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ÖN SÖZ

Bu kitaptaki yazılar zaman zaman, çeşitli dergi ve gazetelere yazdığım yazıların bir
kolleksiyonudur. İlk bakışta aralarında bir bağlantı yokmuş hissi verse de hemen
hepsi toplumumuzu çevreleyen kaynak sorunlarla ilgilidir.

Çok sayıda sorundan oluşan bir yumağın neresinden başlanması gerektiği, üzerinde
fazla konuşulmayan ama hemen tüm girişimleri olumsuzluğa uğratan bir ayrı
sorundur. Bu kitapçıkta bu ipuçlarının bir kısmı incelenmeye çalışılmıştır.

Herhangi bir düzeyde sorun çözmeye çalışanlara yardımcı olabilirse kendimi
mutlu sayacağım.

M.Tınaz Titiz

Ağustos - 1990

Ankara 

İÇİNDEKİLER

Asansörler düşer..! ..................................................................................1
Kamu yönetiminde etkin bir araç : Politika dokümanı..! .......................7
Gelişmenin aracı rekabet, rekabetin anahtarı: Doğru satınalma .............12
Kamu yönetiminde yerine getirilmeyen fonksiyonlar ............................16
Zam - maliyet artışı - zam spirali...! .......................................................21
Başlarken ! ..............................................................................................28
Sorunlar ve kaynak sorunlar ...................................................................30
Sorun nasıl çözülmez ? ...........................................................................33
Bilim ve teknolojide hedef ! ...................................................................35
Önce mevcut bilgiye erişmek ! ...............................................................37
Verimsiz kuruluşlar kapatılmalı mı ? .....................................................38
BDE'den vazgeçilmelidir (!) ...................................................................39
Beceri kazandırma..! ...............................................................................42
Öz beceriler .............................................................................................44
2000 li yıllar ............................................................................................47
Mevcut bilgiye erişme araçları (1) ..........................................................49
Mevcut bilgiye erişme araçları (2) ..........................................................51
Niçin az okuyoruz ? ................................................................................53
Yangınlar olacaktır .................................................................................59
67 İşçi .....................................................................................................61
30, tekerlekli sandalye ............................................................................63
Sistemlerin kilit taşı: Denetim ................................................................65
Kural nasıl konulmalıdır ? ......................................................................68
Kural kirliliği ..........................................................................................70
Domino ve iletişim .................................................................................72
Güneydoğu ..............................................................................................74
İletişim becerisi yetmezliği .....................................................................76
İletişim ve sansür ....................................................................................78
İletişim becerisi yetmezliği:Bir kaynak sorun ! ......................................80
İletişim becerisi ve dinleme ....................................................................82
Bilgisayar sektörü nasıl teşvik edilmeli ..................................................83
Plaka toplumu .........................................................................................85
Dağılmış öğrenme ortamı .......................................................................87
İletişim ve toplumsal barış ......................................................................89
Sorunlar iyi kurulmamış sistemlerden doğar...........................................91



ÇÖZÜM ÇÖZMEMEKTİR

Değerli dost Tınaz Titiz, çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makalelerini
biraraya getirerek bir kitap meydana getirmiş. 
Kitabın prova baskısını bana da verdi. 
Adeta bir macera romanı okur gibi yazıları birbiri ardına okudum. 
Bütünün zihnimde bıraktığı lezzet, parçalarından daha doyurucu oldu.
Tınaz Titiz'in uslubu akıcı, akılcı ve çok sevimli bir dozda alaycı. 
Şark toplumlarında Batı kültürünün etkisiyle yetişen bütün aydınlar gibi Tınaz Titiz
kendinden ve çevresinden şikayetçi. 
Kitap bu bakımdan bir özeleştiri olarak da değerlenebilir. 
Özellikle önemli işler başarmak iddası ile bir göreve gelen üst yöneticiler için ise,
adeta bir "ormanda iz bulma el kitabı".
Şark kültürünün, değişime karşı verdiği savaşın ilginç serüvenini bu kitapdan
izleyebilirsiniz.
Benim bu kitaba ilave etmek istediğim temel bir düşüncem var.
Sakın, çözmeniz için getirilen problemleri çözmeye kalkmayın. Çünkü problemler,
mutlaka ama mutlaka , iki ucu ballı (!) deynek haline getirilerek gerçek sorundan
saptırılmış şekilde takdim edilir.
Sorunun aslını tesbit edinceye kadar kılınızı kıpırdatmayın, yoksa adamı fena
harcarlar.
Uzun süre bakanlık yaptığı sırada, olaylara sempati tüccarı bir politikacı gibi değil,
dürüst-aydın bir devlet adamı gibi yaklaşan Tınaz Titiz'e tecrübelerini okurları ile
paylaştığı için teşekkürler.

Ege Cansen

Birkaç yıl önceydi.
Vitali Hakko ile konuşuyorduk. 
"Beyoğlu'nu korumalıyız, güzelleştirmeliyiz" diyordu. 
Bu konudaki çabalarını, karşılaştığı engelleri uzun uzun anlattı.
Birkaç gün sonra, TBMM kulisinde M.Tınaz Titiz'le karşılaştım.
Amerika'dan bahsetti. 
New York'un ünlü caddelerinin bozulmaması için, geçtiğimiz yüzyılda kurulan

derneklerin çalışmalarından söz etti. Onların tüzüklerini amblemlerini gösterdi. 
O cadde de yaşayanların, caddeye nasıl sahip çıktıklarını anlattı. 
Titiz'den o dokümanları aldım ve gazetedeki köşemde yayınladım.
Telefonlar yağmaya başladı.
Başta Vitali Hakko. Ve daha pek çok İstanbullu.
Hepsi de yazıda bahsettiğim belgeleri istiyorlardı.
"Amerikan örneğinden yararlanmak gerektiğini" söylüyorlardı.
Herkes mahallesine, caddesine, sokağına sahip çıksın. Bunun için dernekler

kuralım, örgütlenelim" diyorlardı.
Gönderdim ve gerçekten birkaç dernek kuruldu. 
Bu olayı birgün Titiz'e açtım.
Bana verdiği dokümanları nereden bulduğunu sordum.
Şu cevabı verdi:
- Mecliste bütçe müzakereleri sürüyordu. Gece yarısı birara meclis

kütüphanesine gittim. kitapları karıştırırken, Amerika'da bir zamanlar böyle
dernekler kurulduğunu okudum. Adreslerini buldum, mektup yazdım.
İşte M.Tınaz Titiz'in en beğendiğim yanı.
Düşünen, okuyan, araştıran bir siyaset ve devlet adamı.
Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu politikacı tipi.

--------

PİAR-SİAR grubu HAYAT TARZLARI adını verdiği önemli bir araştırma yaptı.
Bu çalışma sırasında sorulan sorulardan biri şuydu:
En son nezaman kitap okuduğunuzu söylermisiniz?
"Hiç okumadım" diyenlerin oranı yüzde 48.4 
"Uzun yıllardır okumuyorum, onun için hatırlamıyorum" diyenler ise yüzde 30.7.
PİAR-SİAR'dan bir başka soru:
En son okuduğunuz kitabın adını söyler misiniz ?
"Hatırlamıyorum" cevabını verenler yüzde 31.5.
Anlaşılıyor ki okumakla aramız pek hoş değil.
Bu okumama alışkanlığı ile çağı yakalayabilmek kolay olmasa gerek.
Bazen meclis kütüphanesine uğrarım.
Okuma alışkanlığının hangi boyutta olduğunu ölçmek isterim.
Ah keşke kütüphane tıklım tıklım dolu olsa ...
5-10 milletvekili görürüm. Titiz her zaman o 5-10'nun içindedir.



--------

Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın eşi Kübra hanımın kullandığı bir uçakla
Bodrum üzerinde uçuyorduk. 2 yıl önce.

Aşağıda gördüğüm kötü şehirleşmeyi, çirkin yapılaşmayı, beton yığınlarını
belgeledim bol, bol resim çektim.

Dönüşte bu resimleri çoğaltıp ilgili bakanlara gönderdim.
İçlerinden birinden cevap geldi. M.Tınaz Titiz'den.
Resimleri aldığını, kötü yapılaşmanın önlenmesi için düşünülen  tedbirleri uzun

uzun anlatıyordu.
........................

2000'li yıllara giderken okuyan, araştıran, yazan siyaset ve devlet adamlarına
ihtiyacımız var.

Dileğim M.Tınaz Titiz'in kitabını, diğer siyasilerin kitaplarının izlemesi.

Yavuz Donat



Önünden geçtiğin apartmanın üst katına bakmak...

Demokrasi piramidi tam kurulamamış. Yönetenlerle, yönetilenler
arasında, sorunların daha iyi kavranmasını sağlayacak kitle örgütleri yeterince
gelişmemiş. O nedenle de sistem kendini yenileyecek iç diyaloğu sağlayamamış.
Diyaloğun getireceği esnekliğe ulaşılamamanın sonucu, sert ve keskin virajlar
almak zorunda kalmış. Demokrasisi, kesintilere uğramış bir ülkede yaşıyoruz...

Eğitimimiz, daha ilk adımlarda hem ailede, hem okulda "Sen bilmezsin",
"Sen küçüksün, sus" üzerine kurulmuş. İnsanları ortak iş başarmaya, birlikte
üretmeye, kaynakları geliştirmeye, organizasyona, diyaloğa değil de, "Emir
dinlemeye", "En iyi itaate" yönelen bir eğitim içine sokmuşuz...

"Susmak", "Bilgisizliğini göstermemek", "Bildiğini anlatmamak"
atasözlerinde yer alan bir erdem olmuş. Bir yolda ilerlemek için, hata
yapılabileceği, yapılan hataları düzelterek doğrulara varılabileceği
düşündürülmemiş.

Verileni kabul etmek, daha fazlasını istememek, soru sormamak "iyi
insanın vasfı" olarak görülmüş.

Bize sunulanı olduğu gibi almak. Var olan sorunları tevekkülle
kabullenip, "Olur böyle şeyler" demek, toplumsal alışkanlık olmuş. Sorunların
çözümsüzlüğüne inanmak, ardına arkasına bakmamak, düşünmemek içimize
yerleşmiş.

Islık bile çalacaksan, herkes gibi çalman, bir başkalık yaratmaman
istenmiş. Buna inanılmış...

Aziz Nesin, "Bir Şey Yap Met" piyesinde Supi Ustası Met'e başka bir ses
aratır. Met o güne kadar 5 delikli olan Supi denilen çubukta yeni ses verecek altıncı
deliğin yerini bulmaya çalışır.

Toplumumuzda ise, yeni ses aramaksa adeta suç olarak görülmüştür.
Binlerce, milyonlarca insan, yıllarca önlerinden geçtikleri evlerin üst

katlarına doğru başlarını kaldırıp, "Acaba ne var ?" diye bakmazlar. İncelemek
araştırmak adeta ayıp sayılır...

İşte, bu durağan toplumda, evlerin üst katlarına "Acaba ne var ?" diye
bakan, başka türlü ıslık çalıp, farklı bir ses çıkarmaya çalışan, Supi'ye altıncı deliği
açma gayretine giren insanlara hasretiz...

Sizi bilmem ama ben böylelerini görünce ellerim şişinceye kadar
alkışlamak ve  "Ohhh, bee. Bir farklı insannn." diye haykırmak isterim. 

Hem bu kişiler her zaman, toplumda hemen öne çıkıveren insanlar da
olmazlar. Bazen bir köşe başında, bir küçük tezgahta herkesden uzak farklı
birşeyler yaparlar. Sıradan, halktan biri gibi dururlar..

Bence Tınaz Titiz böyle birisi...
Bir çok konuya bizlerden başka türlü bakıyor. Yer yer yorumlarına

katılmasak da, başka türlü olduğuna itiraz edemiyeceğimiz bir bakış açısı var.
Bu farklı bakış, onun bu kitaptaki yazılarının ortak karakteri. Ayrı bir

ortak yan daha var. O verileni bir ön veri olarak alıp kabul etmiyor. Verilenle
yetinmiyor. Susmayı değil soru sormayı  "erdem" olarak alıyor...

Bir defa soru sormaya başlayınca da, ister istemez cevap arıyor.  
Cevap aramak, onu toplumda kalıplaşmış doğrulardan uzaklaştırıyor.

Yani doğrulara varıyor. Orada da durmayıp yeni sorular soruyor. Yeni doğrulara
varıyor...

Lafı uzatmadan noktayı koymak gerekirse, başka türlü ıslık çalmaya, apartmanların
üst katlarında, neler var diye bakmaya, Supi'de bu güne kadar açılmamış altıncı
deliği açıp, yeni sesler bulmaya çalışıyor.

İşte bu kitap, yer yer çok basit olaylar, basit detaylar için, yer yer önemli
güncel konular için, aynı titizlikle arayışlar içindeki yazılar bütünüdür. Bir bütünün
birbirinden kopuk halindeki parçalarını bir araya getiriyor...

Seveceğiniz ve Tınaz Titiz'le birlikte sorular sorarak, kendi adıınıza,
belkide sadece kendi düşünce alanınızda, yeni yazılar yazacağınız umuduyla...

Osman S. AROLAT



ASANSÖRLER DÜŞER...!

Zaman zaman haber kaynakları asansör kazalarını duyurur. Genellikle ağır
yaralanma ve ölümle sonuçlananlar duyulur. Bir de büyük illerin dışındaki yerlerde
büyük tirajlı basına yansımayanlar hesaba katılırsa bu kazaların oldukça sık olduğu
görülür.

Traji-komik asansör kazaları da vardır. Kapısı açılmayan, yarı yolda kalan vb...!

İlk anda bu gibi olayların, küçük apartmanlarda meydana geldiği, büyük
binalarda olmayacağı sanılabilir. Durum öyle değildir. En önemli binalarda dahi
olabilmektedir. Zaten konu incelendiğinde görülecektir ki kazalar, binaların küçük
ya da önemsiz olduğundan kaynaklanmamaktadır.

Kul yapısı olduğu için arıza da yapabileceği kabul olunmuş bu yaratıkların (!)
arıza sıklıkları (peşpeşe iki arızası arasındaki ortalama süredir) acaba dünyada
geçerli normların ne kadar üzerindedir ? 

Asansör yapım ve bakım firmalarına bakılırsa asansörlerimiz, endüstride  ileri
gitmiş ülkelerin ürünlerinden hiç de kalitesiz değildir. Arıza normaldir. İnsan bile
hastalanıp öldüğüne göre, makineler arızalanamaz mı ?

Önemli bir binanın asansörlerinin bakımından sorumlu bir teknik bölüm
yetkilisi: "bu yaratığın ne zaman ne yapacağı belli olmuyor, bakıyorsunuz bazen
iyi, bazen kapısını açmıyor !" diyerek veciz bir şekilde, asansör üzerinde
kontrolleri olmadığını, aksine asansörün istediği zaman içindekileri
hapsedebildiğini ifade etmişti.

Konu üzerinde daha fazla birşey söylemeden önce, ülkemizde yalnız
asansörlerin değil,  benzer karmaşıklıktaki tüm donanımın (otomobiller, çamaşır
makineleri, ev aletleri, endüstriyel tesisler vb) ithal malı olanlar da dahil (bir miktar
az da olsa), gelişmiş ülkelere nazaran daha sık arıza yaptığını belirleyebiliriz.

Bu konuda istatistikler olmasa da herkesçe yapılmış gözlemler  herhalde bu
yargıyı doğrulayacaktır. Ancak bir yanlış anlamaya yol açmamak için bir noktayı
açıklamak gerekir: Her teknik donanım bir çevrede çalışır ve bazı girdiler kullanır.
Otomobil, yolu bir çevre, yakıtı bir girdi olarak kullanırken; otomatik çamaşır
makinesi, şehir suyu ve elektriği girdi olarak kullanmaktadır.

Donanımlar bu çevre ve girdilerden bağımsız olarak düşünülemezler. Yol
bozuk ya da yakıt kalitesi kötü ise otomobil yapımcısı, bu şartlara uygun araba
üretemez. Şehir suyu içinde katı madde miktarı, kabul edilebilir seviyenin
üzerindeyse buna bağlı arızalar yapımcı firma tarafından ancak ekstra donanım
(filtre vbg) konularak, yani donanımı pahalılaştırarak önlenebilir.

Asansörler için de aynı çevre ve girdi olgusu geçerlidir.  Bir asansör kabini
içindeki kat düğmelerine toplu iğne sokularak garip komutlara itaat etmek zorunda
bırakılan bir asansörün çalışması ya da arızasından, bir ölçüde de olsa onu
kullananlar sorumludur. Bir ölçüdedir çünki bu gibi kötü kullanım şartları, dizayn
spesifikasyonları içinde dikkate alınmış olmalıdır. Asansörlere hep aklı başında
ergin kişilerin bineceği, gerçekçi bir dizayn şartı değildir.

Bu düzeltme ile hatırlatılmak istenilen, donanımın yalnız yapımcısının değil,
yapımcı kadar kullanıcının da etkisinin olabildiğini belirtmek içindir.

Donanımın çalışma ve arızalanmasına etki yapan bir faktör de, bakımcılardır.
Aynen kullanıcıda olduğu gibi, bakımcının da etkisi büyüktür. Nitekim, son derece
kaliteli donanımların, ehil olmayan ellerde ne hale geldiklerini hep gözlemiş ya da
yaşamışızdır.

Bakımcıların sebep oldukları olayları karikatürize edebilecek bir olay, bu
satırların yazarının başından geçmiştir.

Bir parti hatalı parça ihtiva eden bir mamulün, hatalı parçalarının ücretsiz
değiştirilip gerekli ayarların yapımı için lüzumlu ayar cihazları, tüm yurtta bakım
örgütüne dağıtılmıştı. Yurdumuzun bir köşesinden gelen bir telgraf herkesi dehşete
düşürmüştü: 

"Gönderdiğiniz parça (!), çok iyi sonuç verdi. Diğer arızalı cihazlara da
takabilmek için acele 50 tane daha yollamanızı rica ederim."

Yalnız ayar için 1 adet yollanan ayar cihazını nasıl ve nereye takmışsa, arıza da
düzelmiş (!).

Bakımcılığın bu durumu, insanımıza gerekli eğitimi verebilecek
mekanizmaların yokluğu ile ilgilidir. Aynı insan bir başka ülkede (mesela
Almanya) çok başarılı olabildiğine göre, ülkemizdeki şartların uygunsuzluğunun,
bu olumsuzlukları yarattığı bilinmelidir.

İlk bakışta, donanım üreticilerinin bakımcıları eğitmesi gerekliliği
düşünülebilirse de bu, yoldan çevrilen bir taksinin şoförüne önce araba kullanmayı
öğretmeye benzetilebilir. Yapımcı firmaların eğitim görevleri vardır ve belki de
tam olarak yerine getirilememektedir. Ama onların bir altyapı olarak kullanmak
durumunda olup bulamadıkları girdiler vardır. Meslek kursları, audio-visual eğitim
malzemesi vb girdiler bunlardan birkaçıdır.

Donanımların çalışmasına etki yapan nihai bir faktör de, o donanımları
oluşturan parçalardır. Bir bütün, onu oluşturan parçalar kadar güvenilirdir. Bu basit
yargı, güvenilirlik (reliability) denilen bilim dalının bir yasasıdır.

Hangi donanım olursa olsun (asansör, otomatik çamaşır makinesi, elektrikli
portakal suyu sıkma makinesi vbg), iki grup parçadan oluşur:
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?" Asansörler  düşer...!



(I)  bütünün çalışmasını etkileyenler,
(II)bütünün çalışmasını etkilemeyenler.

Tüm estetik parçalar ikinci gruba girerler. Mesela donanımın marka etiketinin
kopması, o cihazın çalışmasını genellikle etkilemez. Birinci gruptakiler ise bir
zincir oluştururlar. Halkalardan herhangi birinin kopması (parçanın arızalanması
demektir) donanımın çalışmasını bozar (yani zincir kopmuş olur). Bu bozulma,
donanımın can güvenliği ile ilgili kısmındaysa, asansör konusunda bahsedilen
kazalar meydana gelebilir.

Bir asansörde çok sayıda olay, can güvenliğini etkileyebilir. Bunlardan en
tehlikelisi halat kopmasıdır. Çelik halat, belli aralıklarla değiştirilme şartına
uymamaktan dolayı kopabileceği gibi, belli limitlerin (en üst ve en alt katlar)
aşılmasını engelleyen mekanizmaların çalışmayışı, paraşüt sisteminin çalışmayışı,
kabin raylarının arızalanması gibi çok sayıda nedenden dolayı da olabilir.

Bir asansör donanımının çalışmasını  ve aynı zamanda can güvenliğini de etkileyen
parçaların (zincir baklalarının) sayısı yaklaşık 50 kadardır.

Aşağıda, her parçanın güvenilirliğinin değişik değerleri için  50 parçadan oluşan
sistemin bütününün güvenilirliği verilmiştir;

                 

Bu sonuçları yorumlarsak; birinci durumda yani her parçanın % 90 güvenli
olduğunu kabul edersek, bütünün güvenilirliği ancak % 0.5 kadar olabilmektedir.
Yani sistem ortalama olarak 1000 çalışmanın ancak 5'inde arızasız olabilecek
995'inde arıza yapabilecektir.

En son halde ise yani her bir parçanın güvenilirliği milyonda 999,999 olması
halinde -ki milyonda 1 arıza ihtimali demektir-, sistemin bütününün güvenilirliği
milyonda 999,950 olmaktadır. Bir başka deyimle milyonda 50 ya da yüzbinde 5
olasılıkla arıza yapabilir demektir.

Bu pratik olarak şu demektir: Bir apartmanda hergün ortalama 100 defa asansör
kullanılıyorsa yaklaşık 7 ayda 1 defa arızalanması (ve kaza olması) ihtimalidir ve
oldukça yüksek bir risktir.

Şimdi bu asansöre bir paraşüt tertibatı eklendiğini ve paraşütün güvenilirliğinin
0.99 olduğunu (yani 100 defada ancak 1 defa çalışmayabilir) varsayalım ve
paraşütlü asansörün güvenilirliğinin ne olacağını düşünelim.

Bu takdirde; birinin meydana gelme ihtimali yüzbinde 5, diğerinin ise 0.01 olan
iki ayrı olayın aynı ana tesadüf etme olasılığı bu iki sayının çarpımı kadar yani on
milyonda 5 olacaktır.

Yine apartman örneği ile düşünülürse, 66 yılda 1 defa kaza olması yani hem
halatın kopup hem de paraşütün çalışmaması demektir. Asansör halatlarının belli
aralıklarla değiştirilmesi zorunluğu işte bu sebepten doğmakta böylece daima riskin
dışında kalınabilmekte ve kabul edilebilir bir güvenilirliğe erişilmiş olmaktadır.
Ancak bu gereğin ülkemizde ne ölçüde yerine getirildiği incelenmeye değer bir
konudur.

Şimdi, son örnekteki kabul edilebilir güvenilirliğin sağlanması için gereken
0.999999 lik parça güvenilirliğinin nasıl sağlanabileceği, daha doğrusu bunun
nekadar  mümkün olabileceğine gelelim !  

Bu kadar yüksek güvenilirlik mümkündür; ancak, üretim, montaj ve bakımda
görevli kişilerin çok özenli seçim ve eğitimi ile çok iyi bir kalite kontrol sistemini
gerektirir. Asansör  üretim, montaj ve bakımında ortalama vasıf düzeyindeki
insanların çalıştığı, hatta zaman zaman (özellikle bakım işlerinde) vasat altı
düzeyde elemanlar çalıştırıldığına göre, bu güven derecesi pratikte sağlanabilir
değildir. 

Aslında bir toplumun yaşama biçimi ve değer ölçüleri ile kullandığı donanımın
performansı arasında yakın bir ilişki vardır. Hatta bir bakıma yaşama biçimi ve
değer ölçüleri, o toplumun ya da belli bir  kesiminin başarıyla kullanabileceği
donanımın karmaşıklığının (sofistikasyon) düzeyini de belirler.

Ayrıca, teknoloji ile yeterince karşılaşmamış kişiler, donanımlara karşı aşırı
güven duyabilmektedirler. Bir donanımın güçlü ve zayıf yanları konusunda yeterli
bilgi ve/ya tecrübeye sahip olmayan kişiler için, teknik donanımların davranışları
rastlantısal sayılabilir. Yazının başında aktarılan "yaratığın ne yapacağı belli olmaz"
yaklaşımı  işte böyle bir "teknolojiye yabancılık"ın sonucudur.

Donanımları, birbirine bağlı baklalardan oluşan bir zincir ve zincirin
kopmamasının da her baklanın ayrı ayrı kopmaması şartına sıkı sıkıya bağlı olduğu
bilincinin hemen hemen hiç olmadığı bir alan da karayolu trafiğidir.

Bir aracın kaza yapmaması için :

* Aracın kritik parçalarının (rod, fren, direksiyon mili, lastik vb) arıza
yapmaması,
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0.99
0.999
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0.999999

bir  s is temin
0.005
0.605
0.95
0.995
0.9995
0.99995



* Araç sürücüsünün "her an" kurallara uyması (enaz 10 hayati kurala)
* Yol şartlarının uygun olması (yoldaki çukurlar, buz, sis vb)
* Karşıdan gelen tüm araç ve sürücülerinin (binlerce) aynı şartları taşıması

Her madde kendi içinde bölünürse yaklaşık 40 zincir baklası ortaya çıkacaktır.
Asansör örneğine benzetilirse:

Buna göre en yüksek güvenilirlik halinde bile (her ögenin yüzbinde bir
oranında hata yapması), bir kaza olmaması ihtimali onbinde 9996'dır.Yani onbinde
4 oranında bir kaza ihtimali vardır. Bu ise çok yüksek ve kabul edilemez bir
ihtimaldir. Nitekim hergünki trafik kazalarının sıklığı, bu hesabın nekadar geçerli
olduğunu göstermektedir.

Sürücülerin bu zincir örneğini tam algılayamaması, kazaları birer "kötü  şans"
gibi görmelerine ve kuralları hiçe saymalarına neden olmaktadır.

Veriler bunlar olduğuna göre yapılması gereken(ler)  nelerdir ? Asansör
halatlarının kopmasını beklemek, bu şartlarda kaçınılmaz görünmektedir. Acaba bir
kuruluş asansörleri denetlerse kazalar önlenebilir mi ?

Yukarıda yapılan basit hesap göstermiştir ki, denetim (halatların belli zamanlarda
değiştirildiğini anlamak için), işin küçük bir parçasıdır. Geri kalan kısım ise
tamamen üretim ve bakım işleriyle ilgilidir.

Görünen odur ki, üretim ve bakım personelini tam olarak eğitmenin dışında bir
yolla kazalar önlenemez. Öncelikle bu iki grup personele, burada gösterilen basit
ama etkileyici hesap tam anlatılmalı ve böylece yaptıkları işin bilincine varmaları
sağlanmalıdır.

Halen bu bilincin var olduğu söylenemez. O halde maalesef asansör kazaları bu
bilinç geliştirilene kadar muntazaman olmaya devam edecektir !

Konuya, parçaların yüksek güvenilirliğinin niçin sağlanamadığı şeklinde bakmaya
devam edilirse şu görülecektir:

Parçaların üretimi, montajı ve bakımında gösterilen özen, güvenilirliği
belirlemektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken ince nokta, herhangi bir parçanın en ilkel
halinden (mesela çelik bir parça için, ilk demir-çelik üretiminden) itibaren çok
sayıda aşama geçirerek nihai halini alıp yerine oturtulduğudur. Bu uzun sürecin her
adımında yeralan; bileşim, testler, şekillendirmede hassasiyet, montajdaki özen,
nihai testlerdeki dikkat eksiklikleri birbirinin üstüne eklenip tesadüf gibi  görünen
"şanssızlıkları (!)" doğurmaktadırlar. Halbuki dikkat edilirse bütün bunlar, yaşam
biçimimizin izlerini taşımaktadırlar. Günlük hayatımızın çoğu safhasında farklı
ağızlardan, farklı usluplarda duyduğumuz; "boşver", "idare eder", "bu şartlarda bu
kadar olur", "daha iyisi can sağlığı", "okadar incesine bakmıyacaksın", "bizim
şartlarımız, ........den farklıdır, orada öyle olabilir" vbg deyimler, asansör
parçalarına nüfuz etmekte, onların güvenilirliğine toplumun bazı yoz değer ölçülerinin
damgasını vurmaktadır.

İşte bu yüzden asansörlerimiz düşmektedir; bu değer ölçülerimizi
değiştiremezsek düşmeye devam da edecektir.

Bu durum karşısında yapımı gerekenler ayrı bir makaleye konu olabilir. Ancak
yapılmaması gerekenin ne olduğu araştırılırsa görülecektir ki, bir kurumun bu işi
üstlenerek çok sıkı genelgeler yayımlaması, hatta denetçiler salması problemi
çözemeyecektir.

Eğer tek cümle ile yapımı gereken ifade edilmek istenilirse; doğru sistem kurmak
ile her düzeyde eğitim yapmak denilebilir.

******
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KAMU YÖNETİMİNDE ETKİN BİR ARAÇ:
POLİTİKA DOKÜMANI ....!

Toplumumuzda politika kadar, birbirinden çok farklı anlamlarda kullanılan sözcük
azdır. Türk Dil Kurumuna göre:

1. "Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı",
2. "Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf

noktalarından veya aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi
yollarla işini yürütme"

TDK'nun tanımında ilginç olan nokta aynı bir sözcüğün, birbirinden bu kadar uzak
iki kavram için de kullanılabilmesidir. Birisi yüce bir sanat, diğeri de insanları
aldatma becerisi olan bu iki kavramın aynı kelimeyle ifade edilmesi, birinci anlam
ve onun kullanılacağı amaçlar için gerçek bir şanssızlıktır.

İşin ilginç yanı, toplumumuzda bu iki anlamın birleşerek; devlet yönetimi ile
uğraşanların, TDK'nun ikinci tanımındaki niteliklere büründürülmesidir.

Bu olgunun pratik sonucu, devlet yönetiminin ahlaksızlıkla mümkün olabildiği gibi
çarpık ve tehlikeli bir anlayışın yerleşmiş olmasıdır. Politika sözcüğü ancak
sakınılması gerekli, pis ve karanlık işler için kullanılan "bulaşmak" fiiliyle
birleşerek,  "politikaya bulaşmak" gibi bir deyim halini almış ve zamanla hakaret
anlamı yumuşayarak politikacılığın sürekliliğini vurgulayan"politikaya bulaşan
ondan kurtulamaz!" gibi, devası olmayan bir hastalıkla özdeşleşmiştir.

Karikatürlerin çoğunda (yerli), düzenbaz tipleri simgelemek için, frak giymiş bir
politikacı çizmek alışılan ve herkesin de kolayca anlayabildiği bir anlatım
olmuştur.

Bu makalede bu talihsiz olgunun sebepleri irdelenmeyecektir. İşaret edilmek
istenen, politikaya bizim ve batılının verdiği anlam farklılığıdır. Bu makalede
politika için daima, TDK'nun birinci tarifindeki anlam kullanılacaktır.

Makale konusu, politikanın anlamı olmamakla beraber üzerinde durulmasının bir
nedeni de, (politika) sözcüğünün birçok kelimelerle yanyana gelmesinden duyulan
yanlış tanım ve bilgilere dayalı rahatsızlığa işaret edip, bu rahatsızlığın yersizliğini
ve neye mal olduğunu vurgulamaktır.

Bu makalenin yazarının katıldığı, bilim-teknoloji konulu bir panelde, oldukça ünlü
bir bilim adamı; "politikayı hiç olmazsa bilime bulaştırmayalım ! " diyerek, politika
sözcüğünün ne gibi yanlış anlam çağrıştırdığını göstermişti.

Eflatun'a göre politika sanatların en yücesidir. Çünki toplumun refah ve
mutluluğunu sağlayabilecek bir araçtır. Politikanın bu anlamına yakışır şekilde
kullanılmadığı ifade edilmek isteniyorsa onun yolu başka olmalıdır. Aksi halde iyi

kullanılmayan her iyi araç için (mesela bilim için) aynı çirkin benzetme yapılabilir.

Bu yazıda politika Eflatun'un kullandığı anlamda kullanılacaktır.

Kamu yönetimine konu olan çeşitli sosyal ve ekonomik olguların yönetimi ya da
sorunların çözümü, çoğu zaman bazı faktörlerce güçleştirilir. Bunlar:

* Çözümün çok tarafı ilgilendirmesi nedeniyle; kimin, neyi, nasıl yapacağı
ve bunların nasıl koordine edileceği konusunda karışıklık bulunması,

* Çözümlerin uzun zamana yayılabilmesi ve bu süre içinde görevlilerin
değişebilmesi dolayısıyla doğan kesintiler

ve benzeri faktörlerdir.

İşte politika dokümanları, bu karışıklığa çözüm olabilecek araçlardır. Bir politika
dokümanı 3 bölümden ibarettir:

I - Amaçlar, hedefler
II - lkeler
III - Araçlar

Bunların kısaca açıklanıp, örneklerle, anlamlarının güçlendirilmesi gerekirse:

Amaçlar, Hedefler; politika dokümanının ilgi alanında varılmak istenen noktaları
nitel ve/ya nicel şekilde ifade eden bölümdür. Mesela;

Turizm Pazarlama Politikasının* hedefleri:
a. Mevcut turizm ürünlerimizden azami gelirin sağlanır durumda olunması,

b. Potansiyel ürünlerimizin kullanıcı ve/ya yatırımcılara pazarlanması

Bilim ve Teknoloji Politikasının* hedefleri:
* Araştırma eğilimli toplum (izah)
* Bilgi toplumu (izah)
* Yeterli nitelik ve nicelikte araştırmacı (izah)
* Mükemmel insan dokusu (izah)
* Rekabet gücü (izah)
* Innovation toplumu (izah)

İlkeler;  Hükümetin genel sosyo-ekonomik tercihlerinin, politika dokümanının ilgi
alanına yansımasını sağlayan hükümlerdir. Bir benzetmeyle; hedefle araçlar
arasındaki yolu (çevre, iklim) tanımlar.
Örnekler; Devletin ortam yaratıcılık rolü, rekabet ilkesi, küçük ve güçlü bakanlık
ilkesi gibi !

Araçlar;  (Amaçlar, Hedefler) başlığı altında tariflenen "varılmak istenilen
noktalar"a, (ilkeler) de tanımlanan yollar kullanılarak hangi araçlar (vasıta,
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enstrüman, tedbir) kullanılarak erişileceğini anlatan bölümdür. Bu bölümde
sıralanan araçlar, gruplar halinde ifade edilir. Yasal araçlar, finansal araçlar, eğitim
araçları, kamuoyu oluşturma araçları gibi !
Bir politika dokümanının işe yararlığı onun uygulanabilir olmasına; o da, içerdiği
araçların uygulanabilirliğine bağlıdır. Amaç ve hedeflere erişmek için
tanımlanacak olan araç(lar); somut, uygulanma imkanı olan (ya da olabilecek
olan); kim(ler) tarafından, nasıl kullanılacağı belli olmalıdır.

Mesela; turizm politikasının alt-hedeflerinden birisi "çevrenin korunması" olsa;
buna erişmek için kullanılacak bir araç:

"çevrenin korunması için gerekenler yapılacaktır !"

şeklinde olmamalıdır. Araç'ın görevi, bu (gerekenler)i tanımlamaktır. Hem de kim,
nasıl, nezaman sorularına cevap vererek !

Politika dokümanı hazırlama tekniğini biryana bırakarak, politika dokümanlarına
karşı tavırların irdelenmesini yapmak ve sebeplerini anlamaya çalışmak bu
aşamada daha yararlıdır. gözlemimize göre politika dokümanlarına karşı tavırlar şu
genel ifadelerle dile getirilmektedir:

* Bu (herhangi bir alan), ciddi bir iştir. Bu alana politika sokulmamalıdır !
* Politikamız zaten vardır. Ama yazılı olmayabilir !
* Hergün değişen tedbirler bir sabit politika haline getirilemez !
* "Beyaz Tavır"lar. (Hiçbir reaksiyon göstermeyenlerdir)

Bu grupların dışında da tavırlar olabilir, ancak bireysel oldukları için üzerinde
durmaya gerek yoktur. Şimdi bunları biraz açmak gerekirse:

* Ciddi işlere politika sokulmamalı !
Muhtemelen iki sebepten doğan bir tavır olabilir:(1) Politikanın anlamını,
TDK'nun ikinci tanımına oturtanlar. Bunlar gerçekten ciddi bir işin,
gayrıciddi (!) bir alan ile etkileşmesinden korkmakta ve korumaya gayret
etmektedirler.(2) sarfedilmesi olası bir çabadan uzak durmaya çalışanlar !

* "Zaten" politikamız vardır !
"Zaten" sözcüğü kadar, iş yapmamayı sağlamaya yönelik bir kelime az
bulunur ! Böylece, her ne önerilirse önerilsin onlar "zaten" yapıldığı için
yeni birşey yapmaya ihtiyaç olmayacaktır. Bu sözcük o kadar sihirlidir ki,
bir öneri sahibine, "zaten" yapılmakta olan işlerden bihaber bir budala
olduğunu kibarca söylemenin bir yoludur.

En çok sakınılması gereken grup budur. Çünki bu tavırlarını, genellikle bir
karşı hareketle sürdürüp, öneri sahiplerinin bertaraf edilmesine çalışırlar (ve
genellikle de başarırlar !).

* Politika sabit, tedbirler değişkendir !

Bu grup, ne politikanın ve ne de ilgi alanlarında ne yapılması gerektiğinin
bilincinde olmayanlardır. Bir hedefleri olmadığı gibi, "hedef, ilke, araç"
sistematiğinin de nasıl bir işlevi olduğunu bilmemektedirler. Günlük
sorunlara karşı takınılan değişik tavırları politika sanmalarının sebebi,
sözcüğün kökünü yanlış yorumlamalarından kaynaklanmaktadır.
Politikos, eski Grekçede çok yüz anlamına gelmekte, değişik durumlarda
değişik yüz takınmayı (iki yüzlülük anlamında değil) ima etmektedir.
Politika dokümanının başlıca özelliği, şartlar değiştikçe gözden geçirilip
gerekli değişikliklerin yapılması şartıdır. Dolayısı ile dinamiklik özelliği
olup, değişen durumlara karşı en etkin yol göstericidir.

* Beyaz Tavır!
Yalnız politika dokümanı konusu için değil hemen her alanda görülen bu
grup, bir nevi tavırsızlık yoluyla korunmayı amaçlamıştır. Hiçbirşey
anlamamak sebebiyle tavır göstermemek, karşı olduğu  fakat sergilemekten
çekindiği için tavır göstermemek gibi sebeplerin hepsi "beyaz tavır" adı
altında toplanabilir.

Bu gruplardaki ortak yanlar araştırılırsa şunlar görülmektedir:

* Hedefsizlik!
Ne yapılması gerektiğini bilmeyen bir kişinin, nasıl yapılması gerektiği
konusunda bir yol göstericiye (politika dokümanı) ihtiyacı yoktur,

* Tembellik!
Yeni birşey yapmaktan kaçınmak ve her yeni yapılanın bir takım sorunlar
getirebileceğini, halbuki birşey yapılmazsa sorun da çıkmayacağını
düşünmek,

* Utangaçlık!
Yaptıklarının yanlış olduğunu anlayarak, bu yaklaşıma karşı durup utanç
gizlemek,

* Yeniliğe karşı direnç!

Bütün bu ortak yanların dışında kamu yönetiminde adeta gelenek haline gelmiş bir
tutum da; "yapmadan önce tam düşünmek" alışkanlığının yerleşmemiş olmasıdır.

"Düşünmek (tam ve doğru), yapmaktan zordur" gibi de ifade edilebilecek bu
durum, hiçbirşey yapmadan önce, çeşitli gözlem, analiz vb araçlar kullanarak,
nelerin, niçin olduğu, başka nasıl olabileceği konusunda düşünmek ve bunlara
dayanarak tasarım yapmak anlamına gelmektedir.

Böyle bir yöntem, ister istemez "şümullü düşünmek" gereğini yaratacak, bu ise bu
kapsamlı düşüncenin bir politika dokümanı haline getirilmesi sonucuna
götürebilecektir. Tabii ki yukarıdaki olumsuz tavırların sebeplerinin ortadan
kaldırılması şartıyla !
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Gelişmiş ülkelerin yaşam biçimlerini kopya etmek şeklinde anlaşılıp uygulanagelen
çağdaşlaşma aslında, onların kullandıkları yöntemleri şartlarımıza  adapte ederek
benimsemek suretiyle mümkündür.

O yöntemleri kullanmayıp yalnız sonuçları taklit etmek, içinden çıkılmaz
problemleri (ve üstelik çözümsüzlüğü) birlikte getirmektedir.

A.B.D., Kanada, İngiltere, Fransa gibi, dünya medeniyetini şekillendiren ülkelerin
hepsinde yaklaşık 100 yıldır kullanılan bu yöntem, Türk kamu yönetimine de
girmelidir.

Politika dokümanı yaklaşımının demokrasinin yerleşmesi açısından da önemi
büyüktür. Herhangi bir konudaki plan, bir politika dokümanı haline getirildiğinde
kamuoyunun serbestçe tartışmasına da açılmış demektir. Aksi halde; "çeşitli
konulardaki politikalar, ancak politikacıların kafasının içindedir" zannı ile,
kamuoyu ne sorunları ve ne de tedbirlerini tartışamıyacaktır.

Mesela, yaklaşık 15 yıldır toplumumuzu etkileyen enflasyon olgusu için bir "enf
lasyon ile mücadele politika dokümanı" hazırlanması, bilim adamı, düşünür, politikacı
ve halkın konu hakkında fikir sahibi olmasını, katılmasını, benimsemesini,
eleştirmesini, kendi malı haline getirmesini, gerçekçi beklentilere sahip olmasını
sağlayabilecektir.

Politika dokümanlarının bir diğer hayati işlevi de, özellikle Türk kamu yönetimi
açısından vardır. Kamu görevlilerinin oldukça sık değiştiği ülkemizde politikaların
sürekliliği, bunların belirli bir sistematik ile yazılı bulunup görevlilerin birbirine
devretmesine bağlıdır.

Politika dokümanı gibi bir sistematik yaklaşım olmazsa, halef - selef iki kamu
görevlisi nasıl devir teslim yapabilirler ? Yaparlarsa birbirlerine neyi
devredebilirler ?

Politika dokümanı olmaksızın aynı bir iktidar döneminde dahi, değişen kamu
görevlileri birbirinden çok farklı uygulamalar yapabilirler.

Politika dokümanlarına son bakış açısı, hükümet politikalarının bürokrasiye
aktarıldığı bir eğitim aracı olmalarıdır. Politika dokümanı olmaksızın, bir
hükümetin atadığı bir bürokrat dahi, o hükümetin, kendi görevi konusunda ne gibi
ilkelere sahip olduğunu, ancak basından öğrenebilir ve iyi niyetlerle, o politikalara
tam ters uygulamaları yapabilir.

******
(*) Çeşitli politika dokümanları için bkz:

- İstihdam politikası, Bilim ve Teknoloji Politikası T.C. Devlet Bakanlığı, 1987
-  Turizm Genel Politikası, Turizm Pazarlama Politikası, Turizm Eğitimi Politikası 

(1-2), T.C. Turizm Bakanlığı, 1988
- Türk Müziği Politikası, Tiyatro Politikası, Kazı Politikası, Türk El Halıcılığı

Politikası, T.C. Kültür Bakanlığı, 1988
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GELİŞMENİN ARACI REKABET,
REKABETİN ANAHTARI : DOĞRU SATINALMA..!

Çağımıza yakıştırılan birçok adın en anlamlılarından birisi de (rekabet çağı)
deyimidir. Artık, dünyanın herhangi bir köşesindeki bir kişi; zeka, bilgi, beceri
yönünden, bir başka köşedeki tanımadığı hatta varlığından bile haberdar olmadığı
kişi(ler)le yarışmakta, bu yarışın sonucuna göre de mükafatlandırılmakta ya da
cezalanmaktadır. 

Kişilerin, sayılan bütün bu vasıfları (vasıf dokusu), neticede onların ürettikleri mal
ve hizmetlerin içine gizlenmektedir.

Mükafat; gelir artışı, refah ve mutluluk; cezalanma da ürünlerinin satılamayışı
sonunda doğan işsizlik ya da en azından gelir kaybı ve ona bağlı refah ve mutluluk
azalmasıdır.

İlk bakışta abartılmış gibi görünebilen bu mekanizma şaşmadan işlemektedir.
Taiwan'daki bir küçük müteşebbis, ürettiği elektronik eşyayı satıp para
kazanabilirken birdenbire, mesela Singapur'daki tanımadığı bir rakibi aynı eşyayı
daha iyi daha ucuz yapmaya başlayınca önce satış zorlukları ile, daha sonra da
işsizlikle karşılaşabilmektedir. Dünyaya açılmakta bulunan Türkiye için de sistem
aynı şekilde işlemektedir.

Bu mekanizma, serbest rekabet ortamı dediğimiz, gümrük koruması enaza
indirilmiş ortam dolayısı ile oluşabilmekte ve tüketiciye daha iyi/ucuz mal/hizmet
temin ederken, bu mal ve hizmetlerin üreticilerini kıyasıya bir rekabetin içine
sokmaktadır. Her üretici kendi ürettik(ler)i dışında birçok başka mal ve hizmetin
aynı zamanda tüketicisi konumunda da olup, bir kişinin üretici olarak çok
hoşlanmadığı rekabet, aynı kişiyi bu defa tüketici  olarak korumaktadır.

Üreticiyi bir yandan rakipleri bir yandan da tüketiciler vasıtasıyla baskı altında
tutan rekabet, kalitenin de düzelmesine yol açmaktadır. Teknolojik gelişmelerin
arkasında bu keskin rekabet bulunmakta, teknolojik gelişmeler de bilimsel
gelişmeleri getirmektedir. Bilim ve teknolojinin ise hemen hemen tüm ekonomik
gelişmeleri kamçıladığı hatta yarattığı bilinmektedir. O halde rekabetin,
bilim-teknolojiyi olduğu kadar, ekonomik gelişmeleri de yaratan bir kavram olduğu
anlaşılmaktadır.

Tüm özellikleriyle serbest bir piyasa ekonomisinin içinden rekabeti
kaldırdığımızda, tüketiciyi koruyan sistem bir anda bir cehenneme dönüşebilir.
Fiyatların oluşumu arz ve talebe göre değil, üreticilerin kendi aralarında varacakları
anlaşmalara göre oluşmaya başlar. Verimsizlik, teknoloji eskiliği,
araştırma-geliştirme eksiği, kötü yönetim, pahalı para ve diğer nedenlerden
doğabilecek maliyet artışları, kolayca zam yapılarak telafi yoluna gidilir. Böylece
bir zam-maliyet artışı-zam spirali oluşur. Böyle bir sistem, korumacılığa (gümrük
koruması) ya da aşırı teşviklere muhtaçtır. Yani, ya daha ucuz ve kaliteli malların

yurda girişi pahalandırılmalı; ya da iç üretimi ucuzlatacak bazı teşvikler
uygulanmalıdır.

Diğer yandan, içinden rekabet unsuru kaldırılmış bulunan serbest piyasa sistemi,
ulusal standartlar sistemini de baskı altına alır. Yerli üretimin kalitesini
belirleyecek standartların dejenere olmasına yol açar. Böyle bir sisteme (rekabetsiz
serbest piyasa) rekabet unsuru enjekte edilmeye başlansa, önce firmaların baskıları,
daha sonra firma batma olayları ortaya çıkacak, bu da kamuoyunda rekabet
aleyhine bir ortam doğmasına yol açacaktır.

Sonuç olarak, rekabet faktörü bir ekonomiyi sağlıklı yapabilen ya da tahrib eden
bir kilit taşıdır denilebilir.

Bir ekonomiyi bütünüyle etkileyebilen rekabet unsuru aslında bir milletin, dünya
milletlerinin tümü ile her alanda yarışması anlamına gelir. Bir uç örnek olarak; bir
ülke postacılarının bir diğer ülke postacılarından daha hızlı yürüyebilmesi bile,
sonuçta birinci ülkenin maliyetlerinin marjinal de olsa düşük olmasına yol açar.
Böylece, ilk bakışta maliyetlere etkisi yokmuş gibi  görünen tüm özellikler (bir
milletin vasıf dokusu), o milletin rekabet gücünü oluşturur.

Bukadar hayati bir işlevi olan rekabet ortamı acaba nasıl oluşturulabilir ? Herhalde
akla gelen ilk soru budur!

Rekabet ortamı yaratmanın araçları kalın bir politika dokümanını  dolduracak kadar
geniş kapsamlıdır. Yasal, finansal, eğitime ilişkin, teknolojik, kamuoyu oluşturma
gibi onlarca yönü üzerinde alınabilecek tedbirler vardır. Bu makalede bu çok
sayıda araçtan yalnızca bir tanesi üzerinde durulacaktır. Kamu alımları!

Kamu alımları, rekabet ortamını oluşturabilecek en etkin araçlardır. Savunma
ihtiyaçlarından, Toprak Mahsulleri Ofisinin yaptığı destekleme alımlarına; Devlet
Malzeme Ofisinin yaptığı satın alımlardan kamu binaları inşaatına; santral, baraj,
karayolu vb inşaat ihalelerinden, belediyelerin küçük hizmet alımlarına varıncaya
kadar geniş bir alanda kamu alımları yapılmaktadır. Bu alımlar rekabeti
oluşturacak şekilde kullanılabilirler ve gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır da !

Aksine, bu imkan iyi kullanılamadığı takdirde başta rüşvet olmak üzere; iyi (ucuz
ve kaliteli)nin tasfiye edildiği, kötünün mükafatlandırıldığı, kaba kuvvet de dahil
birçok etkinin yönlendirmesine açık bir sistem oluşur.

Satınalma denilen ve bir anlamda rekabetin oluşmasını belirleyen süreç, bu
bakımdan anahtar rol oynamaktadır. Satınalma süreci:

* Satınalma yöntemini belirleme, (ihale, pazarlık, doğrudan alım vb)
* Satınalınan ürünün denetimi ve para ödeme şeklindeki iki ana adımdan

oluşmaktadır.

Takdir edileceği gibi bu iki adım, doğru satınalma açısından eşit öneme sahiptir.
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Bu makale; akla gelebilecek çeşitli mal ve hizmet alımlarının tamamında işe 
yarayabilecek bir-iki aracı tanımlamayı amaçlamıştır. Bunlar;

(I)   Şartname bilgi bankası,
(II)  Çeşitli satınalma yöntemleri için standart prosedürler bilgi bankası,
(III) Satınalma denetimi

Şartname Bilgi Bankası
Doğru hazırlanmamış bir şartname ile doğru satın alma yapılamaz. Ne satın almak
istendiğini, rekabeti azami ölçüde gerçekleştirebilecek şekilde ifade eden bir
şartname "iyi"dir.

Baştan kimden alınacağına karar verilmiş bir ürünü, (neredeyse markasını
belirterek) tarifleyen bir şartname, hiç olmamasından daha da kötüdür.

Çok sayıda kamu kuruluşunun çok sayıda mal ve hizmeti, eksiksiz ve rekabeti
azamileştiren bir şekilde tariflemesini beklemek büyük bir iyimserliktir. Aynı bir
kuruluşun birbirinden farklı bölümleri; hatta aynı bölümü, farklı zamanlarda aynı
alım için farklı şartnameler hazırlayabilmektedir.

İlk bakışta, bir kuruluşun serbestçe satınalma işlemi yapabilmesi ile bu dejenere
olgu ayırdedilemeyip, başıbozukluk ile serbestliğin farkı anlaşılmayabilir.
Serbestlik, rekabet şartlarını bilerek veya bilmeden bozarak, ihtiyaçların gönülden
geldiğince  ifade edilebilmesi değildir.

Şartname bilgi bankası kavramı, tüm kamu kuruluşlarının alımlarının tek elden
yapıldığı bir merkezi satınalma sistemi de değildir. Yalnızca tüm şartnamelerin bir
arada bulunduğu ve tüm kuruluşların  kolayca erişibildikleri bir merkezdir.
Kullanımı mecburi olmayıp tamamen isteğe bağlıdır. Bununla, eğer sistem iyi
çalışmazsa kendi kendini tasfiye etmesi ve kamu yönetimini güçleştiren bir
darboğaz yaratılmaması amaçlanmıştır. Aksine iyi çalıştırılabilmesi halinde ise,
kullanılmadığı takdirde zihinlerde belirli suistimal şüpheleri yaratmak baskısı ile
faydalı bir işlev gören bir araçtır.

Şartname bilgi bankasında bulunacak olan şartnameler şu yollardan oluşurlar:

* Şartname bilgi bankası yönetimince hazırlananlar
-   Başka ülkelerden aynen ve/ya adaptasyonla alınanlar,
-   Özgün ihtiyaçlar için hazırlananlar

* Bir kamu veya özel sektör kuruluşunca hazırlanmış ve kabul görmüş
olanlar.

Şartname bilgi bankası üç yolla hizmet veren bir organizasyon olacaktır:

(1) Arşivinde hazır bulunan şartnameleri isteyenlerin hizmetine sunarak,
(2) Bir mal ve/ya hizmet alımı yapacak ve fakat bunlara ait hiç altyapısı

bulunmayan kamu veya özel sektör kuruluşlarına şartname hazırlayarak,

(3) Belirli bir altyapısı bulunan ve fakat şartname bilgi bankası gibi uzman
bir kuruluşun bilgi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen kuruluşlara
uzman desteği sağlayarak.

Prosedür Bilgi Bankası
Çeşitli mal ve hizmetlerin hacmine, aciliyet derecesine ve diğer özelliklerine göre
kullanılan muhtelif alım yöntemleri olabilir. Milli seviyede ihale açarak alım
yapmak, uluslararası seviyede ihale yapmak, belli sayıda katılımcı arasında
pazarlık yapmak, acil haller ve küçük alımlarda pazarlık yapmak gibi yöntemler
bunlardan yalnız birkaç tanesidir.

Diğer yandan kabulün nasıl yapılacağı konusunda da çeşitli yöntemler
kullanılabilir. Muhtelif kabul testlerinin nasıl yapılacağı başlıbaşına bir uzmanlık
konusudur.

İşte bütün bu usullerin tariflendiği sistematiğe prosedürler adı verilebilir ve
prosedür bilgi bankasında bu konulardaki standart prosedürler bulunur.

Satınalma Denetimi
Şartnameleri ve diğer prosedürleri burada tanımlandığı şekilde ya da bunun dışında
usullerle hazırlanmış satınalma işlemlerinde, rekabet ortamını bozucu
uygulamaların olup olmadığının denetimi son derece önemlidir. Bunu yalnız kamu
kesimi değil özel sektör de kullanabilir. Özel sektör alımlarının daha az mevzuata
bağlı olması nedeniyle, bu kuruluşların ortaklarınca zaman zaman denetimler
yaptırılarak rekabet koşullarına nekadar uyulduğunun tesbiti istenebilir.

İşte bu çok önemli fonksiyonun yerine getirilmesi için, şartname ve prosedürler
konusunda uzmanlaşmış kadrodan yararlanılabilir.

Sistemin çeşitli suistimallere kapalı olabilmesi tamamen teknik bir sorundur.
Sistem  bu tür ihtimaller minimum olacak şekilde kurulabilir.

Burada vurgulanmak istenilen, bu fonksiyonların vazgeçilmez olduğu ve yerine
getirilmemeleri halinde fiyat oluşumlarının, rekabetin yerini alacak etkenlerce
oluşturulacağı ve bunun da tüm ekonomik faaliyetleri bozacağıdır.

******
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KAMU YÖNETİMİNDE YERİNE GETİRİLMEYEN
FONKSİYONLAR..!

Doğru ya da eğri her ne olursa olsun, uzun süre yapılagelirse  çevresinde, toplumun
doğru kabul ettiği bir "değer ölçüleri sistemi" oluşmakta, artık o şeyin doğruluğu
eğriliği tartışılmaz olmaktadır. Bir bakıma bu ölçüler, bir toplumu bir diğerinden
ayıran kültürel farklılıklar olarak görülmelidir.

Toplumlar arasındaki giyim, kuşam, beslenme, selamlaşma, aile içi ilişkiler gibi
çok sayıda örnek, bu şekildeki olağan farklılıklardır.

Bir de, toplumdan topluma değişmeyen, doğal gerçeklere ya da onlar kadar katı
doğrulara dayalı pratikler vardır ki, evrensel doğrular bunların üzerinde
oluşmuştur. Fizik kuralları böyledir. Mesela hiç kimse tartışarak eğik atış
formüllerini değiştiremez.

Kamu yönetimi ise her iki grup kanunun birlikte varolduğu bir alandır. Kamu
yönetiminde bazı kurallar içinde bulunulan topluma özgüdür. Bunlar kültürel
farklılıklar kadar doğal sayılmalıdır. mesela bir toplumda kamu yöneticileri
arasında, usta-çırak ilişkisine dayalı bir yetiştirme sistemi varken, bir diğerinde
okula dayalı bir yetiştirme tarzı benimsenmiş olabilir Bunların her ikisi de kendi
toplumları için doğrudur.

Kamu yönetiminde ikinci grup kurallar üniversaldır. Kamu yönetiminin temel
fonksiyonları tüm toplumlarda -küçük değişikliklerle- aynı olmalıdır.

Bu makalede üzerinde durulacak konu, kamu yönetiminin bu, "heryerde aynı
olması gereken" yanlarıdır.

Ülkemizde, kamu yönetiminin bu temel fonksiyonlarında farklı bir anlayış
yerleşmiş ve uzun süre uygulanageldiği için de kamu yöneticileri tarafından doğru
kabul edilir olmuştur. Yeni yetişenler ise; ister okulda ister hizmet boyunca bu
farklı uygulama ile birlikte yetiştikleri için anlayış giderek yerleşmiş ve yukarıda
anılan doğrular bu yolla şekillenmiştir.

Bugün çoğu kamu yöneticisi, uygulanan sistemde herhangi bir problem
olmadığına, ancak uygulamada bazı hatalar olabildiğine samimiyetle
inanmaktadırlar.

Ülkemizdeki bu farklı uygulamanın mantıklı sebepleri de vardır. Bir örnekle
açıklamak gerekirse, genç Cumhuriyetimizin kamu yöneticisinden iki işlevi birden
bekler durumda olması verilebilir ki, bir başka ülkenin kamu yöneticisinden
beklenen ve de özel bir eğitim verilmemişse beklenebilecek olan bir görev değildir.

Bu işlevler:

1. Mevcut sistemleri çalıştırmak,
2. Çalıştırılacak olan sistemleri kurmak.

Gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde kamu yöneticisinden beklenen,
yukarıdakilerden yalnızca birincisidir. Yani; başkalarınca kurulmuş bulunan
sistemleri, o sistemlerin kurallarına uygun olarak işletmek !

Ülkemizde buna ek olarak; o sistemlerin kurulması da kamu yöneticisinden
beklenmektedir. Ülkemizde kamu yönetiminde gelenekselleşmemiş bu ve benzer
fonksiyonlar, sebep her ne olursa olsun yapılmamakta ve bunun sonunda da ciddi
başka sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Belki herbir yapılamayan fonksiyon için yukarıdakine benzer açıklamalar
bulunulabilir. Ama üretilebilecek olan bu gibi mazeretler neyi düzeltebilir ki ?

Bir ayağı olmayan bir kişinin yürüyememek için çok geçerli nedeni vardır. Ama bu
geçerlilik; kişinin yürüyememe olgusunu değiştirmemekte ve olsa olsa onu "haklı
ve yürüyemeyen" durumuna getirmektedir.

Ülkemiz kamu yönetiminde de bu sebepler haklı da olsa (ki çoğu öyle değildir)
sonuç pek çarpıcıdır.

Bu makalede kamu yönetimi fonksiyonlarının tamamının irdelenmesi değil, temel
fonksiyonlardan hangilerinin ve neden yapılamadığını eleştirmek amaçlanmıştır.

Nedir bu yapılamayan işlevler ?

1. Yeniden Yapılaşma !

Uzun yıllar öncesinin kavramları çevresinde teşkilatlanmış ve kurallar edinmiş
bulunan kamu yönetiminin, günümüzün şart, imkan ve politikaları karşısında
yeniden teşkilatlanması ile özellikle geçmiş yıllarda bütünüyle devlet ağırlıklı
olarak düzenlenmiş sistemlerin, uygun noktalarda özel girişimciliğe daha çok yer
verecek şekilde düzenlenmesi ve bu yolla küçülüp güçlenme süreci, bu kavram
içinde yeralmaktadır. 

2. Politika tesbitleri !

Kamu yönetiminin kapsadığı tüm alanlarda:

- varılmak istenen hedefler,
- bu hedeflere ulaşmada uyulacak ilkeler ve
- öngörülen hedeflere, öngörülen ilkeler çerçevesinde ulaşabilmek için

kullanılacak araçlar
dan müteşekkil politikaların tesbiti bu kavram içinde yeralmaktadır. Herhangibir
alandaki politikanın tesbiti, genellikle önce o alandaki sorunların analizini ve sonra
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da o analize dayalı olarak ortaya konulacak çözümleri içerecektir. Bu nedenle
politika tesbit faaliyetleri, problem alanlarının analizi ile birlikte yeralmalıdır.
Ayrıca; çeşitli konularda konulmuş prosedürlerin gözden geçirilmesi,
basitleştirilmesi (de-regulation), birleştirilmesi, yenilerinin konulması, prosedürlere
taraf olanların eğitilmeleri de bu alan içinde yeralmaktadır.
3. Hizmetiçi Eğitim!

Başta üst yönetim olmak ve hemen arkasından müteakip yönetim kademeleri
gelmek üzere tüm kamu görevlilerinin, görevlerin gereklerine ve kendilerinin ek
eğitim ihtiyaçlarına göre hizmet sırasında eğitilmeleri, başlıbaşına bir
fonksiyondur. Ayrıca; eğitim konularının çeşitliliği, eğitilecek kişi sayısının
çokluğu ve başlangıç eğitim kalitesinin düşük olması ve nihayet bu çokluk ve
yaygınlıktaki eğitimin ancak yeni öğrenim teknolojileri yoluyla yapılabilir olması
nedenleriyle, bu fonksiyon alanı en kritik alanlardan birisidir.

4. Teknik Destek !

Tüm hizmet alanlarının değişik ölçülerde de olsa ihtiyacı olan:

* bilgisayar desteği (elektronik mailing, ofis otomasyonu, veri-temelleri
teşkili vb),

* bilgi toplama ve yayma,
* çeşitli konularda istatistik sistemler oluşturulması,
* arşiv ve kütüphanelerde teknik destek,

ve benzer teknoloji ağırlıklı "destek fonksiyonları"nın verilmesi işleridir.

5. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarla İlişkilerin Düzenlenmesi !

Kamu organlarının fonksiyonlarını daha esnek yapabilmeleri, devlet tarafından
yapılması gerekli işler için pilot uygulamalarla örnekler verilmesi, gönüllü
imkanların yönlendirilmesi amaçlarıyla faaliyette bulunması gerekir iken; devletin
yapamadığı görevlerin ancak bir kısmını bizzat üstlenerek kaynak israfına yol  açan
vakıf, dernek vb kuruluşlarla ilişkilerin yeniden düzenlenmesi fonksiyonudur.

6. Sistem Kurma İşleri !

Kamu fonksiyonlarının tam ve doğru yapılabilmesi, çok sayıda sistemin, hükümet
politikaları, dünya konjonktürü ve Sistem Tasarımı ilkeleri uyarınca gözden
geçirilmesi ve/ya yeniden kurulmasına bağlıdır. 

7. Finansal Yönetim !

Sınırlı mali kaynaklarla sınırsız denilebilecek ihtiyaçların karşılanabilmesi:

* Yurtiçi ve uluslararası kaynakların tesbitini ve kullanımlarının mümkün
kılınmasını,

* Mevcut finansman imkanlarının iyi kullanılabilmesi için etkin bir
finansal yönetimin sağlanmasını ve bunun için de uygun finansal
yönetim tekniklerinin kullanılmasını

gerektirmektedir.
8. Araştırma !

Çeşitli konularda; üniversite ve diğer araştırma kurumlarından yararlanarak, kamu
hizmetlerinin aksadığı noktaların, bunların sebeplerinin, çözüm modellerinin
üzerinde araştırmalar ve geliştirme çalışmaları yapımıdır.

9. Halkla İlişkiler !

Kamu organlarının çeşitli faaliyetleri konusunda kamuoyunun sistemli şekilde
bilgilendirmesi fonksiyonudur. Bu yolla bir yandan, bir çeşit eğitim yapılırken;
diğer taraftan da ilgili kamu kuruluşlarının kamuoyu karşısındaki saygınlığı,
dolayısıyla da devletin saygınlığı geliştirilmiş olur.

Böylece çizilen resim, bir-iki soruyu akla getirmektedir:

* Bu işlevler niçin yapıl(a)mamaktadır ?
* Kamu yönetim mekanizması, bu işlevler yerine neler yapmaktadır?

Niçin yapılamamaktadır ? sorusuna; dipnotlarında referans olarak verilen bir kısım
makalelerde cevap aranmıştır. Sistem kurma konusundaki tesbitlerin irdelendiği iki
makale, (1) nolu dipnotunda belirtilmiştir. Politika tesbitleri ve hizmetiçi eğitim
konularındaki durum ise (2) nolu dipnotunda belirtilen iki incelemede
irdelenmiştir. Diğer fonksiyonlar için "niçin" sorusuna cevap arandığında bazı
ortak nedenlere rastlanmaktadır. Bunlar:

* Dün öyle olduğu için! (safahata bağımlılık ilkesi)

* Eğitim  kurumları, bu yolda eğitim vermediği için,

* Üst yöneticiler, bu fonksiyonların önemini yeterince
değerlendiremedikleri için,

* "Alışılmış"ın dışına çıkıldığında mevcut sistemin direnişinin yaratacağı
sevimsizlik göze alınamadığı için,

* Politika'nın, doğrular ile memnuniyet yaratan eylemler arasında bir tercih
olarak algılanmış olması,

* Kökeninin araştırılması gereken bir sorun: "Bunlar Teknik İşlerdir"
sendromu! Kamu yönetimi işlerinin içine "teknik" olarak adlandırılan
metodların girmesine karşı oluşmuş ilginç bir direnç (ki bunun
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liselerimizdeki  fen-edebiyat ayrımı ile ilgili olduğu muhakkaktır)

olarak gözükmektedir.
İkinci soruya, yani; "bu kadar hayati fonksiyonlar yapılamıyorsa, onların yerine
neler yapılıyor ?" sorusuna gelince !

Kamu yöneticilerinin, bu temel işlevlerin yapılmayışı ile kazandıkları zamanların
nasıl kullanıldığını en iyi açıklayan, Murphy kurallarından birisidir:

"İşler, yapımı için mevcut bulunan zamanı dolduracak şekilde genişler!"

Sonuç olarak ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır: Devletin; milletin refah ve
mutluluğu için kamu yönetimi eliyle yapacağı işleri yapabilmesi için gereken temel
fonksiyonlarının bazı önemlileri yerine gelmemektedir.

Onlar yerine, mevcut bulunan zamanı dolduracak şekilde faaliyetler üretilmektedir.
Yanlış olarak bir yönetim biçiminin adı olan "bürokrasi" deyimi ile şikayet edilen
bu olgu, "kırtasiyecilik" tir..!

******

(1) Sistem kurma konusunda daha geniş açıklamalar için bkz:
*  "Gelişmenin Anahtarı: Sistem Kurmak ! ", M.Tınaz Titiz, Haziran, 

1989, yayımlanmamış makale 
*  "Verimlilik, Bir Sistemin Aynadaki Yansımasıdır", MPM   ANAHTAR,   

Haziran, 1989     
(2)    * "Kamu Yönetiminde Etkin Bir Araç: Politika Dokümanı", M.Tınaz Titiz,  

Temmuz, 1989, yayımlanmamış makale
* "Eğitim Niçin Bir Kaynak Olarak Kullanılmıyor ?", M.Tınaz Titiz, İVES   

MONİTOR, Temmuz, 1989, Ankara 
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BAŞLARKEN !

Çağdaş Monitör'ün bu köşesinde zaman zaman siz değerli okurlarımızla birlikte
olacağım. Kimi zaman güncel sektör olaylarını değerlendirirken, bazen de sektörün
alt-yapısı sayılabilecek temel konularda siz okurlarımız arasında varolan duyarlığı
geliştirmeye çalışacağım. İnanıyorum ki, bu alt-yapısal denilebilecek konular
yeterince kökleşmezse, teknolojik hayatımıza ne ölçüde girerse girsin iğreti
kalacaktır.

Bugün, işte bu ikinci grupta yeralan bir konuya değinmek istiyorum. Özeti şudur:
Sistematik toplanmayan bilgi yok demektir. Olmayan bilgiyi işlemek ise çok
güçtür ve de beyhudedir.

Bilgisayarın II Dünya Savaşı ile birlikte gündeme geldiği, ENIAC'ın da bu akımı
ilk sembolize eden araç olduğu ansiklopedik bir bilgidir. Ancak bilgisayar, o denli
doğmaya hazır (hatta mecbur) bir aygıt olarak gündeme gelmiştir ki, hemen hiçbir
icat da bu denli bir "hazır şartlar ortamı" oluşmamıştır.

Bu ortamı bu ölçüde hazırlayan faktör, Avrupa ve özellikle ABD'deki sistematik
bilgi kaydetme kültürü olmuştur. 30'lu yılların filmlerini seyrederken sık sık, üst
düzey yöneticiler dahil hemen herkesin elinde, bir kayıt formunun tuturulduğu bir
tablayı hepiniz hatırlayacaksınız.

1. Endüstri devrimi ile beraber gelişen birçok yeni kavram arasında birisi giderek
başka gelişmeleri ve sonuçta da bilgisayarları doğurmuştur. Bu kavram, "bilgiyi
sistemli şekilde kaydet, tasnif et ve yorumla" kavramıdır.

Gerçekten de herhangi olaylar dizisini belirli bir süre kaydettiğinde, pek de özel
çaba harcamadan, ilginç sonuçlar çıkarabildiğinizi defalarca gözlemlemişsinizdir.
Bu basit görünüşlü kavram, istatiksel karar verme tekniklerinin, kodlama
sistemlerinin, form tasarımının hatta endüstri terbiyesi denilebilecek bir kültürün
oluşmasını sağlamış sihirli bir kavramdır. 

Yabancı TV'ler yoluyla basketbol seyretmeye meraklı okurlarımız, sık sık ekranın
bir köşesinde o an görüntüde olan oyuncunun geçmiş performansına ait bilgileri
görmektedirler. Bugün bu, bilgisayarlar aracılığıyla görüntülenmektedir. Ama
ardındaki ilginç gerçek, basketbol gibi hızlı tempolu bir oyunda dahi bilgilerin
sistemli şekilde kaydedildiğidir. Bilgisayarın henüz bulunmadığı dönemlerde de
aynı bilgilerin bu defa abaklar, grafikler vb. "manual" yöntemlerle
değerlendirebildiği mutlaktır.

Milletimizin birçok alanda örnek kültürler geliştirdiği, bugünkü medeniyetin
gelişimine katkıda bulunduğumuz bir gerçektir. Bu, millet olarak fazla
taraflarımızdan birisidir.
Buna karşılık sistemli bilgi kaydetme ve onu çeşitli yollarla işleme alışkanlığımızın
olmadığı da bir diğer gerçektir. O da eksik taraflarımızdan birisidir.

Öyle eksiklikler olabilir ki, onu öylesine kabul etmek gelişmeye fazlaca olumsuz
etki yapmayabilir. Bilgi toplama ve kaydetme ise öyle değildir. Gelişme yolunda
yürüyen bir toplumun bilgiyi toplaması, değerlendirmesi ve kararlarında
kullanması, alternatifi bulunmayan bir gereksinimdir.

Bilgisayarların yaşamımıza belli bir ölçüde girmesine rağmen bugün belirli bir
düzeyden yukarı çıkmakta zorlandığımızı görüyoruz. Bunun bir ölçüde sebebi,
kuruluşlarımızın mali güçlükleri ve böylece bilgisayar piyasanının buna bağlı
darlığı olabilir. Ama temeldeki güçlük, bu teçhizatın ve güçlü yazılımların
tasarlandıkları faydayı sağlayabilmeleri için elde bulunması gerekli bilgilerin, daha
da ciddisi "bilgi toplama kültürü"nün henüz yeterince oluşmamış olmasıdır.

Bu problem çözülmez değildir. Ancak öncelikle bilgisayar sektörümüzü oluşturan
tüm kuruluşların bu teşhiste birleşmeleri gerekir. Bilahare bir eylem planı ile
eksiklerimizi giderebiliriz.

İşte bu sebeple bilgisayar sektörü yerine daha temel bir kavram olan bilgi sektörü
üzerinde durmak gerekmektedir.

*******
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Giriş

Bir mal veya hizmetin fiyatına herhangibir nedenle zam yapılması halinde, onun
girdi olduğu başka mal ve hizmetlerin fiyatlarında da bazı otomatik artışlar olması
doğaldır. Örneğin, petrole zam yapıldığında taşımacılık fiyatları artmakta, o ise he-
men hemen tüm mal ve hizmetlerin bir girdisi olduğundan, onların da fiyatlarını
yükseltmektedir. 

Bu olgu hemen herkes tarafından bilinir. Bu makaleye konu olan fiyat artışları ise
bu noktadan itibaren başlamaktadır.

Bir mal veya hizmet ürününün fiyatına yapılan zam sonunda, o mal veya hizmetin
girdi olduğu bütün mal ve hizmetlerin fiyatları artmakta; artan bu fiyatlar bu defa
başlangıçta zamlanan ürünün fiyatını tekrar artırmakta ve böylece bir “Çığ Etkisi”
(avalanche effect)  oluşmaktadır. İşte genellikle dikkatten kaçan ya da 'ihmal edi-
lebilir' olarak varsayılan olgu budur. Ancak gerçek, bu varsayımı
doğrulamamaktadır. Bu makalede bu etkinin boyutları incelenmektedir. 

Kullanılan hesaplama algoritması

Bir I/O tablosunda bulunan çeşitli mal ve hizmet ürünlerine yapılabilecek zamların
ardışık etkileri, bir bilgisayar yazılımı yoluyla incelenmiştir.  Kullanılan algoritma,
I/O tablosunun bir satırının zamlanması halinde  bütün ürünlerde meydana gelebile-
cek fiyat değişimlerinin bir vektörde üstüste tutulması, ve bu vektörde her bir ürün
için biriken zamlar belirli bir yakınsama değerine inene kadar zamların ürün maliy-
etlerine dağıtılmasından ibarettir.

Model üzerinde yapılan deneyler

(M) adet mal ve hizmet ürünü arasındaki Girdi / Çıktı (Input / Output - I/O)
ilişkilerini gösteren bir tablo (I/O tablosu) esas alınarak yapılan iteratif bir
çözümleme, Çığ Etkisi dikkate alınmadan hesaplanan fiyat artışlarına göre önemli
farkların olabileceğini göstermiştir.

Tablo I'deki örnekte, 10 adet ürünün I/O ilişkileri gösterilmiştir (Bkz. TABLO-I).
Tablonun her sütunundaki ürünün maliyeti içinde diğer 9 ürünün payları TL cinsin-
den gösterilmiştir**. Ayrıca tablonun son satırı, ürünlerin fiyatları için ayrılmıştır.

TABLO II'de ise, bu ürünlerden yalnız birincisine (petrol) % 10 zam yapılması ha-
linde, “Çığ Etkisi” dikkate alınmadan oluşan yeni artmış maliyetler gösterilmiştir
(Bkz. TABLO-II). Gösterim kolaylığı açısından, petrole yapılan % 10 zam farkı
tablonun (1,1) hücresine konulmuştur (TL 350.-) .

Aşağıda, Çığ Etkisi (ÇE) dikkate alınmadan, ardışık yansımalarla oluşan fiyat
artışları (%) cinsinden gösterilmiştir.

ÇIĞ ETKİSİ DİKKATE ALINMADAN OLUŞAN ZAMLAR (%)

petrol elektrik işçilik taşıma dem.çelik kira gazete  su   arazi ekmek
 10.0     4.6       0.12     5.0     2.0          0.67  0.33    1.0   0   1.25

10 üründe meydana gelen  bu değişik fiyat artışlarından bir 'ortalama' türetebilmek
için aşağıdaki“sepet” tanımlanmıştır.
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FİYATLAR GENEL DÜZEYİNİ TEMSİL EDEN 'SEPET'

petrol elektrik işçilik taşıma dem.çel.    kira gazete su  arazi ekmek
 100     100        1          1        1            1      30     50  0   60

 
 Bu 'sepet' kullanılarak hesaplanan ortalama fiyat artışı % 5.0 olmuştur.

Diğer yandan, ÇE dikkate alınarak petrole yapılan % 10'luk zam diğer ürünlere ve
dönerek tekrar petrole (ve tekrar diğer ürünlere......) yansıtılmış ve 
aşağıdaki  zamlar oluşmuştur.

ÇE DİKKATE ALINARAK OLUŞAN ZAMLAR (%)

petrol elektrik işçilik taşıma dem.çel.   kira gazete  su      arazi ekmek
 20.2    13.9      9.0     14.5     11.8     4.3   10.7  10.5 4.3    11.7

Aynı 'sepet' kullanılarak bu defa hesaplanan ortalama fiyat artışı ise % 15 olmuştur.
Böylece ÇE, fiyat artışlarını yaklaşık 3 kat artırmış olmaktadır. Buna Çığ Etkisi
Çarpanı denilebilir.

Kolayca tahmin edilebileceği gibi bu çarpanın büyüklüğü, bazı faktörlere bağlı ola-
rak değişecektir. Yani;

(a) I/O tablosunun büyüklüğüne,
(b) Çok sayıda ürüne girdi olan ürünlerin sayısına,
(c) Karşılıklı olarak birbirine yüksek bağımlılık gösteren ürünlerin sayısına

bağlı olarak ÇE Çarpanı büyüyecektir.

Nitekim, Tablo I'de verilen I/O tablosu üzerinde yapılan bir seri deney, yukarıda
belirtilen 3 faktörün de etkisini göstermektedir.
I/O tablosunun 2, 3, ........., 10 elemanı alınarak yapılan deneylerde, daima ilk ürüne
(petrol) % 10 zam yapılmıştır. Alınan sonuçlar aşağıdadır.

I/O TABLOSUNUN BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÇE ÇARPANI'NA ETKİSİ
(HÜCRE SAYISI)

2X2 3X3 4X4 5X5 6X6   7X7 8X8 9X9 10X10
1.14 1.16 1.35 1.41 1.53 1.64 2.05 3.14 17.79

Görüldüğü gibi tablo büyüdükçe ÇE Çarpanı'da büyümektedir.

I/O tablosu değiştirilerek, çok sayıda ürüne girdi olan bir ürünün bulunup bulunma-
masına göre 2 ayrı deney yapılmıştır. Bu tür bir ürünün bulunması ve bulunmaması
hallerinde ÇE Çarpanları sırasıyla 2.98 ve 1.0 olmuştur.

Modelin varsayımları ile gerçek koşullar arasındaki farklılıklar

Bu makaleye temel oluşturan model ile pratik arasında bazı farklılıklar vardır. Bu
farklılıklar, pratikteki durumu -genellikle- daha da kötüleştirici (yani ÇE Çarpanı'nı
daha da artırıcı) yöndedir. 
Bu farklılıklar şunlardır:

(a) Sistemin, “tam rekabet” altında işlediği varsayılmaktadır. Pratikte ise “ek-
sik rekabet” koşulları geçerlidir. Fiyatların, herhangi bir yavaşlatıcı etki ile
karşılaşmadan yeni bir denge durumuna doğru “çığ” biçiminde artmasını
önleyebilecek bir faktör “rekabet” iken, eksik rekabet koşulları bu avantajı azalt-
maktadır.

(b) Her ürünün fiyatı ile maliyeti arasındaki oranın (kar oranı), ardışık zamlar
sırasında sabit tutulacağı varsayılmıştır. Yani bir ürünün bir girdisine bir miktar
zam geldiğinde, o ürünün yeni fiyatının ancak eski kar oranını sabit tutacak kadar
olabileceği kabul edilmektedir. Pratikteki durum ise 2 açıdan farklıdır:

(1) “Nasıl olsa her zaman zam yapılamaz, yapmışken biraz daha fazla zam ya-
payım”  düşüncesi genel geçer bir eğilimdir. Böylece zamlar, bu modeldeki kabul-
den daha büyük olabilir.
(2) Ama diğer yandan, yüksek fiyatlarda kar oranını düşürme yönünde bir
düşünce de doğabilir. Ancak buradaki 'yüksek fiyat'  fiyatlar yelpazesinde yer alan
ucuz ürünlerin aksi olan pahalı ürünler olmayıp, ucuz ya da pahalı fiyatı yükselen
ürünlerdir.  Bu düşüncelerden hangisinin geçerli olacağını kestirebilmek güçtür.

(c) Yuvarlatma (round-off) etkisi: Bir ürüne yapılması gereken zamın daima
bir üst değere yuvarlatılması eğilimi vardır. Bu, ÇE Çarpanı'nı bir ölçüde artırır.

(d) Modelde ardışık zamlar simültane olarak meydana gelmektedir. Pratikte ise
çığ olgusu belirli bir zamana yayılarak gerçekleşmektedir. Ancak bu süre çok uzun
olamaz. Çünkü her mal ve hizmet üreticisi, ürününün karlılık oranını korumak için
vakit kaybetmek istemez. Hatta bir bölümü, ürününün girdilerinde henüz bir artış
olmadan da zam yapabilir.
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Modelden nasıl yararlanılabilir?

Ekonomik  hayatın yönetimine ilişkin kararları verenlerin, bu hayatın ana objesi
durumunda olan I/O tablosunun çeşitli değişimlere duyarlığı konusunda ayrıntılı
bilgi verebilecek bir “simülatör”e ihtiyaçları vardır.

“Hangi mal ve hizmet ürünü, fiyat artışlarına karşı ne kadar duyarlıdır?” sorusunun
doğru cevapları bilinemediği sürece, hiç umulmayan nedenlerden dolayı bir  “çığ”
olgusu harekete geçebilir. Bu nedenle model, böyle bir genel işlev için kul-
lanılabilir.

Diğer yandan, ekonomik sistemi oluşturan gerçek I/O sisteminde bazı ürünlerin
diğerlerinden “daha etkileyici”  ve/ya “daha duyarlı” olmaları doğaldır. Çok sayıda
ürüne girdi olan bir ürün “daha etkileyici” iken;  çok sayıda ürünü girdi olarak kul-
lanan bir ürün de “daha duyarlı” olacaktır. Bu iki gruba birlikte “Kritik Ürünler”
denilebilir. 

“Kritik Ürünler”in bir bölümü bilinmektedir. Örneğin petrol, elektrik, işçi ücretleri
gibi ürünler böyledir. Ancak, I/O tablosu üzerinde ayrıntılı analizler yapılmadan
bütün kritik ürünleri tam olarak bilmek mümkün değildir.
Kritik Ürünlerin maliyetine giren ve dikkat çekmeyen bazı girdilerin (vergi, resim,
harç gibi) küçük miktarlarda dahi artırılmasının olası sonuçlarını, I/O tablosu
üzerinde gerekli deneyleri yapmadan bilmek mümkün değildir.

Modelin verdiği sonuçlardan en ilginci ise negatif zam (fiyat indirimi) olgusudur.
Zamların yol açtığı “çığ” etkisi, benzer biçimde fiyat indirimi halinde de
doğmaktadır. Aşağıda çeşitli ürünlere yapılan +%10  ve -%10  zamların yol açtığı
ÇE Çarpanları verilmiştir.

HER ÜRÜNE AYRI AYRI ±%10 ZAM YAPILMASI HALİNDE
FİYATLAR GENEL DÜZEYİNDEKİ % DEĞİŞMELER

Ürün # Ürün adı +%10 zam -%10 zam
    1      Petrol          15.0         18.00
    2      Elektrik         9.7        -11.00
    3      İşçi ücreti    16.5        -21.80
    4     Taşıma           8.1         -9.30
    5     Demir-çelik   1.1          -1.15
    6     Kira             13.3       -17.10
    7     Gazete         12.0          -1.25
    8     Su                 6.1           -6.30
    9     Arazi             ~0           ~0
  10     Ekmek          6.8           -7.50

Bazı kritik ürünlerde fiyat indirimi yapılabildiği takdirde fiyatlar genel düzeyinde
kendisinden daha büyük bir azalmaya neden olması olgusu, enflasyonla mücadele
politikasında son derece etkin bir araç olarak kullanılabilir.

Yakınsaklık ölçütünün (EPS) etkileri

Deneyler sırasındaki ardışık iterasyonlarda oluşan yansımış zamların ürün maliyet-
lerine dağıtımında her zaman yakınsama garanti edilemez. Yakınsamanın olup ol-
maması, I/O tablosunun yapısına, yapılan zamın miktarına ve nihayet yakınsaklık
ölçütüne (EPS) bağlıdır.

Teorik olarak, birbiri arasında bir denge halinde bulunan bir I/O tablosunun bu den-
gesi bozulduğunda (bir zam yapıldığında), hangi fiyatlarda tekrar dengenin
oluşacağı yukarıdaki bu faktörlere bağlıdır. Oluşan Çığ Etkisi, sönümlü (giderek
azalan) tipte ise belirli bir iterasyon sonunda denge oluşmaktadır. Bazı hallerde ise
çığ, giderek büyüyen (gerçek çığa benzer şekilde) bir hal almaktadır.

Deneylerde, 0.5TL'lık bir yakınsaklık ölçütünün (EPS=0.5) iyi sonuçlar verdiği
gözlenmiştir.
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SORUNLAR  VE  KAYNAK  SORUNLAR 

Yaşam için yapılmış tanımlar biraraya getirilse herhalde birçok cildi doldurabilir.
Bu ciltler içinde benzerleri olduğuna emin olmama rağmen bir tane de ben eklemek
istiyorum: Yaşam sürekli sorun çözme sürecidir !

Ekonomide, yönetimde, teknolojide basit ya da karmaşık sürekli olarak sorun
çözmeye çalışmıyor muyuz ? Aslında bu sorunların da önemli bir bölümünü yine
kendimiz üretiyoruz. Ancak, herkes daha çok başkalarının ürettiklerini çözmeye
çalışıyor, başkaları da bizim ürettiklerimizi!

Hayatımızın hemen hemen bütününü kapsayan, maddi-manevi tüm enerjimizi
emen, kişisel çatışmalardan toplu çatışmalara ve hatta savaşlara yol açan bu
sorunlar dünyası için bilim, birçok başa çıkma tekniği geliştirmiştir.

Ama acaba nelerin sorun olduğu konusu yeterince incelenmiş midir ? Bu soru ilk
bakışta çok anlamlı görünmeyebilir. Bir durum birisini rahatsız ediyorsa o durum
bir sorundur denilemez mi ?

Bu hafta, bu konuyu biraz deşmek ve nelerin sorun sayılması gerektiği konusunda
bir yaklaşım tanımlamak istiyorum. Bu ifadeden bile, sorun olan ve olmayan
durumların varlığı gibi bir sav ortaya çıkıyor.

Bir duruma "bu sorun değildir" demekle sorun yokolmadığına göre sorunları ikiye
ayırdığımı belirterek bu yaklaşımı açıklamaya çalışacağım. Yani:

(1) Sorunlar 
(2) Yansımış sorunlar

Bir sorun, bir veya daha fazla durumdan yansıyarak şekil değiştirebilmektedir. Bir
örnekle ifade etmek gerekirse, "bir aşçının sağlık durumunun uygunsuzluğu" bir
sorundur. Bu sorun, bir lokantada (durum) yansımaya uğrayarak, "mideleri bozulan
müşteriler" gibi yepyeni bir soruna dönüşebilir. Hatta bu yeni sorun mesela
turizmde (durum) bir daha yansımaya uğrar ve "turist yollayan ülke sağlık
otoritelerinin Türkiye aleyhine kampanyaları"na yol açabilir. Bu ise baştakinden
çok daha farklı görünümdeki bir sorundur. Bu süreç devam ederek yeni yeni
sorunlar ortaya çıkacaktır.

Şimdi işi biraz daha gerçeğe yaklaştırmak için şunları da ekleyelim:

(1) Sorunların yansıdığı (durum)lar bizatihi birer sorun olabilir.

(2) Bir sorun, aynı anda birden fazla durumdan yansıyıp birden fazla yeni
sorun yaratabilir.

(3) ve nihayet bir sorunun yansımalarla uzayıp gitmesi, uzunca bir zaman

süresine yayılır. 

Bunlardan en ilginci (1)'dir. Bir sorun, bir diğer sorun ile birleşip, ortaya her ikisine
de benzemeyen yeni bir sorun çıkabilir. Böylece uzunca bir süre geçince, ortaya
öyle bir sorunlar yumağı çıkabilir ki, ilk bakışta kimse bütün bu yumağın iki basit
sorundan kaynaklandığını kestiremeyebilir.

İşte bu nedenle yukarıda sorunlar ikiye ayrılıp bir grubuna "yansımış sorunlar" adı
verilmiştir. Ancak pratikte karşılaşılan sorunların büyük bölümü yansımış sorun
olduğu için onların adlarına dokunulmayıp diğerlerine bir başka ad konulmuştur:
Kaynak Sorun, yani yansımış sorunlar yaratan kaynak! O halde öyle objektif bir
kriter ortaya konulmalıdır ki, sorun olduğu iddia edilen bir meselenin, bir kaynak
sorun mu yoksa, o kaynak sorunun bir ya da daha fazla yansımadan sonra aldığı
şekil mi olduğu anlaşılabilsin!

Eğer bu kriter bulunamazsa, yani sorunlar ile kaynak sorunları birbirinden
ayırabilecek bir araç geliştirilemezse sorunlar çözülemeyecektir. O halde şu, bir
ikinci altın kural olarak benimsenmelidir. Ancak kaynak sorunlar çözülebilirler!

Örneğin "Lokantaların bazılarının sağlık kurallarına uygun olmayışı" bir sorundur
ve turizm açısından önemli sonuçları olan bir sorundur. Ancak, bir "kaynak sorun"
değildir. Sağlıklı bir lokantanın girdilerinden ilk akla gelenler şunlardır:

* Mesleği konusunda eğitilmiş personel 
* Bu personele hijyen konusunda verilecek eğitim 
* Sağlıklı mutfak için gerekli teçhizat (soğutucu, dondurucu vb.) 
* Temizlik teçhizatı ve malzemesi 
* Sağlık denetimi sistemi 
* Hijyen masraflarından kendi payına düşeni ödemeye razı bir müşteri profili 
* Nihayet karının bir kısmından hijyen lehine feragat edebilecek bir lokanta 

işleticisi

Bu faktörlerden birisinin dahi eksik olması, o tesisteki sağlık şartlarını eksik hale
getirecektir.
Sorun, "lokantaların sağlıksızlığı" şeklinde tariflendiğinde, onu oluşturan bu
faktörler yerine, bu faktörlerin biraraya gelmesinden oluşan ama elle tutulur bir
sorun olmayan sağlıksız lokanta sorunu ile boş yere uğraşıp durulacaktır.
"Personelin Meslek Eğitimi" tek başına bir somut iştir. Hijyen eğitimide böyledir.
"Sağlık Teçhizatı", "Denetim Sistemi" ve diğer girdilerin hepsi somuttur. Ama
bunların biraraya getirdikleri, "Sağlıklı (ya da sağlıksız) lokanta" sorunu soyuttur.
Bir benzetme ile pirinç, yağ, su, sıcaklık, tuz ve ahçılık hüneri gibi somut
girdilerden oluşan pilavın "lezzet"i (ya da lezzetsizliği) soyuttur, dolayısıyla bir
sorun olarak dile getirilebilir ama bu şekliyle çözülemez. Ahçı, (yani problemi
çözmek zorunda olan kişi) lezzetsizlik şeklinde ifade edilen sorunun bir kaynak
sorun olmadığını, bilir ve girdilerden hangi(ler)nin sorunlu olduğunu teşhise çalışır.
Kaynak sorun olmayan sorunlara karşı, sokaktaki insan daima kestirme ya da cince
çözümler önerebilir. Bunu, görevi sorun teşhisi ve çözümü olmayan insanların
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olağan bir davranışı olarak değerlendirmek gerekir. Ancak kamu yöneticilerinin
durumları farklıdır. Onların biricik görevleri sorunları doğru şekilde teşhis etmek
ve sonra da çözmektir. Yanlış teşhise yetkileri yoktur. Hele bu yanlışlık, peşin
hükümlülük, bildiklerini yeter zannetmek, öğrenmeye direnmek gibi kimsenin
yetkili olmadığı olumsuz nitelikler sebebiyleyse!
O halde sorunların "kaynak sorun" olup olmadıklarını anlamak için bir kriter
ihtiyacı açıktır. Bu kriter şudur:
Bir sorunun girdilerinin herbiri birer sorun değilse, o bir kaynak sorundur. Böyle
değil de; her girdinin yerine getirilmesi başka sorunların çözümüne bağlı ise, o bir
kaynak sorun değildir. 
Bilgisayar sektörünün ya da daha genel olarak bilgi sektörünün sorunları içinde
kaynak sorunları teşhis etmek zorundayız.

******

33332222

"Sorun  nasıl  çözülmez ?"



SORUN  NASIL  ÇÖZÜLMEZ ?

Bilim dallarının hemen hepsine bir bakıma sorun çözme sanatı olarak bakılabilir.
Herbiri, kendi dalında doğanın daha iyi anlaşılması, insanoğlunun daha mutlu ve
müreffeh yaşaması için çözülmesi gereken sorunları irdeler, metodlar geliştirirler.
Ama hiçbiri sorunların nasıl çözülemeyeceği konusunu işlememiştir. Bu hafta bu
işlenmemiş konuda bir algoritma vermek istiyorum. Okurlarımızın çoğu "biz bunu
zaten biliyorduk" diyebilirler. Ama bunu sistematik hale getirmediklerini kabul
etmeleri gerekir. İşte size, hemen her konuya uygulayabilecekleri bir metod !

1. Bir sorunu çözmemenin ilk ve kaçınılmaz şartı sorunu anlamamak, o yönde  kafa
yormamak, aklına ilk gelen ve gözüne ilk çarpanı sorun zannetmek ve bu yönde
ısrar etmektir.

2. Söz konusu sorunun Dünyanın her yerinde var olduğu ve hiçbir yerde
çözülmemiş olduğu iddia edilmelidir. (Nasıl olsa aksi çabucak ispat edilemez, eden
olursa da azınlıkta kalır)

3. Bu sorun alanında yasaların, ait olduğumuz kuruma verdiği yetkiler sıralanmalı
ve böylece bir taraftan ne kadar önemli bir adam (veya hanım) olduğumuz ima
edilirken diğer yandan da "bu sorun sizi alakadar etmez!" mesajı verilmelidir.

4. Başka ülkelerden katiyen örnek alınmamalı; buna kalkışan olursa "bizim
şartlarımız başkadır" şablonu kullanılmalıdır.

5. Problemin çözümü için çok paraya ihtiyaç olduğu sistemli biçimde iddia
edilmeli, bunun aksine düşünce sahipleri hayalcilikle suçlanmalıdır.

6. Problem, Türkiye'nin demokratikleşmesi süreci ile birleştirilmeli, böylece o ana
kadar biraz karışmış olan akıllar biraz daha içinden çıkılmaz bir sorunla karşı
karşıya bırakılmalıdır.

7. Problemi gerçekten çözmek isteyenler dikkatle izlenmeli, her türlü çaba
harcanarak bu gayretler boşa çıkarılmalıdır. (Aksi halde ne kadar beceriksiz
olduğumuz ortaya çıkabilir!) 

8. Problemin çözümü için yeni bir kurum kurulması gerektiği söylenmelidir.
Böylece epey zaman kazanılmış olur.

9. Problemi ilgilendiren konularda katiyen %'li rakam verilmemelidir. mesela, "25
adet bilgisayarla gereken atılım başlatılmıştır!" gibi bir sav, aslında ihtiyaç olanın
1/100.000'ini ifade etmek mecburiyetinden bizi koruyacaktır.

10. Bu problem konusunda gereken yazının bir yere yazıldığı, o yerin de başka
yere yazdığı söylenmeli ve böylece mağdur durumda olanın aslnda başkası değil
biz olduğumuz imajı yaratılmalıdır.

11. Bilimden bucak bucak kaçılmalıdır. Ancak bu kolay değildir. Aslında yalnız bu
konu için ayrı bir algoritma geliştirilebilir. Geçici bir önlem olarak, bilimle ilgisi
olmayan bir bilim adamı bulunmalı, "uzun vadeli plan yapıyoruz" filan gibi ne
olduğu belli olmayan laflar ettirilmelidir.

12. Aslında bu sorunun pek önemli olmadığı, esas meselenin tarım ilacı ithali
olduğu vs. gibi birşey olduğu iddia edilerek "sorun küçültülüp saptırılmalı"dır.

13. Eğer (12.) tebdir tutarsa ikinci aşamada böyle bir sorunun olmadığı söylenmeli;
bunda da başarılı olunursa bu konuda Dünyanın; en ileri ülkelerinden birisi
olduğumuz söylenmelidir (uzaktan söylenmesi tasviye olunur)

14. (12) ve (13)'te başarılı olunamazsa geçmiş yıllarda durumun çok daha kötü
olduğu söylenmeli (rakam verilmeksizin) böylece durumdan şikayet edenlere üstü
kapalı da olsa bozguncu demeye getirilmelidir.

15. Nihayet, üstünüze düşen görevlerin size değil başkalarına ait olduğu
savunulmalı, böylece suçlu iken güçlü hale gelinmelidir. 

Yukarıda 15 adım halinde verilen metod genellikle iyi sonuçlar vermektedir.
Ancak yine de önlem olarak bazı "yedek tedbirler" el altında bulundurulmalıdır.
Sık sık (ama derme çatma) sempozyumlar düzenlemek, genelge yayımlamak ve bu
gibi önlemler bu cümleden mütalaa edilebilir.

******
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BİLİM  VE TEKNOLOJİDE  HEDEF !

Medeniyet tarihi bir bakıma Bilim-Teknoloji (B-T) tarihidir. Bugün Dünyamıza
yön veren ülkeler, bu güçlerini B-T'den almış ve halen de almaktadırlar. Bunun
dışında kalan ülkeler ise, B-T ürünlerine erişmede, kullanmada ve onları
geliştirmedeki beceri düzeylerine göre sıralanmışlar, ama B-T ürünlerini üreten
ülkelerin çok gerisinde sıralanmışlardır.

B-T'deki gelişmişliği sayısal olarak ifade edebilen ölçülere göre Türkiye'nin yeri
sıralamada çok gerilerdedir. Aslında, bu kriterlere de bakılmaksızın, B-T'yi ne
ölçüde hayatımızın bir parçası yapabildiğimize bakarak da bu değerli araçtan ne
kadar az yararlanabildiğimizi görebiliyoruz. Bunun sebepleri, bilgiye
kapanışımızın ilk belirgin işaretlerinden olan matbaanın reddine kadar gitmektedir.

Geçmişin eleştirisini, Türkiye'nin B-T tarihini yazacak olanlara bırakarak, kısıtlı
kaynaklarımızla B-T denilen araçtan nasıl faydalanabileceğimize bakmalıyız.
Yıllardır ülkemizde hakim olan görüş, B-T'ye daha çok kaynak ayırarak, araştırma
yapan kişi ve kuruluşların desteklenmesi, araştırma konularının ise, bu kişi ve
kuruluşların tercihlerine göre serbestçe şekillenmesidir.

Bir görüşe göre B-T'de bu denli geri oluşumuzun nedeni de bu alana yeterli
kaynakların Devletçe ayrılmamış olmasıdır. İleri ülkelerde GSMH'inın % 2-3'ü
civarında olan B-T harcamaları Türkiye'de ancak % 0.25 dolaylarındadır.

Bu sav doğru değildir. Çünkü az pay ayrılması geri kalışımızın sebebi değil, bu
konudaki temel görüşün yanlışlığının sonuçlarından yalnızca birisidir. Bu alana
ayrılan kaynaklarımız, B-T'nin toplum hayatımızdaki sorun alanlarından
hiçbirisinde kayda değer bir değişme sağlayamamıştır.

İnsanlarımız konutlarını B-T'nin bir katkısı olmadan bilinçsizce inşa etmekte ya da
ettirmekteler; ev kadınları kısıtlı bütçeleriyle B-T'yi kullanmadan yetersiz-dengesiz
beslenme yapmaktalar, yollarda araçlar B-T'nin katkısı olmadan insanları
öldürmekteler ve hemen bütün olanlarda bilgi vakumuna hücum eden, bilgisizlikle
sorunlar birbirini doğurmaktadır.

Bütün bunlara karşı konulan tek teşhis, bu alana az kaynak ayrıldığıdır. Bu konuda
doğru teşhislere sahip olmaksızın, ayrılacak ilave kaynaklardan medet
umulmamalıdır. Bir benzetme ile; çıkış borusu delik olan bir pompaya verilen ilave
enerjinin sonuçta pompayı besleyen motoru yakması gibi, ayrılan kaynaklar,
kurumların daha çok personel istihdamına, daha çok alet satın alıp ambalajında
tutmasına, daha çok seyahate, bilim kuruluşlarında çalışan araştırma dışı personelin
ücretlerinin, benzerlerinden daha farklılaşmasına; ama bütün bunlara karşılık
gecekondulara alternatif yapı sistemleri geliştirilmemesine, insanların yine kötü
beslenip zayıf ya da şişmanlıkla uğraşmalarına ve benzeri olumsuzluklara yol
açmaktadır.

Bunun bir kader olmadığını, B-T'ye daha çok kaynak ayrılması gerektiğine, ama
daha önce halen ayrılmakta olan kaynakların doğru bir model ile toplum ihtiyaçları
olan teknolojilerin ve o teknolojilerin gerektirdiği bilimsel bilgilerin üretimine
yönlendirilmesini gereğine işaret ederek, alternatif politikanın "mevcut bilgiye
erişmek" biçiminde ifade edilebileceğini belirterek sözümü tamamlamak istiyorum.

******
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ÖNCE  MEVCUT  BİLGİYE  ERİŞMEK !

Bilim-Teknoloji (B-T)'yi, toplum ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere bir araç olarak
kullanmadığımıza, bunun sebebini ise, "B-T'ye ayrılan kaynakların yetersizliği"
şeklinde konulan geleneksel teşhisin yanılgısında bulunduğuna ve nihayet, bir
alternatif politikanın bu yanılgı yerine konulması gerektiğine geçen hafta temas
etmiş ve "önce mevcut bilgiye erişmek" şeklinde ifade edilebilecek bu alternatif
politika üzerinde durmayı bu haftaya bırakmıştık. Doğa işleyişinin anlaşılması
bilimin, böylece edinilen bilgilerin insanların ihtiyaçlarına uygulanması da
teknolojinin uğraşını oluşturur. O halde B-T'nin nihai hedefi toplumun refah ve
mutluluğunu sağlamaktır.

Çeşitli toplumların refah ve mutluluk ihtiyaçları arasında birbirine benzer olanlar,
bu konularda daha önceleri çalışmalar yapıp gerekli bilgileri ve onlara dayalı
teknolojileri üretmiş olanlardan çeşitli yollarla alınır. Bunlar; öğrenmek,
satınalmak, çalmak gibi yollardır. Bu yolları kullanmaksızın bunların tekrar
üretilmeye çalışılması anlamlı birer faaliyet değildir. Ancak ülkemizde yapılan
araştırmalarda, bu tip tekrar denilebilecek faaliyetlere sıkça rastlanılmaktadır.

Bu yollar içinde en çok ve ucuz olarak kullanılabilecek yol "öğrenme" yani
"mevcut bilgilere erişme"dir. Kitaplar, peryodikler, bilgi ağları, patent
kütüphaneleri bu erişim için başlıca yollardır. Bunların yeterliğine gelecek
haftalarda ayrıca değinilecektir.

Bunların yanısıra bir de toplumların özgün ihtiyaçları bulunmaktadır. Japon
adalarında yaşayan insanların aşırı deprem sarsıntılarına dayanıklı konut ihtiyacı,
çok sıcak veya soğuk iklimlerde yaşayanların özel beslenme gereksinimleri, eğitim
alanında geri kalmış ülkelerin bilgi uçurumu kapatma ihtiyaçları, bu özgün
ihtiyaçlara birer örnektir.

Bir ülkenin B-T varlığı (bilim adamları, tesisleri, teçhizatı, yönetiminin bilimsel
düşünceye yatkınlığı vb) için öncelikli hedef, işte bu özgün ihtiyaçlardır. Bu
ihtiyaçların gerektirdiği bilgiler, başka ülkelerin ürettiği bilgilere erişme yoluyla
karşılanamayacaktır. Bu durumda yapılması gereken, bu ihtiyaçları ve bunların
gerektirdiği bilgileri bir öncelik sıralamasına tabi tutmak ve ondan sonra da bir
yandan araştırma yaparak bu bilgi ve teknolojileri üretmek, bir yandan da başka
milletlerin kendi özgün bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları araştırmaları
izleyerek, onlar arasında bizim bilgi ihtiyaçlarımıza uyanları tesbit etmektir.
Nitekim NASA'nın uzay araştırmaları sırasında elde ettiği birçok bilgiler, ABD ve
diğer ülkelerde sivil sektörde değişik teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için
kullanılmış ve hala da  kullanılmaktadır.
"Mevcut Bilgiye Erişim" bu şekilde yeni bir politika olarak benimsenince, sıra bu
politikayı hayata geçirecek araçların tasarımına ve/ya başka ülkelerden
öğrenilmesine gelir. Bu ise oldukça basit sayılabilecek bir süreçtir. 
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VERİMSİZ  KURULUŞLAR  KAPATILMALI  MI ?

24 Ocak 1980 kararlarından bir süre sonra bir yetkili, sanayicilerle yapılan bir
toplantıda kendisine sanayinin sorunları aktarıldığında: "Arkadaşlar, ölen ölür
kalan sağlar bizimdir !" demiş ve tesadüfen bulunduğum o toplantıda, sayın yetkili,
eğer hiç sağ kalmazsa ne olacak ? gibi bir soru sormuştum. O gün görmüştüm ki,
"hiç sağ kalmama" ihitimali hemen hemen akla getirilmemiş bir olasılıktır.

Bileşimi yeterince güçlü herhangi bir oluşuma yukarıdaki "eleme" ilkesi
uygulandığında iyi sonuçlar alınmaktadır. Buna en kuvvetli kanıt da insanın
kendisidir. 

Acaba Türk Sanayi için de aynı ilke geçerli midir ? Geçerlidir ya da değildir
diyebilmek için rekabet gücü ölçütleri açısından kuruluşları tek tek değerlendirmek
ve bunun sonuçlarına göre durumu siyah-beyaz skalasında değil rekabet gücü
göstergeleri açısından göstermemiz lazımdır. Aksi halde, insan nesli için çok doğru
olan bir ilke, sanayimiz için öldürücü bir tedavi şekli olabilir. 

Bugün elimizde böyle bir değerlendirme bulunmuyor. Ama yine de rekabet gücü
yapımızı bilmek zorundayız. O halde bazı göstergeler saptayıp onlara bakarak,
rekabet gücümüzü ölçmemiz gerekir. Bu göstergelerden birisinin kalite, bir
diğerinin de fiyat olduğundan şüphemiz yoktur.

Her ikisi için, bugün gelişmiş sanayi ülkelerinin kullanmakta oldukları tekniklerin
ülkemizdeki "benimsenmişlik düzeyi"ni pekala bir gösterge olarak kullanabiliriz.
Kalite geliştirme için "Kalite çemberleri" ve "Total Kalite" kavramı; fiyat için ise
"Değer Analizi" tekniğinin ne ölçüde benimsenmiş olduğunu fazla araştırma
yapmadan hemen söyleyebiliriz: Benimsenmemiştir !

Bu basit akıl yürütmeden çıkarılabilecek sonuçlardan birincisi rekabet gücümüzde
eksikler bulunduğu; ikincisi de "ölen ve kalan sağlar" ilkesinin bu haliyle bir tedavi
aracı olmayacağıdır.

Bu girişi, verimsiz kuruluşlar kapatılması yoluyla verimsizliğin giderilmesinin
gündeme getirildiği bugünlerde, bir alternatif politikayı tartışılır hale getirmek için
yapmış bulunuyorum.

Bu alternatif politikaya şiddetle ihtiyaç olduğu açıktır. İster özelleştirme, ister bir
başka yolla olsun; rekabet gücü artırmak istenen kuruluşlarımız için bir Rekabet
Gücü Artırma Programına ihtiyaç vardır. Bu olmaksızın kuruluşlarımızın ancak
tamamına yakınını kapatarak verimsiz kuruluşlarımızı tasfiye edebiliriz. 

Bu, okulları kapatarak, eğitim sorunlarını çözmeye benzemiyor mu ?

******
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BDE' DEN VAZGEÇİLMELİDİR  (!)

Çağdaş Monitor'da yazmaya başladığımda (BDE) Bilgisayar Destekli Eğitim
konusunda söz etmemeye kararlıydım. Ama bu konuda yazılıp söylenenler
karşısında insanın suskunluğunu sürdürebilmesi  güç !

Her geçen gün BDE projesi bir donanım ihalesi sorununa dönüştürüldü. Ekran
boyutu, işletim sistemi gibi tali sayılabilecek konular BDE'nin özünün yerine
oturtuldu.

Bu konu ile meşgul olanların şu noktaları hiç gözden kaçırmaması, hatta
masalarının üstüne sürekli gözlerinin önünde olabilecek bir yerlerde tutmaları
gerekiyor. Şöyleki :

(1) BDE, bir eğitim reformu (hatta revolution'u) projesidir; daha doğrusu öyle
anlaşılmalıdır. Yazılım, donanım vb. konular projenin birer parçasıdır ama
proje bunlardan ibaret değildir. Hatta ikincil önemde olan konulardır.

(2) Projenin ana fikri öğretme yerine öğrenmenin geçmesidir. Öğretmeye
dayalı sistem, Türkiye'de başarısızlığı yıllardır anlaşılmış olması gereken bir
yöntemdir. Öğretmeye dayalı sistemde; öğretici ile öğrenici arasındaki bilgi
aktarımı, birbirine seri bağlı yaklaşık 20 faktör tarafından kontrol edilir.
(Öğretmenin bilgi seviyesi, öğretebilme yeteneği, kişisel şartlarının
etkilediği öğretme istekliliği, öğrencinin ön bilgi düzeyi, grup homojenliği,
öğrencinin kişisel koşullarının belirlediği öğrenme istekliliği, öğrenme
ortamının uygunluğu ve benzer faktörler).
Bu faktörlerin herbirinin % 90 yeterlikle yerine gelmesi halinde dahi -ki
olağanüstü bir başarıdır- toplam bilgi iletim verimi yaklaşık %10 kadar
olabilmektedir. İşte bu gerçek, eğitim alanında sağladığımız olağanüstü
başarısızlığı izah etmektedir.
Öğrenmeye dayalı eğitimde ise herkes; ön bilgisine, öğrenmeye hazır
olmasına, öğrenme yeteneğine göre (self - paced)  öğrenir.

(3) Her okulun, kendi öğrencilerine kendi standardına göre başarı takdiri ve
bunu belgelemesi (diploma), yüksek atlama sporcularının önce çıtasız
atlayıp, sonra da yükselebildikleri yere çıtayı yerleştirip kendilerine madalya
takmalarına pek benzemektedir ve de oldukça komiktir.
Bir Ulusal Sertifika Sistemi  kurulmaksızın, tevhid-i tedrisat esprisi dahil
hiçbir faydalı amaca ulaşılamaz.

(4) BDE'nin ikinci temel özelliği, ne öğretileceğini belirleyen müfredat
anlayışının tamamen değiştirilmesi zorunluğudur. Öğrencinin her ihtiyacı
olabilecek (bugün için) bilgi-beceri-davranış'ların benimsetilebilmesi
mümkün değildir. Bunun yerine:

* Bugün ve gelecekte ihtiyacı olabilecek tüm bilgi-becerilerin kompoze

edilebileceği "öz beceri"ler (gelecek haftalarda üzerinde duracağım)
öğretilmelidir. Bunların sayısı, bugün öğretilmeye "çalışılan" konuların
sayısına göre çok daha azdır ve hemen tüm bilgi ihtiyaçları bu yapı
taşlarından oluşturulabilir.

* Öğrenci öğrenmeyi öğrenmelidir.

* Eğitimin -bugün olduğu gibi- hayatın yalnız bir döneminde (öğrencilik
yılları) uğraşılan ve ondan sonra hayat boyu yanına uğranmayan bir angarya
olduğu anlayışı yerine Hayat Boyu Öğrenme kavramı geçirilmelidir.

* Öğrenci değişime direnen değil, onunla birlikte yaşamayı seven ve hatta
onu bizzat yaratabilen yaratıcı kişilikli insanlar olmalıdır.

* Ezberlemenin (anlamadan belleme), hiçbir şekilde benimsenmeyecek bir
yöntem olduğu herkesçe  (özellikle eğitim yöneticileri) anlaşılmalıdır. Aksi
halde BDE' de dahil olmak üzere tüm eğitim teknolojileri öğrencileri,
marifetli birer papağan haline getirmekten öte işe yaramaz. (Papağanları
küçümsemek için değil onlara rakip çıkmaması için söylüyorum !)

(5) Öğretmenin rolünün :
(a) Öğretilecek modülleri, yazar sistemler (authoring systems) aracılığı ile 
hazırlamak,
(b) Öğrenim mahallerinde öğrencilere yol göstermek,
(c) Bilgi-beceri-davranış üçlüsünde beceri ve davranış kazandırmada 
yardımcı olmak,
(d) ve nihayet daha iyi öğrenim teknolojileri araştırmak olduğu bilinmelidir.

(6) BDE HİÇBİR ŞEKİLDE BİLGİSAYAR  ÖĞRENİMİ DEĞİLDİR.
Bilgisayarlı eğitimden öğrencileri soğutmanın en emin yolu, onlara
bilgisayar gibi karmaşık bir aletin programlanmasını öğretmeye
kalkışmaktır. (Çamaşır makinesi kullanabilmek için onun nasıl çalıştığını
bilme mecburiyeti getiriniz, tüm hanımlar makinelerini atacaklardır!)

(7) Bu projede yer almak isteyen kişi ve/ya kuruluşlara gelince :

* BDE, bir donanım satma projesi değildir.
Her firma (ve de kişi) eğitim konusundaki tüm birikimlerini Türkiye'ye
getirmek ve ancak ondan sonra bu projeye girme isteğinde bulunmak
durumundadırlar.

* Donanımın -her nerede olursa olsun ve 24365  (24 saat 365 gün) esasına
göre- bakımlarını yapabilmek zorundadırlar. Buna göre; teknisyen eğitmek,
parça stoklamak vb vecibeleri yerine getirmeli ya da ona hazır olmalıdırlar.

 
* Ellerindeki tüm eğitim yazılımlarını Türkçeleştirme düzenlerini
kurmalıdırlar.
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* Türkiye'nin oldukça önemli bir elektronik donanım üretim kapasitesi
vardır. Her istekli kuruluş, bu kapasiteyi kullanabilecek bir yerli katkılı
üretim projesi geliştirmelidir.

(8) BDE, yalnızca bir veya birkaç bilgisayar firması ile yürütülemez. Her
birinin içinde donanım, yazılım, bakım, üretim, yol gösterme, yazar sistem
eğitimi vb işleri üstlenecek kişi/kuruluşlardan oluşan konsorsiyumlar
yoluyla gerçekleştirilebilir.

(9) ve nihayet, BDE ancak bir çalışma grubu ile yönetilebilir. Çalışma
grubunda, Devlet, firmalar ve eğitimciler yer almalıdır. 

BDE bu şekilde ele alınacaksa pekala; aksi halde," bilgisayar da bir işe
yaramıyormuş!" gibi umut kırıcı bir son pekala olasıdır. O takdirde lütfen bu işten
-şimdilik- vazgeçiniz.

******
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BECERİ KAZANDIRMA..!

Önce bir soru sorarak, sonra da kendi kendime cevaplamaya çalışarak
Beceri Kazandırma konusuna farklı bir yönden yaklaşmaya çalışacağım.

"Yıllardır mesleki eğitimin önemi hakkında hemen her kademedeki yetkili,
olumlu görüş belirtmesine rağmen, bugün niçin hala bulunmamız gereken yerde
değiliz ?"

Burada "bulunmamız gereken yer" deyimi ile; doğru üretilip bakımı yapılan
araç gereçleri, doğru inşa edilen konutları, doğru döşenen kaldırım taşlarını,
frenleri tutan ve halatları kopmayan asansörleri, yakıtı dumana çevirmeyen
otobüsleri, velhasıl elimizi attığımız herşeyi ve nihayet bir işe sahip olup, geçimini
isteğince sağlayabilen insanları kastediyorum. Sizler onlarcasını daha kolayca
bulabilirsiniz.

Bu soruya hiçbir şekilde; "hayır, bunlar doğru yapılmaktadır!" diyebilecek
kimsenin çıkacağını sanmıyorum, çünki ispatlaması çok kolaydır.

Yukarıda ufak bir bölümünü sayıp döktüğümüz tüm eğriliklerin ortadan
kaldırılması, bu işleri kademe kademe yapanların, öğretenlerin, yönlendirenlerin ve
yönetenlerin niteliklerinin yükseltilebilmesine bağlıdır.

Çevremizdeki tüm eğriliklere bir anlamda, olayları yapan, öğreten,
yönlendiren ve yönetenlerin yetmezliklerinin yansıması olarak bakabiliriz.

Meseleye böyle bakmaya başlayınca "çağdaş uygarlık düzeyi"ne niçin
erişemediğimizi daha kolay açıklayabiliyoruz. Niteliği yetersiz bir marangozun
yaptığı tüm işlerde bu nitelik yetmezliğinin bir izi vardır, olmalıdır da ! Aynı
şekilde duvarcıları, tesisatçıları, elektrikçileri ve giderek tüm iş sahiplerini (ama
tümünü) düşünebilirsiniz. Eğer bu kişilerin nitelikleri yetersiz ise bu, yaptıkları her
işe yansıyacaktır.

Şimdi tersine düşünelim: herhangi bir eğriliğe rastladığımızda bunun neden
ortaya çıktığını, o nedenlerin nerelerden kaynaklandığını ve de onların da
sebeplerini yani sebeplerin sebeplerini aradığımızda nereye varırız ? Bu ilginç
araştırmayı, seçeceğiniz bir sorun alanı için yapmanızı öneririm !

Çok şaşırtıcı sonuçlara varacağınızdan emin olunuz. Şimdiden
söyleyebilirim ki, sonuçta hep aynı noktaya varılmaktadır: o sorun alanı ile
doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olanların nitelik (vasıf) dokularının yetersizliği !

Vasıf dokusu deyimi ile, bilgi-beceri, zeka ve ahlak üçlüsünden oluşan
özelliğin  bir toplumdaki dağılımı kastedilmiştir.

1986 yılında gündeme gelen beceri kavramı o günden bu yana hep işsizliğe
karşı bir önlem olarak biliniyor. Gerçek ise daha farklıdır. Beceri yetmezliği yalnız
işsizliğin değil tüm sorunların kaynağıdır. Hepimizi yakından ilgilendiren trafik
anarşisinin temelinde bakınız hangi beceri yetmezlikleri vardır :

* Araç kullanma becerisi yetersiz sürücü,
* Yol kullanma becerisi yetersiz yaya,
* Onarım becerisi yetersiz tamirci,
* Yol işaretlemenin önemini anlamamış ilgili,
* Park alanı üretimindeki beceri yetmezliği,
* Trafik sorununun analizindeki beceri yetmezliği,
* Bu işleri yönetmek durumunda olanların problemleri kavrama ve çözüm

geliştirmedeki beceri yetmezliği vs, vs.
Benzer şekilde kirli hava sorununun da altında, az rüzgar, soğuk hava,

kükürtlü kömür, yetersiz sübvansiyon değil yukarıdakine benzer bir grup beceri
yetmezliği bulunduğunu kolayca görebilirsiniz. Meselenin mekanizmesı basittir:

(bir konu) + (beceri  eksiği) =  (sorun)

Beceri yetmezliğinin bu kadar yaygın bir sorun olduğu yolundaki bu 
ifadelerden sonra başlangıçta sorduğum sorunun yanıtına gelmek istiyorum.
Mesleki eğitimin, kabul edilen önemine uygun bir noktaya gelinebilmesi

için:
(1) Modüler İstihdam Becerileri Sistemi kurulması

Herbiri kendi başına bir istihdam sağlayabilen en küçük beceri alanına
"istihdam sağlayan beceri modülü" denilebilir. İşte bu modüllerin
tanımlanması, sağlam bir mesleki eğitim sisteminin ilk şartıdır.

(2) Sertifika Sisteminin kurulması
Bugün çok az sayıda mesleğin uygulanabilmesi bir sertifikaya bağlıdır
(berberlik, şoförlük vb). Her becerinin bir sertifika ile belgelenmesi ve
sertifikasız eleman çalıştırmama şartıyla icra edilebilmesi ikinci gerekli
husustur.

(3) Beceri Modülleri için Öğrenme Teknolojisi geliştirme
Çok sayıda insanın, çok sayıda beceriyi, kısa sürede, kendi öğrenebilme
hızlarında öğrenebilmeleri için teknolojiden yoğun olarak yararlanmanın
dışında çare yoktur.. Interactive Video Disc (IVD) destekli öğrenme sistemi,
mesleki eğitim için kaçınılmaz tek çözümdür.
Yukarıda değindiğim 3 şartı yerine getirmeksizin, temenni yoluyla meslek

eğitimi sistemi kurulması imkansızdır.

******
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ÖZ BECERİLER

Geçtiğimiz hafta BDE konusundaki düşüncelerimi siz okurlarıma aktarırken; çocuk
ve gençlerimizin bugün ve gelecekte ihtiyaçları olabilecek tüm bilgi ve becerilerin
kompoze edilebileceği "öz beceri" lerin, eğitim sistemimizde gereksindiğimiz
sadelik ve akılcılığı sağlayabilecek bir yaklaşım olduğuna değinmiştim. Bu hafta
sizlere bu ilginç "yapı taşları"ndan söz etmek istiyorum.

Gelişen ve değişen bir toplum içinde insanlarımızın bilgi-beceri ihtiyaçları da
değişmektedir. Eğer eğitim sistemini, bilgi-beceri ihtiyaçlarını "doğrudan"
karşılayabilecekleri bir araç olarak tanımlarsak ortaya çelişkili bir resim
çıkmaktadır: Bir yanda sürekli değişen bilgi-beceri ihtiyaçları, öbür yanda da sabit
bir müfredat sistemi !

Bugün eğitim sistemimizin içinde bulunduğu içinden çıkılmaz durumu, bu çelişik
tablo iyi açıklamaktadır. İlk ve orta öğretimde kalıplar halinde belletilmeye
çalışılan (ve allahtan ki tam belletilemeyen) sabit bilgiler, öğrencinin hayatında
karşılaştığı hemen hiçbir sorunu çözememektedir.

Hatta öyle bir inanç yaygınlaşmıştır ki, öğrenim görmüş olmakla, karşılaşılan
sorunları çözebilmek apayrı şeylerdir. Hatta ve hatta hayat sorunlarını çözmede
daha becerili olanların, eğitim görmemiş olanlar oldukları yolunda yüksek sesle
ifade edilmeyen, ama doğruluğuna da "de-facto" inanılan bir garip yargı
doğmuştur.

Öğretilenlerin (müfredat), sorunların "öz"lerine değil de "görüntü"lerine yönelik
olması halinde(ki bugün böyledir) bu garip yargı doğruluk kazanmaktadır.

Okullarımızda trafik eğitimi, turizm eğitimi gibi "görüntü" sorunlara yönelik
dersler bu yaklaşımı doğrulamaktadır. Gün değişip yeni bir sorun ortaya çıktığında
(mesela hava kirliliği), öğrenci o yeni durum karşısında ne yapılması gerektiğine
karar verememektedir.

Hiç öğrenim görmemiş bir kişi, doğal eğilimlerini kullanarak o durum için az-çok
geçerli bir çözüm geliştirirken, sorunları ve çözümleri kalıplar halinde bellemeye
şartlanmış olanlar ne yapacaklarını bilemez duruma düşmektedirler. Çünki onlar,
sorunların "öz"leri yerine "görüntüler"i karşısında ne yapılması gerektiğini daima
kendi dışındakilerden bekler durumdadırlar. Az eğitimli olanların kullandıkları
doğal eğilimler ise bu kişilerin artık yardımcısı değildir, çünki eğitim sistemi doğal
eğilimler yerine "başka birşeyler" koymak iddiasındadır ve öğrenci buna
inanmıştır.

Bu şekilde öğrenim görmüş bir toplumun, daha karmaşık durumlarda, yaratıcı
düşünceler geliştirebilen esnek düşünürler olması beklenebilir mi ?

Eğitim düşünürü Edward De Bono, bu gibi durumlarda zekanın bir işe

yaramadığını, hatta eğer öğrenci, sistemli düşünmeyi ve öğrenmeyi öğrenmemişse
zekanın bir handikap olduğunu belirtmektedir. Gerçekten de, zeki fakat sistemli
düşünmeyi bilmeyen insanların, zaman zaman sorunlar karşısında ne kadar saçma
sapan çözümler geliştirdiğini hergün acıyla izlemiyormuyuz ?

Zeka, bilgi-beceri, ahlak, ruh sağlığı ve düşünebilme becerisi bileşenlerinden
oluşan "akıl"ın, öğretimdeki kalıp çözümlerden nekadar farklı olduğuna dikkat
edilmelidir.

Sayıları neredeyse sonsuz denilebilecek sorunların "öz"lerine cevap üretebilecek
bilgi-becerilerin sayısı şaşılacak kadar azdır ve bunlara "öz beceriler" (Core Skills)
denilmektedir. Buna göre, günlük yaşamda rastlanabilecek "durum"lar için
aşağıdaki şu temel beceri bileşenleri yeterli olup bunlar ve kişinin yaratıcılığı
birleşerek bir cins (lego) montajı gibi özgün çözümler geliştirilebilmektedir. Bu öz
beceriler şunlardan ibarettir :

SAYILAR
1. Sayılarla işlem yapabilme
2. Sayısal ve ilgili bilgileri yorumlayabilme
3. Tahminleme
4. Ölçme ve tanımlama
5. Bir şeyin fayda ve maliyetini takdir edebilme

İLETİŞİM
6. Bilgilere erişme ve talimatları yorumlama
7. Bilgi temin edebilme
8. Diğer kişilerle birlikte çalışma

PROBLEM ÇÖZME
9. Eylem biçimini tesbit edebilmek ve onu yenileyebilmek
10. Seçenekler arasında karar vermek
11. Yapılan eylemin gelişmelerini izleyebilmek

PRATİK
12. Pratik bir eylem için hazırlanabilmek
13. Bir eylemi yapabilmek
14. Bir eylemi tamamlayabilmek

Burada 14 başlık altında verilen  öz becerilerin  toplam 103 alt becerisi,
rastlanabilecek sorunların çözümünde, kişinin yaratıcılığı oranında geçerli
çözümleri üretebilmektedir.

Bu öz beceri alanları kullanılarak oluşturulabilecek ve öğrencinin yaşadığı özgün
çevrenin verilerine dayalı proje temelli müfredat, mükemmel bir eğitimin kişiye
verilebilmesini mümkün kılmaktadır.

Bu kısa açıklamadan hemen çıkarılabilecek bir sonuç vardır: Kişilerin durumlarına
göre karar verebilmelerine yardımcı olacak araçlarla cihazlandırmak yerine, sadece
belirli şartlarda işe yarayan kalıp çözümleri ezberletmeye çalışmak, çocuk ve
gençlerimizi, sürekli değişen sorunlar dünyasında  korumasız ve çaresiz bırakmakta
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ve erginlik çağlarında, hertürlü sorunun çözümünü başta Devlet olmak üzere
kendi dışındaki herkesten beklemek durumunda bırakmaktadır.

BDE'nin böyle bir yaklaşımla birlikte ele alınması; şartlara göre çözüm
geliştirebilme becerisine sahip yepyeni ve esnek bir nesil yetiştirebilecektir. Aksi
halde çözümleri, bu defa büyükleri yerine bilgisayarlardan bekleyen bir nesil söz
konusudur.

Ben buna modern kölelik diyorum !

******
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2000 Lİ YILLAR

Birkaç sayı önce bu köşede çıkan "Sorun Nasıl Çözülmez ?" algoritması büyük ilgi
topladı. Tüm dostlarım metodu çok beğendiklerini çeşitli yollarla bana duyurdular.

Aslında ilgi toplayacağından emin olsam, daha birkaç konuda benzer sistematikler
verebilirim. Ama önemli olan kullanışlı olması ve pratiğe hemen geçirilebilmesidir.

İnsanın metod çantasında çeşitli aletler bulunmalıdır. Bunların bir kısmı, genel
amaçlı aletler, bir kısmı da sadece belli işlere yarayanlar olmalıdır (aynı takım
çantası gibi). "Sorun çözmeme" aleti genel amaçlı bir alettir, her işe yarayabilir.

Bugün ise daha özel amaçlı bir aleti tanıtacağım. Diğeri kadar çabuk uygulamaya
sokulamazsa da lazım olduğu yerlerde çok da kullanışlıdır. Bu metoda "2000 li
yıllar" aleti diyebiliriz.

Kullanılacağı yer, içinde bulunulan dönemlerde yapılması gerekirken, herhangi bir
nedenle yapılmamak istenen (ya da yapılamayan)  ama belli de edilmemesi gereken
işlerdir.

Adımları şu şekildedir:

(1)Önce hedef tesbit edilmelidir. (Hedefi belli olmayan yalan inandırıcı olamaz).
Hedef, insanların kuvvetle gereksindikleri birşey olmalıdır. Bazen hedef
karşınızdakiler tarafından ortaya konulur. O daha iyidir. 

(2)Seçilen sorun alanı için bu aracı kullanabilmeniz, bu konuda hiç birşey
bilmemenize bağlıdır. Aksi halde tam başarı  sağlanamaz,

(3)Yine kendiniz gibi niteliklere sahip kişilerden oluşan bir çalışma grubu
oluşturunuz. Gruba uzun ve bir nefeste  söylenemeyen bir isim koyunuz.  İsim çok
önemlidir. Grubun neye yarayacağını ifade etmeyeceği gibi, içinde bolca .....tion
eki taşıyan kelimeler ve "Siz ufak kalırsınız" anlamına gelen "yüksek", "üst" vs.
gibi ekler bulunmalıdır. Kompüterizasyon, koordinasyon, lojistik, planlama gibi
sözcüklerin bir ikisi ise mutlaka bulunmalıdır. Tecrübeler göstermiştir ki, grubun
adı söylenirken çoğu kimse sıkılıp, başka konuya geçmektedir. 

(4)Grup üyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması ve ancak yılda 1 defa
toplanabilmesi çok önemlidir. 

(5)Misyonun en kritik tarafı görev tanımıdır. Bunun için kalıp, "2000'li yıllarda
........" şeklindedir. Kesin bir tarih verilmediği için 2001 ile 2999 arasındaki 998
yıllık süreyi kapsamakta olup, zaten o zamana kadar muhtemelen karşınızdakiler
işi unutmuş olacaklardır. En kötü ihtimal, karşınızdakilerin çok uyanık olup 2000
yılının hemen başını anlamaya kalkışmalarıdır. Bu takdirde 10 yıl gibi çok kısa bir
süre kalmaktadır. Bu durumda yeni araçlara ihtiyaç olacaktır. Ama yine de bugünü
kurtarmış olursunuz.

(6)Görev tanımı içinde bol bol "ilmi araştırmalar yapılması lüzumludur" sözlerinin
geçmesi çok önemlidir. Ancak hangi konuda ilmi araştırma yapılacağının belli
olmaması gerekir. (Aksi halde yapmak gerekebilir)

(7)Çalışmanın yapılması zarureti olmadığı gibi, yapılmaması daha da iyidir. Çünki
yapılan bir araştırma sonunda ister istemez bazı sonuçlar çıkar. Bunların ise
uygulanması filan gerekebilir.

(8)Bu şekilde zaman geçerken bazı kimseler "zaman kaybediyoruz", "diğer ülkeler
ilerliyor", "nisbi olarak geri gidiyoruz" gibi fevkalade can sıkıcı şeyler
söyleyeceklerdir. Bunlara karşı tedbirli olunmalıdır. Tecrübeler, en etkin ve
caydırıcı saldırının bu gibi fikir sahiplerini "yarını düşünemeyen", "vizyonu dar"
olarak nitelemek olduğunu göstermiştir.

(9)Çalışma grubunun bir sözcüsü olmalı, zaman zaman meraklılara bilgi
vermelidir. Ancak sözcünün rastgele bir kişi olmaması gerekir. Fizik çok
önemlidir. Genç, saçlı, gözlüklü, gözkapağı göz bebeğinin tam yarısında
(düşünmediği belli olmamalı), kelimeler arasında 1'er saniye aralığı mutlaka
bırakan ve hiçbir şekilde somut bir şey söylemeyen kimseler arasından seçilmesi
yararlı olmaktadır. (Genellikle ne söylediğini kimse anlamasa da, herhalde önemli
şeyler söylendiğini sandıkları için rahat ederler, önemli olan da budur.)

(10)Böyle bir çalışmanın ilk defa yapıldığı her fırsatta tekrarlanmalı, durumdan
şikayetin nankörlük gibi olduğu  sinyali verilmelidir.

(11)Bu gibi çalışmalar, uluslararası planda izlenmeli, sık sık onlara iştirak edilmeli
ve ayrılan paranın böyle önemli  bir görev için katiyen yeterli olmadığı ısrarla
vurgulanmalıdır.

Bütün bu tedbirler oldukça uzun bir zaman kazandıracaktır. Ama unutulmamalıdır
ki, hiç bir alet tek başına tüm güçlükleri çözemez.

Bu nedenle hergün yeni metotlar aranmalı ve bulunmalıdır. Hepinize 2000'li
yılların hayırlı olmasını diliyorum. 

******
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MEVCUT  BİLGİYE  ERİŞME  ARAÇLARI  (1) 

Geçtiğimiz haftalarda üzerinde durduğum konulardan birisi, Bilim-Teknoloji
alanında ülkemiz hedef(ler)inin neler olabileceği idi. Araştırma-Geliştirme için
ayrılan ve ayrılabilecek olan kaynaklarımızın öncelikle, araştırma yapmak için
değil, yaklaşık 2 asır geride bulunduğumuz çağdaş bilgi dünyasının üretmiş olduğu
bilgilere erişip kullanarak, teknoloji ihtiyaçlarımızın kompoze edilmesi ve bunların
örtemediği boşlukların da özgün araştırmalar yapılarak kapatılması şeklinde bir
strateji önermiştim.

Bu hafta, mevcut bilgiye erişme araçlarından birisi üzerinde durmak, önce bir kritik
yapmak, hemen ardından da, kullanmak isteyenler için yapıcı önerilerde bulunmak
istiyorum. Bu araç, "Patent Kütüphanesi" dir.

Bilindiği gibi patentler, ülkelerin sanayileşmesinde kullandıkları araçlar içinde en
etkin olanların başında gelmektedir. Günümüzde kalkınma yolunda çaba harcayan
ülkeler, bu değerli aracı mutlaka kullanmaktadırlar.

Patent, aynı anda iki farklı işlevi başarıyla sağlayan çok akıllıca geliştirilmiş bir
sistemdir. Bu işlevlerden birisi; bilgi, tecrübe ve yaratıcılığın yani beyin gücünün
ürünü olan "icat" ların, başkaları tarafından izinsiz kullanımının önlenerek patent
sahibine belli bir süre için (15 yıl civarında)  bir "tekel" hakkı tanınması ve böylece
beyin gücünün maddi karşılığının mucite ödenmesi için Devletin bir ortam
sağlamasıdır.
İkinci işlev ise, patentlerle korunmuş alanlarda çalışmak isteyenlere, patentlerle
ilgili tüm bilgileri hiçbir gizleme yapılmaksızın açıp, onların daha iyi sonuçlara
varabilmelerine imkan sağlamaktır.

Burada ilginç ve ilginç olduğu kadar sistemin tüm yararlılığını da oluşturan özellik,
bir buluşun patent ile korunabilmesi için, mucidin patent ofisine, iddialarını bir
başkasının da (o konuda ortalama bilgi düzeyindeki herkesin) kanıtlayabileceği
tüm ayrıntıları, hiçbirşey gizlemeksizin tevdi etmesi şartıdır. Böylelikle, patent
sistemine sahip bir ülkenin insanlarının önünde, onları şiddetle tahrik edip, her
icadedilenden daha iyisini yapmaya iten bir ortam doğmuş olmaktadır.

Gelişmiş medeniyetlerin tümünün özünde, bütün diğer unsurlardan daha etkin
olarak işte bu yüksek motivasyon yatmaktadır. Tüm ekonomik faaliyetler bu icatlar
ortamında şekillenmekte, ordular böylece doğan ekonomik avantajları korumak
için savaşmaktadırlar. Ülkelerin kalkınmalarının, o ülkelerde yapılmış icatlarla
yakından ilişkili olduğu bilinmektedir.

A.B.D.'de, 1850 yıllarından günümüze varıncaya kadar yaklaşık 4.6 milyon patent
tescil edilmiştir. Bu patentlerin bir bölümü bu ülkedeki, geri kalanı da başka
ülkelerdeki icatlara aittir. Aynı dönem içinde ülkemizde tescil edilen patent sayısı
25,000 civarında olup, bunun 20,000 kadarı, başka ülkelerdeki icatların Türkiye'de
tescili yoluyla doğmuştur. 140 yıllık süre içinde alımış olan 5000 adet patent,

bugün A.B.D.'de her hafta tescil edilmekte olan yaklaşık 7000 patent ile
karşılaştırılınca, dilimizde bir çeşit aşağılama için kullanılan "icat yapmak !"
deyiminin gerçekte ne anlama geldiği daha iyi anlaşılacaktır.

Herhangi bir konuda teknoloji geliştirme amacıyla (başka ne gibi amaçla araştırma
yapıldığını pek anlamamakla beraber) yapılan araştırmalarda ilk adımın mutlaka, o
konuda başka ülkelerdekilerin neler yapmış olduklarının incelenmek olması
gerektiği kolayca görülebilir. Aksi halde, teknoloji ihtiyaçlarımızın, "insanlık
tarihinde rastlanmamış" ihtiyaçlar olduğu, bunların da mutlaka yeniden
icadedilmesi amacıyla araştırılması gerektiği gibi kabul edilemez bir gariplikle
karşı karşıya kalırız.

Ancak, 4.6 milyon patente erişilerek bunların taranması için, bilim adamlarımızın
önüne bu imkanı koymamız ve kullanabilmeleri için gerekli şartları da
oluşturmamız gerektiği de açıktır. Bu, yurtdışında patent kütüphanelerinde  mevcut
patentlere uzun bürokratik işlemler ve katlanılamaz maliyetlerle posta ile erişmek
biçiminde olamaz. Bir teknolojiyi geliştirmek isteyen araştırmacı bu yolla, ancak
yıllarca bekleyerek sonuca erişebilir. O halde böyle bir kütüphanenin Türkiye'de ve
kolay erişilebilir biçimde bulundurulması kaçınılmaz bir ön şarttır.
Araştırma yönetiminden sorumlu olanların da ilk işleri bu imkanı yaratmak
olmalıdır.

Buraya kadarki açıklamalar içinde ilginç nokta var mıdır bilmiyorum. Ama esas
ilginç nokta bundan sonrasındadır.

İçinde 4.6 milyon patentin tamamı, bunların kolay arama dizinleri ve güncelleme
(up-date) patentleri olan bir sistem, 1987 yılı sonlarında ülkemize getirilmiştir.
Uzun süre, üniversitelerimizden birkaçı ile görüşülerek kendilerine hibe edilmeye
çalışılmış ve neticede TSE, İstanbul'da  bir binaya yerleştirmiştir.

Zaman zaman bazı meraklıların kullanmaya çalıştıkları (çünki engelleri aşıp
kullanmaları kolay değildir) bu kütüphaneye nekadar araştırmacının gittiğini
bilmiyorum.
Patent kütüphanesi ilk getirildiğinde öngörülen; kullanmak durumunda olanlara
heryolla duyurmak, onları kullanmaktan alıkoyabilecek hiçbir engel yaratmamak
ve kullanıcılara yardımcı olmak için A.B.D.'de özel olarak eğitilmiş asgari 3
mühendisi görevlendirmek; kullanıcılardan hiçbir şekilde para almamak (mümkün
ise küçük hediyeler vererek ayaklarını alıştırmak) ve günde 24 saat - yılda 365 gün
açık tutmak idi.

Bugün ise; eğitilmiş 3 kişi bu konu ile ilgisiz görevlerde, kullanıcılardan fotokopi
ücreti namı altında ücret alınmakta, haftada ancak 5 gün, öğle tatili, akşam tatili ve
sabah tatili haricinde -eğer zaman kalıyorsa- ve eksik teçhizatla dostlar alışveriş
yapmaktadır.
Başka ülkeleri kalkındıran bu güçlü araç, elimizde ne hale gelmiştir ve niçin
getirilmiştir; işte bu bir ders alınacak tablodur !

********
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MEVCUT  BİLGİYE  ERİŞME  ARAÇLARI   (2)

Geçtiğimiz haftalarda; bilim - teknoloji alanında hedeflerimize varabilmek için bu
alanda ayrılan kaynaklarımızın öncelikle araştırma- geliştirme yapmak için değil,
bizden önce bu yolda çok ter dökmüş olanların üretmiş ve tasnif ederek insanlık
hizmetine sunmuş oldukları bilgilere erişmek için kullanılması gerektiğini
belirterek bir seri araca değinmek istediğimi siz sayın okurlarımıza iletmiştim.

Geçen hafta, bunların ilki olarak "patent kütüphanesi"  aracından söz etmiştim. Bu
hafta ise bir başka araç üzerinde durmak istiyorum. Bu da kütüphanelerdir.

Bugün ülkemizde, üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, vakıf, dernek vbg
kurum kütüphaneleri de dahil, yaklaşık 850 kütüphane ve toplam olarak 7 milyon
kitap mevcuttur. Bu kütüphanelere 1987 yılı istatistiklerine göre yaklaşık 20
milyon başvuru yapılmıştır.

Yalnızca A.B.D.' de Library of Congress' de 80 milyon kitap bulunduğu ya da Los
Angeles halk kütüphanelerinde 5 milyon kitabın varlığı göz önüne alınır ise
durumun acıklılığı kolayca anlaşılacaktır.

Toplumumuzun bilgi ihtiyacı tahmin edilebilecekten çok daha fazladır. Özellikle
geri kalmış yörelerimizde bu ihtiyaç daha da fazladır.

Ancak, şu an için ihtiyacın tam hissedilir durumda olmayışı, insanımızın biraz da
bilgiyi temin edemiyeceği inancından kaynaklanmaktadır.

En ücra köşedeki insanımızın dahi yazılı kaynaklara başvurarak çözebileceği
binlerce sorunu vardır. Tabii ki bu yolla sorunlarını çözebilmesi için bir kitaplığa
kolayca erişebilir olması yetmez, onunla birlikte gerekli isteğin uyandırılması,
bunun için de meselelerine aradığı çözümleri kitaplarda bulabileceği inancının da
geliştirilmesi gerekir. Bu, ayrı bir program ile geliştirilebilir. Ama böyle bir
program yürürlüğe konulduğu anda, en küçük yerleşim birimi olan mahalle ve
köylerimize varıncaya kadar her yerin, uygun büyüklükte birer kitaplıkla
donatılmış olması da gerekir. Ayrıca, bu kitaplıkların, sorun çözümlerine yardımcı
olabilmesi için de belirli büyüklükten daha fakir olmaması gerekir. Bu ise, takriben
5000 kitap demektir.

Bir kaba hesapla, ortalama kitap fiyatının TL 10,000, köy ve mahalle sayısının
50,000,  ve bir kitaplığı bulunmayan yerleşim birimi sayısının da bu sayının % 70' i
olduğu varsayımları ile ihtiyaç olan para TL 1.75 trilyon' dur.

Ayrıca; 35,000 yerleşim biriminde tanesi 5000 kitap alabilecek birer hacme ihtiyaç
vardır ki bunun da maliyeti asgari TL 250 milyar' dır. Yani toplam olarak TL 2
trilyon ! Bunun temini mümkün müdür ?

Karşıkarşıya bulunulan tablo budur. Gelişmiş ülkelerin hiçbirinde böyle bir durum

yoktur. Kütüphaneler, bilgi sağlama servisleri, o ülkeleri birer ağ gibi sarmıştır.

Gelişmemiş ülkelerin ise zaten böyle bir sorunları yoktur. Türkiye' nin durumu ise
her ikisi de değildir.

O halde Türkiye için öyle bir çözüm bulunmalıdır ki bu darboğazlar aşılabilsin.
Tabii ki bulunacak olan çözüm, gelişmiş ülkelerdekine benzemeyecektir. Çünki
bizim sorunlarımız oralarda yoktur.

Önce okuyucuyu yaratıp, sonra bunlara kitap sağlamak pek akıllıca bir yol
olmadığına göre, mevcut kütüphane ve kitap sayısını artırmanın bir çaresi
olmalıdır. Bu çare, hem yer, hem de birim kitap maliyeti sorunlarını çözebilmelidir.
İleride CD kayıt ortamları ve bilgisayarlar ya da bilgi ağları bu sorunu çözecektir.
Ancak bugün, mevcut kitapların CD kopyaları bulunmadığına göre, bir başka yol
bulunması gerekmektedir.

Bu yol, "mikrofiş kitaplık" tır.

Mikrofiş Kitap'a karşı itiraz, "bir yatakta, başucunda okuma lambası ile mikrofiş
okumanın mümkün olup olmadığıdı" dır. Doğrudur; yatakta mikrofiş okumak çok
pratik değildir (portatif mikrofiş okuyucularla pekala mümkündür ama neyse!).
Ancak mikrofiş kitap, yatakta yatarken okunabilen kitabın değil, bu kitaplara
"erişememe" halinin bir alternatifidir. İsteyenler (ve istediği kitabı bulabilenler)
bilinen türde kitapları okuyabilirler. Ama ya diğerleri ?

Klasik yollarla kitap basım ve dağıtımı ve bunun teşviki tabii ki devam etmeli, ama
bunun kapatamıyacağı boşluklar mikrofiş kitap kavramı ile doldurulmalıdır.

Mikrofiş kitabın maliyeti, normal kitabın % 10'u;  hacmi ise 1/250'si kadardır. O
halde 35,000 yerleşim birimini, herbiri 5000'er kitaptan müteşekkil bir mikrofiş
kitaplıkla donatmanın maliyeti, mikrofiş okuyucular dahil yaklaşık TL 150-200
milyar' dır. 

5000 kitabın mikrofişleri bir el çantasına sığabilecek kadardır. Dolayısıyla her
mahallede ayrılabilecek bir - iki oda bu iş için yeterlidir.

Olağandışı sorunlar, muhakkak ki olağandışı (ve çok sevimli olmayabilen)
çözümleri gerektirir. Mikrofiş kitaplık konusu da, özellikle kütüphaneciler
tarafından çok sevimli bulunmayabilir.

Ama gerçekler maalesef, sonu - meli, - malı ile biten temenniler ya da "başka yerde
varmı ki bizde olsun" tipi eleştirilerden daha katıdır

Bu yolla insanımızın ayağına götürülebilecek okuma imkanı bir yandan da, onların
okumaya isteklendirilmesine bağlıdır. Bu ise, "Niçin Az Okuyoruz ?" sorusunun
doğru cevaplanmasını gerektirir. 
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NİÇİN AZ OKUYORUZ ?  

Dünya'da üretilen bilgilere erişmenin, bilim-teknolojide öncelikli hedefimiz olması
gerektiği konusu üzerinde durmuştum. Gemiş yazılarımda, mevcut bilgiye erişimde
kullanılabilecek araçlardan biri olan kütüphane'ler üzerinde dururken,
kütüphanelerin varlığı kadar insanımızın da ihtiyaçlarını bilgi edinme yoluyla
karşılamaya eğilimli  kılınmasının da gereğine işaret etmiş ve Niçin Az Okuyoruz?
sorusunun cevaplanması yolu ile bir eylem planı oluşturulabileceğine değinmiştim.

Gerçekten çözülmek istenen bir soruna (gerçekten çözülmek istenmeyenler de
olabilir) harcanacak sürenin tanımlama ve çözümleme aşamaları için, 2/1 gibi bir
oranda olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Uygulamada ise eğilim tam
tersinedir. Her nedense sorunların nedenleri üzerinde durmayıp, nedenleri tam belli
olmayan sorunları çözmeye çalışmakta neredeyse tam bir milli mutabakat vardır.
Bu nedenle "Nasıl Daha Çok Okuruz ?" çözümünden önce, "Niçin Az Okuyoruz ?"
sorusunun cevaplarının bulunması daha akılcıdır.

Bu soruya hemen verilebilecek cevaplar bulunabilir ve başka neden aramanın
lüzumsuzluğu iddia edilebilir. Ama gerçek bu kadar yalın değildir.

Soruya cevap aramak için kullanılacak bir yönteme "Ardışık Sorma Metodu
(ASM)" denilebilir. Bunda, önce problemin nedenlerine ait kabaca gruplar saptanır.
Bilahare, her grup altında sıralanan nedenlerin nedenleri ve giderek onların
nedenleri ardışık olarak cevaplanır. Bu aynı, bir ağacın gövdeden itibaren
dallanması gibidir. Her nedene ait sorgulamaya, şu iki noktadan birisine varılınca
son verilir :

(1) Varılan sebep, mevcut şartlar altında başa çıkılabilecek bir güçlüktedir
(bunlara uç denilir ve uç'lar biraraya getirilerek çözüm için bir eylem
planı oluşur)

(2) Ya da varılan sebep, başa çıkılması güç veya imkansız bir olgudur.
Bunlar kör noktalardır. Öylece bırakılırlar.

Buradan hemen anlaşılabileceği gibi, ASM ile herzaman %100 çözüm mümkün
olmayabilir. Ancak, verilen şartlar altında "mümkün olabilen en iyi çözüm" 'e
ulaşılabilir. 

Niçin Az Okuyoruz ? sorusu için öngörülen neden grupları şunlar olmuştur :

(1) Okuma malzemesi'nden kaynaklanan sorunlar
(2) Okuyucu'dan  kaynaklanan sorunlar
(3) Kitle iletişim araçlarından kaynaklanan sorunlar

I - OKUMA MALZEMESİNDEN ( OM ) KAYNAKLANANLAR

1 Türkçe bilgi kaynaklarının yetmezliği (ytmz)
2 Miktar açısından ytmz
3 Özel yayınevlerinin azlığı

4 Basım, ticari olarak yeterli  kar sağlamıyor
5 Talep azdır (ANA SORUN)
6 OM fiyatları alım gücüne göre yüksek
7 Devlet desteği ytmz

8 Kamu kesimi basımevlerinin düşük kapasite ile çalışması
9 Birer kar merkezi olarak tanımlanmamıştır
10 Basımevleri personeli  tek vardiya çalışır

11 Basımevlerinin statüsü
12 Kalifiye personel ytmz

13 Ücret sistemi (657 s. Devl. Pers. Yasası)
14 Kuruluşlar, kendi kontrollarında birer basımevine sahip olmak

isterler
15 Hizmet satınalma güçlüğü

16 Maliyenin tutumu
17 Yöneticilerin  make/buy eğitimi ytmz
18 Hizmet alımlarındaki olası şaibe korkusu

19 Yazar azlığı
20 Toplumun yazma alışkanlığının ytmz

21 Eğitim sistemi bu alışkanlığı  vermiyor
22 Yazmayı teşvik eden bir iklim yaratılamamıştır

23 Yazmayı caydırabilecek haklı sebepler
24 Devletin, varlığını koruma zorunluğu

25 Yıkıcı ideolojilerin bir araç olarak yayınları da
kullanabilmesi

26 Ticari amaçların, toplum çıkarlarının önüne geçip
yayın hayatını istismar edebilmesi

27 (25) ve (26) olgularını hassasiyetle eleyebilecek bir
denetim sisteminin bulunmayışı
28 Sistem Kurma' daki ytmz

29 Bkz (133)
30 OM 'nin kalite ytmz

31 OM' nin fiziksel kalite ytmz
32 Kağıt kalitesi ytmz

33 Kağıt üretimindeki Devlet tekeli
34 Baskı kalitesi ytmz

35 Baskı personelinin beceri eksiği
36 Baskı teçhizatının eskiliği

37 Yeterli talep olmayışı
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38 Bkz (4)
39 Araştırma kurumlarının teknolojik destek ytmz

40 Kapak düzeninin ytmz

41Devlet yayınlarında kapak tasarımı için grafiker
kullanılmayışı

42 OM' nin içerik ytmz
43 "Temel Seri" lerin seçimindeki ytmz

44 Temel Serilerin seçiminde, evrensel ölçülerin dışında belirli
düşüncelere ağırlık verilmesi

45 Devletin, kendi yayınları için  bir politikaya sadık kalmayışı
46 Bkz (27)

47 Bkz (25) ve (26)
48 Kültür Bakanlığının (KB) yayın politikası oluşturmamış oluşu

49 KB dışında politika tesbit eden kurumların varlığı (TRT, Dış
işleri, Milli Eğitim, vbg)

50 Politika oluşturma konusunda bilgi birikimi ytmz
51 Politik kararlılığın bulunmayışı

52 OM satın alma güçlüğü
53 OM' nin nisbi pahalılığı
54 Temel Serilerin absolute pahalılığı

55 OM' ne erişim güçlükleri
56 Satın alınabilecek yerlerin sınırlılığı

57 Devletçe üretilen OM, yalnız Devlete ait satış yerlerinde satılır
58 Sistem böyle kurulmuştur
59 Özel yayınevleri, Devletin OM lerini satmaya istekli değildir

60 Kar marjları düşüktür
61 Devletin satış yeri sayısı azdır

62 Artırılması gereği düşünülmemiştir
63 Bütçeler yetersizdir

64 Kültür ve Milli Eğitim Bakanlığı satış yerleri arasında
koordinasyon yoktur

65 Kültür merkezi vb yerlerden kitap satışı amacıyla
yararlanılmamaktadır

66 Kütüphaneler yoluyla erişim güçtür
67 Kütüphanelerin sayısal ytmz

68 Çok sayıda basit, ucuz kütüphaneler yerine, gösterişli
kütüphane binalarının tercih edilmesi
69 Alternatif modellerin (mikrofiş kitaplık gibi)

araştırılmamış olması
70 Yerel katkıların son 10 yılda mümkün olabilmiş bulunması
71 Kütüphanecilik eğitimi görmüş olanların ytmz

72 Üniversitelerin bu bölümlerinin ytmz
73 ÖSYM tercihlerinde kütüphaneciliğin son sıralarda

yeralması
74 Ücret sisteminin (657 s. yasa), kütüphaneciliği düşük

ücretlendirmesi

75 Kütüphanelerin hizmet yetmezliği (ytmz)
76 Yayın miktarlarının ytmz

77 Kütüphanelerarası indeks sisteminin geliştirilmemiş
oluşu

78 Farklı kurumlara bağlı kütüphaneler arası koordinasyon
ytmz

79 Bkz (71)
80 Mikroform teknikleri kullanılarak çoğaltımın

yapılmayışı
81 Kültür Bakanlığı ilgili biriminin araştırmayışı
82 Bu konuda vasıflı eleman eksiği

83 Ücret sisteminin ytmz (657 s Devlet Personel
Yasası)

84 Yayın temin bütçelerinin ytmz
85 Bütçelerin çoğunluğunun personele harcanması

86 Devletin, işsizliği emecek bir araç olarak
görülmüş olması

87 Personelin vasfının yükseltilemeyişi
88  Alma / çıkarma sisteminin  ytmz
89  Hizmetiçi eğitim ytmz
      90  Yöneticilerin, eğimi bir araç olarak   
       görmeyişi
      91   Eğitim verecek kuruluşların ytmz
      92   Hizmet alımı güç
             93  Bkz (16)
      94   Bütçe ytmz

95 Kütüphane hizmet personeli ytmz
96 Sayısal ytmz

97 Personel verim düşüklüğü
98 Yönetici vasıf ytmz
99 Ücret ytmz

100  Bkz (83)
101 Hizmet anlayışındaki ytmz

102 Hizmetiçi eğitim ytmz (Bkz  (89))
103 Denetim sistemi ytmz
104 Şikayet sistemi bulunmayışı

105 Yayın kodlama sistemi ytmz
106 Kütüphane otomasyonundaki ytmz

107 Okuma Malzemesinin (OM) dil sorunları
108 Türkçe'nin gelişimindeki ytmz
109 Devletin yazdırdığı /satın aldığı eserleri  denetleyen sistemin
ytmz

110 Bkz (48)
111 Bkz (27)

112 Basılı malzeme dışındaki OM (ses teybi, disket vb) 'in ytmz
113 Devletin yol göstericilik ve teşvik sağlamayışı

114 Yabancı dildeki bilgi kaynaklarına ait sorunlar
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115 Pahalılık
116 TL' nın yabancı paralara göre düşük değeri
117 İthal masraflarının mevcudiyeti

118Yabancı dildeki OM'nin Türkiye'de basımı imkanları yeterince
araştırılmamıştır

II- OKUYUCU'DAN  KAYNAKLANANLAR

119 Kişilerin bilgi ihtiyacı azdır
120 Kırsal kesimde (KK) yaşayanların genel ihtiyaçlarının kentlere göre      
  daha az oluşu 121 Yaşam biçimi oldukça monotondur ve bu yaşam

biçiminin gerektir          diği bilgiler geleneksel yollarla
karşılanabilmektedir

122 Kırsal hayatın modernize olmasındaki  yavaşlık
123 Kitle İletişim Araçlarının (KİA) "yeni bakış açıları" nı verme
    deki yavaşlığı / ytmz
124 Modernizasyon sürecinin itici gücü olan "ihtiyaç" lar azdır

125 Eğitim imkanları sınırlıdır
126 Başkalarından görme yoluyla ihtiyaç   yaygınlaşması        
süreci zayıftır

127 Bazı ihtiyaçların Devlet'çe zorunlu kılınması (mesela her köy evinin
fenni bir WC sahibi olması vbg) süreci zayıftır

128 Harcanabilir gelir düşüktür
129 Sorunların çözümünde bilgi edinme önemli bir yer  tutmamaktadır

130 Bilgi edinerek sorun çözmenin alternatiflerinin (birisine haksız    
 menfaat sağlayarak, tanışıklıkları istismar ederek  vbg  yollar)     
caydırıcılığı 131 İnsanın, kolayı seçen yapısı

132 Toplum hayatını oluşturan  "sistem" lerin, kolay alternatiflere
yer verecek derecede yetersiz oluşu

133 "Sistem " lerin, sistem kurma esaslarına aykırı yanlarının 
 çokluğu

134  Sistem kurma' nın, öğretim hayatındaki disiplinler               içinde
nadiren ve kısmen yer alması

135 Üniversitelerin konuya yeterince ilgi  duymamış olması
136 Çok dar amaçlar için konulan kuralların sistemleri      
  bozması

137 Politik kararlılığın sık bozulması
138 Bürokratik kararlılığın sık bozulması

139 Kamuoyunun, kurulu sistemler üzerinde yeterli deneti-
  mi sağlayamamış  olması
140 Eğitim ytmz

141 Baskı Gruplarının (BG) ytmz
142 BG'nın zaman zaman kötüye kullanımından

dolayı, iyi niyetlerle biraraya gelmek isteyenlerin
çekingenliği

143 BG' na değişik amaçlarla (ideolojik, politik vb)
vukubulan sızma ve hakim olma eğilimleri

144 KİA' nın yol gösterici eleştiri ortamını
sağlayamamış olması (bkz III- KİA'ndan
kaynaklanan Sorunlar)

145 Kişilerin okuma alışkanlığı azdır
146 Okuma alışkanlığı yaratabilecek programlar uygulanmamıştır

147 Bkz (48)
148 Eğitim sistemi, okuyup araştırarak bilgi edinmeye  dayalı değildir

149 KİA, bu yolda bir yönlendirme yapmamaktadır
150 Sinema, tiyatro vb görsel faaliyetlerde, okumayı  özendirecek sah-    
 neler azınlıktadır 151 Okumayı, zeki olmayanların kullandıkları bir araç

olarak görenlerin        yarattığı çekingenlik
152 Kamuoyunda hayranlık toplayanların okuyanlardan  çok; güzellik,   

zenginlik, vb nitelikleriyle ön planda  oluşlarının yarattığı atmosfer
153 Bireylerin, ekonomik güçlüklere karşı koyabilecekleri araçlar port-   
   föyü içinde genellikle bilgiye değil  kurnazlığa dayalı araçların bu    
lunması ve bunun  özendirilmesi
154 Bu tür araçları geliştirmek ve/ya bilinir kılmak ile görevli kamu kuru-
  luşlarının bu görevlerini tam yapamayışları

155 Bu kuruluşların, tekelci yapıları içinde rekabete kapalı oluşları
nedeniyle bu hizmetleri  vermeden de saygınlık temin edebilmeleri

156 Ortaya konulabilen araçlara karşı olumsuz tavırlar
157 Ücret sisteminin ytmz (657 s Devlet Personel Yasası)

 158 Yetki alanı koruma amacıyla
159 Yeni düşüncelere kategorik olarak karşı olan kişiler / ke-  
   simler nedeniyle
160 Görevi bu olan, fakat yapmayan kuruluşların "kendini

savunma" eğilimleri nedeniyle
161 Yabancı dil ytmz (yb. dildeki OM için) (ayrı analiz  edilmesi gereken bir
konudur)

III - KİTLE  İLETİŞİM  ARAÇLARI  (KİA) NDAN  KAYNAKLANANLAR

162 Bilgi'nin, tüm gelişmelerin (ekonomik,sosyal vb)  kaynağı olduğu ger-
çeğinin her vesileyle işlenmesi yerine, geçici çekiciliklerin (zenginlik, ih- 
tişam vs) daha önemli olduğu mesajlarının verilmesi

163 Okuyucu / dinleyici talep profilinin büyükçe bölümünün bu yönde   
istekli oluşu
164 KİA' nın, talep kadar önderlik etme  fonksiyonu ile de yükümlü ol-   
   dukları konusuna özen göstermeyişi         

165 Ticari kaygular
166 Bilinç ytmz
167 Önderlik etme fonksiyonu için imkanların ytmz

168 Vasıf dokusu sorunları!

Cince çözümü yok değil mi ?
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YANGINLAR  OLACAKTIR

İnsan beyninin en faydalı yeteneklerinden birisi "unutmak" tır. İlk bakışta bunun
bir yetenek değil de bir zaafiyet olduğu düşünülebilirse de öyle değildir. Çünki
"unutma" yı engelleyebilecek araçların çokluğuna ve giderek artan gücüne rağmen,
"unutmama" yı engelleyen somut bir araç henüz geliştirilememiştir.

Bir an düşününüz; bir insanın (ve insanlığın) başına gelmiş acıları, kötülükleri hiç
unutamadığını. Ne kadar zor bir hayat olurdu!

Ancak her alet gibi unutmak da yerinde kullanılamadığı zaman acı sonuçların
doğması kaçınılmazdır. İşte bu nedenle "unutmamak" için araç geliştirme çabaları
insanlık tarihi kadar eskidir.

Günümüzün, basit bir el hareketiyle yırtılan zarfları yerine, binlerce yıl önce
ocaklarda pişirilip sertleştirilen tablet zarfları ve yazı ortamları bu amaçla
geliştirilmiştir. Günümüzdeki yoğun bilgi depolama araçlarının da amacı aynı
değilmidir ?

Bugün sizlere, geçtiğimiz günlerde İstanbul' da meydana gelen ve çocuk işçilerin
ölümüyle sonuçlanan yangından söz etmek için bu girişi yaptım. Bu olay,
benzerlerinin ne ilkidir ve temenni etmemekle birlikte ne de sonuncusu olacaktır.

"Sorunlar çözülemez, ancak onları yaratan ortamlar değiştirilebilir" kuralı, sanırım
bu ve benzeri tüm olayları açıklayabilmektedir.
Nekadar üzülürsek üzülelim, nekadar samimiyetle müsebbiplerini ararsak arayalım
sonuç değişmeyecektir.

Sözünü ettiğim yangın ve sonundaki facia durup dururken olmamıştır.Yani bu
olayı, gökyüzünden bir şehrin ortasına insanların üstüne düşen bir göktaşına
benzetemezsiniz.

Bu yangın olayına yakından bakacak olursak "müsebbipler" olarak şunları
görüyoruz :

* Sistem kurma becerisi yetmezliği,
* Belediye hizmetlerinin % 50 ' sinin halkın muhtelif  konularda

bilinçlendirilmesi, % 50 ' sinin de bu bilincin örtemediği sorunların
çözülmesi olduğunun anlaşılmayışı (aksi halde mesela 3 milyon insanın
kirlettiği şehri 1000 kişinin temizlemesi gibi bir imkansızlık ortaya çıkar),

* Denetimin, yaptırıma yönelik, giderek artan etki düzeyinde bir seri araçtan
oluştuğu bilinci yerine, "işyeri kapatmak ya da kapatmamak" olduğunun
zannedilmesi, * Denetimin, mutlaka kamu görevlileri eliyle yapılması

gerektiği zannı         (sayıları ve ücretleri az olduğu için
yapılamıyor),

* Bilim kurumlarının, toplum yaşamını ilgilendiren  konuları "bilimsel"
bulmayışı,* Kamuoyunun sorun çözmeye, sorunu önlemek için

çalışmaktan daha fazla pirim vermesi,
* Seçimle göreve gelenlerin, hangi tutuma pirim veriliyorsa, doğruları bırakıp

onları yapmaları, * Sorunlarla (yangın, trafik anarşisi vb), kaynak
sorunların (sorunları yaratan ortamlar) karıştırılması,

* Sorun teşhis etme ve çözme becerisinin yeterince gelişmemiş oluşu,
* Olayların "unutulması".

Yukarıdaki müsebbip listesine bakılırsa şu sonuçlara varmak zor değildir :

(1) Olayların tek sebebi yoktur ve bu sebepler aynı zamanda başka
sorunların da sebepleridir.

(2) Bu sebepler ortadan kaldırılamadığı sürece, olayların devam etmesi en
doğal sonuçtur. (3) Olaylara uygun ortam hazırlamış ya da

ortamların devamına göz yummuş veya
yummakta olanlar, olayların içinde basit teknik
sorumlulukları olanların arkasında durup
görünmemektedirler. 

Yangın olayından sonra verilen beyanat ve davranışlar, bu yargıların doğruluğunu
göstermektedir.

Yetkililer olaydan "fevkalade üzülmüş bulunduklarını" ifade etmişler ve bunu
kanıtlamak için cenaze törenlerine katılmak veya çiçek yollamak gibi yine
fevkalade önemli tedbirler almışlardır.

Yangın anında, yaralıların sedyelerini kenarından tutarak yapabileceklerinin ancak
bu kadar olduğunu göstermişlerdir.
Kamuoyundan gizlenerek unutma sürecine yardımcı olmuşlardır.

Şimdi şunları sormak istiyorum ve aynı basitlikte cevaplar bekliyorum :

(1) "Fevkalade Üzülmeler" sizlerin şahıslarınızın bir sorunudur. Bunlarla
bizleri meşgul etmeyiniz. Bu olaydan ders alarak, yukarıdaki
yetmezliklerin üstüne birer "eylem planı" ile gidiyormusunuz ? Evet ise
bu planı ve terminini öğrenebilirmiyiz ?

(2) Sedye itmek, telaşlı ve acılı  görünmek vs nin asli görevleriniz
olmadığına ve bunlara (ve hep bunlara) zaman ayırdığınıza göre,
yukarıdaki yetmezlikleri itfai  erleri mi çözümlüyor ?

(3) Kamuoyunun pirim (ve belki de oy) vermemesi riskini göze alarak,
olayların sonuçları yerine, onları yaratan ortamları düzeltmeyi
düşünüyormusunuz ?

Evet  ise nasıl ? Hayır ise oralarda ne yapıyorsunuz ?

******
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67  İŞÇİ

Sizlere zaman zaman bilgi sektörü ile, bazen de ilk bakışta onun dışında
sayılabilecek alanlarla ilgili düşüncelerimi iletiyorum. Bunu zevkle de yapıyorum.
Ama öyle konular var ki, onlardan bahsederken, yazarken insanın içini acı,
ümitsizlik ve kızgınlık kaplıyor.

Geçen hafta bu köşede, İstanbul'da meydana gelmiş bir yangınla ilgili
düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Üstünden daha 1 hafta geçmeden bu defa
Yeni Çeltek Kömür İşletmelerindeki grizu olayı meydana geldi.

Bir kazadan sonra yapılabilecek en kolay iki şey, üzülmek veya ukalalık etmektir.
Bu ikincisinin riskinin farkında olarak, bu köşede 1-2 haftanızı bu olayın
değerlendirmesiyle kullanmak istiyorum. Fakat ondan önce, geçen yıl kaleme
aldığım, fakat herhangibir yerde yayımlamadığım bir makalemi sizlere iletmek,
ondan sonra da son grizu olayının bir değerlendirmesini yapmak istiyorum.

Şuna inanıyorum ki, ülkemizde bilgisayar sektörünün kaynak sorunları ile grizu
kazalarının (ve tüm iş kazalarının) kaynak sorunları arasında inanılmaz bir
müştereklik vardır. Dolayısıyla grizu olayı kökleri itibariyle hepimizi yakından
ilgilendirmektedir.

Şimdi gelelim Yeni Çeltek' teki grizu olayına: Meseleye ne tarafından yaklaşsak
orada bir akıldışılık ile karşılaşıyoruz. Onun için madde madde ele almak daha
doğrudur.

1/  Hiçbir teknik veya idari mekanizma (sistem) hatasız kurulamaz. mesela
hiçbir uçağın güvenilirliği %100, hiçbir kömür ocağının kazasız çalışabilme
şansı %100 değildir. Ancak, sistemleri tasarlayanlar, bu güvenilirliğin ne
olması gerektiğini baştan bilerek mekanizmaları kurar ve denerler; geri kalan
kısmını da "tesadüflerin koruyuculuğu" na bırakırlar, daha doğrusu bırakmak
zorunda kalırlar. İşte bu koruma alanına bırakılan "kötü şans" gerçekleşirse
onun adına "kaza" denilir. Bu tanıma göre grizu olayı bir kaza değildir. Böyle
göstermek isteyenler ya bilmezliklerinden, ya da toplumumuzun kaza
kavramını iyi tanımlamamış olmasından yararlanıp sorumluluklarını gizlemek
isteyenlerdir.

2/  Hiçbir olay kendiliğinden olamaz. Olayları, o olaylara girdi teşkil eden
"ortam" lar yaratırlar. Buna göre, eğer o ortamlar değiştirilmezse grizu ölümleri
olmaya devam edecektir. Başka olayların da olmaması halen tesadüflerin
koruyuculuğu yüzündendir.

3/  Prensip itibariyle 1 kişinin ölümü ile 10, 100 ve hatta 1000 kişinin ölümü
arasında bir fark yoktur. Hergün işyerlerinde olan ve 1-2 şer kişinin ölümü ile
sonuçlanan olaylar (bazıları kaza olabilir) aslında, daha büyüklerinin de
olabileceğini gösteren "gösterge" lerdir. Hatta böyle bakılır ve tedbir almak
amacıyla kullanılırsa bir bakıma faydalı dahi olduğu söylenebilir. Buna göre,

sadece çok kişi öldüğü için bir olayı önemsemek, bu mekanizmanın farkında
olmamak demektir.
 
4/  Grizu olayında üstlerine kabahat yıkılanlar, sorumluluk listesinin en alt
sıralarında yer alanlardır.Çünki, bu olayın doğmasına neden olan şartlar (ortam)
üzerinde onların çok az kontrolları olmuştur (hatta hiç olmamıştır). Olsa olsa,
çok sayıda insanın kızgınlığının yönlenip, bir bakıma "kızgınlık deşarjı"
oluşmasına ve daha da önemlisi dikkatlerin asıl sorumluların üzerinden
sapmasına yaramaktadırlar.

5/  Bu olay aslında bir "toplu cürüm" dür. Derece derece sorumlulukları farklı
olmakla birlikte içinde hepimizin yeraldığı bir toplu cürüm !
Ancak insanlar, her olayın hemen görünebilir sebeplerle izahını bekledikleri
için bu "kollektif cürüm" olgusu gözden kaçmaktadır. Bu da yeni yeni olayların
ana sebebini oluşturmaktadır.

6/  Benzer her olaydan sonra standart bir  zincir vardır. Bu zincirin baklaları
şunlardır :

- Taziyet,
- Olay yerine gitmek (ne işe yarıyorsa),
- Geride kalanlara çadır, un, para gibi yardımların yapılması,
- Geride kalanların kızgınlıklarını giderebilecek önlemler çerçevesinde:

* Çocuklarına burs verme,
* Henüz emekliliğini haketmemiş olanların emekli sayılması,
* Radyo ve TV' lerde vurmalı çalgılar yerine yaylı sazlara ve düşük

ritmlere yer verilmesi,
* Yetkililerin, birşeyler düşünüyormuş "gibi" resimleri (ne yani, ben de

senin kadar üzülüyorum, fazla uzatma demektir)
* Bundan böyle gereken her türlü önlemin (ne olduğu katiyen belli

değildir) alınacağı beyanatı.

Sonuç şudur:

(1) Doğru sistemler kurulamadığı sürece bu olaylar olur,

(2) Her vasıf dokusu düzeyinin otomatikman belirlediği "uğraş alanı
karmaşıklık düzeyi" vardır. Bugün sahip olduğumuz vasıf dokusu düzeyi,
madencilik, uçak sanayii vb gibi alanlarda olaysız kazasız iş yapmamıza
yeterli değildir. Bu beceri düzeyini yükseltmeksizin yalnız bu işler değil
benzer karmaşıklıktaki işlerin hiçbiri yapılamaz. Milli bütünlüğümüzün
korunması da bu işlerden birisidir.

******
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30, TEKERLEKLİ SANDALYE

Geçen gün bir gazetede bir haber okuduk: Bir gönüllü kuruluşa mensup hanımlar,
bedensel özürlülere 30 adet tekerlekli sandalye armağan etmişler ve bu gibi
desteklerin  süreceğini söylemişler.

Bu basit görünüşlü haberden benim çıkarabildiğim sonuçlar şunlardır:

(1) Ülkemizdeki gönüllü kuruluşların büyük çoğunluğunun kullandığı aletler
(enstrüman) şaşılacak düzeyde birbirine benzemektedir.
Bu aletler, etkisizlik açısından tıpatıp aynıdır ve hedef kitleler üzerinde
"bizim için yapılabilecek olan demek ki bu imiş" yargısını
perçinlemektedir.

(2) Ülkemiz nüfusunun %10'unu (yaklaşık 5.5 milyon) oluşturan bedensel
engellilerden 30 veya 300 ya da 3000 tanesine tekerlekli sandalye
vermenin içerdiği bir mesaj da, o kitlenin sorunlarının neler olduğunun bu
kuruluşlarca incelenmemiş olduğudur.

(3) Bu habere, bu haliyle yer verip gerekli kritiği yapmayan gazetenin de
özelde bedensel özürlüler, genelde gönüllü kuruluşlar hakkında fazlaca bir
fikri yoktur.

(4) Gelişmiş ülkelerde, gönüllü kuruluşların sorunlara yaklaşımları ve
kullandıkları aletler bizimkilere hiç benzememektedir.

Bir düşünürün, "bir kül tablasına bakarak tüm evreni anlayabilirsiniz" deyişinden
hareketle, 30 tekerlekli sandalye örneğinden yola çıkarak gelişmemişliğimizin
sebeplerini pekala anlayabilirsiniz.

Hergün gazetelerdeki benzer haberleri yanyana getirdiğinizde, çeşitli gönüllü
kuruluşların ençok benimsedikleri aracın, hedef kitlelerinin çok çok küçük bir
yüzdesine, ihtiyaçlarının yine çok çok küçük bir bölümünü (yalnızca 1 defaya
mahsus olmak üzere) karşılamaya yönelik yardımlar yapmak olduğunu görüyoruz.

Hızlı nüfus artışının önüne geçebilmek için yakın ilçelerden birisine bir gezinti
yapıp (hem hava almak ve atmak hem de vicdan rahatlatmak için), birkaç köylü
hanıma nasihatta bulunmak ya da çevre kirlenmesine mani olabilmek için naylon
poşet toplama gezintisi düzenlemek, acaba bu sorunlarla başa çıkmak için midir
yoksa; "bu sorunlar öyle büyüktür ve öylesine bilinmez- başa çıkılmaz sebeplerle
olmaktadır ki bizim (ve de sizlerin) yapabileceği ancak bu kadardır" mı demektir ?

Acaba giderek gelişen tevekkül eğilimlerinde bu çaresiz bırakmaların (bilerek ya
da bilmeyerek) payı yok mudur?
Bedensel engellilerle ilgili bir gönüllü kuruluşun yaptığı çalışma sonunda bu 5.5
milyonluk vatandaş (ve asgari bir o kadar yakını) kitlesinin sorunlarının çok
olmakla birlikte, küçük parçalara bölündüğünde anlaşılır ve çözülebilir olduğu,
bütün bu sorunları örten bir şemsiye sorunun ise hepsinin kaynağı olduğu
görülmüştür.

Bu kaynak sorun, "sorunları çözmek durumunda olanların, sorunları teşhis etmek
için kullandıkları metodların son derece ilkel olması" dır.

Sorunların teşhisleri sokaktaki insanımız tarafından konulmakta, bilimin fazlaca bir
katkısı bulunmamakta, idare de bunları alıp çözüm diye peşinden koşmakta ve
sonunda gönüllü kuruluşların armağan edeceği 30 tekerlekle sandalyelerle
noktalanmaktadır.

İşte bu nedenlerle, gönüllü kuruluşların öncelikle yapmaları ve de yapabilecekleri
şey, sorunların teşhisine yardımcı olmalarıdır. Bu, doğru sorular sormakla, ama
bıkmadan, peşpeşe sormakla mümkündür. Ta ki, iki çeşit uç'tan birisine
varılabilsin: Ya çözümü mümkün olmayan, öylece kabullenmemiz gereken uç'lara;
ya da mevcut  imkanlarla çözümlenebilecek uç'lara!

* Bedensel engellilerin sorunları nelerdir ?
* Bu sorunların hepsi aynı grupta mıdır ?
* İstihdam grubunda olanların sebepleri nelerdir ?
* Beceri eksiği ise o nasıl kazandırılır ? Hangi kuruluşlar kazandırabilir ?
* Kimler kazandırılmasına engeldir ?
* Niçin engeldir ?
* Bunlar nasıl etkilenebilirler ?
* Kamuoyu ve basının desteği niçin azdır ?
* Niçin hızlı çoğalıyoruz ?
* Almanya'nın nüfus artış teşvikleri Türkiye'nin nüfusunu artırıyor mu ?
* Sosyal güvenlik eksiğinin nüfus artışı ile ilgisi var mı ?

Bu ve benzeri soruları sormak için gönüllü kuruluşların ihtiyacı olan; geziler,
kermesler, şatafatlı genel merkezler, gazetelerde fotoğraflar vs değildir. İhtiyaçları
yalnızca kağıt, kalem ve soru sormasını (ama bıkmadan ve elemanter şekilde)
bilmektir.
Bu şekilde sorulan sorulardan oluşan "çözülebilir uçlar" demeti, o konudaki
politikanın esaslarını oluşturacak ve belki de idareye en değerli katkıda bulunulmuş
olunacaktır.

Toplumumuzun, sorunlarını teşhis ve onlarla başa çıkabilecek araçları
geliştirmedeki zaafiyeti, üzerinde ne kadar durulsa yeri olan bir sorundur.

****** 
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SİSTEMLERİN KİLİT TAŞI : DENETİM

Oldum olası bana çok komik gelen iki olay vardır. Birisi, Milli bayramlardaki geçit
törenlerinde, sınıfının başında, uzun topuklu pabuçlu bayan öğretmenlerin asker
adımlarıyla yürümeye çalışmasıdır. İkincisi ise bir kamu görevlisinin, bulunduğu
yerden daha üst kademede bir yere atanınca, arkasına tüm alt-yetkilileri toplayıp
kendisine bağlı yerleri denetlerken takındığı tavırdır. Hele bu denetim baskın (!)
şeklinde yapılıyor ise  bulunan aksaklıkların keyfine diyecek olmasa gerektir.

Basında sıkça yeralan bu gibi sahneler genellikle; "filanca hızlı başladı", "yaptığı
denetimde mutfağı pis bulan filan, aşçılara çok sinirlendi" gibi başlıklarla yeralır.
Böyle denetimlerde kabak genellikle en gariban görünüşlü ve en az sorumlu
kişilerin başında patlar. Üst yetkili, denetlediği kurumun alt-yetkililerine söylemek
istediklerinin (ve söyleyemediklerinin) tümünün hıncını o gariban görünüşlü
kişilerden alır. Bir süre sonra, çare oralara gitmemekle ve manzaraları görmemekle
bulunur ve o dönem için mesele de bitmiş olur. Bir sonraki dönemde bu sahneler
aynen tekrarlanır. Yeni gelen üst-yetkili de önce çok "sinirlenir" ve sonra "alışır".

Bu sahnelere kamuoyu o kadar alışmıştır ki genellikle denetimler sonunda  bu
"çok sinirlenen" kişilere hak verilir ve gerçek sorumluların aslında bu kişiler
olduğu gözardı edilir.

"Denetim" kadar hayatımıza yaygın olarak girmiş bir başka işlev varmıdır
bilmiyorum. Özellikle kamu yönetiminde, çeşitli denetim mekanizmaları kamu
hizmetlerinin bir alanını kontrol etmekte ya da daha doğru bir deyimle kontrol
etmeye çalışmaktadır. Denetimin ne denli hayati bir işlev olduğu konusunda fazla
birşey söylemeye gerek yoktur. Bununla beraber genel bir ifadeyle bu önem
vurgulanmak istenirse; "denetim, herhangi bir amacı olan bir sistemin, amacına
ulaşıp ulaşamamasını belirleyen birinci faktördür" denilebilir.

Kurallar, bu kuralların uygulanışını denetleyen mekanizmalar etkin çalışıyor ise
mevcutturlar. Aksi halde, kağıt üzerinde var olan bir kuralın hayata geçmiş
olduğunu kimse garanti edemez. Her kritik fonksiyonlu parça gibi denetim unsuru
da bozulduğu zaman çevresine, kendi hacminden daha büyük bir zarar vermektedir.

Denetim, bir anlamda kamu yönetiminin koyduğu kuralların bir güvencesidir.
Denetlenmeyen bir kuralın, kamu yönetiminin öngördüğü gibi mi, yoksa çeşitli
etkenlerle bozularak öngörülenin aksine mi uygulandığını ve ne gibi bozulmalara
yol açtığını kimse bilemez. Bu nedenle, kamu yönetimi denetim kavramına özel bir
önem vermek zorundadır.

Acaba, bu denli hayati işlevleri olan denetimler, yerel ve/ya merkezi yönetimlerce
ne kadar etkinlikle  yapılabiliyor ? Denetim kavramına ilişkin problemler nelerdir ?
Bunların çözümü için bir genel model önerilebilir mi ?

Gözlemler, şu bulguların varlığını göstermektedir :

* Denetim kavramının önemi tam anlaşılmış değildir. Denetim' e, bir çeşit
"son çare" olarak bakılmaktadır. Denetim, kamu hiyerarşisinde önem
verilen basamaklardan birisi değildir.

* Denetim sürecinin, "tesbit" ve "yargı" gibi iki parçasının bilincine
varılmamış, her iki parçanın da kamu görevlileri eliyle yapılmasına
çalışılmış, ancak yeterli başarı sağlanamamıştır.

* Denetim işlevi ile görevli elemanlar, kısmen hiyerarşideki yerleri, kısmen
de kamu görevlerindeki "çok personel, düşük ücret" olgusu dolayısıyla,
denetledikleri mal ve/ya hizmetlerin değerlerine oranla düşük ücret
almaktadırlar. Bu durum görevlerin yapımını güçleştirmekte ve bir yandan
da denetim elemanlarının şaibe altında kalabilmelerine yol açmaktadır.

Bu bulguların yol açtığı sorunlar sayılamayacak kadar çoktur ve hemen hemen tüm
sistemlerin işleyişlerini önemli ölçüde bozmaktadırlar.

Bu durumda yapılması gereken şudur :

(1) Sorunları tam (kaynaklarına inerek) anlamaya çalışmak,
(2) Denetim sürecini oluşturan "tesbit" ve "yargı" parçalarından tesbit'in bir

teknik iş olduğunu, bunun ise kamu görevlileri eliyle yapımının zorunlu
olmadığını (ve de mümkün olmadığını) kabul etmek.

Sorunları tam anlamak için doğru sorular sormak, onlara verilebilecek cevaplara
yol açan nedenleri tekrar tekrar sorgulamak ve böylece kaynak sorunlara inmek
gerekir.

mesela denetlenen yer bir hastane ise oradaki olası bir pisliğin altında :

-  Piramidinin en tepesindeki sorumluların hijyen konusunda bir eğitim
almamış olmaları,

- Oradaki hijyen şartlarının korunması için yapımı gerekli görevlerin açık
ve anlaşılır biçimde görev tanımları haline getirilmemiş olması,

- Bu görevleri icra edecek olanların bu tanımlara göre hizmetiçi eğitim
almamış olmaları,

- Verilen sorumlulukların nasıl ve kimler tarafından denetleneceğinin
belirlenmemiş olması,

- Sorumlulukların, basit de olsa mutlaka bir taltif/tecziye sistemiyle
birleştirilmemiş olması

gibi, daha kaynak sorunların yattığının bilinmesi ve bunların da altında en üst
yetkililerin bu konulardaki bilinç ve eğitim (öğrenim değil) yetmezliğinin
bulunduğunun bilinmesi ve dolayısıyla yapılması gerekenin bir "sistem kurma" işi
olduğunun ve bunun da sinirlenerek bilgiç tavır sergilemek değil, bir makine
parçası tasarımlarmışçasına bir iş olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Bu
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nedenle denetim'e, yerine getirilmeyen işlevleri örtebilecek bir araç olarak
bakılmamalı, sistemlerin gerekleri yerine getirildikten sonra, konulan kuralların ne
etkinlikte yürüdüğünün tesbitine yarayan bir "feed-back tool" olarak görülmelidir.
Dolayısıyla, denetim gibi hayati bir aracı, kişisel tatminsizliklerin giderileceği bir
işkence aracı haline getirmek en hafif deyimle bu mekanizmadan bihaber olmak
demektir ve de ayıplanması gereken ilkel bir davranıştır.

Denetim sürecindeki tesbit ve yargı parçalarına gelince: Çok sayıda tesbit işinin,
sınırlı sayıda kamu görevlisince yapımının mümkün olmadığını, bunda ısrar
edilirse kuruluşların kadrolarının şişeceğinin, bunun ise yeni sorunlar
doğuracağının bilinmesi gerekmektedir.

Bu ise bizi, denetim sürecindeki tesbit işinin özel kuruluşlardan hizmet satın almak
ve en az iki kademeli bir tesbit mekanizması kurmakla mümkün olabileceğine
götürmektedir.

Bu alanda hizmet satın alınabilecek kuruluşların sayısının sınırlı olması bir
dez-avantaj değildir. Aksine, yıllardır kamunun yanlış olarak üstlenmiş olduğu
"doğrudan istihdam sağlamak" fonksiyonunun sağlıklı bir alternatifi doğmaktadır.
Yeni kuruluşların teşkili için sağlanabilecek basit teşvikler küçük ölçekli bir çok
firmanın doğmasına yarayacaktır. Bunların, verilecek tesbit görevlerini usulüne
uygun yerine getirmelerini "denetleyebilecek" bir sistem kurmak şartıyla!

*******
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KURAL  NASIL  KONULMALIDIR ?

İşlerimiz ile ilgili her konuda, basit veya karmaşık olmasına bakılmaksızın hergün
ve hatta bazen günde defalarca "kural"lar koymaktayız.

Burada kural ile kastedilen, bir işin nasıl, ne zaman, kim(ler) tarafından, ne kadar
süre içinde yapılacağı, bazı istisnai durumlarla karşılaşıldığı zaman ne yapılacağı,
konulan bu kurala uyulmaz ise nasıl bir tutum içinde olunacağı gibi hususları
içeren sözlü veya yazılı talimatlar kastedilmektedir.

Ancak, hepimizce gayet yakından bilindiği gibi, konulan kurallar genellikle
dejenere olmakta, bu ise daha sonra konulabilecek olan kurallara da
uyulmayabileceği gibi bir kanaatin doğmasına neden olmaktadır.

Aşağıda, bir kuralın dejenere olmadan işleyebilmesi için uyulması gereken hususlar
sıralanmıştır. Bunlara uygun kural vazetmek ilk bakışta güç görünebilir. Ancak
bunlara uyulamayacak ise kural koymaktan vazgeçilmesi daha doğru olur. Kural
koymada izlenmesi gereken sıra şöyledir :

1) Ne için kural koymak istediğinizi iyice tesbit ediniz. Hatta bunu 1-2 cümle
ile yazınız. Şu nokta hiç unutulmamalıdır: Her kural, sınır noktalarında
hatalara sebep olabilir !
(Örnek; İşe geliş gidişlerde uyulması gereken saatler hakkında bir kural
konulur iken, hafta tatilinde fazla mesaiye çağrılacak bir kişinin de bu
kurala konu olacağı unutulmamalıdır. Denetleyecek kimse olmayacağı
için, konulacak bu kuralın istismarı da mümkün olabilecektir.)

2) Koyacağınız kuralların, daha evvel konulmuş olanlar ile çelişmemesi için
dikkatli olunuz. Bunun için, kuralları yazılı hale getiriniz ve bunları toplu
halde bulundurunuz. Böylece, kural koymada önce bunları gözden
geçirerek, olası bir çelişkiden sakınabilirsiniz. Kural koymak istediğiniz
konuda ya da o konuya yakın konularda evvelce konulmuş kurallar varsa
onları iptal ediniz veya gerekiyorsa yenileyiniz.

3) Kural koyarak düzenlemek istediğiniz konuyu iyice öğreniniz. Tam
bilinmeyen konuda kural koymaya çalışmayınız.

4) Konunun bütünüyle kontrol altına alınabilmesi için hangi kritik noktaları
kontrol altında tutmanız gerektiğini çok iyi tesbit ediniz. Bu, en çok
yanılınan noktadır. (Örnek; İşe geliş-gidiş saatleri konusunda kritik nokta,
kapılardan giriş-çıkışlardır.Giriş-Çıkışların tabi olduğu esasları (kural) iyi
tesbit ederseniz, nihai amacı da yerine getirmiş olursunuz.)

5) Kritik noktaların sayısını mümkün olduğunca azaltmaya çalışınız.
(Örnekteki kapı sayısı)

6) Her kural, içerdiği istisnaların sayısı kadar kötüdür. "ancak", "lakin",
"bununla beraber", "yine de" sözcükleriyle başlayan, içinde istisna
parantezlerinin bulunduğu veya sonu "...... hariçtir" vb sözlerle biten
kuralların yanlış olması ihtimali çok güçlüdür.

7) Kontrol altına almayı öngördüğünüz kritik noktaların, olması arzu edilen
şekilde yürümesi için karışık olmayan, sade kurallar koyunuz.

8) Kuralların adil ve akılcı olmasına dikkat ediniz. Herhangi bir nedenle
istisnai kurallar koymak zorunda kalıyorsanız bunların telafisi için de ek
kurallar koymalısınız.

9) Konulacak kurala ne kadar uyulduğunu kim(ler) vasıtasıyla kontrol altında
tutacağınızı tesbit ve mutlaka ilan ediniz. Bunlara, görevlerini açık-seçik
yazarak tarifleyiniz. Unutmayınız ki bir görevin eksik yapılması kadar,
fazla (fazla ve de yanlış yorumlanarak) yapımı da zararlı olabilir. Bir işin
yapılmamasını istiyorsanız, spesifik olarak kimseye görev vermeden
"elbirliği" ile yapılmasını isteyiniz !

10) Görev verdiğiniz kişilere, ancak görevlerin tam yapılması halinde
meydana çıkacak halleri belirterek birer "kendini kontrol aleti" veriniz.
Böylece istenilenlerin yanlış yorumlanmasını önleyebilirsiniz.

11) Her kural, o kurala konu olacak kişilerce iyice öğrenilmelidir. Dolayısıyla
kural koyan, bunun eğitimini de düşünmüş ve planlamış olmalıdır.
Kuralların yanlış uygulanması halinde işletilecek ceza tedbirleri ancak en
son başvurulması ve nadiren kullanılması gereken çarelerdir. Hiçbir kural,
ceza tehdidi (veya korkusu) ile işletilemez. Bu nedenle "önce öğretiniz !".

12) Kuralın uygulanmayışı ya da uygulanamayışı halleri, zaman, sebep ve
diğer açıklayıcı bilgiler belirtilerek muntazaman kaydedilmelidir. Bunları
analiz etmek suretiyle, zaman içinde daha iyi işleyen kurallara
kavuşursunuz.

Günlük yaşamımızdan, daha global konulara varıncaya kadar niçin kurallara
uyulmadığına bu açıdan bakılırsa sanırım bu basit yaklaşımın ne kadar önemli
sonuçları konrtrol ettiği görülücektir.
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?" Kural nasıl konulmalıdır ?



KURAL KİRLİLİĞİ

Geçen hafta, günlük yaşamımızdan Devlet işlerine varıncaya kadar geniş bir alanda
kullanageldiğimiz bir "araç" olan "kural koyma" konusunda düşüncelerimi bu
köşede siz sayın okurlarıma iletmiştim.

Kurallar kadar, geniş bir alanı dolduran bir başka araç varmıdır bilmiyorum. Bir
belediye zabıtası memurunun koyduğu "meyva satanlar şu tarafta olsun"
kuralından, yasalarla düzenlenen konulara kadar hepsi aynı sözcükle adlandırılıyor.
Acaba bir sözcüğe bu kadar geniş anlam alanı yüklenince insanlar nasıl anlaşabilir ? Bu, ayrıca
tartışılması gereken bir konudur.

Ama, tartışmasız gerçek olan bir nokta, bu kurallar cümlesinin bir alt-yapı
oluşturduğudur. Buna, "mevzuat alt-yapısı" demek istiyorum. Bu alt-yapının ilginç
bir özelliği, herkes tarafından farklı algılanmasıdır. Tanrı geçinden versin bir
yakınını kaybetmeyen kişi için mezarlıktan arsa alımını düzenleyen kuralların
varlığı nasıl bilinmez ise, bilgisayar monitoru ithal etmemiş bir TV üreticisi
(mesela) için de uygulanacak gümrük hadlerini belirleyen kural o kadar
bilinmezdir.

Bu herkesi (ya da kesimi) ayrı ayrı etkileme özelliği, pratik sonuçları itibariyle o
denli ciddi sonuçlar doğurmaktadır ki, aynen, bir ömür boyu eşinin yemeğine
damla damla arsenik karıştıran kişinin öyküsünde olduğu gibi, ancak"belirli bir
süre sonunda", "izah edilemez şekilde" ve "masum bir görüntü altında" bir
toplumu yok edebilir.

Denilebilir ki, toplumları birbirinden ayıran esaslı özelliklerden birisi de o
toplumun kural kültürü ya da kural koyma stilidir.

Toplum yaşamının sonsuz denilebilecek çeşitliliği düşünülürse, konulmuş ve
konulacak kuralların ne denli geniş bir alanı kapsadığı ve kural koyma stilimizin,
yaşamımızı görünmez biçimde ama kuvvetle nasıl etkilediği daha iyi görülecektir.

Sözü getirmek istediğim nokta, değişmek, kendini çağa uydurmak isteyen bir
toplumun öncelikle bu gerçeğin farkına varması ve bu konunun felsefesini yapması
gerekliliğidir. Aksi halde, ayağından uzunca bir misina ile bağlanmış kişinin
kendini hür zannetmesi gibi, belirli bir serbest hareketten sonra birdenbire durmaya
mecbur kalması ve her yönde bu deneyi yaptıktan sonra (şimdiye kadar epey
denedik) hareketten vazgeçmesi sonucu kaçınılmazdır.

Bugünün yarışan Dünyasında, toplumların ve hatta şirketlerin rekabet güçlerini
geliştirebilmeleri için ilk almaları gereken tedbir,  mevzuat alt-yapılarını gözden
geçirip yeniden düzenlemektir.

Konulmuş fakat bugün için muhafazasına gerek kalmamış ya da yanlış konulmuş
kuralların kaldırılması (de-regulation) ilk adımdır. Buna paralel olarak, kurallar

arası uyum denilebilecek ve bir kuralın o grupla ilgili üst kural(lar) ile uyumunun
sağlanması ise en az birinci adım kadar önemlidir. Bu operasyonun bütününe
"Mevzuat Reformu" denilebilir.

Burada bir soru akla gelmektedir. Bu ya da başka adlar altında bu gereklilik hemen
her dönemde dile getirilmesine rağmen bir türlü başarıya ulaşılamamakta, hatta
"kural kirlenmesi"  (regulation pollution) daha da artmaktadır.

Acaba neden ?

Gözlemler, bu başarısızlığın altında yatan şu sebeplerin varlığını işaret etmektedir:

(1) Mevzuat reformu, bir defaya mahsus yapılıp bitirilebilecek bir iş değildir.
Eğer  kural reformunu düzenleyen kurallar doğru konulmaz ya da hiç
konulmayarak doğrudan doğruya bazı basitleştirmeler yapılmaya
çalışılırsa, bir yandan yeni ve yine bozuk kurallar doğmaya devam
edecektir. Dolayısıyla, kural koyma (mevzuat üretme de denilebilir)
kuralları önemsenmeden girişilen bir düzenleme çalışması başarılı
olamamaktadır.

(2) Bir mevzuat havuzunun bulunmayışı ikinci nedendir. Hangi düzeyde
olursa olsun, konulmuş kuralların bütününü içinde bulunduran bir veri
tabanı mevcut değildir. Dolayısıyla, kurallar arası tutarlılık sağlanması
mümkün olamamaktadır.

(3) Mevzuat reformunun gereklerinden birisi de konulmuş kuralların nasıl
uygulandığının tesbitidir. Bu bir sistem analizi çalışmasıdır. Mevzuat
reformu çalışmaları ile yükümlendirilen ekipler genellikle "idari
nosyonlu" elemanlardan kurulmakta, adı öyle çağrıştırdığı için konu bir
idari-hukuki konu karışımı gibi ele alınmaktadır. Gerçekte ise konu tam
bir mühendislik konusudur.

(4) Nihayet, bütün bu nedenlerin dışında paratez dışı çarpan gibi etki yapan
bir sebep daha vardır. Toplumumuzun iletişim becerisi konusuna önem
vermeyişi ! İster ilk defa üretilsin, ister revize edilsin bir kural bir mesaj
demektir. Mesaj iletiminde iletişim kurallarına uyulmadığı takdirde neler
olabileceğini Konfiçyüs şöyle dile getirmektedir: Kelimeler yanlış olursa
cümleler, cümleler yanlış olursa kavramlar yanlış olur. Kavramlar yanlış
olursa halk anlaşamaz, halk anlaşamazsa dirlik bozulur !

Gelecek haftalarda iletişim becerisi konusunda bazı düşüncelerimi siz okurlarıma
iletmeye çalışacağım. Mevzuat alt yapısı reform çalışmaları bilgi sektörü için
önemli bir pazar kesimidir. Bu konuda geliştirilecek yeni modeller, dönerek
donanım  ve yazılım ihtiyaçlarına dönüşecektir.
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DOMİNO  VE   İLETİŞİM

"Uzun yılların sosyo-kültürel birikiminin yoğunlaştığı Güneydoğu Anadolu
topraklarında meydana gelen ve cennet yurdumuzu çevreleyen topraklarda
yaşamakta bulunan kimi komşularımızın,  bu topraklar üzerinde emeller
besleme durumunda olan diğer devletlerin de katkılarıyla kanalize edilip,
yönlendirilip, cesaretlendirildiği bazı olaylar hepimizin malumudur."

Yani; "Güneydoğu olaylarını biliyorsunuz."

Yazımın başlığındaki iki sözcük arasındaki münasebeti (ya da münasebetsizliği)
düşünürken Güneydoğu olayları da işe katılınca galiba durum iyice anlaşılmaz
oldu. Üzerinde durmak istediğim konu G.Doğu ya da domino oyunu değil
"iletişim" dir.

Bildiğiniz gibi domino, iki ucunda farklı sayılar bulunan taşların rastgele çekilip
aynı sayılar birbirine değecek biçimde yerleştirilmeye çalışıldığı  bir oyundur.
Yukarıda, rastgele seçtiğim bir konudaki  basit bir bilginin, domino benzeri bir
teknikle  nasıl anlaşılmaz hale gelebildiğini göstermek için bu örneği verdim.

Bu yolla laf uzatmada kural, her sözün başına ona uyabilen bir ek getirmek ve
sonra o ekin de başına o eke uygun başka ek getirmek ve böylece devam etmektir.
Bir örnek daha vermek gerekirse; "havalar ısınıyor"  ifadesi önce "yurdumuzda
havalar giderek ısınıyor" haline, sonra "güzel yurdumuzda, geçen yıl da olduğu
gibi havalar giderek ısınıyor"  haline getirilir ve giderek NATO üyeliğimiz ile
doğadaki sera etkisi de işe katılarak değme dilbilimcinin içinden çıkamıyacağı hale
getirilir.

Okuyucuların aklına bu abesle iştigal metodunun faydası nedir gibi bir soru
mutlaka gelir. Durum sanıldığı gibi olmayıp bu metodun kullanıldığı bir çok hal
vardır. Bunlardan birkaçını hemen sıralayabilirim:

1. Az söz söyleyip çok söylendi imajı yaratılmak istenen haller (eşinin
kendisine fazla birşey anlatmadığı şikayetine muhatap olanlar ve diplomatlar
kullanabilir) 2. Ne söyleneceği düşünülürken vakit kazanılmak istenilen

haller, 3. Hafif saf insanların aklını karıştırarak,
yapılmak istenen bir cinliğin farkına
varılmasının istenmediği haller,

4. Hazırlıksız yakalanılan haller (öğrencilere sınavlar için tavsiye edilir,
ancak sonuç garanti edilmez)
5. ve bütün bunlardan daha sıkça, bir konuda fikir belirtmek durumunda
olunmasına rağmen, yeterli bilgi ve/ya deneyime sahip olunmayan ama bu
durumun karşısındakilere de belli edilmemesi gereken haller.

Domino tekniği tek başına kullanıldığı gibi, etkisini artırıcı diğer tekniklerle
birlikte de kullanılabilir. Bunlar, konuşurken kelimeler arasında bekleme tekniği,

parmağını karşısındakine uzatarak telaş yaratma tekniği ve sıkıntılı-düşünceli tavır
takınarak "zaten canım sıkılıyor bir de seninle uğraşmayalım"  tekniği gibi
metodlardır.

Denilebilir ki bu basit bir laf uzatma sorunudur. Bu konu toplum hayatımızda ne
gibi ciddi problemlere yol açabilir ki ?

Değerli okurlarım; sizleri temin ederim ki başta demokratik yaşamımızdaki
kesintiler dahil olmak üzere, çoğu sorunumuzun altında iletişim becerisi
yetmezliğimiz  yatmaktadır.

Eğer sivri akıllının biri çıkıp da uzun ve tumturaklı söz söyleyip yazı yazmayı
yasaklayıp sadece ifade edilmek istenilenin özünü (mesaj) söyleyip yazmaya   izin
verse, okuyup dinlediğimiz birçok kişinin elinin veya dilinin tutulduğunu  hayretler
içinde görürdük.
Birçok kişinin, söz söyledikleri konuda hiçbir "öz"e sahip olmadıklarını, çözüm
önerisi diye önümüze konulanların domino tekniği ile üretilmiş olduğunu ve belki
kendilerinin dahi bunun farkında olmadıklarını görürdük.

Şaka ile karıştırarak sizlere sunduğum domino tekniği aslında öldürücü bir silahtır.
İnsanların zamanlarını çalarak onları yavaş yavaş (ama kesinlikle) öldürür,
toplumlara ise boş umutlar sunarak onların yok olmasına yol açar.
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GÜNEYDOĞU

Güçsüz bünye her hastalığa açıktır.
Güneydoğu'nun ekonomik durumunun güçsüzlüğü, geçmişten bu yana çeşitli
sorunlar yaratmış ve bugüne gelinmiştir.

Çözümü en güç sorunlar, kapıya gelmiş ve ancak kısa vadeli çözüm yollarına pirim
verilenler olsa gerektir. Ama güçlüğüne rağmen onları çözmek zorunda
olduğumuza göre hayıflanmanın yararı yoktur.

Çözüm setini çeşitli anahtarlara göre oluşturabiliriz: Kısa, orta, uzun vadeli
tedbirler; ekonomik ve sosyal tedbirler; yerel ve genel tedbirler gibi !

Bir anahtar daha gerektiğini düşünüyorum. Bu da,"yapılması ve özellikle
yapılmaması gerekenler" dir. Yapılması gerekenler, diğer anahtarlar altında da
toplanabilir. Ama yapılmaması gerekenler o anahtarların dışında kalabilir. Bu
yüzden önce, nelerin yapılmaması gerektiğine işaret edip, sonra da "önemli neden"
saydığım bir problem alanına değineceğim.

Şunlar özellikle yapılmamalıdır:

(1) Güneydoğu'daki sorunların az sayıda "kaynak sorun" dan kaynaklanan ve
kendi aralarında birleşip, yeni ve farklı görünüşlü sorunlar yarattığı gerçeği
görmezlikten gelinmemelidir.

(2) İyi idare iyilik, kötü idare kötülük üretir. Bir bölgenin gelişmesi, idarenin
oradaki temsilcilerinin (memurlar) kalitesine bağlıdır. Güneydoğu'ya atama,
bir cezalandırma aracı olarak kullanılmamalıdır.

(3) "Devlet güçlüdür", "Eşkiyanın beli kırılmıştır" ve benzeri demeçler
verilmemelidir.

Yapılması gerekenler ise, yukarıda 1. sırada işaret edilen kaynak sorunlara yönelik
araçların tariflenip kullanıma sokulmasıdır. Ben, burada bunlardan yalnızca birisine
değineceğim. O da, Güneydoğu'da kendini işsizlik olarak gösteren ve içinde birden
fazla kaynak sorunu bulunduran konudur.

Geleneksel sosyal düzenimiz işsizliği, kısmen aile yapısı içinde kısmen de yaşam
standartlarını düşürerek çözme yolunu benimseyegelmiştir. Geleneksel idare
düzenimiz ise istihdamı iki yolla temin etme yolunu seçmiştir: Kamu
kuruluşlarında kadro şişirmek ve yeni yatırım yapmak !

Kamu kuruluşlarında kadro şişirme yolu ile istihdam sağlama, sonuçları itibariyle
tam bir intihardır. Yeni yatırımlar yoluyla istihdam sağlamak ise, her dörtgenin
kare olamıyacağı, dörtgen olmanın ancak bir "gerek şart" olduğu, buna ilave "yeter

şartlar" yerine gelmemişse kare olunamayacağı örneğine benzemektedir.
İstihdam iklimi  diyebileceğimiz; vasıf dokusu yeterli insan, teknoloji üreten bir
bilim-teknoloji yapısı, müteşebbisliği caydırmayan ve de teşvik eden bir mevzuat
sistemi gibi ögelerden oluşan bir klima içinde, yatırımlar istihdama yol açar. Bu
ögeler eksik ise, yatırımlar ancak atıl kapasitelere, o da enflasyon, verimsizlik ve
benzeri olumsuzlukları üretir. 

Görülmektedir ki, idaremizin geleneksel yaklaşımı işsizliği çözebilecek çağdaş
araçlara sahip değildir. Güneydoğu'daki işsizlik olgusu, işte bu yanlış tanıya
dayalıdır ve bu mesele çözülemediği sürece Güneydoğu sorunu da ağırlaşarak
sürecektir.

Bölgenin işsizlik sorununun çözümünde benimsenmesi gereken yaklaşım, yöre
insanının beceri dokusunu geliştirmek ve o insanların, çevrelerine "potansiyelleri
görebilecek" şekilde bakmalarını sağlamaktır. İşte yatırımlar, bu gerçekçi tesbitlere
dayalı olarak bizzat o kişiler tarafından yapılmaya başlandığında gerçek çözüm
süreci başlamış demektir. Aksi halde, yörede sadece başkaları tarafından yapılacak
yatırımlarda çalışacak olan beceri dokusu yetersiz işgücü, bir süre sonra bizzat o
kuruluşlar için  problem olmaya başlayacaklardır. Nitekim, bunun örnekleri yalnız
Güneydoğu'da değil yurdumuzun geri kalmış yörelerinin hemen hepsinde
yaşanmıştır.

Bu, Güneydoğu'ya özgü  yeni bir çözüm teklifi değildir. Herhangi bir yöredeki
insanın, çevresine "potansiyel algılayıcı" gözlükle bakabilmesi, A.B.D.'de de bir
araç olarak görülmüş ve "Bölgesel Kalkınma Araştırmacılığı" adı verilen bir
meslek gelişmiştir. Bu meslek mensuplarının görevi, kişilere çevresine bakmayı
öğretmek ve ona destek vermektir. Ama bir "iş" ile son bulacak olan bu bakma
fonksiyonu, bizzat o yöre insanının işidir.

Bu da, önce bu yaklaşımı benimsemek ve ardından da yöre insanının vasıf
dokusunu geliştirirken, Bölgesel Kalkınma Araştırmacılarını da görevlendirmek
yoluyla mümkündür.
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İLETİŞİM  BECERİSİ  YETMEZLİĞİ  

"Söylediğimi anladığına inandığını biliyorum; fakat duyduğunun, anlatmak
istediğim olmadığını anladığından emin değilim!"

Bir düşünürün bu sözünün ne kadar doğru olduğunu, çocukken oynadığımız
"telefon oyunu"nu düşündükçe daha iyi idrak ediyorum. Hatırlarsınız; 8-10 çocuk
bir çember oluştururlar ve sırayla herbiri içinden tuttuğu bir cümleyi yalnızca bir
defa yanındakinin kulağına söyler, o da yanındakine. Böylece çember kapanır ve
son kişi, cümlenin esas sahibine anladığını iletir. Genellikle bu son söylenen,
kişinin başlangıçta söylediğinden oldukça farklıdır, hatta çoğu zaman çok da
ilgisizdir.

Bu oyun, iletişimin temel kuralına dayanır. O da, bir mesajın iletimindeki
doğruluğun, genellikle %100'den küçük olduğu kuralıdır. Böylece, mesela 10
kişilik bir bir zincirde, her kişi % 95 doğrulukla mesaj iletebilse, zincirin sonundaki
kişiye mesajın ancak % 60'ı ulaşabilir. Bu düşük doğruluk, kendisine "bir oğlun
oldu" denilen bir kişinin mesajı, oğlunun "öldüğü" şeklinde bile anlamasına neden
olabilir.

İletişim dediğimiz kavram, günlük hayatımızda ençok kullandığımız ve buna
rağmen enaz üzerinde durduğumuz becerilerden birisidir. Aile hayatından
endüstriye, Devlet yönetiminden kamuoyu oluşumuna kadar her alanda bu beceriyi
kullanırız.

İletişimin bir beceri olarak tanımlanması boşuna değildir. Çünki, bir kişinin bir
diğerine anlatmak istediğini (mesaj) tam iletebilmesi, herbiri ayrı ayrı özen
gösterilmek isteyen bir seri şarta bağlıdır:

* Mesaj veren kişinin kullandığı her kelimenin, mesajı alan kişideki
karşılıklarının da  aynı olması,  (eğitim ve kültür birliği)

* Mesajı oluşturan kelimelere ek olarak, sözlü iletişimde kullanılan çeşitli
beden hareketlerinin de alıcı ve vericide aynı anlamları çağrıştırması,
(eğitim ve kültür birliği)

* Alıcı ve vericinin yargı referansları sistemlerinin, iletilen mesaja farklı
anlamlar yüklememesi, (eğitim ve kültür birliği)

* Mesajın, anlaşılabilir şekilde kelimelendirilebilmesi, (iletişim becerisi)
* Alıcının,  mesajı doğru algılayabilmesi, (dinleme ve yorumlama becerisi)
* Mesaj iletim ortamının, mesajı bozmayacak bir yapıya sahip olması.

Bu altı şarttan herhangi birindeki bir yetmezlik, iletilen mesajın yanlış
anlaşılmasına neden olmaktadır. Bu şartlardan, mesaj vermek isteyence kontrol
edilebilir olanı yalnızca dördüncüsüdür. Ancak iyi bir iletişimci, diğer şartlardaki
yetmezlikleri tesbit edip mesajını ona göre şekillendirmek zorundadır. İşte, güç
olan ve iletişimi bir beceri kılan yan da budur.

İletişim güçlüklerini aşmanın uzun vadeli çözümü, toplumda eğitim ve kültür
birliği sağlamak ve iletişimi vazgeçilmez bir beceri ihtiyacı olarak kabul ederek
hem temel eğitim müfredatına ve hem de tüm hizmetiçi eğitim programlarına
katmaktır. Hatırlanabileceği gibi yine bu sütunlarda bir süre önce üzerinde durulan
"özbeceriler" sisteminde iletişim, vazgeçilmez öz' lerden birisi olarak
vurgulanmıştı.

Kısa vadeli önlem ise "kısa yazmak ve konuşmak" dır. "Kanonik İfade"
denilebilecek bu yönteme göre, bir mesajı enaz sözcükle ifade etmek, olası iletişim
bozukluklarına karşı en etkin çaredir. Yazılıp söylenecekleri dolaştırmadan enaz
söz (ve hareket) ile ifade edebilmeyi öğrenen kimseler arasında yanlış anlamaların
minimumda kalacağı kesindir.

Bu girişten sonra iki soruya cevap aranabilir: İletişim becerisi toplum yaşamımızda
ne denli önemlidir ? ve toplum olarak bu beceriye nekadar sahibiz ?

******
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?" İletişim becerisi yetmezliği



İLETİŞİM  VE  SANSÜR 

Bayramdan önceki hafta bu köşede iletişim konusundaki düşüncelerimi sizlere
aktarmış, bu hafta için ise iletişimin toplum hayatımızda ne denli kritik bir rol
oynadığını, bir başka deyimle iletişimin, bir toplumun refah ve mutluluğunu
oluşturan az sayıdaki ögeden biri (ve belki başlıcası) olduğunu vurgulamayı
düşünmüştüm.

Bu aradaki gelişmeler, bu değerli kavram ile genel adına sansür denilen ve çeşitli
şekillerde mazur gösterilmeye çalışılabilecek kavram arasındaki uyuşmazlığı
vurgulamayı kaçınılmaz kıldı.

Çıkarılan bir kararname ile, Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen ve ülke
bütünlüğünü bozmaya yönelik hareketlere ait yayınlara bazı sınırlamalar getirildi.
Bu olgunun etrafında bir tur yaparak birkaç yönden bakalım.

İster Güneydoğuda ister bir başka yurt köşesinde olsun, ülke güvenliğini sağlamaya
yönelik tedbirlere kimsenin birşey demeye hakkı yoktur, daha doğrusu bu bir hak
değildir. Bu bir !

Vatandaşların, evrensel kabul görmüş temel hak ve özgürlüklerden başlıcası olan
haber alma özgürlüğü ile bu özgürlüğe hizmet eden haber verme ve yorum yapma
gibi faaliyetlere sınırlama getirilemez. Bu da iki !

Kamu yönetimi, birbirine benzer görünüşlü çok sayıda eylem arasından, bindebir
denilebilecek kadar az sayıda olanı, diğerlerini huzursuz etmeden, onların
özgürlüklerini zedelemeden  izole edip gereğini yapmak demektir.

Çürük dişi çekilen bir kişinin o arada dilinin de koparılması  nasıl savunulamaz ise,
propaganda yoluyla ülkeyi bölmek isteyen bir yayın ile, vatandaşı bilgilendirmek
isteyen bir yayının da aynı işlemlere tabi tutulması, hatta böyle bir riske maruz
bırakılması  savunulamaz.

J.F.Kennedy'nin şu sözü, izlenmesi gerekli ilkeyi en güzel gösteren bir ifadedir:
"Gerçek yönetici, önüne konulan binlerce istihbarattan işe yarar bir tanesini bulan
ve diğerlerine vakit ayırmayan kişidir. "

Burada sorun yaratan nokta, haber alma, verme ve bu konularda yorum yapma
özgürlüğü ile, toplumun güvenliğini tehdite yönelik propaganda faaliyetini
birbirinden ayırmada yeterince açık olamamak ve işin kolayına kaçarak kamu
otoritesine bir açık çek   vermektir.

Bu açık çek'in mutlaka kötüye kullanılacağını kimse iddia edemez. Ama tersi için
de bir güvence verilemez.  Hatta daha da tehlikeli bir durum, kamu otoritesinin bu
açık çeki iyi niyetle kullanıyorum derken, dişle beraber dili de koparmasıdır.

Konunun iletişim becerisi ile ilgili yanı da budur. Kararnameyi hazırlayanların,
ifade etmek istediklerini "tam" tanımlamada acze düşmeleri işte bu becerinin
yetmezliğindendir.

Kararname metnindeki, "vatandaşı heyecanlandıracak haberler" ifadesi acaba,
"Mardin'de çok zengin bir petrol yatağı bulundu!"  haberini de kapsar mı ?

Ayrıca haber,  belirli bir birimi olan, ölçülebilen bir olgudur.1 bit lik haber, mevcut
olasılıkları yarıya indiren bilgi miktarıdır. Elinde Bir kroki ile bir dörtyol ağzına
gelmiş ve nereye gideceğine karar veremeyen bir kişiye  verilecek,   "Aradığın yol,
araç trafiğine kapalı olan 2 yoldan birisidir !"  bilgisi, 1 bit lik bir bilgidir.

Buna göre, kamu güvenliğini tehdit edecek olan şey "bilgi" olamaz. Olsa olsa
propagandaya yönelik, aslı olmayan ve 0 bit' lik bilgi taşıyan "düzmece bilgi" dir.
Bunun ise gerçek  "haber" ile hiçbir ilgisi yoktur.

Diğer yandan heyecan, uzun süren bir bilgi eksiğinden sonra birdenbire verilen
haberlerden doğabilir.Eğer petrol aramaları konusunda günügününe bilgilendirme
yapılıyorsa, petrolün bulunması da bulunmaması da heyecanlandırıcı bir haber
olmayacaktır.

O halde eğer toplumun heyecanlanması istenmiyorsa (ki heyecanın tehlikesi yalnız
kalp hastalarınadır), yapılacak şey haber akımını engellemek değil, tersine onu
kolaylaştırmak ve düzmece haberleri gerçeğinden ayırdedebilecek araçları
geliştirip yürürlüğe koymaktır. 

Görülüyor ki iletişim becerimizin yetersizliği, anlatmak istediklerimizin tam tersini
ifade etmemize ve düşünen insanları esas o zaman heyecanlandırmamıza  ve de
onları haklı olarak olumsuz heyecanlara itmeye neden olmaktadır.

Yanlış olan ve düzeltilmesi gereken budur. 
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?" İletişim ve sansür



İLETİŞİM BECERİSİ YETMEZLİĞİ :
BİR KAYNAK SORUN !           

Kaynak Sorun deyimini ilk duyduğumda, yıllardır birbirine bağlayamadığım
birçok gözlem ve yorumum, birdenbire daha bir düzenli hale gelmişti. Ek bir
açıklama ihtiyacı olmadan kendini bukadar iyi anlatan, dahası kişiyi uzun uzun
düşünmeye iten deyimler herhalde oldukça nadirdir. Kaynak Sorun, bunlardan
birisidir.

Gözlenen bir sorunun, bir başka sorunun yansıması olabileceğini, hatta o bir
"başka sorun" un da diğer sorun(lar)ın yansımaları olabileceğini, böyle giderek
başka sorun(lar)ın yansıması olmayan bazı sorunlara erişilebileceğini, işte bunların
diğerlerinden farklı özellikleri olacağını birdenbire anlayabilirsiniz.

Buna göre, kişisel işinde ya da toplumsal konularda sorun çözme işlevi
yüklenmiş olanların, çözüm adına birşeyler yapmadan önce karşıkarşıya
bulundukları durumu yaratan Kaynak Sorun (lar)ı teşhis etmeleri gerektiği yine bu
deyim içinde gizlidir.

Kaynak Sorun'ları araştırmadan sorun çözmeye çalışanların nasıl hayallerle
(yansıma) boğuştuğunu ya da aksine Kaynak Sorun'u saptayıp onları çözmeye
çalışanların, çevrelerinde niçin tepki yarattıklarını yine bu deyim anlatmaktadır.

Kaynak Sorun'un statik bünyeli olmadığı, sürekli olarak yeni sorunlar yarattığı
ve bu özelliğiyle de bir  "sorun üreteci" olduğu da biraz düşünmekle anlaşılabilir.

Sanırım bu kavramı oldukça tembel birisi geliştirmiştir. Aynen, aritmetik seri
toplama formülünü tembel bir öğrencinin geliştirmiş olduğu gibi. Bir dostumun
insanlar hakkında bir sınıflandırması vardı. Buna göre insanlar, tembel ve çalışkan,
bir de akıllı ve akılsız olarak ikişer gruba ayrılırmış. Böylece 4 grup insan tipi
ortaya çıkarmış. Bunların en zararlıları akılsız-çalışkan olan tiplermiş.

Kaynak Sorun'ları araştırmadan, görüntü sorunlarla uğraşanlar (ne kadar çok
olurlarsa olsunlar) herhalde bu sınıfa giriyor olsa gerektir.

Diğer yandan, Kaynak Sorun'ların hepsinin aynı üretkenlikte olması
beklenemez. Kimisi pek genişlemeden yükselen ağaçlar gibi düşey olarak
dallanırken, bazıları da enine genişleyip öylece (ama daha yavaş) yükselirler.
Herhalde en önemli Kaynak Sorun  çeşidi, hem enine hem de boyuna dallanıp
çevresini süratle doldurandır.

İletişim Becerisi Yetmezliği işte böyle bir Kaynak Sorun dur. Yeteri kadar
geniş ve uzun bir kağıtla yeterince sabırlı bir kişi bulunsa, bugün toplumumuzun
karşıkarşıya bulunduğu sorunların bir şemasını, Niçin-Niçin Metodu'nu kullanarak
çizebilir ve İletişim Becerisi Yetmezliği'nin ne kadar çok soruna kaynaklık

yaptığını gösterebilir. Enine ve boyuna süratle büyüyen Kaynak Sorun'ların
önemli bir özelliği de, kaynaktan biraz uzaklaşınca orijinal görüntüsünü kaybedip
yepyeni şekillere bürünmesidir. Bu özellik dolayısıyla bir sorunun, bir Kaynak
Sorun dan doğmuş olduğunu ispatlamak ancak sabırla ve doğru sorular sorarak
mümkündür.

Günlük hayattaki tartışmalarda çoğu kimse, görünen bir sorunun bir Kaynak
Sorun  olmadığını anlar ve bundan ötürü de esas mesele gibi bir deyimle bir-iki
adım geriye gider. Tartıştığı kişi ise karşısındakinin kendisine gösterdiği resimden
ya da kendi bilgilerinden yola çıkıp bir-iki adım daha da geriye gider ve bir başka
esas mesele tanımlar. Tartışan kişi sayısı nekadar çoksa o kadar çok esas mesele
ortaya çıkar ve herkes kendi esas mesele 'sine sıkısıkıya sahiplenir.

Bazen içlerinden birisi tutunduğu esas mesele'nin de esas mesele olmadığını
anladığında bu defa aslında  diye başlayan bir noktaya kadar geriye gider. Bu
tartışmaların çoğu kutuplaşmalarla son bulur.

Bir makalenin sınırları içinde, İletişim Becerisi Yetmezliği'nin bu denli önemli
bir sorun olduğunu somut olarak göstermek zordur. Bu yüzden okuyucularıma
yalnızca bir tavsiyede bulunabilirim. Herhangibir sorunu incelesinler ve her ortaya
çıkan sebebin sebeplerini, onların sebeplerini, ilh devam etsinler. Analiz ettikleri
hangi sorun olursa olsun, arkasında onu besleyen Kaynak Sorun lardan birisinin
İletişim Becerisi Yetmezliği olduğunu göreceklerdir.

Sözlerimi, Kaynak Sorun' ların bir önemli özelliği ile bitirmek istiyorum: Ancak
Kaynak Sorun lar çözülebilir, diğerleri ancak şekil değiştirir.
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?" İletişim becerisi yetmezliği : Bir kaynak sorun !



İLETİŞİM BECERİSİ VE  DİNLEME          

    Susma, lütfen dinle ! Bu eski deyiş, dinlemenin nekadar ince bir beceri olduğunu
göstermiyor mu ? Çoğu zaman, özellikle de saçma sapan konuşmalar karşısında
dinlemeyip sadece susarız. Bu konuda daha da uzmanlaşmış kişiler, susup dinleme
taklidi yaparken başka işlerini de yaparlar. Bir dostum toplantılarda yapacağı
konuşmaların hazırlıklarını hep o sıralarda yaptığını söylerdi. Hatta söylediğine
göre, boş konuşan insanlara bayılırmış. Çünki, dinleme taklidi yaptığı için başkası
rahatsız etmeden rahatça çalışırmış. Bilmem ne kadar doğrudur ?
Ancak geveze insanların bir kısmı zorba da olabilir ve dinlenip dinlenmediğini
anlamak için ara sıra sorular sorarmış. Buna meydan vermeden kesintisiz
çalışabilmek için rastgele aralıklarla yarı-anlamlı ve karşısındakinin konuyu daha
da uzatmasını sağlayan sorular da sormak lazımmış. "Nasıl yani ?", "ya demek
öyle", "ne zaman", "biraz açıklarmısınız ?", "inanılır gibi değil" filan gibi.

İletişim becerisinin en az yarısı dinlemek, gerisi de konuşmaktan oluşmaktadır.
En az yarısıdır çünki dinlemek iyi yapılırsa konuşmayı da etkileyip, daha doğru bir
kanala sokabilir.

    Benzer şekilde iyi bir konuşmacı da, karşısındakini etkin dinlemeye sevkedip,
vermek istediği mesajın daha yüksek bir verimle iletimini sağlayabilir.
O halde nereden bakılırsa bakılsın dinleme, iletişim sürecini kontrol eden bir
beceridir. Hergün basit ya da önemli birçok konuda birçok kişiye birşeyler
anlatmaya çalışıyoruz. Acaba ne kadar dinleniyoruz, hiç merak ettiniz mi ? İşte
bunu test etmek için basit bir kılavuz:

1- Siz konuşurken karşınızdaki nereye bakıyor ? İyi dinleyici, konuşanın gözünün
içine bakar. Ancak bunu anlamak pek kolay olmayabilir. Bazısı bakma taklidi
yapabilir. Bunun için ara sıra elinizle bazı hareketler yapınız. Gerçekten
dinleniyorsanız gözleriyle izleyecek, aksi halde dalgın duracaktır.
2- Konuşurken birden durun. Karşınızdaki konuşmanın kesildiğinin farkındaysa
sizi dinliyordur. Aksi halde biraz sonra uyanıp niye sustuğunuzu anlamak
isteyecektir.
3- Etkin dinlemenin en belirgin işareti konuşmaktır. Evet yanlış okumadınız. Etkin
dinleyen, iletilmek istenen mesajı tam anlayabilmek için mesajın bazı noktalarının
çabuk geçilmesini, bazı yerleri üzerinde fazla durulmasını, hatta bazen
tekrarlanmasını isteyebilir. Bütün bunları konuşarak yapacaktır. Bu nedenle eğer
karşınızdaki hiç konuşmuyorsa, bir ihtimalle siz çok iyi mesaj iletiyorsunuz
demektir. Ama büyük bir olasılıkla dinlenmiyorsunuzdur.
4- Siz konuşurken, birşey söylemek için sözünüzün bitmesini sabırsızlıkla
bekleyen birisinin dinlemediğinden emin olabilirsiniz.

    Bu dört aşamalı test, basit fakat kesindir. Kendinize ya da rastgele iki kişiye
uyguladığınızda nekadar çok kişinin birbirini dinlemediğini hayretle göreceksiniz.
Dinleme önemli bir beceridir. Ama dinletme de öyledir.

****** 
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"Sorun  nasıl  çözülmez ?"



BİLGİSAYAR  SEKTÖRÜ  NASIL  TEŞVİK  EDİLMELİ
?

Mikro-bilgisayarların yurdumuzda yaygın olarak kullanılmaya başladığından
buyana gündemde olan bir konu, bu sektörün nasıl teşvik edilmesi gerektiğidir.

Soruna, doğrudan doğruya çeşitli özendirme araçlarının neler olabileceği
biçiminde yaklaşılırsa, durum içinden  çıkılmaz  karmaşıklıkta görünebilir. Bu
hafta bu konuya biraz daha kavramsal açıdan bakıp, arkasından yerel'e indirmeye
çalışacağım.

Önce, "bilgisayar sektörü" deyimi ile ne kastettiğimizi ve ne kastedilmesi
gerektiğini irdeleyerek yaklaşmak istiyorum. Halen bu deyim ile -genellikle-, kişi
ve kuruluşların, işlerini daha etkin yapabilmeleri için kullanmaları gereken
bilgisayarların alım, satım, üretim ve kullanımı ile oluşan taraflar topluluğu
anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca sektörün teşviki deyimi de ister istemez
bilgisayarlar ve bunların yardımcı malzemelerinin gümrük oranları ve fonları ile
sınırlanmaktadır.

Bir basit değişiklikle konuyu "sektörün teşviki" yerine, "bilgisayarlaşmanın
teşviki" şeklinde ele aldığımızda resim bir anda değişmekte, neyin, nasıl
özendirilmesi gerektiği daha anlaşılır hale gelmektedir. Mesele yalnızca
bilgisayarların üretim ya da ithalini ucuzlatmak değil, buna paralel olarak hem
onların güncel kalmalarını, hem de çeşitli arabirimler yoluyla endüstrinin çeşitli
kesimleri ile bütünleşmesinin sağlanmasıdır.

Bir bilgisayar sisteminin güncel kalması deyimi ile kastedilen, teknolojideki
sürekli gelişmelerin, edinilmiş sistemlere kapasite, hız, yazılım, kendi aralarında ya
da diğer donanımlarla daha etkin haberleşebilme gibi özelliklerine
yansıyabilmesidir. Ancak bu yolla, edinilmiş bir bilgisayar sistemi sürekli olarak
günün teknolojisiyle uyumlu kalabilir. Aksi halde, bir gün için modern teknoloji
ürünü olan bir bilgisayar, bir süre sonra yetenekleri kısıtlı hale gelebilir.

Bu gereklilik bir konfor sağlamak ya da modaya uygun teknolojiye sahip olmak
için değil, bu donanım ve yazılım yardımıyla üretilmekte olan mal ve hizmetlerin
rekabet gücünü, bizim dışımızdakilerle (yurt içinde ya da dışında) uyumlu
tutabilmek için  bir zorunluktur.

Bu nedenle, mesele sadece bilgisayar üretim ve/ya ithaline teşvik uygulamakla
sınırlı olmayıp, bunlara ait yüzlerce katalogda neredeyse haftalık aralıklarla
kullanıcı ve üreticilerin bilgisine sunulan binlerce tür donanım ve yazılım
ürünlerine de aynı teşvikleri uygulamak gerekmektedir.

Bu teşvik ortamını yaratmak için, yukarıda sözü edilen tüm donanım ve
yazılımın gümrük ve fonlardan muaf kılınması (hatta mümkünse ithal edenlere üste

para verilmesi) vakit geçirmeden yapılması gereken ilk iştir. Bir yandan da  bu tür
donanım ve yazılıma  kolay erişmeyi sağlamak üzere, hiç olmazsa 1-2 büyük
şehirde açılabilecek büyük mağazaların kurulması için özel (ve de çok yüksek)
teşviklerin uygulanması  son derece yararlıdır.

Konunun ikinci yanı arabirim donanımlarının ithalinin ve üretiminin
özendirilmesidir.

Kurulu endüstrilerimizin bilgisayarla bütünleşik hale getirilebilmesi, çeşitli
arabirimlere kolayca erişilebilmesine, hatta bunların kataloglar yoluyla seçilip
sipariş edilebilmesine bağlıdır.

Eskilerin bir sözü vardır: "Taklit, takdirin en samimi ifadesidir" derler.
"Bilgisayarlaşma" sözleri, yukarıdaki önlemlerle desteklenirse bir anlam taşır. Aksi
halde, -hiç olmazsa bilenleri gülümsetebilecek- taklit teşebbüsleri olmaktan öteye
gidemez.

******

8888444488883333

"Sorun  nasıl  çözülmez ?" Bilgisayar sektörü nasıl teşvik edilmeli ?



PLAKA  TOPLUMU

Başarının gözardı edilmeyişi, basitinden önemlisine kadar her iyi yapılanın bir
biçimde takdir görmesi  kadar yararlı bir araç varmıdır  bilmiyorum.

Gelişmiş ülkelerde, belirli bir kademelendirmeye göre hemen tüm başarılar
ödüllendirilmekte, toplumun o başarının farkında olduğu ve eğer bir başkası da
tekrarlarsa onun da farkına varılacağı mesajı topluma iletilmektedir. Ödül bazen bir
sayfa yazı, bazen küçücük bir sembol, bazen bir plaket, bazen de bir madalya
olabilmektedir.

Gelişmişlik için ölçütler sıralansa, ödüllendirme araçlarının da bunun içinde yer
alacağından şüphe yoktur.

Başarının farkına varma ne denli olumlu bir olgu ise, varmış da farkına varılmış
"gibi" yapma da o kadar olumsuz bir hastalıktır. Birisine hoş görünmek için, ona
bir konuda başarılı olduğu yalanını gözüne baka baka söylemek ilk bakışta biraz
komik görünse de aslında o insanın onuru ile oynamak anlamına gelmez mi ?

Hergün birbirine plaket veren insanlarımızı görüyor, duyuyoruz. İçlerinde
mutlaka bir başarı göstermiş olanlar da bulunuyordur. Ama herhalde büyük bir
bölümüne verilen plaketler olsa olsa yalnızca plaket imalatçıları açısından anlamlı
birer faaliyettir.

Hatta artık toplu plaket törenleri düzenleniyor. Sıradan 15-20 kişiye seri imalat
plaketler veriliyor. Aslında, sonundaki (-et) ekine rağmen verilenler küçük değil
ağır, hantal, zevksiz, büyük plakalardır. Bunların çoğunun üzerinde, bir kişinin adı
kolayca yazılıversin diye boş yerler bırakılmıştır.

Plaketi verenler çoğunlukla  o kişinin ne gibi bir başarısı bulunduğunu
bilmemekte, ayrıca alanlar da nasıl bir marifet işlediklerinden dolayı onu aldığını
bilememektedirler.

Onun için plaka törenlerinde, alanların yüzlerinde daima hafif bir endişe
bulunmaktadır. Öyle ya pekala; plaka üzerindeki standart boşluğa, "Sayın
filancaya, şehrimizin imar planını berbat etmesi nedeniyle saygılar sunarız" gibi bir
ibare de yazılmış olabilir.

Plakalar genellikle tantanalı törenlerle verilebildiği gibi daha seri yöntemlerle de
(APS vb) dağıtılabilmektedir. Nitekim bir arkadaşıma böyle bir yöntemle bir plaka
yollanmıştı. Üzerin de de "Sayın filancanın beldemizi onurlandırmalarından dolayı
saygılar" yazılı imiş. Dostum itiraz edip "Yahu ben sizin beldenize hiç gelmedim"
diye itiraz edince, "zarar yok nasıl olsa bir gün gelirsiniz" diyerek peşin olarak bu
başarısı ödüllendirilmiş.

Benzer şekilde, Türk müziğine, Türk sporuna, Türk sebzeciliğine değerli

katkılarından dolayı ödüllendirilen muhtelif kişiler, kendilerinin bu konularda bir
taksirlerinin bulunmadığını söylemelerine rağmen, yapılmış plakaların boşa
gitmemesi için zorla ödüllendirildikleri de bir gerçektir.

Artık konu Milli ekonomimiz açısından geri dönülmez bir noktaya gelmiş ve
GSMH'nın bir bölümü plaka üretiminden, dağıtımından ve bunun
organizasyonundan sağlanır duruma gelmiştir. Dolayısıyla bu işe karşı çıkmak,
ekonomiyi baltalamak anlamına gelebilir.

Şaka bir yana, plaka dağıtmak eğiliminde olanları durdurmak mümkün
görünmediğine göre acaba alanlara rica etsek de kendileriyle alay edilmesine izin
vermeseler olmaz mı ?
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" DAĞILMIŞ  ÖĞRENME  ORTAMI  "

1970li yıllarda mainframe bilgisayarların çelişkili bir durum ortaya çıkardığını
konu ile ilgili olan hemen herkes hatırlayacaktır.

Yüksek işlem yeteneğine sahip bu bilgisayarlar kendilerinden yararlanma
konusunda önemli bir dezavantaja sahipti. Büyük bilgisayar merkezlerine bizzat
gitmeden bu imkanlar kullanılamıyordu. Bir süre sonra terminal teknolojisiyle bu
dezavantaj aşılmaya çalışıldıysa da fiziksel sınırlamalar ve maliyet dolayısıyla
ancak bir dereceye kadar başarı sağlanabilmiştir.

Denilebilir ki gerçek bir kullanıcı devrimi super-micro kuşağı ile başlamıştır.
Yüksek RAM kapasitesi ve hızlı erişim yeteneği, aynı zamanda Dağılmış Bilgi
İşlem (DDP) kavramını yaratmış ve kullanıcılar, belirli merkezlere gitmeksizin
bilgi-işlemin nimetlerinden yararlarmaya başlamışlardır. Bir süre sonra bunların
birbirlerine bağlanabilmesi (networking), merkezi sistemlerin en önemli avantajını
da sisteme katmıştır.

Kısaca özetlediğim bu süreç, ülkemizin çok önemli bir sorun alanı için önemli bir
ipucu veriyor. Ancak, sorun alanının ve ipucunun neler olduğuna değinmeden önce
bir noktaya işaret etmek istiyorum. O da, olağandışı sorunların olağandışı
çözümleri gerektirdiği  dir.

Normal olarak her insan kas, deri, damar ve sinirden ibaret bacaklara sahip olmak
ister. Bu, olağan bir durumdur. Olağandışı bir durum, kesik bir bacaktır. Bu
durumda hala olağan çözümde ısrar etmek ancak bir sonuca yol açar:
Yürüyememek !

O nedenle kas, deri, damar, sinir yerine belki plastik, civata, somun, kablo vs gibi
olağandışı bir çözüme (protez) razı olmak gerekir. Bu, tam olmasa da o koşullarda
en iyi yürüme imkanını veren bir çözümdür.

Konu edeceğim sorun alanı toplumumuzun vasıf dokusu yetersizliğidir. Dağılmış
Bilgi İşlem yaklaşımı içindeki ipucu da bu ilkenin, yaygın (ve de örgün) eğitim için
de kullanılabileceğidir. Buna, bir öncekine benzeterek Dağılmış Öğrenme Ortamı
adını vermek istiyorum.

Günümüzün hızlı değişim ortamında, belirli bir refah ve mutluluk düzeyinde
yaşayabilmek, asgari bir nitelik düzeyine  ve ayrıca da belirli bir sürekli öğrenme
yeteneğine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Bunun aksi, fizikteki enerjinin
sakınımı ilkesine karşı koymak kadar imkansızdır. Yani, hem belirli bir refah
düzeyi arzu edilecek ve hem de onun otomatik gereği olan bilgi-beceri-davranış
dokusuna sahip olunmayacak. Bu anlamsız bir israr olur.
Ülkemizde sayısı yaklaşık 70,000 dolayında bulunan yerleşim birimlerinde
yaşayan insanımızın, ihtiyaçları olan bilgilere hızla erişmelerini sağlayabilmek,
merkezi öğretim kurumları (okullar)nın yanısıra, bu yerleşim birimlerinde

yaratılacak öğrenme ortamlarının varlığını kaçınılmaz kılmaktadır.
Hayvanının hastalığına karşı veterinere gidene kadar ne yapılacağı, tarım zararlıları
karşısında hangi acil pratik önlemin alınması gerektiği, traktörünün arızası
karşısında yapılacak olan ya da bir kredi temini için hangi adımların atılması
gerektiği gibi yüzlerce konuda öğrenme ihtiyacı vardır.

Günümüzüh bilgisayar teknolojisi hem yetenek hem fiyat açısından bu öğrenme
ortamını insanımızın ayağına kadar götürebilecek koşullara sahiptir.

Her yerleşim birimine dağıtılmış bilgisayarlar gerekli uzman sistemler aracılığı ile,
her kişiye ayrı birer danışmanlar ordusu tahsis etmek mümkündür.

Bir süre sonra, her mal ve hizmetin üreticisi, ürünleriyle ilgili  uzman yazılımları
tüm yurda dağıtmak zorunda kalacaklar (rekabet nedeniyle) ve böylece pazarlarını
da genişletme şansını bulabileceklerdir.

Bilgisayar firmalarımızdan bir-ikisinin önderliğinde ve de bir rekabet ortamında bu
projeyi Türkiye gündemine getirmeyi öneriyorum. Unutmayalım ki pazarı
genişletmek ancak toplumun tatmin edilmemiş ihtiyaç alanlarına yönelmek ve yeni
çözümler getirmekle mümkündür. Bu, toplumsal sorumluluğun da bir gereğidir. 
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İLETİŞİM  VE TOPLUMSAL  BARIŞ  ( V )     

      
İletişim Becerisi çevresinde söylenmesi gerekenlerin sonuncusu ve en somutu, bu
kavramın toplumsal barışı ne denli etkilediğidir.

Toplumsal barış ya da kavga, toplumdaki çeşitli ilgi ve çıkar gruplarının arasındaki
sürekli mücadelenin bir yan ürünü olduğuna göre, acaba iletişim bu mücadelede  ne
ölçüde rol oynamaktadır ?

Bir-iki konuda test yapmak bilimsel bir kanıt sayılmaz ama, konu üzerinde daha iyi
gözlem yapmaya yol gösterir. Bir örnek, sendikalar ve idareler arasındaki
ilişkilerdir. Yıllardır sendikalarla idareler arasında zaman zaman toplumsal barışı
ciddi şekilde sarsan sürtüşmeler olmuştur. İlk bakışta, bu sürtüşmelerin ücret
belirleme konusundan doğduğu zannedilebilirse de durum öyle değildir.
Tartışmaların, iki tarafça da aynı anlaşılan kavramlar kullanılarak yapılmayışı bu
sürtüşmelerin Kaynak Sebebi dir.

İşin ilginç yanı, her iki taraf da kendi kullandığı kavramların diğer tarafta farklı
anlaşıldığının farkında değildir. Bu farklı anlaşılan kavramlardan birisi "ücret" tir.
Tüm nizalar ücret zamlarına dayalı olduğu daha doğrusu o yolda geliştiği için bu
iyi bir örnektir. Ancak işin ilginç yanı, ücret denilince; idarenin, çalışanın sebep
olduğu tüm giderleri, çalışanın da yalnız cebine giren nakdi ödemeyi anlaması ve
bu konu üzerinde -sanki tam bir mutabakat varmışçasına- hiç konuşulmamasıdır.
Halbuki kaynak anlaşmazlık konusu budur. Bu, iletişim bozukluğunun tipik bir
örneğidir.

Toplumsal barışı zedeleyen sürtüşmelerin birisi de idareler ile çeşitli sosyal
gruplar arasında, "özgürlük" kavramına dayalı anlayış farkından doğmaktadır. Bir
kısım insana göre özgürlük, belirli bir şablona uyan düşüncelere uygunluk ön
şartına bağlıyken, bir kısmına göre de kayıtsız - şartsızdır.

Özgürlükle ilgili bunca tartışma içinde, "özgürlük nedir ?" konulu bir tartışmayı
ben hiç duymadım.

Kamu arazisini işgal eden bir kişi bunu girişim özgürlüğü adına yaparken, molotof
kokteyli yapım reçetesini yayımlayan bir diğer kişi de bunu fikir özgürlüğü
saymakta, öbür yanda Kızılay meynanına hoparlörle naklen ezan yayını yapan da
bunu din özgürlüğü adına yapmaktadır.

Yine bu kadar yaygın ve aynı şekilde herkes tarafından ayrı anlaşılan bir kavram da
"demokrasi"dir. Bir kısım insana göre demokrasi, insanların kendileriyle ilgili
kararlara aktif katılımı, bir diğer kısmına göre beş yılda bir yapılan seçimler, bir
başka bölümüne göre ise gece kafayı çekip sevdiği şarkıyı öteki mahalledeki
arkadaşına MBYAED tekniği ile (Magic Box Yöntemiyle Anayasanın Etrafından
Dolaşmak demektir) dinletebilmektir.

Bütün bu kavram kargaşası sonunda somut bir olgular zinciri doğmaktadır. Her ne
melanet varsa, iyi tanımlanmamış kavramlara dayalı olarak vuku bulmaktadır! Bir
benzetmeyle herkes kendi koltuğunun altında kendi yazdığı bir sözlük taşımakta,
eylemlerini  ona göre yapmaktadır. Eğer yaptığı eylem sözlüğünde yoksa sonradan
(iş bittikten sonra) oraya ilave etmektedir.

Sonuç olarak, günlük kavgalarımızın çoğunluğunun, bu farklı kavramlardan
kaynaklandığını ve çeşitli kavramları çağdaş çerçevelerine yerleştirmeden toplum
barışının sağlanamayacağını belirtmek istiyorum.
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SORUNLAR  
İYİ  KURULMAMIŞ  SİSTEMLERDEN  DOĞAR

1904 yılında iki mühendis (Rolls ve Royce), şu ilkeden hareket ederek ilk
Rolls-Royce otomobili tasarladılar: "Gürültü, ancak kötü dizayn edilmiş ya da
üretilmiş parçalardan doğar !"  Bu müstesna arabaları yıllardır diğerlerinden ayıran
özelliği, sessizlikleridir.

Bu mekanik tasarım ilkesi genelleştirilerek inanılmaz bir benzerlikle tüm
sorunlara da uygulanabilirdir: Her sorun, eksik ya da yanlış kurulmuş bir sistemden
kaynaklanır.

Bir asansör halatının kopması peryodik bakım sisteminin iyi tasarlanmamış ya
da işletilememiş olmasından, kamu arazisinin işgal edilmesi iyi tasarlanmamış
konut edindirme sisteminden, trafik kazalarının çokluğu da yine iyi tasarlanmamış
bir trafik yönetimi sisteminden kaynaklanmaktadır.

Örnekleri artırmak gereksizdir. Akla gelebilecek tüm sorunlar eksik ya da yanlış
kurulmuş ya da işletilen mekanizmaların çıkardığı (gürültü) lerdir. Bu basit
görünümlü ilke, bir çilingir aleti gibi tüm sorunlara ilk yaklaşımda kullanılabilecek
bir maymuncuktur.

Her sorunla karşılaşıldığında şu sualin sorulması, başka yollarla ortaya
çıkarılamayacak gerçekleri ortaya koyacaktır: Hangi sistem(ler)in yetersizliği bu
soruna yol açıyor ?

Örneğin, çağa sırtını dönmüş tüm özlemler birer sorun olduğuna göre acaba bu
anahtar soru işe yarar mı ? Çağa arkasını dönmüş tüm fanatik eğilimler, bu
eğilimleri destekleyenler, onlara ortam hazırlayanlar acaba hangi yanlış tasarlanmış
ya da işleyen sistem(ler)in çıkardığı (gürültü) lerdir ?

Meseleye böyle bakılınca olay daha az karmaşık görünmüyor mu? Bozuk bir
öğrenim sistemi, yetersiz bir aile içi eğitim ve giderek dejenere olan bir sosyal
çevrenin verdiği üçlü eğitim ya da daha doğrusu eğitimsizlik altında bir (bilgi
vakumu) doğmuyor mu ? Bu vakumda bazı bilgilerin, becerilerin ve davranışların
kendileri değil adları vardır. Bu vakum bilgiyle dolamadığı için bilgi dışındaki
herşey buraya hücum etmekte ve doldurmaktadır. Halbuki bilgi dışı şeyler bilgiye
karşıttır.  Vakumu neyin dolduracağı konusunda, hurafeler ve dogmalar arasında
kıyasıya bir rekabet vardır. Bu, ırkçı milliyetçilik olabilir, fanatik dincilik olabilir,
bunların sentezi olabilir ya da herhangi çağ dışı bir başka ideoloji olabilir, ama akla
ve bilgiye dayalı birşey asla olamaz.

Ayrıca, bu tür bir vakumun genişleme eğilimi de vardır. Giderek, çevresini
değiştirerek pozitif bilgiyi yokeder ve uzaydakine benzer karadelikler oluşur.
Çevresini karartan, içinden ışığın bile dışarı çıkamadığı  kara delikler !

Görülmektedir ki sorunlar ve sistemlerle ilgilenirken birdenbire, bir milleti
yokedebilecek güçte bir araçla karşıkarşıya geliyoruz. Daha doğrusu bir ilke ortaya
çıkıyor: Bir milleti yoketmek için çağdışı eğilimler oluşturulmalıdır. Bunu
oluşturmanın en kestirme yolu da çağdışı bir eğitim sisteminden geçer. Eğitim
sistemi bir kere bozulunca, kendikendine daha çok bozucu etkiler üretir. Kendine
uygun öğretmen, yönetici vb üretmeye, kendine uymayanları tasfiye etmeye başlar.

Bu eğilimleri üreten sistemleri düzeltmeden yalnızca (gürültü)den şikayet etmek
ya da gürültü ile mücadele etmek ancak ve yalnız bir sonuç verebilir: Gürültüye
sebep olan sistem daha da güçlenir !

Konunun bilgi sektörüyle ilişkisi bellidir. Gelişmiş dediğimiz ülkelerin çoktan
tarihe gömdüğü sorunlara (hergün daha da fazla) boğulmakta olan toplumumuz için
tek çıkış yolu, eğitim sistemimizi düzeltmek için çağdaş teknolojileri seferber
etmektir.

Ancak, bir tehlikeye işarette yarar vardır: Toplumumuzda her yaştan, her
kesitten insan bu gerekliliği inkar etmemekte ve fakat herkes farklı  (kasten veya
bilmeden)  hedefler gösterip, farklı araçlar önermektedirler. Kimine göre tek sorun
öğretmenlerin ücret azlığıdır. Kimine göre okul sayılarının yetmezliği, kimine göre
müfredatın hep dünyevi bilgilerle dolu olması, kimine göre de yetersiz bilgisayar
sayısıdır.

Bu gürültü içinde çocuk ve gençlere öğrenmeyi öğretip, onların önüne bilgi
kaynaklarına erişme imkanını koyan kimse yoktur. Belki nasıl yapılacağını
bilmezlikten, belki de başka sebeplerden !

Biz iyi niyetle düşünüp bunun "bilmezlikten" geldiğini varsayalım ve bilgi
sektörünün tüm taraflarıyla çocuk, genç ve de erişkinlerimizin önlerine kendi
kendilerine öğrenebilecekleri teknolojik imkanları koyalım ve başkaca gölge
etmeyelim.

Eminim ki bir süre sonra öğrenmenin anahtarlarına sahip olan insanlarımız, öyle
bir de-facto yaratacaklardır ki, çağdışı eğilimleri sokuşturmaya, desteklemeye
çalışanlar, "bir milletin tarihinde karşılaştığı bir sorun" olarak unutulup
gideceklerdir.
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