
 
• Siz de dahil yurt içi ve dışında yüzbinlerce insanımız, yıllarını harcayarak deneyim ve bilgi 

biriktirdi. 
• Bunları toplum sorunları için de kullanmak arzusunda. 
• Bir yandan da bu zenginliğin, sorunların daha iyi anlaşılması, çözülmesi için kullanılmasına 

ihtiyaç var. 
• Ama imkan ve ihtiyaç birleşemiyor; çünkü imkanlar dağınık. Bir araya gelmesi için bir çeşit 

teknoloji lazım. 
• Bu çaresizliği aşabilmeliyiz.. 
• Bunun için bir platform gerekiyor. Öyle bir platform ki: 

- Coğrafi uzaklıkları aşabilsin, 
- Herkes, kendine uygun zamanlarda girip katkıda bulunabilsin, 
- Bir ideoloji benimsetmeye çalışmasın, 
- Patronu olmasın, bir derneğin, vakfın, firmanın kontrolunda olmasın VE 
- bütün bu parçalı katkılardan işe yarar sonuçlar doğabilsin. 

• Bu bağlamda birkaç sosyal girişimcide, son derece basit bir platform fikri doğdu: 
• Bir bilgisayar + İnternet bağlantısı + Google Drive belgeleri + biraz klavye okur-yazarlığı VE 

sizlerin bilgi ve deneyim birikimleri..hepsi bu. 

• Plaformun: 
- Vizyonu: Sorunlarla  ilgili kişi ve kurumları ağ içinde iletişime geçirebilmek. 
- Misyonu: Çözüm dayanışmada, yenilgi ayrışmadadır. 
- Değerleri: Değer iletişimi (http://bit.ly/1AfUubD) , Ortak aklı önde tutmak, Yargıları 

askıya alabilmek (http://bit.ly/1yhXhnV).     

• Platformun, toplum sorunlarının daha iyi anlaşılması, çözümler üretilmesi, hatta uygulanması 
için kullanacağı yöntemler de basit: 

- Uzun yazılar, söylemler yerine kısa ama sınırsız sayıda ifadeler (Twitter gibi, mesela 
10-15 kelime ile sınırlı), 

- Sorunları doğrudan çözmeye çalışmak yerine, önce onları sorulara çevirmek (bkz. 
http://bit.ly/TxsfDi)  

- Çaresizliğe iten sorular yerine yol açıcı sorular kullanmak (bkz. http://bit.ly/1y797jd)  
- Bu yöntemleri kullanarak –bir moderatör yönetiminde- Beyin Fırtınaları (BF) yaparak 

çok sayıda (birkaç yüz) fikir üretmek, 
- Bu fikirlerin arasından, platforma dahil kişilerin üzerinde uzlaşacakları bir süzme 

yöntemiyle, daha az sayıda  işlevsel sonuca erişmek (bkz. http://bit.ly/1AVNF3t)  

• Buraya kadar pek bir yenilik yok.  

• Platformun esas özelliği ise şu: Herhangi bir konuda, iki kişinin ayrı ayrı düşünebileceklerinin 
toplam işe yararlılığı (değeri) ile, birlikte düşündüklerinin değeri aynı değil. Birlikte daha 
değerli fikirler üretebiliyorlar.  

• Yani 1+1>2 (sinerji etkisi de diyorlar) 

• Hele daha çok sayıda kişi, birbirlerinin ürettiklerine bakarak çok sayıda fikir ürettiğinde, 
aralarında öyle fikirler çıkıyor ki, o kişilerin tek başına üretebileceği fikirlerden çok daha 
değerli. 

• İşte, Doğru Sorular, Kısa İfade, Beyin Fırtınası ve Uzlaşma Yoluyla Süzme gibi sıradan 
yöntemler, böylesine sıradışı fikirler ortaya çıkarabiliyor. Peşinde olunan çıktılardan birisi bu. 

• Peşinde olunan ikinci bir çıktı daha var: Bu yöntem, platforma dahil herkesin Sorun Çözme 
Araçları dağarcığına güçlü bir araç eklemiş oluyor ve o kişiler platform dışındaki bireysel 
yaşamlarında da bu yöntemi kullanmaya başlıyorlar. Bu, bizzat denenmiş heyecan verici bir 
sonuçtur.  



 
• Şimdi size bir öneri: 

(a) Bu platforma katılmayı arzu eder misiniz? Gerekenler sadece şunlar: 

1 Bir bilgisayar, 

2 Bir internet bağlantısı (bulunduğunuz yerde bağlantı yoksa, akıllı telefonunuzu 
modem olarak kullanıp bağlanabilirsiniz), 

3 Bir GMail hesabı (birkaç dakikada alabilirsiniz), 

4 Google Drive uygulaması (http://bit.ly/1BfLOGw adresinden ücretsiz 
indirebilirsiniz), 

(b) İleride, ele alınabilecek sorunları ortak akılla belirlemek kaydıyla, bir başlangıç (hem 
birliktelik egzersizi hem ihtiyaç) olarak, 1915 Ermeni Soykırım İddiaları  bağlamında bir 
çalışmaya katılmak ister misiniz? 

(c) Dost ve arkadaş çevrenizde, bu imkan ve becerilere sahip, bilgi ve deneyim birikimlerini 
harekete geçirmek arzusunda olan kişiler varsa, onların da mail adreslerini bildirerek 
platformun genişlemesine katkıda bulunmak ister misiniz? 

(d) Bunları kabul ettiğinizi teyidinizi takiben size bir web adresi iletilecek ve çalışma 
başlayacak. 

(e) Çalışmaya bir örneği görmek isterseniz http://bit.ly/1KNN070 adresine tıklayarak, daha 
önce başlatılmış bir e-Beyin Fırtınası (e-BF) örneği görebilir; isterseniz sorulara katkıda 
da bulunabilirsiniz. 

 
• Toplum sorunlarından yakınan çok insan var. Salt yakınmak çaresizliğin bir dışavurumu. Bu 

insanların ellerine, kullanışlı bir araç vermek, sürekli yakınan, suçlayan ama bir şey 
yap(a)mayan konumundan, düşüncelerini başkalarınınkiler ile katıştırıp daha değerli hale 
getirebilen bir konuma sıçramak, aydın tavrı’nın bir işareti değil midir? 

 
Selam ve sevgilerle, 
Tınaz Titiz	  


