeviri metninin -Fransızca - dilsel yapısını, amaç dil -Türkçe - belirlemiş
ve Cevirlbili'm,
olmaktadır (Bkz. : Doç. Dr. Nilüfer KUR!UYAZICI. Ce·v iri Kuramı
145).
Sayfa
içinde.
1983
Aralık,
YAZKO ÇEVİRİ. Kasım
1986 yılı Kasım ayında Prof. TÜMER'in 'Brüksel'de Sosyoloji Enstitüsü'nç le
Prof. BOLLE DE BAL ile yaptığı görüşmede, Prof. TÜMER'e daha önce gönderme·k
nezaketinde bulunduğu Fransızca metnin Türkiye üniversitele rindeki bilim adame· izin verdiği için
larının da dikkatlerine sun'ulması amacıyla Türkçeye çevrilmesin
·
ır.
sunulmaktad
teşekkür
açık
kendilerine burada
Bu metin 1984 yılında İngilizce olarak «RASHOMON AND FUJI, AMA.E AND
IEMOTO : TWO COUP'LES OF KEY - NOTIQıNS ON THE TRESHOLD . ÖF JAPA.NESE
MANAG·EMENT» başlığı altında «Lessons fromı Japa.n ese Monogeme nl il>> içinde
«lntercolleg iate Center for Mana.g ement Scien.ce» tarafından yayınlanmıştır. Çeviride bu metnin

Fransızca

metinle

karşılaştırılmas·ı

yapılmamıştır.
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Bu metin, yönetim sorunları üzerinde durarak , bu konudaki yaklaşımları 'yenilemeyi denem ektedir, Nippon anlayışlarına başvurma
.:.
, daki amaç, Japon yönetim inin kültüre l özellikl erine işaret etmek
için. dir. Birçok kez söylenmiş olan yaşam boyu istihdam, kıdemin ödüllendirilmesi, grup köra~larının alınışındaki uzlaşma (consensus) vb.
'
gibi klasik duruma gelmiş konuları burada yinlemek istemedim.
İCİNDEKİLER
Raşomon

ya da Japon Yönetiminin Dört

Gerçeği

Model : Başarılı Japon
Modelsiz : Alçakg önüllü Japon
Karşıt - Model : Sıkılgan Japon
Çifte - Model : Çelişkili Japon
Fuji ya da Japon Yönetim inin Gizleri
Belirsizliğin

Yönetimi ve Belirsiz likle Yönetim

İki Görünü mlü Olanın Yönetim i ve İki Görün.ümlü Olan Ta~

rafından

Yönetim

Bağlantılı Olanın

Yönetimi ve

Boğlantılı

netim

Olan

Tarafından

Yö-

· Amae ya da Japon Yönetiminde Aşk
İemoto ya da Japon Yönetiminde Otorite
Geçici Bilanço - Japon Çevresinin Kalitesi
Japon
Japon
Japon
Japon

Bireyinin Kaliteleri
Örgütle nmesin in Kaliteleri
Kültürü nün Kalitele ri
Ekonomisinin Kaliteleri

Önerile r
Özet - Sentez
Mütesa nit (Dayanışık) bir yönetim : Karınca ve Grup·
Hünsa bir yönetim : Anne ve Baba ·
KültürlQ bir yönetim : Robinson ve Cuma
Bibliyog rafya
RAŞOMON VE FUJİ, AMAE VE İEMOTO : JAPON YÖNETİMİNİN
·
EŞİGİNDEKİ İKİ ANAHTAR - KAVRAM

Japonya
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modadır.

Model olarak sunulan Japonya övünmektir.

Japonya k.o nusundaki literatür iyi satış yapmaktır. · Teşekkürler. Bu
literatürün kütüphanelerdeki, özellikle yönetim okullOrında bulunanların, ışıkları arasındaki yansımaları enaz Japqn ekonomisinin başa
rılarıyla orantılıdır: Parlak analizler, zaman zaman kurnazca yapı
lanlar, bu başarıların nedenleri birikmekte, çoğaltılmakta... ya da
karşılıklı olarak birbi~lerini çürütmektedirler.
O zaman, bizden önce pek çok başkaları tarafından anlatılmış

bir kez daha yinelemek neye yarar? Özellikle bu .kadar kısa
olanları
\
- ama çok yararlanılan - hele üç hafta ile
den sonra ...

sınırlandırılmış

bir gezi-

Soru sormak, yanıtlamak da demektir. Boş, anlamsız bir mizansene katılmayı doğru bulmuyoruz. İlgilenen okuyucu, eğer isterse,
uzmanlaşmış . kucak dolusu literatürü inceliyebilir. pzellikle C 1M
·(lntercolegiate Center far Management .Science)in bundan önceki
gezi programına katılanların raporları : Meslekdaşlarımız bizimle aynı
kişilerle görüşmüşler, ay~ı işletmeleri gezmişler, qynı seminerlere katılmışlar ve gezi izlenimlerini yetenekle değerlendirmişlerdir. Bize
kalırsa, başka kelimeler kullanarak aynı şeyleri yinelemeyi denemek
boşunad.r.

Bu ~iç bir zaman demek değildir ki sorumluluklarımızdar kurtulma yoHarını araştırıyoruz ya da anlaşmalarımıza sadık kalmayacağız.

Tam

t~rsine.

Gerçekten, bu gezinin anlamı içinde, bizim vardığımız temel «bi~imsel» sonuç şudur : Japonya gerçeğinin yorumlanmasında ve analizlerinde çok mütevazi, çok uysal olmak zorundayız. Bizim batılı
algılamalarımız bunları anlamak için çok etkin değildir ve izlenimlerimizde çok güçlü sübjektivite izleri vardır. (Japon dostlarımıza
söyliyeli_m ki belki de onlara değer kazandıran budur).
Japon yönetiminin etkinliğini, gelecekteki sorunlarını ve Belçika ·işletmelerine uygulama olanaklarını açıklamaya elverişli sosyo kültürel değişkenler konusunda tamamen orijinal, enazından «geçerli», beşeri temelleri olan bir · mesaj verebilmek için sahip olduğumuz olanaklara gelince; Çu çifte gözlemden derhal iki doğal sonuç ortaya çıkmaktadır.
tıdır.

Birincisi, raporumuz gerektiğinden ne fazla ne de eksik olmaBu, kişisel bir deneyimle ilgili, kişisel bir tanıklıktır. Raporun
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sınırları ve özne l( spes ifik) bulgu
ları bunl ar olacaktır. Asıl olanı
na
yani ikinc iye gelince, kendi anlayış kate
goril erim ize sokmayı dene rken Japo n gerçeğini zede liyer ek kendi
kend imizi zorla mak yerine,
ilk yaklaşımda anlaşılmaz gibi görü len bu
kültür karşısında ona derin
bir saygı - bu zat_en çok önem li bir .Japo
n kalit esid ir - duyduğumuzu
belir tmek istiyo ruz.

Bu nedenle, bu anlayış içinde, rapo rumu
zu bizim için semb olik
çok yüks ek görü len , Japonya'nın dört
kelime-ima:j'ı çevr esinde ele alma k istiyo ruz :
değeri

-

Bu kelim e-im aj'lar dan ikisi - RAŞOMON
ve FUJİ- bize Japo n
yöne timin e yaklaşım yöntemlerinde karşı
laşılan zorlukların
nele r olduğunu ifade ediyo r : Açıklanan
gerç ekler in çokluğu
ve gizlenen gerç ekle rin sorunları.

-

Ötek i ikisi -AM A.E ve İEMOTO.- bize,
bu aynı yöne tim konusunda birbi ri ile çelişkili ve birbi rini
tama mlay an kültür
temellerini anlamamıza olan ak veriy or :
Grup ve Otor ite.
Klas ik akad emik rapo rlard an biris ini (bir
tane sini daha !) okumak ta olduklarını sana nlar bilsin ler ki
daha önce söylediğimiz akı
betle karşılaşacaklardır. Bizim ki onların
türde n , olmıyacaktır. Bura da
bizim bilinç li bir seçim imiz söz konu sudu
r. İçten inancımız odur ki
bizim için hem çok iyi biline n hem de bize
yabancı olan bu gezin in
anlar'!lı içind e, acab a, kend isine
anca k sağlam olma yan terim lerde n
biris i ile --bu _çok ilgi çekic i gezi boyu nca
algıladığımız gerç ek kültürel şokun dürü st ifade si - duyu rulab ilece
k olan konu ile gerç ekte n
ilgile nen belçikalı okuy ucuy a ne vere biliri
z?
Faka t neden, gerç ekte n, yöne tim konu sund
aki «bilimsel» yazı
lar hep «ciddi» örne kler üzerine kuru lmak
zorundadır, uzun süre de
ne kada r can sıkıcı? Japo nya, bize farklı
gelen kültü rü ile bir nefe slik taze hava suna bilir : o, geçmişte bahç
eleri n ve çiçek buke tlerin in
aranjmanlarına anla m verm e
sanatının ustası, şimdi bize görüş
üle
miye cek olan la iletişim kurm ak için, kend
imizi nkini düzenleyebHmek
için yeni yolla r ilham edeb ilir ...
RAŞOMON ya da JAPON YÖNETİMİNİN
DÖRT GERCEGİ
Karşılqştıklarımız

ve okuduklarımızdan, katıldığımız semi nerle
r ve
ziyar etler den dinlediğimiz açıklamalar ve
incelediğimiz doküm anla rdan sonr a hemen şunu söyli yebil
iriz : Japo n yöne timi koyaptığımız
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nusundaki bütün konuşmalar (discours) hep birbirine paralel olmakta
ve bize yorumda ve eylemde pek çok model önerilmektedir. Hi·ç olmazsa, eğer serbest - ekzaminist olarak kalmak ve gö~ler ile kulakları çok açık olarak tutmak gerekirse bu böyledir.
Derinlerden

anılarımıza

bir imaj

çıktı

:

RAŞOMON.

Bu üç tanığın gözleri ve bir de kurbanınkiler tarafından görülmüş olan bir ırza geçme öyküsünü anlatan bu güzel japon filmini (1)
kim anımsamaz? Doğruya doğru, dosdoğru, böyle diyordu Pirandello.
Görenler, biz de japon yönetiminin sırlarını anlamayı, görmeyi denedik.
Biz de onun gerçeğinde üç farklı açıklama (versions) bulduk.
Ve kuşkusuz hepsini ' bütünleştiren bir dördüncÜsünü. Bu yorumlara
göre japon yönetimi bir model, modelsizlik, bir karşı - model ya da
bir çifte - model olarak ortaya çıkmaktadır. Herkes hoşuna giden
gerçeği kendisi seçecektir.
Model :

Başa,nh

Japon

Bu «model»e göre Japon yönetimi ekonomik başarıları, dünya
ekonomisindeki büyüyen rolü, batı pazarlarına karşıkonulmaz bir
açıklıkla girişi ile kanıtlandığı gibi, batı tipi yönetimden, uzaklarda,
üstündür.

en çok satan kitqpların
başında yeralan ( ) yapıtında olayların bu tür görünümünü geniş
ölçüde popülarize etmiştir. Bunun gibi, en çok satan kitapların başında gelen bir diğeri ·«Le defi ·mondial» de Jean - Jocques Serv'a'n Schri,e ber ('3 ) de Japonya'nın güçleri (ener}ileri), beyinleri ve esprileri yenilikçi kollektif bir projenin işlevi olarak harekete geçirebilmesinin olağanüstü becerisi sayesinde Japonların elde ettikleri teknolojik, bilimsel ve beşeri ilerl~me konularına sık sık değinmiştir.
Ezra Vogel «Japon Number one»

adlı

2

Fakat nasıl etkilendikle~ini söyleyenler yalnız yabancılar değildir.
Japon konferanscılarımızın çoğu onları (o yabancıları) yakından
izlediler - ya da enaz bunu tersi olmadı ise. Örneği.n Profesör İSH.İ 1) Çevirenin notu: Bu film, aynı isimle Türkiye'de de oynamıştır. Yanılmıyorsam
tiyatro olarak da oynanmıştır.
2) Ezra VOGıEL, Japon number one, Tokyo, Charles Tuttle Cy, 7 e, ed., 1962.
· 3) Jean - Jacques SERVAN - SCHRIEıBıER, Le defi Mondial, Paris, Fayard, Le
Livre de Poche, 1980.

ayrıca
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KAWA'nın

nitelik li (batı ülkeleri ile Japon ya arasındaki ondö
rt «farkçok «yönlendirilmiş olarak» saydığı) bildiri sinde 1
ya da Nippon
Celik Şirketi'nin icracı danışmanı (executive advis
er) Bay M. AİHRA'
nın «amaçlara göre yönetim» (4 ) konus unda
ki bildiri si boyunca konuş
macıların görül en eksik siz bir inanç
la Japon yönetim sistem ine ve
onun başarılarından duydukları gurur a olan güv~nl
erini açıklamalan
bizleri, Avrupalıları, alışkanlıklarımızı ve zevklerimiz
i kaybetmiş du:.
ruma soktu.
lılığı»

Etraflarında. şaygılı

bir dikka tle yer alan genç uzma nlar takı
bu yükse k düzey sorumlularını dinler ken . meslekdaşı
mız Alain
Bultet::'e hak vermemek çok güçtü . Bultez, daha
önceki geziden _sonra yazdığı C 1 M raporunda belirttiği gibi. Japonlar,
ülkeleri ve işlet
meleri hakkında tek yanlı olara k olumlu bir imaj
vermek için iyi ha-.
zırlanmış halkla ilişkiler uzmanların
ca yabancı ziyare tçileri kabul -lerdeki örgüt lenme leri bakımından ·ilgine bir yeten
ek ortay a koyuyormıyla

lardı.

Allahtan, C 1 M sorumluları ve onların Japon temsi
lcileri nce hagezi örgüt lenme si dışında, aramızdan dileyenlerin
öteki konuşmaları da dinlemeye -ve böylece Japon ya
gizini kavr'ıyarak küçük
farkları anlam aya - olana k veriyo rdu.
zırlanan

Bize gelince, hareketimizden önce aşağıdaki
ve bunun doğrulanmasını arzulamıştık :

etmiş

varsayımı

«Japon yönet iminin başarıları sıkı sıkıya esası
değişkenlere bağhdır.»

formü le

kültü rel olan

Başka bir deyimle, eğer «modeı'»de bu kültür el
esaslı değişkenler
varsa o zaman «model» kültür den bağımsı,z olara
k varolmıyacaktır.
Bu ünlü «Japon modeli»ni anlam ak ve gerek iyorsa
başka değişken
lerle bağlantısını kurab ilmek için öncel ikle incele
memiz gereken bun-

lardır.

İlk görüşmemizden başlamak üzere bu çalışma
varsayımını bir
sorun olara k ele almak zorunda olaca ,ğız.

Modelsiz : Alçak gönü llü Japon
Karşılaştığımız
dılar:

ilk iki konuşmacı bizi, gerçekte, soğuk karşıla

4) · İlgilenen o'kuyu cular bu bildirin in ana fikirler
ini ve bunun la ilgili tabloları
ilk C 1 M sayfa 312 - 3,18'de bulabi lirler.
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«Neden Avrupa bizimle bu kadar ilgileniyor, oysa biz büyük
Amerikan üniversitelerin ce gösterilen ilgide net bir azalma
gözlüyoruz?» (Tatsuva· Tanami)
«Japon yönetim teknikleri geçerlidir, bunlar belirli bir kültürle bağlantılı değillerdir.» (Mitsuo Hanada, İş Sosyologu)
. Söylediklerini desteklemek için, Mitsuo Hanada, batıdan japonlar tarafından «kopya edilmiş» bütün teknikleri saymaktadır : Amaçlara göre yönetim, grup dinamiği, yaratıcılık formasyonu, kalit.e
kontrol, ekiplerin rotasyonu, demokratik kumanda, faaliyet değerlen
dirmesi, yetki göçerilmesi, buluşma grupları, duyarlılık grupları vb.
Fakat bu teknikler dışında, amerikalılardan «ödüne aldıkları» bir dizi
personel yönetimi teorisi de yardır: Mac Gregor (Y Teorisi), Maslov,
Herzbe-rg temel referanslardan- bazılarıdır.
Bu durum karşısında acaba gecikmeksizin varsayımımızdpn
uzaklaşmak, avrupadan bakıldığında bize. çok önemli gözüken, bu
kültürel değişkenin, yerli bir üniversiteli tarafından ortaya konu.lan
tartışmasıni başka bir biçimini düşünmeksizin kabul etmek zorunda
mı kalıyoruz? Yoksa, batılılar için japonyanın bir ~<model» oluştu
racağını söyliyen fikrin reddini bizde mi kabu.1 edeceğiz?
Şok

büyük boyutlu idi.

Sorun, zihnimize
Bereket,

yerleşmeden olamazdı.

herşey kısa

süreli oldu .

.Japon toplumu konusunda Chie Nakane'ın kitabına yazdığı önsözde savaş-sonrası Japonyayı ele alan Michel Cr,ozier'nin. açıkla
ması. hemen sosyolog meslekdaşımızın işaret ettiği konuları bir öl- ·
çüye kadar anlamamıza olanak verdi :
sosyologlar, bilinçli olmaksızın, japon modelinin
·özelliklerini minimize etmek yollarını araştırdılar. Bütün araş 
tırmaları japonlar ile batılıların arasındaki benzerlikleri ortaya koymak konusunda idi.»

«Japonyalı

1

bu davranış kaybolmamıştır,. yerli aydınlar japon yönetiminin kültürel özelliklerini ortaya koymak eğilimiride olmuşlar,
bunun batılılar için bir model olabileceğini reddetf!1işlerdir. Bu «alçakgönüllülük »ün nedenlerine gelince, bu nedenler özel bir düşünme
ve araştırmaya gereksinme göstermektedir... belki, muhatabına ızAcıkcası,
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dırap çektir ici (onu utandıracak) herşeyden kaçın
an - çok jopon cd -

bir

endişe

göste risidir .

O holde

nasıl düşünmek

gerek ir?

Hepimiz, ilk önceleri, işletme yönetimi ile ilgi~i olarak
batı ite
joponyo arasındaki sayısız amaç birlikteliğinin etkisin
de kalmıştık.
Japon işletmelerindeki kültür konusuna giriş niteli
ğinde olan
- JETRO tarafından yapılmış - ilk film bize göste rdi ki
bunların hepsi
bir belçika işletmesinin halkla ilişkiler servisi tarafından
da yapılmış
olabil irdi: Senaryo; kör, verim lilik, toplum sal ve b~şeri
ilişkiler, maliyetler, enform asyon · politikası vb. gibi temel amaç
lar çevresinde

oluşuyordu.

Evrensel zorun lulukln r karşısındaki politikaların amaç
birlikt eli«modelsizlik» tezi sınanıyordu. Fakat, düşünüldüğü
zaman
«model» tezinde olduğu gibi, tek farklılıkları sınırlı
bir bakış olan
hepsinin aynı ölçüde tehlike li oldukları görülüyordu
.
ğinden,

Özellikle farklı ama·cıarı olan persp ektifle rde aynı teknik
ler kulDahası, bizlere çok dikkat li değerlendirm
eler yapılma
gerek tiren başka bir düzenin farklılıkları derhal gözük
üyordu.

lanılabilirdi.
sını

Ka, rş.ıt

- Model :

Sıkılgan

Japon

Zira, duymadığımız bir başka konuşma, halkla ilişkile
r eyleminin
hiç birisinin konusunu oluşturmayan bir konuşma : 8atı
tipi yönetim- ·
le benzerliklerin ya da ondan üstün lükler in dışrnda,
tam tersin e beşeri olarak felake t dolu sonuç larla belirle
nen Japon yönetimine inananların tezi ile Jopanya'nın «1 No. olamı
yacağına» (Sosyolog Furakate'n in yeni yapıtı ile ilgili bir değerlendirme yapan ~apan
Times 'deki
makalenin başlığı) inananların tezi.
Birkaç yıl var, gerçekten, o sıralarda batıda Japon «muci
ze»si_nin toplum sal maliye tinin altı çiziliyordu, bugün bu tip
eleştiriler, batı
ülkelerinin toplum sal zorluklarıyla ilişkili olarak geri
plana itilmişler
dir. Engellenmiyor : Sözde birçok Japon «model»i artık
«karşıt model»in gerçe k karşıtı durumuna gelmiştir.
,

Jon Woron off'un iki yapıtı bu gözlenen cereyanın havası
nı verniekte dir : Birinc isi (5 ) sözümona özverili ve etkin olan
Japon işçi
5) Jon WORONOFF, Japan's wasted wor·kers, Lotus
Press, 3 e
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ed ..

1982.

sınıfı efsanesini ortadan kaldırmaktadır: ikincisinde (~) dış görünümü
ile uyumlu b•r toplumun altındaki toplumsal bunalım işaretlerini araş- .1
tırmaktadır.
\

öte yandan FURATAKE çok dikkat çekici bazı sayılar vermektedir : E'11erin yalnız % 45'inqe WC vardır (~BD'de % 96, İngiltere'de
.% 98) evlerin yalnızca % 20'si kanalizasyona bağlıdır( Sanayileşmiş
ülkelerde ortalama % 60, İngiltere'de % 90).
Bunun yanında uyum, uzlaşma ve uygar davranışlar üzerine kurulu Japon toplumsal «model»inin ufalanniakta olduğunu gösteren
çeşitli işaretler pek çok konuda görülmektedir: konformizmin (uygunculuğun) gelişmesi, gevşekçilik (laxisme )gelişmesi, «foyerisme»in
gelişmesi, yalnızlık ve terk duygularının, totaliter eğilimlerin geliş
mesi. .. Ve işletmelerde : sinsi uyuşmazlıklar, ilkel rekabet, örtülü iş
den çıkarmalar, artan bireycil'ik vb. Bütün sanayi.leşmiş ülke,ler gibi
Japonyayı da sarsan toplumsal rahatsızlıklardan söz etmeksizin
bunların hepsi. Fakat ona özgü olan bir tanesini unutmadan : yoğun
bir biçimde hazırlanmalarına rağmen Le Meilleur ·des Mondes (Dünyaların en iyisi) da olduğu gibi müthiş selektif olan sınavlar_da başarılı olmak ki daha başlangıçta kendilerine verilecek ya da yasaklanacak toplumsal düzeyleri tayin edecek olan bu müthiş selektif
sınavlarda başarılı olmak ya da yet~rsiz kalmak, ki bu ikinci durum ..
daki genç çocukların intiharları ...
Çifte - Model :

CeUşkili

Raşomon'da olduğu

birinden tamamen

farklı

Japon

gibi, işte, şaşkın seyırGı ve dinleyiciler birüç konuya tanık oldular.

Üç konuşma, üç tez, üç gerçek : Hangisini seçmeli? Kini inanır
ve hangi ölçüte göre?
Üç hafta süren gözlem, tartışma ve yoğun düşünme süresinden
sonra, pekcok şey okuduktan sonra bu tezlerin hiçbirisine kendimizi
tamamen bırakamayız : Herbiri kendi payına gerçeği içermektedir,
hatta ve özellikle başkaları tarafından yayılması istenen ile çelişkili
. olsalar bile. Pasccile ve Athos (7), Handa Motor Firma'sı .nın kurucu6) Jon WORONOFF, Japan, the coming social crisis, Tokyo, Lotus Press, 3 e
6d., 1981.
7) Richard .PASCA:LE ve Anthony · ATıHOS, The art of Japanese mana·gement
Middlesex, Penguin Books, 198B, sa1h.. 85.
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!arından olan Take o Fujisawa nın
şu çarp·ıcı yorum unu dile getir mekt edirle r : «Japon ve Amerikan yöne timi
,% 95 oranında birbir ine
benzemektedir, fakat önemli olan bütün konu
larda ise birbir inden
farklıdırlar.» Bu, batılı ziyar etçin in
kaçınılmaz olara k etkilendiği pek
çok amaç birliğinde olduğu kada r farklılığın
geri kalan % 5'i üzerinde durmasındaki temel ilgiyi de açıklamakt
adır : Söz konusu % 5'in
bir bölümü ekon omik modeli oluşturmaktadır
, öteki bölümü toplu msal «karşıt-model~>~. Bu, .hiç abar tma yapmaksızı
n, «model»deki tqplumsalı ve «karşıt-model»deki ekon
omik yanı göste rmek tedir.
Böylece bu ünlü japon «model»i bize, öngö
rülenden daha çok
karmaşık görü nmek tedir : Bu çelişkili
ve farklı yanları olan· bir çokboyu tlu modeldir. Bu nedenle onu «çifte-mod
el» olara k . niteledik. Tıp
kı, iletişim kuramında çelişkili buyru
ktan söz ederken kuHanılan (birbirind en tamamen farklı iki !şi aynı kişiden
istem ekte olduğu gibi)
«çifte çelişki» (double co!1trainte - c;iouble bind)
den söz etmenin adet
olması gibi.
1

Va da bu japon gerçeği, ninı «çelişkili» boyu tu,
bu garip kültü rü
gerçe kten anlam ak arzusunda olan yabancı ziyar
etçin in edindiği hem ,
herş~yden farklı hem de büyü leyic i olan,
başlıca izlenimdir.
çeği

Ruth' Benedict, japon kültü rünü n ünlü anali
zinde bu çifte gerçok iyi özetlemiştir {8 ) :

. «Both the swor d and t~e chrys anthe mum
are part of the
· pictu re. The japanese are, to the highe
st degree, both
aggressive and unaggressive, both milita ristic
and aesthetic,
both insol ent and polite, rigid and adaptable
, submissive·.
and resentful of being pushed around, loyal and
treac herou s,
brave and timid, cons ervat ive and hosp itable
to new ways.»
Buradaki karşıtlar da aynı zamanda doğrudur.
Modelde ve Karşıt-Modelde oldukları gibi. İki görü nüml ü
olma k (ambivalence) Ja-

1

8) Ruth BENEDICT, The Chrysanthemum and
the Sword, Tokyo, Charles Tuttle
Cy., 36e 1ed., 1982, sah. 2.
Çevire nin Notu: Bened ict op cit.'de n alıntı
yazarın orijinal'i fransızc'a olan
metnin de ingilizce olarak verilmiştir. Biz bu
ingiliz ce alıntının çeviris ini de yaptık.
«Kriza,ntem ve kılınc, her ikisi de aynı resmin
birer parçasıdırlar. Japon lar aynı
anda hem mütec avizdi rler hem mütec aviz
değildirler, hem milita rist hem estetik
tirler, hem küstah, hem kibardırlar, ıhem katı
hem uyumlu, itilip kakılmaya karşı
hem itaatk ôr tıem gücen ik; sadık, vefalı ve
te•h likeli, cesur ve utangaç, yenilik lere
karşı tutucu ve iyiniyetli».
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pon deneyiminin özüdür. Anlam belirsizliği (ambiguite} -Zen uygu·
lamaları ile yerleşmiş- _ ve böylece varolma koşulunda yaşam kuralı
durumuna gelmiş : Çözümlenmez anlaşmazlıkların ortaya çıkmasın 
dan ya da muhatap için hoş olmayan gerçeklerin söylenmesinden
kaçınmalara -olanak veren bir . yaşam kuralıdır.
Burada ·misyonumuzun amaçlarına göre, büyük olasılıkla, bir çe lişkiye düşüyoruz: Japon yönetim tarzının mükemmelliği, inşa edilmesi gereken örgütlenme gerçeğinin temel verileri gibi olan anlam
belirsizliğinin ve belirsizliğin mükemmel olmayışmın yönetimini kabul
etmeye bağlı değil midir? (9 )
Demek ki havada pek çok bilinmeyen ile birlikte pek çok giz de
0
vardır. Biz «bilinmeyenli Japon espirisi»ne (1' ) değinen ne ilk ne de
son olacağız. FUJİ imajı, ki ona rastlamadan rastlamış gibiyiz, bize
.bu çelişkisi ve gizi olan Japon gerçeğini en iyi anlatan gibi göründü.
r

FUJİ ya da JAPON YÖNETİMİNİN GİZLERİ
«Fuji'nin güzelliği hayal edilende (çok)
görülende (az) yatmaktadır.»
(Düzmece) Japon Atasözü

değil,

Bu (düzmece) atasözü -ki bu bize Fuji dağının yamaçlarında
bir sis altında geçirdiğimiz üç gün boyunca rastladığımız
Avustralyalı bir üniversite öğrencisi tarafından ilham edilmiştir- hayret edilecek bir biçimde batılı kulaklarımızda çınlamaktadır. Bizim
için bunlar tamamen Japonyaya, onun kültürüne ve yönetim yöntemlerine uygulanabilmekted ir.
yapışkan

Bu Fuji, bizim aceleci batılı soruşturmalarımızdan kurtulan bu
gizli bahçe; ona yaklaşan, ona dokunmak isteyen ,ona görmeden
bakan bizim için gizi ve gizemi bulunan ve artık ondan duymak istemediğimiz ve Japon gerçeğinin -suda ya da bulutlarda- batmış
olan bu bölümünün gözlerimizde ışıklı olarak sembolize edilmesidir.
Günler boyunca FUJİ, - bizim için ütopik araştırmanın sembolü
oldu. Öyle bir sembol ki hem bize sorularını gönderiyor, hem de bize yanıt kırıntıları sunuyor; sonuç önemli değil, keşfedilecek tapınak
önemli değil, ona ulaşmak için izlenen yol önemli değil, düş gücü
9) Bkz. : PASCALE ve ATHOS, op. cit. say. 88.
10) Charles E. MOOR'E, «The - enigmatic japanese mind», in The Japanese
Mind., Tokyo, Charles Tuttle -Cy., 5 e ed., 1982, say. 288 ve sonrası.
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ıkame edilemez bir yaşam kaynağıdır; güzellik, telkin edilenl
erden
çok daha nefistir . Ekliyelim, eğer bunlar bizi avutm ak için ise,
Fuji'ye
giden ve onu seyredemiyen yalnız bizler değildik. Daha XVll
nci yüzyılın sonunda şair Başo bir kış günü bu yörede
n geçerken kendisini.
kalın bir sisin içinde buldu. Sızlanmalara sapma
dan, alıntısı yapıl
maya deyen bir-kaç dizeyi yazmak ilhamını buldu (11 ).

Kiri-sh igure
Fuji wa minU hi zo
Omoshiroki

bu giri gün hem de güzeld ir
nereye
yağmur Fuji'yi sürükl eyip götürü yor

Görünmez olmasına rağmen bakmasını ve düŞlemesini bilen
için
Fuji güze.lliklerln, anlamın, görüşlerin taşıyıcısıdır.
Kendisini görmüş olabileceğimize karşın, çünkü onu görme
dik,
bize çok sağlam olarak biçilmiş konuşmalardan daha fazla
Japon
yönetiminin gizlerini öğretti.
Yeniden eğitilmiş olarak, gözümüzde Japon yönetim filozof
isinin özü olarak değerlendirdiğimiz üç temel kavramın sembo
lü oldu :
Anlam belirsizliği (L'Ambiguite), İki görünü mlü olmak (L'Amb
ivalence),
· Bağlantılı olmak (La Relience).
Anlam BelirsizUği sembQ!p, önce bunu ele alalım. Dumanlı,
değişken ve düş dolu güzelliği. Düşlendiği zaman
daha da güzelleşen.
Çok aceleci ziyare tçilerin gözünden onu saklayan bu sis örtüler
inin
gizi. Japon gerçeğinin ~ekonomik, toplumsal, psikol ojik- bir
bölümü
gibi görülmeyen, esrarlı. Hünsa cinsiyetin yüceliğine erişere
k : bozan
Tanrı, bozan Deesse (Fuchi, ocağın ve ateş'in
deesinin adıdır) bozan Tanrının ya da daha çok bir Deesin (Ko·nohama·-Sakuy
a::.Himi,
«ağaçları çiçekle nd.iren prenses») yeridir . Japon
cada grafikl e biçimlendirilen ideogram (düşüncel yazı) da görüle bilen hünsa işaretl
erde
olduğu gibi: FUK . (bolluk), Ji (savaşçı, samur
ay).
İki görünü mlü olmaık sembolü. İkinci olarak . Aynı anda
yeşil ve
beyaz, toprak ve ·kar, bitki v-e taş, korku ve· tatlılık dağıtan,
sevgi ve
dingin lik, erkekce ve kadınca değerler. Onun iki yüzü vardır
: dışar
daki, dışa dönük, dünyaya dönük olanı ile içine, içe doğru,
kendi
özüne doğru dönük olanı.
Bağlantıh

olmak sembolü. Son olarak. Yani

başka

11) Fosco Maraini , Japon, Paris, Arthaud , 1969·, say.
· 112.
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vesilelerle

içeriğini

uzun zamandır tanımladığımız bir kavrama yollama yapı
yoruz (ıı). Toprakla gök arasında, insanla doğa arasında, görünen
ile görünmeyen arasında «mündemiç» ile «üstün olmak» arasında,
«an» ile «süre» arasında, madde ile ruh arasında {1 3 ) bizzat insanların kendi aralarındaki ilişkilerin dokusu ya da yeniden dokunması
budur.
Zira, bu üç kavram -anlam belirsizliği, iki görünümlü olmak,
olmak- bize Japon yönetim hünerini anlamak için üç
önemli anahtar olarak gözükmektedir. Gerçekten şu varsayımı yinelemek istiyoruz ki Japonlar -çeşitli nedenlerle, özellikle kültürel .
olarak- anlam belirsizli:ği, iki görünümlü olma'I< ve ba,ğlantıh o.ımak'ın
yönetimleri sanalmda usta olmuşlardır. Bu ise yöne timin amçlarını
anlam belirsizliği, iki görünümlü o·l mak ve bağlantılı olmak yapma
sanatıyla aynı şey demek değildir.
bağlantılı

1

Belirsizliğ·in

Yönetimi ve Belirsizlikle Yönetim

Zira anlam belirsizliği, kararsızlık (l'incertitude), netliğin olma(le flou) örgütlenmenin beşeri gerçeğinin içinde vardır, Japon.lor için uygun olan onu kabul etmek, onu yorumlamak, ondan bir
müttefik yapmaktır, yoksa sürekli olarak yeniden doğan varlığına
karşı boşuna mücadele ederek -Amerikalıların içine düşme eğilimi
gösterdikleri bir tuzaktır bu- enerjilerini tüketmek değildir. İletişimde,
ilişkilerde ve niyetlerde biraz anlam belirsizliği yönetici için yararlı olabilir : En üst düzeydeki yönetim, doğası gereği, esası «siyasal» olan ve büyük ~ir pazarlıkcı ve stratej olmayı gerektiren bir
faaliyet değil midir? Biraz belirsizliğe evet ama fazlasına değil, aksi
durumda doğru yoldan çıkmış olan etkiler bekletmeden kendilerini
hissettireceklerdir ... Japon muhataplarımızın suskunlukları ve tebes- .
sümleri -'-bozan o kadar rahatsız edici ki- onlara söz konusu belirsizlik uygulamalarındandır diyerek bir yorum getirilebilir. Batılı psiması

12) Marcel BOLLE DE BAL, «Relience: Connexions et sens» in Connexions.
No. 33, say. 9- 36, Marcel BOLLE DE B·A L et Alain ERALY: «Relience technique
et reli ence huma ine : L'Enjeu social de la ·gestion informatique», No. 1'65, 1982,
say. 33 - 41 ve No. 166/ 19'83, say. 60- 65.
1

13)
doğanın

Hıristiyanlığın

tersine. Hıristiyanlıkta Tanrı ile insan arasındaki öğretide
bütün güzellikleri madde alanına inmişlerdir. Bkz. : Fisco Mara,i ni, op·. cit

say. 114.
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kologlarca çok iyi bilinen bu «garip» iletişim st~li, kendini denetlemeye, muhatabının gittiği yolda ona eşlik etmeye, olumlu duyguları
olduğu zaman ona hak vermeye ... ya da onun hoşuna gitmeyecek
şeyler söylemekten kaçınmaya olanak tanımaktadır. Japon usulü
. «uzlaşma» (consensus) konusunda heryerde dinlenen konuşmalar,
onu kapsayan ve onun üzerinde kurulmuş olan anlam belirsizl.iğinin
işlevi olarak, hiç kuşkusuz, yararlı bir bicimde yeniden değerlendi
rilebilir ...
İki Görünümlü Olanın Yönetimi ve İki Görünümlü Olan
Yönetim

Tarafından·

Kuşkusuz

ötekilerden daha iyi ve daha az kompleksli zihinlerde
sanki uygunsuzluk imiş gibi ortaya çıkan iki görünümlülük lerini Japonlar bir başarı silahı gibi kullanmaktadırlar. Böylece, örneğin, çok
liberal görülen bir ekonomik sistem ile . bölgesel (kollektivist) yanı
ağır basan bir sistemin kombinezonu yapılabiliyor. Ya da iki ayrı -~
stildeki yönetimin birleşmeleri (le mariage) : Birisi çok ataerkil (pat- .
riarkal), (Aile şefinin otoritesi, İEMOTO) öteki çok anaerkil (matriarkal), (anne~in etkisi, AMAE), ikisi birden, daha ilerde «hünsa»> .bir
.y önetim diye adlandıracağımız duruma dönüşüyorlar. Burada söz konusu olan iki temel karşıttır, Japonlar bu iki çelişkili ucun sentezini
gerçekleştirerek ondan en yüksek yararı elde etmeyi bilmişlerdir.
Ama daha pek çok başkaları da var, onlardan bazılarını bellekler
için sayalım . : «Tatemae» (dış görünüş) ve «Honne» (içteki gerçek) ...
Ya .da Fuji'nin iki yüzü; uyuşmazlıklar ve. anlaşma; açık bir egemenlik ve gizli, örtülü bir şiddet; kaçınılmaz bir birliktelik ve nazik bir
mesafelilik; Ya da daha «yönetsel» bir anlatımla : görevlerde rotasyon ve .grupta sadakat.
Ba. ğlontıh Olanın

Yönetimi ve

Bağlantılı

Olan

Tarafından

Yönetim
Japon yönetimi «ağ gibi» bir yöneti111dir, gruplar ve şebekeler
le (14 ) yapılan bir yönetimdir ve hiç kuşkusuz bu nedenlerle onda
çok iyi bilinen kozu vardır, çok orijinal olan kültürel çizgisi. Bütün
gözlemciler bu konuda mutabıktırlar. Hatta bu konu Japonbilgisi
14) Joel de ROSNAY, «Le Japon: une coalition de concurents» in L'Expansion, Eylül, 19'81, say. 230.
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(japonologie) nin adetô kreması durumuna gelmiştir. Bu konuda şim
diye kadar _beceri ile yazılmış ve söylenmiş olanlara ne eklenebil ir
ki? Hiç birşey, belki bizim «bağlantılı olmak» (reliance} ka_vramı ile
«bağlantılı olmak» (reliance) ilhamını yorumum uz olmasa idi. Bu yorum bir gözlemden doğdu : Bizim batılı toplumlar «yalnızlc:ır kalabalığı» (Riesmann), «yalnız insanların karınca yuvası» (Camus} dır. Kalabalıklar içinde kaybolan yalnız atomlar, ancak makineler le (tüketiciler için TV, üreticiler için üretim bandları ve bilgisayarlar} birbirine bağlanmaktadırlar. Yani birbirlerin e yine bağlanmayı düşlemek
tedirler, başka tür bir bağlantıdır düşlenen (daha beşeri türde}.
Fakat bu düşe yanıt vermek için batı dünyasının bireyci mantığın
da daha pek az şey yapılmıştır. Buna karşılık Japonyod a grup, topluluk, _ iş arkadaşları çevresi, bunlar yönetim sisteminin merkezidirler : Batılıları pek çok etkileyen ünlü kalite merkezleri (cercles de
qualite), ancak, pek çoklarının yanında ismi belirtilece k olanlarda n
bir tanesidir. Şans .:_ya da liyakat?- Japonlar kültür gelenekleri sayesinde grup çalışmasının bütün önemini, danışma gereğinin önemini, fikir almanın önemini ve katılmanın önemini kavramış1ardır.
Kavramış olmanın ötesinde genelleştirilmiş, sürekli, somut eyleme
geçmişlerdir. Japonlar yalnızların oluşturduğu bir kalabalık değil
dir, fakat yalnızhk içindeki· bir karınca. yuva.sıdır: Pek çok çalıştıktan
sonra, tekrar çalışmaya başlamadan önce Fuji'ye tırmandıkları görülen bu karıncalar yalnız karıncalardır. Onlar kişiliklerini kollektif
çalışmada bulmak_tadırlar, kişisel başarıları yerine gruplarının başa
rısı için uğraşmaktadırlar. Japonların tekrar-bağlanma'ya gereksinimleri yoktur, çünkü çözülmemişlerdir, çünkü onlar verimli, aktif,
canlı gruplarla birbirlerin e bağlanmışlardır. Bu Japon grupları, top
lam (grup) sonuçta bölümlerin (bireylerin) toplamından daha üstündür diyen sosyolojin in bu eski temel kuralına uygun düşmektedirler :
Heyhat, Avrupada çoğu kez öyle olur ki bağımsız, ilginç, espirili.
zeki bireylerin bir araya gelmesi ancak bloke edilmiş bir mini-topluluk yaratabili r, bölümleri nin potansiyel toplamından daha düşük
düzeydeki bir toplam. Özellikle, eğer entellektü el ve ekonomik yaratıcılık ve randman ölçütüne göre değerlendirme yapılırsa bu daha
çok böyledir. Bu Japon yönetim biçimi bazı durumlarda, büyük olasılıkla, daha yavaştır, fakat, sonuçları daha kesin gözükmek tedir.
Bağlantılı olmak, gerçekte, dinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmak
tadır (Etimoloji sinin ortaya koyduğu gibi o -din- birbirine bağlan
mak istemektedir). Japonyad a en «doğal» sosyo-kü ltürel uygulama
alanını bulduğundan beri bunda, dinin doğaya bu kadar sıkı bağlı
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olduğu,

düny asal

yaşamın

ülked e

şaşılacak

hiç

dene yimle rinin dinle ilgisi bulun maya n bu
yoktu r. Bağlantılı olmanın yöne timi ve
Bağlantılı olan tarafından yöne tim,
yeni tekno lojile rin bekle ntisi olan
toplu msal sarsıntılar için Japonların daha iyi
hazırlanmasına olana k
veren somut, kibar, gizli birer silah olara
k kalmaktadır : Bunların
sunuluşu, gerçe kten, bağlantılı olmanın eski
yapısının değişmesi ile,
yeni bağlantı şebekelerinin kurulması ile, yeni
çelişkilerin ve iki görünümlülüğün gelişmesi . ile karak terize
olmaktadır. Japo nlar, kültü rel mirasları saye sinde buluşlara (keşiflere)
elverişli, ve toplu mumuzun nasıl olacağında sözü edilen bağlan
tılı olmanın -tekn ik ve
beşeri bakımlardan- yeni türler inin
yöne timin de başka herha ngi birisind en daha iyidir ler.
birşey

Faka t acab a onlar a bu bağlantılı olmanın
olağanüstü yetene.ği
nereden geliy or? Onla ra öznel (spes ifik)
bir deneyimden, AMA E' den : Düşüncelerimizin bu aşamasında formü
le etme ye çalıştığımız
varsayım, hiç olma zsa, budu r.
AMAE ya da JAPON YÖNETİMİNDE AŞK
Bu başlık, tama men haksız olmaksızın, yöne
tim sorun unun daha klasi k anlatımına bağlı olan batılı okuyucular
ı olduğu gibi amae'nin çok özel yaşam dene yimle rinde köklü bir
kavra m olara k yerleş
miş bulunduğu Japonyalı okurlarımı
zı da hava ya sıçratacak niteli ktedir.
Birin ciler bu fikri, büyü k olasılıkla, alerji k,
kutsa l duyg ulara sabulac aklar , aşk ile yöne timin , duygusallık
ile ranta bliten in
nasıl birbir ine karıştırılabileceğini söyli
yece klerd ir. Özel likle pozitivist akılcılığın uzun bir geleneği sonu cund
a saptanmış akad emik
norm lara saygılı olma ktan ibare t bulun an
«ciddi» bilimsel bir raporda.
taşılmış

İkinciler; amae ile aşk'ın birbir i üzerine
geleb ilece k (superposables) iki kavra m olduğnu gözli yece kler ve
böyle ce bu konu da batılıların Japo n kültü rünü n incel
ikleri ni kavra mada ki güçs üzlük lerinin yeni bir kanıtının ortay a çıktığına inana
caklardır.

Birin cilere şunu düşünmelerini rica ediyo
ruz : Japonların asıl
gücü ; duygusallığı, akıldışılığı, heyecanı yöne
tim alanının dışında tutmanın redde d!lme sine karşı olma
ktan ileri gelm emek te midir ?
Onların yöne tim uygulamalarını gözle
rken elde ett!ğimiz asıl «re374

çete», çok kötü olarak yapabildiğimiz bu irasyoneli (Bergnıann «bizler duygunun okur-yazar olmayanlarıyız» diyor : bu , genellikle batı
lılar için doğrudur ve Japonlar için çok az döğrudur) hiper-rasyone l
olarak «modeller»imiz içine almaktan ibaret değil midir? Ve bizi asıl
korkutan da bu değil midir? «İrasyonel» (akıl dışılık) yani sosyal.
dişi, ekonomik olmayan, erkek olmayan, kısaca, belirsiz, denetlenemiyen, yönetimin «kara. tutkusu». Cuma ya da Pasifiğin 'Lymbes'leri.
(les lymbes du Pacifique) (15 ) Bizim unuttuğumuzu Japonlar buldular ve bunu eski zamanın ataerkil patronları bilmiyor değillerdi. Dozu
en iyi ayarlanmış duygusallık rantabldır.
İkincilere gelince, gecikmeden onları temin edelim . Bilmiyoruz

ki ania:e ve · aşk iki ayrı kavramdırlar. Amae, daha karözellikle biz batılılar Jcin : Bu konuya hemen
karmaşıktır ki pek çok tarzda çevirisi yakadar
O
yine geleceğiz.
pılabilir, hepsi de yetersiz olarak : Bağımlılık (dependance) (İngiliz
ce'de), bağışlayıcılık (indulgence) (Fransızca'da), güvenlik (securite)
(«geborgenheit» Almanca'da), şımartma, tatlılık, koruma, aidiyet vb.
Bu kavrama rastlamanın ana mesajını vermiş olmayı dileyerek, onun
için yazımızın başlığına «aşk» ı koyduk : Aslında, amae bizim !atin
çevirisinde «l'amare»ı -uzmanları için biraz fantezist bir etimoloji
olarak- anımsatmamakta mıdır?

sanılmasın
maşık

bir

kavramdır,

burada «aşk» kelimesini en geniş anlamı ile almış oluyoruz : Tıpkı Freud'ün «libido» kavramı gibi. Bu kavram Freud'de
· seks'den daha geniş anlamlıdır, bizim için de «aşk» heyecanlı olan,
şefkatli olan ne varsa hepsini kapsamaktadır. Homo Sapiens'in yanında Homo Demens, Edgar Morin'in dediği gibi.
Ayrıca

neden söz ediliyor?
Amae nedir?
esrarlı, gizemli öznel olarak Japonca bir kavram, ve çevirisi
Aslında,

olanaksız

Onun ruhsal babası, yani ondan bilimsel bir kavram yapmak
isteyen Takeo DOİ'dir. DOL psikiatr, Tokyo'nun pek çok üniversitesinden birinde Profesör. Özellikle burada biz! ilgilendiren, yollama
1
yapılacak bir yapıtın yazarı olması, Amae no kozo ( ~). Zira Japon
15) Çevirenin notu : Burada sözü edilen yapıta ilerde Say. 182'de değinil
mekte ve açıklama yapılmaktadır.
16) Takio DOi, Amae no kozo, Tokyo, Kobundo Ltd ., 1971. İngilizce çevirisi :
The Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha lnternatiorial Ltd. 2 e ed., 1981.
Fransızca çevirisi : Le Jeu de L'lndulgence, Paris, Sycomore, Asiatheque.
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kültü ründ e bu kavram daima varolmuştur. Hatta
ona özgüdür. İlk ve
temel olara k bütün norm al çocu klarm güve
n duyguları içind e beslendi kleri göğüslerle ilgili a,nnes-i bakımından
varol an duygu b_
i rlikteliğine yolla ma yapıyor : bağımlılık, pasif
olara k sevUmiş olma k ar- ·
zusu (Takeo DOİ bizzat kendisi amae ve karşıl
ıksız aşk'ı birleştirmek
eğilimindedir) anne -çocu k çiftin in oluşt
urduğu sıcak çevreden ayrıl
mış olmayı ve objek tif gerçeğin katı düny
asma atılmayı redde tmek (17 ).
Bir bakıma, kopmuş olma k korkusu ve bağlı
olma k arzusu, bağlan
tılı olma mak korku su ve bağlantılı
olma k arzusu. Aynı zamanda bundan da fazla. Freud'cü ortod oksla r, az çok
bilinç li seks düşkünle
rin.ce göğüs arzusu. Koşulsuz ve tam bir aşk
arzusu, ataer kil bir aş
kın karşıtı - olan anaya duyu lan aşk,
koşullu ve kısmi, batı toplu mund a
Çok fazla değer verilen bir aşk arzusu.
Siz belcikalı okurl ar, «yönetim sorunlarından
çok uzaklaştık» diye mi şu anda düşünüyorsunuz? «burada
bizi ilgilendiren ne var»
mı diyor sunu z?
Hatalı değilsiniz. Bizler, bir kez daha
,
tarzları arasınaaki farklılığın özün
deyiz.

Zira,

araştırma

daima amae'den

yönetimdeki

batılı

ve Japo n

ba·şlarnaktadır.

Küçük Japo nlar
ait sıncinmış duy ..
leri zama n- gruba,
topluma, dost çevresine uygulanmaktadır. Grup
, semb olik olara k, annedir. Grubun özünde ana göğsünün sıcaklığını
ararlar. Grup, anne
gibi, onları yalnız kalabalıkların kötü olasılıkları
na karşı korur. Grup tan ayrılmak, anneden ayrılarak yaşamak gibid
ir. Anne hayat, grup
kişilik verir. Anne daim a pişmanlık
duyan çocuğunu affed er : Grup
da üyelerinin hatalarından sorum luluk duya
r, eğer onurlu yenil ikler
getiri yorsa bunları reddetmez. Grup, anne
gibi, dinler, kuca k acar,
teselli eder, yetki sini «kadınca» bir tarzda
kullanır, batıda başkala
rını dinle mek için for·me edilmiş psiko
logla r gibi.
Peki, büyüdükleri kabul edilen yetişkin1er
ile batılı çocukların
yaşadıkları dene yimle rden bunların
farkı nedir diye bize sorar gibisiniz.
tarafından onların yumuşak çocu kluk
döne mleri ne
gular ve alınan başarı ödülleri, bunla r -büy
üdük

Dr. DOİ'ye sorulan soru, yetersiz bir. yanıtsızlı
kta kaldı.
O halde biz bir varsayım yapmaya cesa ret
edelim :
17) Bkz. : John SES.TER, Takeo DOl'ni n
say. 7.
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kitabının

ingiliz ce çeviris ine önsöz

«Eğer dünyc:ının bütün çocukları kendilerin i besleyen annelerinin

sefkat ilişkilerinin yoğunluğu ile yaşıyorlarsa, Japonlar ve batılılar
-~rasındaki fark annelerinin içindeki değerlerdedir: Batılı anneler çocuklarını bağımsızlık ve özerklik denemele rine hazırlamaktadırlar, Japonyalı anneler ise sınırlamalara (contrains t) duyarlılık gösterme k
ve karşılıklı bağımlılığm yararları ile koşullandırılmışlardır.
Karşılıklı bağımlılığa hazırlamak özerklik arzusuna yönelmek tir,
karşılıklı bağımlılığa hazırlamak özünde amae'yi araştırmaktır. Temel kültür değerlerindeki bu fark, bize öyle geliyor ki, hem amae
kavramının Japonca özelliğini, hem de Japon işletme yaşamındaki
grubun rantabl ve temel rolünü açıklamaktadır.
Bu vesile ile, bu analizi, çeğrek yüzyıl önce amerikalı sosyolog
W. Whyte'ın yaptığı ile karşılaştırmak ilginç olacaktır. Whyte «L'Homme de l'organisation» (18 ) (Örgütün insanı) adlı yapıtında örgütlerd e
gruplar halinde yaşayan ve çalışanların, protestanlıktan mülhem olarak, kişisel başarı ve bağımsızlık üzerine kurulu klasik bireysel girişimci amerikan modelinin karşıtı bir yönetim modeli oluşturduğunu
ileri sürmüştü. Herşey sanki zamanın gerisinden görüldüğü gibi geçhomme de l'organisa tion»u bireyci amerikan
miştir. Amerikan «L'_
ağacı üzerine, yapısal sınırlamalar nedeniyle, yapay olarak aşılan
mış bir model oluşturuyordu. Fakat gerçekte aşı tutmamıştır ama
buna karşılık milyarlarc a yılın kültürünü n uzun çalışmaları ile hazır
lanmış olup arzu etiği toprağı bu aşı Joponyad a bulmuştur.
19
annelerimize ya da hiç olmazsa -onlara sosyal bir statü ( )
verebilmek için zorunlu koşul olan- anne . olmuş aJpon kadınlarına
dönelim.
Bu annelerin -yüzyıllar boyunca ince ince işlenmiş- bütün sanatları çileleri ya da sessiz özverileri (o güzel «L'ile nue» -çıplak
ada- filmini anımsıyalım) ile çocuklarındaki suçluluk duygusunu
(Hon,ne ya da içe dönük-ben ile içindeki gerçek, true-mind) ve dış
daki güveni (confianc e e·xterne) (Tatem_ae -ya da dışa dönük-ben, dış
görünüş, truthful olmak) aile sorumluluklarının yükünü sessizce yerine getirerek, çocuklarında ilerde ödenecek bir borç duygusunu ge20
liştirmek ve toplumsa l başarı normlarını hazırlamaktan · ibarettir ( ).

Artık

18) W. Whyte. L'Homme de l'organisatio n, Paris, Plon, 1959.
19) Ruth B'ENEDIGT, op. cit., say. 255.
20.) 'Bkz. : A. de VOS, Socializatio n for Achievemen t, Essays in the · Cultural
Psychology of Japanese, Berkeley University of Californien Press, 1973, özellikle
say. 3, 4, 144, 149· ve 168.
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Bu ünlü On sistem idir yani bütün Japonların kendi toplul
uğuna, kendi
ailesin e ya da kendi grubu na karşı yerine getire rek
kendis ini azat
ettirm esi gerek en bir görev dir.
Özelli kle nippon olan amae 'nin psiko- sosyo -kültü rel
orijini , öyle
budur. Orada, aslında sözlü olmay an pek çok davra
nışla yalanlanmış, karşılık ödülü nü alamamış,
özver iler.inden şikôyet
çi olan Amerikalı annel er vardı. Buna karşılık Japon
annel er şikô
yetçi olmuyorlardı, gerçe kten özveri li idiler. Karşılıklı
bağımlılık, aşırı
karmaşık bir ekono minin temel leri çocuk su
söylev lerin dolam baçlarında değil, çocuk luktan başlayan deney
imlerl e öğrenilebilirdi.
anlaşılıyorki,

Annel erin dersi, dersle rin anasıdır. Yönet ici kadro lar
-ki onlann temel inde isyan etmiş ya da baş kaldırmış çocuk
vardı_r ve hiç
bir zaman tamam en ortada n kaldırılmamışlardır- soru
sorarl ar, düşünürler, karar verirle r ve annel erinin onlard
a bıraktıkları izlerin silinmez damgalaına göre harek et ederler. Özelli kle Japon
yada kendi
özel amae 'lerini araştıran, üretic i babal ar aile ikame
tgôhında çok
uzun sürele r bulun mazla r (iş günle rinin sonunu, «grup»
halind e hep
birlikt e kutlar lar ... sonra kilere daha iyi hazırlanmış
olmak için.)
Bu dersle r bizlere ne öğretmektedir?
Her şeyden önce suçlul uk duygu su ve utanm a (sham
e) batıda
ve Japon yada çok farklıdır. Batıdaki moral köken
(dinsel ve moral
tabuların ihlali ile ortaya çıkan), Japon
yada kaynağını sosyal sistemde, grubu nun beklentiJerine uymam ada (21 ) bulur.
İşte bu noktq da
dışlanma fobisi (22 ), çocukların aşırı korun
ma eğilimi (23 ) güçlü erkek
ve zayıf babanın ortaya çıkı .şı vardır .
. işletmenin yönet im düzey inde ise bu sosya lizasy on
ve eğitim
sistem leri ihmal edilem iyecek kadar önem lidirle r : Karar
alma sürec i
(decis ion-em ergen ce'dan çok decisi on-ma king demo
kratik tipte kumanda) kalite merke zlerini n özend irilmes i, uzlaşmanın
sistem atik değerlendirilmesi (sapm alar? «hiç kuşku
suz psikol ojik sorunları vardır ... bu sempa ti ile ele alınmaktadır» bize
böyle yanıt verdi bir banka üst düzey elemanı), sözde Japon olan bütün bu
teknik ler ancak
çok etkileyic.i, çok etkin ve çok uyarıcıdırlar, çünkü
amae yükse k
değerli toprağında yetişmişlerdir ve bu
bakımdan hem dünya da bü~
21) 1. de VOS, op. cit. say. 144 - 147.
22) Bkz.: Bayan Sumiko lwao, Keyo Ünivers itesi
Profesö rünün önsözü.
23) Takeo DOi. op. cit., say. 32.
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yük olasılıkla tek olan enerji hem de beşeri mübadelenin gerçekle24
rini yumuşatma kaynağıdırlar ( ).
Bu noktada okurlarımızdan bazıları ya soru sormadan ya da
etmeden duramıyacaklardır: acaba burada totaliter eğilimli
bir sistem anlatılmış olunmamakta mıdır?
endişe

İlk bakışta ve yüzeysel tarzdaki bir bakışta, evet. Fakat analizi
daha derine ve daha ileriye götürmek uygun olur : Tanı (teşhis) o
zaman daha karmaşık, daha ayrıntılı olacaktır. İemoto böyle istemektedir.

İEMOTO ya da YÖNETİMDE OTORİTE
İemoto, Japon kurumlarının beşeri yapısının tipik biçimi, geleneksel nipon aile şemasına göre biçimlendirilmiş, parafamilial örgütlenmenin bir modelidir : Bir aile ağacı hiyerarşisine benzeyen enterkonnekte bir hiyerarşi ile dallandırılmıştır.

İemoto, hiyerarşisinin en üst noktasında bulunan adama verilen
isimdir (25 ). Etimolojik olarak bu kavram yerli grubun kurucusu anlamına gelir. İemoto, usta ·ile çömezlerini bağlayan ve tekrar bağla
yan dikey ilişkilerin sonsuzluğunun hareket noktasıdır: Bu demet
biçimindeki ilişkiler modeli, özellikle, geleneksel sanat okullarının
{tiyatro noh, çiçekli dekorasyon, çay seremonisi) onuru iken sosyoekonomik örgütler tarafından da kabul edilmiş ve uygulanmışlardır.
Japon işletmesinde yetkinin yapısallaştırılmasının egemen modelini açıklayan antropolog Francis L.K. HSU'dur. İemoto'nun şef
leri en üst düzeydeki yetkililerdir, fakat yetkilerini daha alttakilere
göçerirler, o tarzdaki hiyerarşi.de ara sıralarda bulunanlar g·e rçekte
çok güçlüdürler.
Demek oluyorki bu yetki hem hiyerarşiye çok iyi yerleştirilmiş
tir, hem de çok iyi dağılmıştır.
·bu
nin
ile.
bir

Burada ·söz konusu olan «parnnto - contractuel» bir sistemdir,
sistem, sözleşme (contrat) ilkesinin ve hısımlık (parante) ilkesibirleşimidir : Üyeler gruba kendi istekleri ile. katılırlar, sözleşme
Fakat bir kez · katıldıktan sonra sanki babadan hısımmışlar gibi
davranış içine girerler. Hiyerarşi aynı aileninki gibidir, . fakat ör24) Tnkeo DOi, op. cit .. say. 32.
25) Bkz. : Chie NAKAN'E. op. cit., say. 79.
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gütlenmesi bir amaca dönük sistemdeki gibidir. Bu örgütt
e öyle olur
ki, yönet icisini n yetkis ini kabul eden birey, artık kendis
inde varolduğuna inanılan bir değer sahibi durumundad
ır. Ortak amacın izlenmesindeki . ortak başarı bu bireyin sürek li mutluluğunu,
kişisel kimliğinin güçlen mesin i ifade ·eder, amae ve
iemot o birbirl erini tamamlarlar ve karşılıklı olarak dengede kalırlar : Bir kadınsı
ilke (aşk, duygu, heyecan, grup) ve bir erkek si ilkenin (otorite, hiyerar
şi, üretim,
birey) sürekli bir örgütü n günlü k yapısında çok sıkı olarak
birleşme
leridir bu.
Amae ve İemoto ilkeler inin bu birbirl erini tamamlayışla
rı, anne
ve baba · arasındaki rolleri n ve görev lerin açık farklıl
ığını yansıtır:
Aralarındaki işbölümü, Japon çocuğunun sosya
lizasyonu söz konusu
iken Ruth BENEDICT tarafından çok iyi fark edilmiştir
:
«Division of Labor, both physical and emotional, is so comp
lete
between his father and mothe r that they are seldom
pre~
sented to him as comp etitors . His rnothe r or his
grand mothe r runs the household and admonested the child.
They
both serve his father on their knees and put him
in the
position of honor. The order of precedence in thehonie
hierar chy fs clear cut. The child has learned the prerog
atives
of elder gener ations of a male as compared with femal
e ... »
(26)
Bu temel Japon kavramının (İemoto) işletme yönetimine
uygubizzat kavramdan daha çok tanınmaktadır : Yaşam
boyu
istihda m, kıdemin ödülle ndirilm esi, işletme sendikacıllğ
ı, motiva syon
sistem i -Geçe n yıl meslekdaşımız Gaston DE COOK
'un yazdığı gibi
bunla r ancak beşeri kayna klar yönet iminin dört temel
direğidirler
«Amae»nin (grup, şefkat, dişilik, şebeke) ve «İemoto»nu
n (birey, hiyerarşi, erkek lik, demet) ilkeler ini alarak
onların iki görün ümlü
lanması

26) Ruth BENEDICT, op. cit., say. 263. Çevirenin notu:
Fransızca orijinal metinde yukard aki alıntı İngilizce olarak verilmiştir. Çeviris
i şöyledir: «İşbölümü hem
fiziksel, hem duygusal olarak anne ve baba arasınd
a o kadar iyidir ki onlar nadiren babaya rakip olarak söz konusu edilirler . Anne
ya da büyükanne ev işlerini
yaparla r ve çocuğa bakarla r. Her ikisi de baba'ya
dizleri üzerinde hizmet ederler
ve onu onür yerlerin de (Başköşelerde) bulund ururlar.
Ev hiyerarşisindeki kıdem
sıralaması cok acıktır. Çocuk, · kadınla karşılaş
tırıldığında yaşlı erkek kuşağın
öncelik lerini öğrenir».
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(ambivalentes), çelişkili (contradictoires) ve tamamlayıcı (compl~
mentaires) gerçeklerinden çok ilham almış olarak, gerçekte, yönetim ilkelerini oluşturmaktadırlar. Onların temel kültürel referansları .;.
na eğilmeksizin anlatabilmek, bizim anlayışımızı ve algılamalarımızı
iğdiş etmek, genişleyen zekômızı dondurmak, kısaca Japon derinli ğinin labirentlerine girmeyi kendimize yasaklamak demektir.
İE~OTO, ana ilke olarak, bize nasıl ve neden Japonyada otoritenin doğal bir şey gibi olduğunu anlatmaktadır. Nasıl, oluyor da

bizden çok fazla olarak «otoriteye boyun eğmek» (bkz. MILLGR'AMM)
bu ülkenin politik kültürü için tipik olmaktadır.
Bu bir durum verisidir, tıpkı, yaşlıların, eskilerin, erkeklerin egemenlikleri gibi, bunun gibi, evliler arasındaki «sadakat» de aynen
durum verisidir. Tehdit edici olmaktan çok ikna edici olan bu otorite, uyuşmazlıkların çatışmalar yoluyla değil uzlaşma yoluyla çözüm biçimine çok iyi uymaktadır. Bu sistemde «iyi» patron, gerçeği
kendisinde saklı tutan bir kişi olmaktan çok «oturduğu koltuğa layık olan» görevini tam olarak yerine getiren» kişi yani uzaktan bizzat almak yerine kararların kendiliğinden ortaya çıkmasını sağla
27
yan·, «rolünü dürüst olarak oynayan» kişidir ( ).
Grubumuzda katılanların çoğu, bir Japon konuşucunun~ şefi tanımlarken «örgütün güneşi» demesine tebessüm etti, güldü ya da sıı..
rıttı. Şurası doğru ki böyle bir dil kullanımı bizde ne duyulur ne de
vardır.

İEMOTO tipi bir otoritenin bu karikatürleştirilmiş anlatımı daima_
şöyle bir olayla da açıklığa kavuşturulabilir : Güneş Tanrısı erkek
· değil, dişidir. «Amaterasu Omika.ni, Japon ulusunun atası olduğu
söylenen güneş Tan_rıçası» Amae-, iemoto'yu yumuşatmakta, İemoto
ise Amae'ye dinamizm vermektedir. Yönetim, iki görünümlü ve bağ
lantılı olarak bu ikisini beslemekte, birbirlerine bağlamakta ve sen.,
tezlerini yapmaktadır. Çünkü savaşcı samurailerin (Jİ) haşarılıkları
ancak k~izantem sanatı (bahçe sanatı, çiçek sanatı, ve çay sanatı)
oyluyla yönlendirilebilir ve eğitilebilirdi ve böylece kılıçlar vahşi bir
28
tahrip aracı olmak yerine bir bolluk kaynağı durumuna gelebilirlerdi ( ) .
27) Tokyo'da pek çok yıldır 'görev yapan bir Belçikalı yöneticinin görüşü.
28) JaRon bahçe sanatının esoterico - polltique (siyasal içerikli) işlevi konusu
için bkz. : Benoist - Meschin, L'Homme et ses jardins ou Les _Metanıorphose du
Paradis Terrestre (İnsan ve Bahçeleri ya da Dünya Cennetinin Metamorfozları)
-Böl. iV. - Les Jardins Japonais, say. 57 -100. bkz. Fuji Etimoloji konusunda
Fosco Maraini, op. cit. say. 115.
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Japo n muhataplarımızdan biris inin
yaptığı dil sürçmesının taele alırsak bu «atr ia·r ka.izm» siste mini
bilerek ve istey erek
atae rkil bir dikt atör lük ve eski (tari
hsel, sosy oloji k ve psik ana litik
anla mda ) olar ak nite liyor uz. -Bu arad
a sık sık unutulmaktadır- Kücüm senm iyec ek bir «kadmsrn boyu tu
vardır (kişilerarası ilişkilerin ve
duyguların öne~i). Ve çelişkili
bir olayı not edersek : Japo n siyasal
tarih inde büyü k bir otor ite ismin yokl
uğu. Amae bu konu da bilgi
siz
değildir ... :
mamını

«Japon topl umu nda bir şefin temel
niteliği kendisi ile çalışan
insanları anla mak ve kend
isini onla ra sevdirmektir... Kendisin e bağlı olanların sevg ilerin i kaza
nmak ve onları dikey
bir biçim de birb irler ine bağlamaktır. 29
» ( ).
Amae ve İemoto'nun bere ketli evlil
ikler i, yata y bağlantılar ve
dike y bağlantılar : Ringi'nin kültü rel
tem eller i bunlardır. Ringi ünlü
Japo n usulü «uzlaşma»dır. Grupla
(ama.e) danışılır, şef kararını bildirir (İemoto). «Kalite merkezi» -hem
halk la ilişkilere, hem de Ringi
ilkesi bileşiminin üret ime uygulanmasıçekiciliğini Japo n kalit e mer
kezine borç ludu r.
GECİCİ BİLANCO - JAPON CEVRES
İNİN KALİTESİ
«Japonya bir çevr edir : Bu başlıkla
yayınlanan bir yapıtta Kenich i YOSHIDA (30 ) Japonyayı bir bütü
n olar ak anlatıyor, Huk us.a i'nin
bir yağlı boya resmi gibi herşeyi bira
rada tuta n bir «bütün», bir çevre
ifad e edili yord u. Cevre : Kadınsı bir
sembol, Jap on bayrağının temel
imajı-bizim düz çizg iye (doğ
rusal muh akem e -rais onn
eme nts- biçimimiz )ya da üçgene (diy alek tik kanı
tlama -arg ume ntat ion- biçim
imiz) alışılmış olan batılı anlayışlarım
ız için sarsıcı imaj -sem bol.
Japon lar yuva rlak referansların (referenc
es circu laire s) işlevi ile yaşı
yorlar, kanıtlıyorlar, muhakeme ediy
orla r.
Fak at onla r için çevr e kısır değildir 31
( ) : Amae· (çevre), İemoto
(çevrenin çıkış . yeri) tarafından yumu
şatılmıştır. Bu gerç ekte n
«kaliteli» bir çevredir, yalnızca «kalite
kontrol» değil.
29) Ohie NAKANE, La socie te japon
aise, op. cit .. say. 93.
30) Kenichi VOS HIDA ,. Japo n is o
circle , Tokyo, Koda nsha lnter natio
nal, 1975.
31) Cevirenin notu : Sanıyorum
metn in yazarı, bizim burad a «cev
re kısır
değildin> diye çevirdiğimiz
«le cercl e · n'est pas vicieu x» derke
n ünlü «cerc le
vicieu x» (kısır döng ü - fôsit daire
) deyim ine atıfta bulunmaktadır.
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Geçici bir bilanço yaparken bu çevrelerin kalitelerini değil, daha
çok bu çevrenin kalitesini değerlendirmeyi denemeliyiz {32 ). ·
Japon ekonomik başarılarının nedenlerini araştırmak amacıyla
yaptığımız gezi boyunca bütün temaslarımızın bize hazırlama olanağı
verdiği bir liste -ne yazık ki henüz tamam değil fakot tartışılacak ve
tamamlanacak- Japon yönetim sisteminin kalitelerini dört çevrede
özetlememize olanak vermektedir: Birey, örgüt, kültür, ekonomi.

Japon bireyinin kaliteleri
Bunlardan altı tanesini (liste, hiç kuşkusuz, daha uzatılabilir),
boyunca bize çok önemli görülenleri sayalım :
--- disiplini kabulü
- hesap yapabilme gücü (sayılarla oynamak kadar geleceği
hazırlamak, her iki bakımdan)
- gelişme arzusu (kısa ve uzun süreli büyüme tercihi kôr)
- pratik olabilmek ve uyum sağlama kapasitesi
- harmani, işbirliği ve bütünleşme endişesi (bağımsızlık. değil,

görüşmeler

karşılıklı bağımlılık)

-

incelik ve lezzet duygusu (estetik duygu, perspektif zevki)

Japon Örgütlenmesinin Kaliteleri
-

hünsa bir yönetim (rasyonel ile -irrasyoneli

bütünleşmesini

gerçekleştiren)

-

bağlıyan ve bütünleştiren bir yönetim

beşeri kaynaklara öncelik veren bir yönetim
pragmatik bir yönetim ( «incertain» i, .anlam belirsizliğini ve
iki görünümlü olmayı kabul eden)
-,- Japon kültürünün öznel konularından optimal bir biçimde
yararlanan bir yönetim
- işe almanın kalitesi

Japon Kültürünün Kafüeleri
-

Dayanışma

içindeki karınca yuvası kalabalığı
Amae : grup, şefkat

32) Japon, bir seri çevrenin arasında yaşamaktadır: chu ç·evresi, ko çevresi,
jin çevresi, beşeri duygular çevresi. Bir hamket tarzının değerlendirilmesi daima

· ilgili çevrenin öznel normlarına yollama yoluyla yap· ılmaktadır. Bkz.: Ruth BENEıDICT, op. cit., say. 195.
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f

'

·.

-

lemoto : aile, otorite
Ringi : uyuşma, harmoni
Giri : görev, sorum luluk

-

On: saygı, borçlardan kurtulma

Japon Ekonomisinin Kaliteleri

-

ekonomik bir liberalizmin (gelişmiş) ve sosyal bir kollek
tivizmin (adapte edilmiş) bileşimi.

Kültürel geçmişindeki silahları kullanması sayesinde
geleceğe
ile -gene l bir hayret içinde - bugüne kadar Japonya
· başarılı
oldu.
girişi

Kural olarak, kôhinlerin kederli yüzleri ona düşkırıkları
ile dolu
önhaberlerini söylüyorlardı. Hepsi de kural olarak yanıl

yarınların
dılar.

Bu demekmidir ki sözkonusu hayret edilecek
eden hiç bir şey yoktur? Kuşkusuz vardır.

başarıyı

tehdit

Karşı işaretler orada burada ortaya çıkmak
tadır: geleneksel kültür yöreleri. anarşik kent gelişmeleri ile, toplum duygul
arındaki çözülme (işletme dışı), genelerin terhisi yabancılaşmadan
kurtul mak
adına çok büyük bir bireyciliği öven konuş
maların ortaya çıkışı (Keyo
İş Yönetimi Okulu) vb.
Hızlandırılmış ziyare tte bulunan bir yabanc
ı için, Japon toplumunun ne olacağı konusunda konuşmak güçtür. Zaten
herşey ucu
ucuna iken, bu bizim görevimiz de değildi. Bizim görev
imiz daha çok,
Belçikalı yönet icilere Avrupada yararlı olarak
kullanılabilecek yöne:.
tim metodlarını, öneriler biçiminde, saptamaktan ibaret
ti. Fakat bu
görevin çok güç olduğu anlaşıldı. Onun için savunmalar
a gelelim.

ÖNERİLER
Belçikalı

yöneticilere önerilerimizi bildirmek ıçın deneyimimiz
i
du(umuna indirgeyecek hangi «bilimsel>> yöntemi kabul
etmemiz gerekmektedir?
«reçet~· ler»

İlk akla gelen şunlardır : Japon ekonomik başarılarını
gözlemek,
özel olarak faaliy et gösteren birkaç işletme seçmek,
bunların kendilerine özgü yönetim metodlarını saptamak, Belçika
işletmeleri için
uygun düşmeyecek olanları ayırmak.
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Böyle bir yöntem aşağıdaki ônerileri formüle etmeye bizi yöneltmiştir _:_

1.

Kadınlara

profesyonel bir meslek sahibi olmak

umutlarım

ya-

saklamak.
2. Kadını kendi evind~ tutacak bir politikayı özendirmek.

3. Daha ana okulundan itibaren seleksiyona başlamayı siste ..
matik olarak · işler duruma getirmek ve güçlendirmek.
4.

5.

«Sarı» sendikaların kurulmasını

cesaretlendirmek.

«Yabancılaşmadan kurtulması» gereği

nıfını

ikna etmek için özer olarak
mandoları Japonyaya göndermek.

6.

Belçikalı sendikacıları işi

olarak Japon

ışçı sı

yetiştirilmiş «goş·ist»

ko-

durdurmadan grev yapmak üzere

ikna etmek.
7. Kendil_erine verilmiş bulunan bütün yasal izinlerden bencillikle yararlanan Belçikalı çalışanlara artık bunu yapmamalarını önermek.
8. Yönetimde «ataerkil» uygulamaları, iş saatleri dışında işlet
me tarafından (ya ·da onun içindeki altgruplarca) sportif, kültürel ve monden faalitelerin örgütlemelerini geliştirmek.
9. L,iyakatin ·ödüllendirilmesi sistemini kıdemin ödüllendirilmesine dönüştürmek ve böylece yeni işe alınan gene Belçikalı
lara daha önce verilmekte olandan net olarak çok daha düşük bir ilk hareket bazı uygulamak.
·
10.

Yaşam

boyu istihdam ilkesini kabul etmek, çalışanlara ve çaişletmeler-arası mobilite uygulamasını yasakla-

lıştıranlara

mak.
özetlersek, elbet bu bir şakadır. Fakat öğreti dolu ve · kendisini
isteten bir şaka.
Neden bu «öneriler» bize aptalca gözükmektedir?
Cürikü yöntemimiz, - görünüşüne
kültürel değişkeni ihmal etmektedir.

rağmen,

«bilimsel»

değildir

:

Yukardaki on öneri bize gerçekten Japon işletmelerinin ekono-: _
mik iyi performanslarını açıklayan bir faktör olarak gözükmektedir.
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Faka t bunlardan hiçbir isi makul olara k düşünülürs
e Belçik a çerçe vesine uygulanamaz. Ona uygun kültür el topra ktan
yoksundur. Bu önerilerden herbiri, hiç bir seçme yapmaksızın, önem
li kötülü kler yarat abilece k nitelik tedir. Bunu bulac ak olan okuyu cudur
: Bu kolay ve eğ
lendrrici bir oyundur.
O halde başka bir yöntem kabul edelim, daha ciddi
bir yöntem:
bu kültür el değişkeni dikka te almayı deneyelim.
Bu bizi, öznel olara k
Japon ya'ya özgü yönet imin potansiyel yönte mlerin
in etkisi ni daha gö- ·
reli bir duruma getirm eye yönel tecek tir. Ganimetimiz
, heyhat, gider ek
küçül mekte dir. Bununla berab er başarısız değiliz.
İşletme yönetim~ ile
ilgilen enler için birka ç somu t öneri formü le edeb
iliriz :
1. Her düzeydeki kadroyu başkalarını da dinleyen
ve onlar a saygı
gösteren bir bicim de yetiştiriniz.
2. Birlik te
diriniz.

çalışırken

uyumu,

danışmayı

ve

ka,tılmayı

cesaretlen-

3. Uzun süreli amaçların tanımlanmasında olduğ
u kada r görüş·
melerdeki (pazarlıklardaki) yapılacak antre nman
larla yönet icilerin politik ve· stratejik kapas iteler ini . geliştiriniz
..
4.

Belçikalıların
bunların

sahip oldukları kültür el kozları analiz ediniz ve
optim al kullanımlarını sağlayınız.

5. İşletme ve kurum yöneticiteri için kül.türel ve
filozo fik (felsefi)
formasyon programları geliştiriniz.
6. Ünive rsitele rin bilimsel araştırma sonuçlarının
işletmeler tarafıdan eh iyi kullanımını ve akade mik
toplu luk üyelerinin sosyoekonomik çevreyi daha pratik olara k tanımalarını
özendiriniz
ve bu amaç la soruşturma konusu olara k seçilen
her çevreye
ve her işletmeye özgü «kültür» e dayan arak araşt
ırma-ey.lem
geliştirme olanaklarını inceleyiniz.
Bu ganim eti küçüm seyen ler olacaktır: «Biz zaten
bunları uzun zabiliyorduk!» «Gerçekten doğru, biz de biliyorduk!»
Faka t «hiç
kimse kendi ülkesinde peygamber değildir» diyor
atasözü . Otuz yıldır
psiko loglar ve sosyo loglar yönet icilere tekrarlama
ktadırlar ki bu «sosyo-teknikler» sürekli bir yönet imin gerçekleşmesi
için zorunlu bir gecittirle r. Japon lar, bunu anladılar ve eylemlere yönel
diler : Kültürleri,
gerçekten, onları daha iyi hazırlamıştı. Birka ç temel
gerçeği tekra r bul duğunu sanan yönet icileri mize özgü
bu «Japonoma,ni», beşeri kaymandır
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nakların yönetimi sevimsiz olduğundan (rasyonel olmayandan korkanlar için) geri çevrilmiş bulunan bir «tarihsel kumazhk» değil midir?

Fakat eğer somut, hemen hazırlanmış bilanço sınırlı ise, o zaman
işe yaramaz değildir. Çelişkili olarak, belki de görünürdeki zayıflığı
bizzat kendi içinde bulunan gezimizin temel dersidir.
Asıl bu gezinin. yararları -önemli olan- başka yerlerde, doğru
dan daha az algılanan alanlardadır : Yönetimdeki kültürel faktörlerin
anlaşılması, ekonomik performans üzerindeki etkilerinin bilincinin or. taya çıkması, üniversitelerde, üniversiteler-arasında ve üniversite-dı
şındaki öğretimin zenginleştirilmesi.

. ÖZET -

SENTEZ -

_Japon yönetiminin kültürel özelliklerini karakterize etmek istediği
miz zaman akla üçlu bir imaj gelmektedir : dayanışma içinde -olan,
hem erkek, hem dişi (hünsa') olan, akültüre olan.
Dayanışma İçinde Olan Bi,r Yönetim: Karmca ve Grup
Batılı

toplumlaın

«yalnızların yaşadığı

bir

«yalnız

insanların karınca yuvası»

kalabalık»

(Riesman)

{Gamus),

oldukları yazılmaktadır.

«Kalabalık» da Japonya'yı karakterize etmektedir. Hatta A.vrupa-

dan ve ABD den daha fazla. Batılı bir ziyaretcinin algıladığı somut izl~nim onun bir karınca yuvası kalabalığı olduğudur. Fakat bu kalabalık
yalnız değildir. Japonların güniük yaşamında «grup» ların önemi, . sı
nai toplum olmanın yalnızlık duygusunda yazılı güçlü bir ... Karşı-do
natım (anti-dote) oluşturuyordu. Burada söz konusu olar:ı dayanışma
içindeki bir toplumdur, gruplar oluşturmuş insanların kannca yuvaları.
Şebekeleşmiş örgüt, demetler halindeki hiyerarşiyle dengeleniyor. Karıncanın çalışması, anlamını ve gücünü grup yaşamında bulmaktadır.
«Egemenlik için böl» ilkesini reddederek yönetici, yönetmek için birleştirmektedir : Yönetim birleştiricidir yada değildir.
Hünsa Br Yönetim: A.nne Ve· Baba
Japon kültürünün ilk göze çarpan çizgisi, batıdan gelen bilimsel
rasyonalist ve pozitivistler için, onun yoğun «kadınca» bileşimidir (hiç
kuşkusuz kültürel stereotip anlamında) Bu ise gerçekte şu çerçeve
içinde söz konusudur: Duygusallığa verilen önem, rasyonel olmayana
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verilen önem, heyecana verilen önem; harmoni
(uyum) ve uzlaşma
{consensus) endişesi·; bağlanma ve bağımsızlık duygu
su; bütünleşme
ve ait olma arzusu, incelik ve, zevk {delicatesse) duygu
su, pratik duygular, yönetimde genelleme ve sezgi anlayışl_arı, dinlem
e, «kopya çekme» ve adapte etme kapasiteleri.
Bu kültürle daha yakın ilişkiler «erkekce» tipin daha
az önemli bir
eleman olmadığını ortay a koymaktadır: disiplin duygu
su, hesap yapma kapasitesi, (sayılarla uğraşta ve strate jilerin
oluşturulmasında)
gelişme arzusu, geleceği öngö rmek ve
geleceği tahmin edebilmek yeteneği, sorumlu otorit enin ifade edilmesi.
Gerçekte, japon yönetimi «hünsa» diye niteleyebileceğ
imiz bir yönetim biçimini ifade etmektedir: Kadİnca ve erke~ce
öğelerin bileşimi,
Y teorisi ve X teorisi, aşk ve otorite, anaerkil bir
ilke ve ataerkil bir
ilke.
Akültüre Bir Yöne tim: Robins,on Ve Cuma
Mi.chel TOURNIER «Vendredi ou Les Lymbes du
Pacifique» adlı
güzel kitabında (adı bizim raporumuza başlık olabil
ecek niteliktedir)
Robinson ve Cuma'nın sembolik sayılarına itiraz
etmektedir: Robin ··
son ya da batı toplumunun kültürü, gelişmiş ve savaş
cı proteston zorunluluklardan doğmuş, akıl, örgüt ve düzen üzerine
kur.ulu; Cuma (Çevirenin notu : Robinson'un ünlü ıssız adada rastla
yıp arkadaş olduğu
ve Cuma günü rastladığı için adını Cuma koyduğu
yerli) ya da az gelişmiş ve barışcı (pacifique) top-lumların kültür
ü, doğa ile temas sonu. cu ortaya çıkmış, sezgi, örgütlenme yokluğu ve görel
i düzensizlik üze. rina kurulu.
Japon kültürünün derinindeki güç -batıya acık
doğa kültü rüonun aynı anda Robinson ve Cuma olmasında, akılcı
ve duygusal olmasında, savaşcı ve barışcı · olmasında,
ekonomik ve ekolo jik olmasın
da, bizzat -kadınca- ve kadınca bizzat'a karşı
olmasında, hiyer arşik (iemoto) ve kardeşce, (Amae) olmas
ında?
O tarzda yapmak ki batılı işletmelerin, daha öznel
olarak, belçika
yönetimleri daha dayanışmalı, daha hünsa ve daha
iyi
akültüre olsun lar: Gelecekteki yöneticilerinin ve
bugünkü yöneticilerin kültürel kapasitelerinin derinlemesine gelişme
eyleminin sonuçları böyle olmalıdır. Böyle bir persp ektif
içinde yabancı kültürleri tanımak çok zenginleştiricidir. Gere.k lidir
fakat yeterli değildir. Geliştiri ~
işletmelerinin
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ıec~k ya da elde edilecek ilk bilgi önce kendi öz kültürü, dünya eko- _
nomik rekabet koşulları içindeki zayıf ve güçlü yanlarıdır, aynı zamanda ulusal, bölgesel ve yerel topluluklardaki denge durumudur. Daha
sonra toplumun kültürünü yaşatmak ve geliştirmek gelmektedir. Bilgi,
yapmasını-bilmek (savoir-faire), varolmasını-bilmek {savoir-etre), ·olmasını-bilmek (savoir-devenir) ve öze.ilikle olmasını-istemek (vouloirdevenir) dir ya da hiç birşey değildir. Çiftçinin usunu anımsayalım :
Hazine bizim kendi öz topraklarımızdadır ve çalışma isteğimizdedir33.

33) Çevirenin notu : Profesör Balle. de Bal, bu yazıyı, ·gerçekte belc'ikalı okuyucular için kaleme almış ve «başarılı ja;p on yönetimbnin hangi öğelerinin kendi
ülkesinin işletmelerine uygulanabilir olduklarını saptamak istemiştir. Yönetim, gelişme politikaları ve stratejileri ile il·gilenen Türkiye üniversiteleri için olduğu kadar
yöneticiler için de, sanıyorum, burada çok ilgi çekici gözlem ve yorumlar vardır.
Her şeyden önce batılı bir bilim adamının bir uzakdoğu toplumundaki «başarılı
yönetim olayı»nın esaslarını araştırması, •gözlemler yapması, analizler ve karşı
laştırmalarda bulunması ve sonuçta ıbir senteze ulaşmak istemesi, bana çok
ilgine gözükmüştür. Çok çarpıcı bir üslupla kaleme alınmış olan bu metin konusuntja, okuyan pek çok kişinin yapacaklarını sandığım gibi, elıbet benim de söyllyeceklerim vardır. «Japon, insanı»nın, daha öznel ·olarak, japon emekçisinin ve
japon profesy.onel yöneticisinin ekonomik, toplumsal ve teknolojik ·gelişme süreci
boyunca «sanayi toplumu insanı» olarak gösterdigi ya da ·göstere'bildiği gelişmeler,
elbet, yoğun «faşist devlet» kamkteristikleri ile tanınan «saldırganlık ve sa.vaşçılık»
ları ile ünlü bu uzakdoğu ülkesinde «yönetimı öğeleri» sorununun tarihsel bir gelişme perspektifi içinde dinamik bir yöntemle ele alınmasını gerekli kılmaktadır.
Acaba Japonya'nın söylenen ekonomik başarısı; salt, kültür temelli bir yönetim
anlayışı sorunu mudur? Bu ve 1bunun gibi · konulardaki düşüncelerimi ayrıca yayınlıyacağım.
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