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Sn.Celal Seyhan’dan aldığımız Toplumsal sorun çözme araçlarından bir örneği takdim ediyoruz.

Kurnazlık, geri kalmış toplumlara özgüdür!…

Almanya’nın geniş otobanlarında yol alıyorduk. Baktım ki otomobiller yavaşlıyor ve yolun iki yanına diziliyorlar, 

orta şerit boş kalıyor. Ne olduğunu anlamadım ama biz de öyle yaptık. Beklemeye başladık. Yolun ortası bomboş 

ama hiç kimse oraya direksiyon kırmıyor. Kuyrukta sakin sakin bekliyor.

Biraz sonra durumu öğrendik. İleride bir kaza olmuş, yol tıkanmış. Böyle durumlarda Alman sürücüler fermuar 

ilkesini uygular ve iki yana çekilerek yolu polisler, ambulanslar ve çekiciler için serbest bırakırmış.

Gerçekten de biraz sonra o bomboş yoldan polis arabaları ve ambulanslar neredeyse iki yüz kilometre süratle 

geçip gitti. Önlerinde hiçbir engel yoktu. Çok geçmeden yol açıldı, bütün araçlar hareket ederek gideceği yere 

vaktinde ulaştı Anlattığım; bir toplu zekâ örneğidir.

Alman sürücüler bu toplu zekâya sahip oldukları için sorun daha çabuk çözüldü ve daha çabuk hareket ettiler. 

Oysa hepsi tek tek kurnazlık etmeye çalışıp orta şeridi kullansaydı, otobanın tıkanıklığı saatlerce sürerdi ve hepsi 

zarar görürdü. Bu örnekte görüldüğü gibi durmadan kurnazlık eden bireylerin oluşturduğu bir toplum iyi işlemez.

Çünkü kurnazlık, toplu çıkara, toplu zekâya aykırıdır. Bireylerin, dönen toplum çarkları içinde birer dişli olmayı 

kabul etmeleri gerekir. Zekâ bunu gerektirir ve çarklar ancak böyle işler.

Bir örnek daha vereyim:

Bin kişilik bir sinema salonunda yangın çıktığını düşünün. Sinema müdürü anons ediyor, kimsenin paniğe 

kapılmamasını, ilk sıradan başlayarak salonun boşaltılacağını, böylece herkesin kurtulacağını söylüyor.

Bu plana uyan herkes kurtulur. Ama seyirciler bir an önce kendi canlarını kurtarmak için kapıya

atılırlarsa büyük bir tepişme yaşanır ve üç beş kişi dışında herkes can verir.

Organize toplumlarla, geri kalmış toplumların temel farkı buradadır. Geri kalmış toplumlar kurnaz bireylere, ileri 

toplumlar ise kurnazlığı aklına getirmeyen ve kurallara uyan yurttaşlara sahiptir. Demokrasi de ancak böyle 

toplumlarda yürür.

Öbür türlüsü; en kurnaz olanın başa geçip kendi menfaatlerini toplum menfaati olarak yutturmasından ibarettir. 

Yani bir çeşit diktatörlüktür.

Unutmayın ki her zaman sizden daha kurnaz biri çıkar.

Yazıya Gelen Yorumlar

Melek Eşkazan

Umarın bizim ülkemizde de birgün bu anlayışı yerleştiririz.

Kalabalıktan veya trafiğin yoğunludan değil herhangi bir aksaklıkta oluşacak kargaşayı düşünüp korkanlardanım.
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ÜMİT YAZDIÇ

Arkadaşlar

Ben artık değişik bir bakış açısıyla bakıp

Bizim toplum böyledir- düzelemez vs yerine - yapılabilecekler konusundaki eylemlere odaklanılmasını 

öneriyorum.

Eğitimdeki sadece şimdiki müfredat yerine - Tınaz beyin yazdığı örnekler gibi binlerce örneğin yer aldığı 

,yazıların videoların olduğu

Kişisel gelişim - sorun çozme araçları- olumlu düşünme - hedef vizyon - akli gözle geleceğı planlama gibi ders 

zamanları konularak - not verilmeden 15-20 milyon öğrencimizin bilinçlenmesi ve düşünmesi sağlanmalı-

Tv ve medyada sadece kötü haberler değil - Başarı örneklerinin yer aldığı örnek alabileceğimiz 

,bilinçlenebileceğimiz , haberler yer almalı -

Hayat boyu öğrenme tüm toplumda dua gibi tekrarlanarak bilinç altımıza otomatik refleks gibi yerleşmeli

Benim önerim Bu konularda Ortak akıl toplantısı yapılarak.

Doğru öneriler ve hayata geçirilmesi için nasıl eylemler yapılabiliri tartışmamız gerekir.

Benim asıl korkum Eğitim modelimizin Dünyadaki Büyük güçler tarafından dikte ettirilip Kalkınmamamız ve 

düşünememiz konusunda ellerinden geleni yapmaları ve bizimdede seyirci kalmamız.

Saygılarımla

hürriyet gürbüz

geri kalmış toplumlarda ceza korkusu yerleştirmek gerekiyor,diye düşünüyorum.

alman komşum var,etrafta kimse yoksa o da bira kutusunu arabadan atabiliyor türkiyeye gelince.

bizde yasalar uygulanamıyor,suç yapanın yanına kar kalıyor.

toplum örgütlü ya da gelişmemiş diye ayırd edilmemeli.

ceza varsa,hukuk yürüyorsa vay kurnazın haline.

ama bizde avukat kurnaz,hekm kurnaz!

insanlar egoyla doğuyor.suç cezasız kalmaz ,bilinci kafasına kazınacak ki egosunun esiri olamasın.

sağlıkla hoşkalın.

Saim Turan

Autobahn örneğini okurken o ülkede, okuyarak, çalişarak, yönetici olarak o toplumda önemli görevlerde 

bulunarak geçen yirmi yillarimi hatirladim.

Sahte çocuk belgeleriyle, GAVURUN PARASINI YEMEK SEVAPTIR diyen, tutsaği olduğu izmaritini plajdaki 

kuma gömen kurnazlara bu uygar kurallari öğretmek mümkün değildir.

Bu insanlarla ayni tebaya mensup olmak ve ayni ülkede yaşamak ateşten gömlektir. Okuyana selam.

Saim Turan
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Duisburg T. K. Derneği,

Istanbul Beyaz Nokta Derneği e. Başkani

ve Türkiye Sigarayla Savaşanlar derneği Kurucularindan.

0532 3236165

Merih argiş 

Yani bir çeşit diktatörlüktür.

Unutmayın ki her zaman sizden daha kurnaz biri çıkar

***********************

aslında bütün olay burda açıklıga kavuşturulmuş degilmi!!

hayatta her alanda kurnazlıkla kendini pazarlayanlarında ,karşısına daha kurnazı çıkacaktır..evrenin bir 

matematiği vardır..bu kaçınılmzdır.fakat ben okumayan topluma ne yaparsanız yapın çözümü yoktur diye 

düşünürkende..kurtarılabilecekler olabilirmi aralarında diyede bakmaktayım.

bizde demekten utanmakla birlikte…üzgünümkü o açık bırakılan alana kaç kişi direksiyon kırardı bir düşümlesek 

ya…

sevgilerle kalınız…..ema

Saniye KARABAY 

İyi günler. Yazınızı okudum. Çok güzel ve ince düşünebilen ve kıvrak zekaya sahip olan insanların anlayabileceği 

bir örnekti. Ne yazıkki biz de halen ne oalacak ki canım diye başlayıp devamı gelen birçok alışkanlığımız var. 

Toplum eğitilmediği sürece biraz zor düzeliriz gibi…..

Şahin Soysal 

Yazıda belirtilen anlamda bireylerin kurnazlığına tabiiki hayır. Ancak gelişmiş diye adlandırdığımız toplumların ve 

oluşturdukları devletlerin kurumsal anlamda yaptığı kurnazlığa ve bunun ileri boyutu olan sömürü sisteminin 

içindeki kurnazlığı da görmeliyiz.

Sadece politik anlamda değil teknolojik anlamda da gelişmiş ülkelerin kurumsal kurnazlığını da unutmayalım .

Saygılarımla


