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• Türkiye özelinde –kimi parçaları da Dünya genelinde- durumu tanımlamak için KPIs aransa şunlar 

olabilir (önem sırası gözetilmeden): 

o Korkmama özgürlüğü (birey, kurum, toplum ölçeğinde): 
§ İç ve dış güvenlik  
§ Ekonomik sürdürülebilirlik  
§ Değerlerine saygı  

o Umut 

Bu ölçütler, örneğin 0-5 ölçeğinde değerlendirilse hepsinin 1-2 civarında olduğu görülür. 

• Ülke genelindeki hakim renk için kullanılabilecek birkaç kelime; akıldışılık, akıl ve ruhsal sorunluluk 
olabilir. 

• Bu resmi oluşturan kök nedenler, Sorun Kimyası (http://bit.ly/2oYVFy4) uyarınca etkileşerek çitişik 
bir Sorun Stoku (http://bit.ly/2mX9oaF) oluşturmuş. 

• Sorun stoku’nun olası sonuçları: 

o Enerji hala en önemli parametre (tıklayınız http://bit.ly/1wUOojv , http://bit.ly/2DpieTi). Yeşil bir Dünyada dahi 
bu sürecek (http://bit.ly/1taV5J3)  

o Türkiye coğrafyasının mevcut akıldışılığa bırakılması güç, 
o Göç ve iç karışıklıklar yoluyla nüfusun büyük bölümü özgürlüklerini kaybedebilir. 

• Elinde tüm imkanları –OHAL dahil- bulunduran, birey ve kurumların engelleyici hiçbir eyleminin söz 
konusu olamadığı bir ortamda hükumet dahi bu büyük resmi değiştiremiyor. 

• Bu durum bir ihtiyaca işaret ediyor: Bu karmaşıklığı (kompleksite anlamında) algılayabilen, sonra 
anlayabilen ve nihayet çözüm(ler) geliştirebilen bir “akıl inşa edilmesi”. 

• Söz konusu bu akıl bir “tek akıl” olabilirse de daha gerçekçi bir yol, bir Birleşik Akıl inşa edilmesi. 

• Bu olabilir mi? Evet bir ışık var. Tek tek akıllarımızın: 
o Çeşitli sınırlayıcılarının (http://bit.ly/1AOkUCG) farkına varılıp askıya alınarak, yaratıcılık 

kapasitelerinin artırılma becerilerinin öğrenilme yolunun aranması, 
o Bu yolla, düşünebilme kapasitelerimiz genişlesin ya da genişlemesin, akıllarımızın çeşitliliklerinden 

(diversity) yararlanarak, aranan “üstün akıl”ın inşa edilmesi. Nitekim: http://bit.ly/2BW6bgB adresinde 
görüldüğü gibi bu yolda çalışanlar var. 

• Çitişik sorun stokumuzun yoğunlaştığı alanların hemen hepsi, sivil girişimler eliyle etkilenmeye açık 
(http://bit.ly/2nAOEqs Bölüm 3 ve uzantıları). 

• Bu üstün akıl yoluyla: 
o Üretilecek çözümleri destekleyecek olanları ikna etmek ve 
o Çözümleri uygulamak. 

• Bütün bunlar için motivasyon nedir? 
o Bir kısım için kendini gerçekleştirmek, 
o Bir kısmı için kendi özgürlüklerini koruyabilmek, 
o Bir kısmı için gelecek kuşaklarını koruyabilmek. 

• Ne öneriliyor? Çeşitli sivil girişimlerin, kendi misyonlarını koruyarak, söz konusu “üstün akıl”ın 
gerçekleşmesi yolunda dayanışma içinde olunması.  
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• Sıradışı yaklaşımlar ancak korunmuş ortamlarda gerçekleşebileceğine göre, bu korunma ancak 
dayanışma ile olabilir (basit bir örnek için http://bit.ly/1U1vXUR). Herkes elindeki somut imkanların bir 
bölümü ile bu dayanışmaya katılarak, bu manifestoyu imzalamış sayılabilir. 


