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Disiplinlerarası eğitim programlarının günümüzde her bilim dalında gitgide yaygınlaştığını görüyoruz.Bu tür programların, pek yakın bir geçmiş
te, mesela 1950'1erde, sözünün bile edilmediğini hatırlarsak, bu hızlı gelişimin nedenlerine inmemizin gereği ortaya çıkar. Konu, aslında, İkinci dünya
harbinden sonra, önce üretimde, daha sonra işletmeciliğin her branşında
hakim hale gelen sistem yaklaşımının doğal bir sonuc~dur. Bu nedenle, .
belkide, bu yazının başlığının "Uygulam adan Teoriye işletmecilik anlayı
şından Disiplinlerarası yaklaşım" şeklinde değiştirilmesi daha doğru
olur.
Üzerinde fikir birliğine varılan bir gerçek, işletmeciliğin uygulamalı bir
bilim dalı olduğu; dolayısıyla, uygulamada yer bulamayan teorilerin geçerliliklerini otomatikman kaybettikleridir. Nitekim, işletmeciliği ve özellikle iş
letme Yönetim ve Organizasyonunu müstakil bir bilim dalı şekline dönüş
türmeye yönelik üç ekolün temel özellikleril)i hatırlarsak, bunlardan uygulamaya doğrudan yönelik olanının, ötekilere oranla çok daha çabuk ve kapsamlı olarak etkili olduğunu görürüz.(1)
İşletme biliminin bu önde gelen özelliği ilk gerçek işletmeler olarak kabullendiğimiz "Sanayi Devrimi" sonrası üretimin hızla artmasını
sağlayan
kuruluşlardan. bugüne kadar hiç değişmemiştir. Günümüz disiplinle
rarası
işletmecilik eğitiminin varlık nedenini açıklayabilmemizde, gelişimi
bilimsel temellere dayandırarak, o günlerden bu güne izlemekle mümkün ola-

caktır.

Sanayii Devriminin bir diğer adı "Makine Çağı"dır. Enerji kaynakları
ile üretimde patlamalar yaratan makineler, ilginin analitik (çözümsel) alanlara yönelmesine neden olmuştur. İnsanoğlu her maddenin en küçük parçalarını, moleküllerini atomlarını keşfetmiş ve by keşif
lerini üretimi daha çeşitlendirmede ve hızlandırmada kullanmıştır. iş tarifleri, yapılacak işlemi en küçük ayrıntısına kadar parçalara ayırdıktan sonra, bu parçaları insan ve makinalar aracılığıyla tekrar ve anlamlı bir mamul
oluşturacak biçimde bir araya getirecek şekilde yapılmış, işçilerin
yapacakları hareketler bile, adeta, mekanikleştirilmiştir.(2)
İşletmeciliğin ayrı bir bilim değilse bile ayrı bir meslek olarak kabul edilmesi, mevzubahis oluşumun üretimi arttırma çabalarının geleneksel kişi
sel metodlarla yeteri kadar becerilemediği geçen asrın son günlerinde, Taylor'un genel üretim ilkelerini yayınlamasıyla başlar. Taylor, uygulamacıdır
ve mühendislik eğitimi görmüştür. Ekolünü sürdüren bilim adamları da, köken olarak mühendistir. "Bilimse l Yönetim " adıyla bil.inen ve yaşadığımız
dünyayı geniş biçimde etkileyen, hatta bazı düşünür ve politikacı
ların
nın değerlendirilmesi
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üretim miktarının adeta sınırsız biçimde artmasına neden olduğu için 1929
ekonomik bunalımının sebebi olarak gördüğü bu akım sonunda, işletme
yönetiminin kendi ilke ve yöntemleri olan ayrı bir bilim dalı olduğunu da,
tartışmasız bir biçimde ortaya koymuştur.
Temeli mühendisler tarafından atılan işletmecilik bilimi, ilkelerinin çoğunu çağdaş iki akım, Fayolizm ve Weberizm ile onları takibeden 1929 İk
tisadi bunalımı sonrası insan ilişkileri akımından almıştır. Bunlardan ilk ikisi temel karakter olarak didaktik, sonuncusu ise deneysel ve dolayısıyla
(analitik) çözümseldir. İnsan ilişkileri akımı, ilk ikisi ile karşılaştırıldığında,
çözümsel hüviyeti nedeniyle, uygulamada daha başarılı olmuştur.
Makiflı' çağını sarsan ilk olaylar ikinci dünya harbi sırasında görülmüş
tür. Çeşitli makinaları belli bir amaç doğrultusunda ve geniş bir harekatta
kullanmak gerekli olduğunda, elde olan kaynakların bir arada sevk ve idaresini becerecek elemanları yetiştiren bir eğitim biçimi olmadığı ortaya çık
mıştır. Belli bir sentez anlayışını gerektiren bu ihtiyaç bir tarafa, olmayan
bu elemanların yerini tutmak için bir araya getirilen ve takım çalışması yapmaları istenilen bilim adamları ve mühendislerin aralarında iletişim kurabilmelerini sağlacak ortak bir bilimsel dillerinin olmadığı sezinlenmiş, son- ·
raları Boulding'in dediği gibi "nükleer fizikçilerin en çok nükleer fizikçilerle konuşabildikleri bu ortamda bilim kapalı duvarlar arkasına hapsedilmiş,
ilerleme durmuştur" .(3)
Çare olarak ortaya çıkan faaliyet (yöneylem) araştırmaları, zaman içinde
kapsamını değiştirerek ve geliştirerek günümüz sistem anlayışına ulaşıl
mıştır, ancak sistem yaklaşımının sentez mantığına değinmeden önce tekrar mühendislik olayına geri dönmekte ve yöneylem araştırması uygulamasır,ıın mühendislik üzerinde etkilerini sınıflamakta yarar vardır.
Once, mühendislik kavramını gerçekçi bir biçimde yerine oturtursak,
"bilim adamı(Bir şey öğrendik mi?) sorusunu sorarken mühendisin sorusu
(öğrendiğimiz şey bir işe yarıyormu?)dur" .(4) Başka bir deyişle, bilim adamı ispatlanmış bir teorinin mühendis ise, bu teorinin pratik bir amaca yarayıp yaramadığının peşindedir. Bilindiği gibi davranış bilimlerin en büyük zaafı
fazla teoride kalmaları ve genel kurallarının ispatlanmalarının fevkalade zor
oluşudur. Mühendislikte ve işletm~cilikte ise getirilecek yenilik başlangıç
ta fayda maliyet analizleri ire, pek kısa bir süre sonrada gerçek sonuçtarın
ortaya çıkmasıyla, ya uygulanabilir bir nitelik kazanır, yahutta terkedilir.
Yöneylem araştırmaları akımı neticesinde günümüz mühendisliğinin
iki genel vechesi olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi klasik analitik mühendisliktir. İnşaat, kimya, metalurji, elektrik, maden ve hatta makina mühendisliği bu tanıma girer. İkinci yaklaşım ise sistem düşün
cesine paralel olarak gelişen dallardır. Endüstri mühendisliğinin başı çektiği . bu' grup, sistem, elektronik, haberleşme, yönetim ve insan mühendisliklerini kapsamaktadır.
Tekrar işletme biliminin gelişimine dönersek, Fayolist ve Weberist didaktik akımlarının etkisiyle, işletmecilik bilimi 1960'1ara kadar bir kurallar,
yö~temler ve ilkeler manzumesinin oluşturduğu kapsamlı ders kitaplarıyla
tanıtılmış ve öğretilmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen benzer bilim dalları
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olan Hukuk ve İktisadı, şuuraltı taklit etme olayıdır. Halbuki, Hukuk düzeni
iktisat ise iktisadi olayları gözlemleyerek gelecekteki uygulamaları tahmin etmeye çalışır. Başka bir ifade ile, bu iki bilim dalı olaylara tepeden bakmaya ve bir ölçüde didaktik olmaya mecburdur; öte yandan iş
retmecilik ve mühendislik bilim dalları her yenilikten anında etkilenirler ve
aynı oranda esnek olmak mecburiyetindedirler.
Kısaca, günümüzde, pratik yönden, istikamet ve yöntemleri birbirleriyle kesişecek olan bilim dalları (hatta şu anda kesişen) işletmecilik ve mühendisliktir. Disiplinlerarası eğitimin temel gereği de bu noktada belirir.
İşletme eğitiminin türevleri pazarlama, üretim, personel, finansman ve
muhasebedir. Bunlardan ikincisi olan üretim yönetimi, nereden bakılırsa
bakılsın, endüstri mühendisliği ile aynı eğitimi gerektirir. Personel yönetimi eğitimi ise, sosyal psikoloji ile takviye zorunluluğunun dışında, yeni bir
kavram olan insan mühendisliği ile aynı alana hitap edecektir. Bütün bunların dışında, yönetim mühendisliği denildiğinde yetiştirilecek olan, genel
bakış açılı, işletme sevk ve idarecisidir.
Unutulmaması gereken, daha önce de değindiğimiz gibi, uygulama
ihtiyaçlarının ön plana alınmasıdır. Başka bir deyişle, disiplinlerarası eği
tim yapılacak konular kararlaştırılırken piyasanın ihtiyaçları saptanmalı,
programlar o istikamete kaydırılmalıdır. Bu ihtiyaca cevap verecek olan eği
tim müessesesinin isletme veya mühendislik okullarından hangisi olacağı
konusunda esnek davranmak, en doğru hareket tarzıdır. Ülkemizin sınırlı
kaynakları dikkate alındığında ise, belki, sentez anlayışlı mühendislik dallarını işletme okulları ile yanyana açmak, belki de maliyetleri daha aşağıya
çekmek amacıyla kimi zaman iki eğitimi bir arada sürdürmek daha yararlı
olabilir.
sağlar(5);
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