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“İfade ettiğim her cümle bir belirtim olarak değil bir soru olarak anlaşılmalıdır.”
 Niels Bohr

ÖNSÖZ

Sorun Çözme Kabiliyeti, kelimenin tam anlamıyla Pandora’nın 
Kutusu’dur1.

Ama herhalde, böyle bir doğurgan sorun’un korkutuculuğundan, 
insanımız böyle bir sorun’un var olmadığını düşünegelmiştir. Hatta ne 
olur ne olmaz, sorun’un ortaya çıkmasını sağlayabilecek bir kavramı da 
ne kendi icadetmiş ne de başka kültürlerden kendininkine aktarmıştır. 
Bu kavram kök-sorun / hayalet-sorun2  kavramıdır.

Adına kurnazlık mı yoksa aymazlık mı denilmeli bilinmez ama ke-
sin olan, sorunu görmezden gelmenin bu topluma -ve benzerlerine- çok 
pahalıya patladığıdır, o da şimdilik.

Bu kavramla ilk karşılaşanların tepkisi; “Sorunlar paketlenip üzeri-
ne de SÇ kabiliyeti etiketi yapıştırılırsa sorunlarda bir değişiklik, bir çö-
zülme olur mu? Bu sadece bir adlandırmadan ibarettir“ biçimindedir. Bu 
itiraz önemlidir; gerçekten de ilk bakışta doğru görünüyor.

1  Açıldığında, içinden her türlü olumsuzluğun ortaya saçıldığına inanılan mi-
tolojik kavanoz (pyxis).

2 Bu, sadece bazı sorunların gerçekte olmadığını, onların birer hayalet (phan-
tom) sorun olarak göründüğünü anlatmak için kullanılan bir deyimdir.  
Örneğin, bıçaklanarak öldürülen bir adamın ölüm nedeni olarak aşırı kan 
kaybı gösterilirse buradaki kan kaybı hayalet sorun’ dur. Yani aslında ölüm 
nedeni bu değildir. Olsa olsa tıbbi neden budur, belki tıbbi neden bile bu değil 
mesela beynin oksijenle beslenememesidir. Hatta bıçaklanma olayı da bir hay-
alet sorun’dur.  Bu şekilde geriye doğru gidildikçe öldürme olayının gerçek 
nedenlerine doğru varılır. En son bulunan nedene ise Kök (root) Sorun de-
nilmektedir.  Hayalet ve Kök Sorun’ların pratik olarak önemi büyüktür. Görevi 
sorun çözmek olan kişilerin bilmesi gereken nokta şudur: Hayalet Sorun’lar 
değil, ancak Kök Sorun’lar çözülebilir!.



Karşılaşılan bir sorun’un SÇ kabiliyeti yetmezliği nedeniyle mi, 
yoksa her toplumda rastlanabilecek sıradanlıkta neden(ler)den mi oldu-
ğunun anlaşılması önemlidir. Bir diğer deyimle SÇ kabiliyeti yetmeziği 
bir kök-neden midir yoksa bir sonuç mu?

Pekala kolaylıkla, bu yetmezliğin eğitim sistemimizdeki kronik-
leşmiş sorunlar, bir köprü coğrafyada yaşıyor olmak nedeniyle sorun 
stokumuzun daima kaldırabileceğimizden (çözebileceğimizden) ağır 
olması vb nedenler yüzünden ortaya çıkan bir sonuç olduğu savunulabi-
lir ki aslında bunlar doğrudur da. Gerçekten de SÇ kabiliyeti yetmezliği 
bu ve benzeri nedenlerle (4’te açıklanmıştır) ortaya çıkmış bir sonuç idi; 
ama artık değildir. Neden ve sonucun birbirlerini sürekli besledikleri ve 
böylece nedenin aynı zamanda sonuç, sonucun da neden olduğu tüm 
döngülerde durum benzerdir.

Aşırı perhiz ve beslenme yetersizliği nedeniyle aneroksiya sarmalı-
na düşen bir kişinin bu durumunda neden ve sonuç hangileridir? Doğ-
ru cevap, beslenme yetersizliği ve aneroksiya birbirini beslemektedir.

Yüksek enfl asyon ve işsizlik olgusu için de benzer sarmal geçerlidir. 
Yüksek enfl asyon birçok işin ifl as etmesine, bu ise işsizliğe neden olur; 
işsizlik ise üretim azalması nedeniyle ek bir enfl asyona yol açar. Sosyal 
olayların hemen hepsinde bu çığ olgusu geçerlidir.

İşte SÇ kabiliyeti yetmezliği adını verdiğimiz olgunun tek başına 
bir kök-sorun olarak tanımlanmasının nedeni, –ona yol açan nedenlerin 
kalıcı hale gelmiş tabiatları nedeniyle- kendi kendisinin nedeni haline gel-
miş olmasıdır. Bu olgu 4.8’de daha ayrıntılı açıklanmaktadır. 

Tahmin edilebileceği gibi, bu gibi kendi üzerine kapalı neden-so-
nuç ilişkisi, dönerek kendini güçlendiren (olumlu ya da olumsuz yönde) 
bir etki yaratmakta olup, fizikteki çığ etkisi’nin tam olarak benzeridir.

Metin içinde yer yer altı çizili (hyperlink) başvuru adresleri belir-
tilmiştir. Metnin elektronik kopyasını okuyacaklar için kolaylaştırıcılık 
sağlayan bu bağlantılar, kağıt formatında okuyacaklar için bir anlam ifa-
de etmeyeceğinden, bir web tarayıcısına yazılıp okunması önerilir.



Metnin okunmasındaki akıcılığı bozmamak, bir yandan da gere-
ken açıklamaları yapabilmek için (Kutu), (dip not) ve (son not) olarak 
3 ayrı ekleme kullanılmıştır. Hemen metnin içinde akıcılığı bozmadan 
verilmesi gereken açıklamalar (kutu), birkaç satır olanlar dip not ve bir-
kaç sayfaya kadar olanlar ise son not’tur. Kutular (Kutu 1, Kutu 2, …) 
şeklinde sayfa içinde; dip notlar ilgili sayfanın altında 1, 2, 3, … şeklinde 
ve son notlar ise metnin en sonunda A, B, C, ...AA, BB,… notasyonuyla 
işaretlenmiştir. 

Bu yayından beklenti, SÇ kabiliyeti yetmezliği sorununun toplum 
gündemine girmesi, çalışma konusu sorun çözmek ya da daha doğru 
biçimdeki ifadesiyle «sorun çözecek olanlara uygun ortam hazırlamak» 
olanların dikkatini bu konu üzerine çekmektir.

Antropolog ve tarihçi Joseph A. Tainter 1996 yılında yazmış olduğu 
(Complexity, problem solving and sustainable societies)3 başlıklı makale-
sinde, bir toplumda çeşitli sorunları çözmekle görevli kurumların başarı 
ya da başarısızlıklarının, o toplumun sürdürülebilirlik ya da çöküşünü 
belirlediğini; sosyal karmaşıklık ve o karmaşıklığın enerji yoluyla süb-
vansiyonu arasındaki azalan getiri ilişkisinin negatife dönmesi halinde 
karmaşıklığın yönetilemez hale gelip çöküş sürecinin başladığını tartış-
makta, Roma İmparatorluğu gibi birkaç toplumun çöküşlerini de örnek 
olarak vermektedir. 

Bu öngörüsü, makale içinde net olarak şu şekilde ifade edilmekte-
dir: 

“Bu tarihsel örneklerin gösterdiği şey, varlığını sürdürebi-
lecek bir toplumun özelliklerinden birinin, -ya giderek artan 
veya istikrarlı getiriye sahip ya da tedariki, mâliyeti ve kalitesi 
güven altına alınmış, enerji sübvansiyonu ile fi nanse edilebi-
lecek azalan verimli- sürdürülebilir bir sorun çözme sistemi 
olduğudur.”

3 http://dieoff .org/page134.htm(EN),http://bit.ly/1vqNCqm(TR)



Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünde de benzer motifl er bulun-
duğunu4, ama çöküşün küllerinden doğan cumhuriyetin kültürel kar-
maşıklığı yönetebilme –bu kitaptaki karşılığı ile Sorun Çözme Kabili-
yeti- genlerinin de Tainter’in teşhisinin izlerini taşıdığı kuşkusu yersiz 
sayılmamalıdır.

Bu yaşamsal konu üzerinde başlatılabilecek odaklanmanın toplum 
gündemine taşınarak, gündelik çekişmelerin dışında bir “derinden iyi-
leşme” sürecini başlatabileceği ümit edilmektedir.

Bu kitabı okuyanlar, söz konusu yetmezliğin giderilmesi için ya-
pılması gerekenlerin çokluğunu ve alabileceği süreyi düşündüklerinde 
muhtemelen bir ümitsizliğe kapılabilirler. Ancak şu unutulmamalıdır ki 
her hastalık sürecinde umudun en parladığı anlardan birisi de hastalığın 
kabul edildiği andır. Kuşkusuz –özellikle de kültürle ilgili konulardaki- 
toplumsal değişimlerin söz konusu olduğu hallerdeki uzun süreler belki 
gelecek kuşaklara sarkabilir. Ama kısa ve orta vadeli önlemler, görünür 
bir gelecekte de olumlu sonuçlar verecektir. Özellikle de düzelmeye baş-
layan süreçlerin yaratabileceği pozitif geri beslemeler en büyük ümittir. 
Kitaba bu nedenle önce “Derinden İyileşme” başlığı konulmuştu. Daha 
sonra gelen bir öneri ise tam olarak neyin ifade edilmek istendiğini an-
latır türden olduğu için o benimsendi: Sorunların İntikamı: Çözemeyeni 
Çözerler!

Bizim fedakarlıklarımız gelecek kuşaklara refah ve mutluluk olarak 
yansıyacaktır.

Bu beklentinin gerçekleşeceği umuduyla.

M.Tınaz Titiz

Ocak 2011, İstanbul

4 Kennedy, P., Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, T. İş Bankası Yayınları, 
1998
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1.  Giriş ve Tanımlar

1.1. Giriş

Önce bir soru: Bir toplumun –tüm birey ve kurumlarıyla- çözebile-
ceği sorunların en üst karmaşıklık düzeyini belirleyen ne(ler)dir? Anlayış 
kolaylığı açısından bu düzeyi Sorun Çözme Kabiliyeti (SÇ kabiliyeti) 
olarak adlandıralım.

Bu soru’nun yanıtlanmasını biraz erteleyip, önce bu sorunun de-
vamı niteliğindeki ikinci soruyu soralım: Sözü edilen SÇ kabiliyeti, bir 
toplumun hangi niteliklerini belirler? Tam cevap “herşeyini belirler”dir. 
Bu “herşey” içinden ilgimizi çok çekmesi gereken şu 3 önemli parçaya 
daha dikkatli bakalım ve toplumumuzun şu niteliklerinin de SÇ kabili-
yeti tarafından belirlendiğini görelim:

(1) Vatandaşlarının dindar-dindar olmayan, Türk-Kürt, alevi-
sünni vd eksenler çevresindeki bütünlüğünü koruyabilme yeteneğini, 
toplumun SÇ kabiliyeti belirler; bu kabiliyeti düşük bir toplum bütünlü-
ğünü koruyamaz.

(2) Demokrasi-otokrasi skalasında, askeri ya da sivil otokrasi uçla-
rından uzak durabilme yeteneğini belirler. SÇ kabiliyeti düşük toplum, 
sorunlarını daima otokratik yönetimler / yöntemler yoluyla çözme eği-
limindedir. Bu eğilim askeri veya sivil her türlü otokratik yöntemin saklı 
özendiricisi olur.

(3) Global rekabet arenasında kendini sömürtmeden ayakta dura-
bilme yeteneğini belirler. Toplumsal rekabet gücü5 (global competitive-
ness) denilen bileşik ölçüt aslında tam da o toplumun SÇ kabiliyeti değil 
midir?

5 Global Competitiveness Index, Th e Global Copmetitiveness Report 2009-
2010, World Economic Forum  verilerine göre Türkiye’nin bu ölçeklendir-
medeki yeri 61nci sıradır. 
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SÇ kabiliyeti’nin belirlediği çok sayıda özellik arasından seçilen bu 
üçü, ülke bütünlüğü (birlikte yaşayabilme becerisi), demokrasi ve ekono-
mik refahın sürdürülebilirliği olup aslında bütün geri kalanlar bunların 
birer türevidir.

SÇ kabiliyeti yerine, tarihsel veya sosyolojik kimi gerçekler ya da 
ideolojik tercihlerin temel belirleyici olduğu ileri sürülebilir, nitekim 
genelde de öyle oluyor. Sosyolojik gerçeklerin, ideolojik tercihlerin bir 
toplumun yaşamı üzerinde etkili olmadığı kuşkusuz ileri sürülemez. 
Ama SÇ kabiliyeti öyle derindeki bir belirleyicidir ki, o tercihlerin de 
ortaya çıkmasına yol açar; bir yandan da –tüm toplumsal olaylarda ol-
duğu gibi- hemen sonuçlarıyla döngüsel  bir etkileşime girer.

Bu döngüsel sürecin ürünleri olarak ortaya çıkan hemen her so-
nuç, o toplumun bir yanlışı olarak nitelenebilir. Sorunlarını çözemeyen, 
toplumsal enerjisini sürekli olarak sorunlarla –sonuçsuz biçimde- uğra-
şarak heba eden bir toplum, sorun stokunu artırırken, akıl veya erdem 
dışı yollara başvururarak sorunlarından kurtulmaya çalışır. Heba edilen 
enerji ise, SÇ kabiliyeti’nin ihtiyacı olan enerji olup, eksilen enerjinin 
boşluğunu bıkkınlık, kurnazlık, ceberrutluk gibi ruh hallerinin egemen-
liği doldurur.

Toplumlar arasında SÇ kabiliyeti farkı var mı?   

Doğrudan ölçülemeyen, ancak birden fazla öğenin karşılaştırılma-
sıyla ifade edilebilecek SÇ kabiliyeti (ya da yetmezliği) bu öğelerin tümü 
birbirine eşit olamayacağına göre, toplumdan topluma değişik olacaktır. 
Bu beklendik bir durumdur, ama esas sorulması gereken, bu farklılıkla-
rın o topluluklar açısından ne anlama geldiğidir. SÇ kabiliyeti yetmez-
likleri “gelişmişlik - azgelişmişlik” boyutunda farklılıklar mıdır, yoksa 
“derin, geri döndürülemez” sonuçları olabilecek esaslı farklar mıdır?

Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı, SÇ kabiliyeti yetmezliğine yaklaşımlar 
açısından şu kümelenmeleri belirlemiştir:

 ü “Herkes ne kadar çözüyorsa biz de o kadar sorun çözebiliyoruz; 
farklılıklar olabilir ama bunun önemli bir sonucu yoktur” küme-
si (~% birkaç),
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 ü “Belki bu da bir sorundur, ama zaten o kadar çok ve önemli so-
run var ki” kümesi (~% 95),

 ü “Bu bir toplumun en temel sorunudur, bunu dikkate almayan 
toplumlar sürekli olarak hayaletlerle boğuşurlar; bu gerçeğin far-
kında olanlarca istismar edilerek yok olur giderler” kümesi (~% 
birkaç).

Bu yayın, SÇ kabiliyeti yetmezliği sorununu toplum gündemine 
taşımak, enerjilerimizi soğuragelen tüm sorunlarımızın aslında bu kök-
sorunun birer türevi olduğunu ya da daha olumlu bir yaklaşımla, SÇ 
kabiliyeti’nin artırılabilmesinin, derinden derine tüm alanlarda bir iyi-
leşme sağlayabileceğini gösterebilmek amacını taşımaktadır.

Bu bir adlandırma meselesinden ibaret değildir. Sorunların kökle-
rinin nerede aranacağı sorunudur; dolayısıyla da sorunların ele alınışın-
daki felsefedir. Bu bakımdan da çeşitli siyasi, ideolojik, dini, etnik ter-
cihlerden bağımsızdır. Tercihi ne olursa olsun, bu topraklarda varlığını 
sürdürmek isteyen herkesin dikkate alması, üzerinde durması gereken 
bir “olmazsa olmaz”dır.
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1.2.  Tanımlar

Bu belgede sık kullanılan aşağıdaki birkaç deyimin tanımlanması 
önemlidir. Kuşkusuz yalnızca birkaç kavramın değil, sorun çözme ka-
biliyeti bağlamında kullanılabilecek tüm soyut kavramların bir larousse 
biçiminde tanımlanması idealdir. Metin içinde, sorun çözme kabiliyeti-
ni geliştirebilecek önlemler çerçevesinde böyle bir girişimin gerekliliği 
de vurgulanmıştır.

Bu bölümde ise kolayca yanlış anlamaya yol açabilecek sadece bir-
kaç kavramın tanımlanmasıyla yetinilmiştir. Aşağıda önce, yüklenen 
anlamların farklılığı nedeniyle okura en aykırı geleceği düşünülen bile-
şik kavram olan sorun çözme kabiliyeti’nden başlamak üzere, birkaç sık 
kullanılan terim açıklanmaktadır.

• Sorun: İstenmedik bir durum ya da istendik bir durumun kar-
şısındaki engeller. Daha akademik bir tanım olarak “arzu edi-
len durum ile gerçek durum arasındaki fark”

• Çözüm: Sorunun yol açtığı rahatsızlıkların mümkün olabile-
cek daha katlanılabilir düzeylere indirilmesi 

• Sorun Çözme (SÇ) aracı: Sorun çözme amacıyla kullanılabile-
cek tüm yol ve yöntemlere (araçlar) bu ad verilmiştir. Herhangi 
bir işin ustasının takım çantasındaki araçlara benzer biçimde, 
sorun çözme amacı taşıyan herkesin, sorunu anlama, başkalarıy-
la anladığını paylaşma, bunlardan yeni yol ve yöntemler üretme, 
bunları uygulama, sonuçlarını denetleyip gereken düzeltmeleri 
yapma, bunları kaydetme ve nihayet sonuçları başkalarıyla pay-
laşma için kullanılabilecek tüm yol ve yöntemleri barındıran 
bir takım çantasına sahip olduğu varsayılır. Bu takım çantasına 
Sorun Çözme Araçları (SÇ aracı) dağarcığı adı verilebilir.

• SÇ kabiliyeti: Teker teker kimi sorunların çözümündeki ba-
şarı (veya başarısızlıklar) ile tüm sorunlardaki belirgin başarı 
(veya başarısızlık) arasında önemli bir nitelik farkı vardır. 




