SORUN ÇÖZMEDE BEYAZ NOKTA® YAKLAŞIMI
•

Sorunlar birdenbire ortaya çıkmazlar; her sorunun bir kuluçka dönemi vardır.

•

Sorunlar tahribat yaratır. Bunların bir bölümü tamir edilebilir, bir kısmı ise tamir
edilemez, izleri öylece kalır.

•

Sorunların da hastalıklar gibi belirtileri vardır. Genellikle asıl sorun yerine bu belirtiler
çözülmeye çalışılır.

•

Belirtileri yorumlamak önemlidir. Bir toplumun, sorunların işaretlerini yorumlayabilme,
“görünen, hayalet sorunlar”ı “kök sorunlar”dan ayırabilme yeteneğine, o toplumun
Sorun Çözme Kabiliyeti denilir.

•

Her sorunun altında, onu besleyen nedenlerden oluşan bir kökü vardır. Sorunun
çözümü, bu kök ya da kaynağın yok edilme çabasıdır.

•

Bir sorunu çözmek, ona yol açmış olan nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak demektir.

•

Bir toplumun Sorun Çözme Kabiliyeti, karşılaştığı sorunları çözdükçe gelişir.

•

Sorunlarını bilinç ve bilgiyle çözebilen bir toplum, refah ve mutluluk yolunda gelişir ve
bir “bilgi toplumu” olmaya doğru ilerler.

•

Toplumumuzun Sorun Çözme Kabiliyeti düşüktür. Bu sorun çözülmediği sürece
sorunların büyümesi ve çözülmeyecek hale gelmesi kaçınılmazdır.

•

Sorun Çözme Kabiliyeti düşüklüğü yasa ve ahlak dışı olayları da besler.

•

Toplumumuz, sorunlarının başkalarınca çözülmesini beklemektedir. Çağdaş, demokratik
bir toplumda bu imkansızdır.

•

Çağdaş toplumlarda benimsenmesi gereken en önemli iki kavram “akılcılık” ve
“erdem”dir.

•

En temel erdem ilkesi “zarar vermemek”tir. Kendisine, başkalarına, çevresine, canlı ya
da cansız hiçbir şeye zarar vermemek!

•

Dilimizdeki yozlaşma, düşünce biçimimizi de etkilemiştir. Dilimiz, düşük düzeydeki
gündelik faaliyetler için yeterli, yüksek düzeyli düşünce üretimi için yetersiz hale
gelmiştir. Bir anlamda toplumumuz dilsiz ve dolayısıyla da düşünemez haldedir.

•

Eğitim sistemimizdeki ezber geleneği, Sorun Çöçme Kabiliyetimizi düşürmektedir. Ezber,
merakı dolayısıyla yaratıcılığı ve buluşçuluğu öldürmektedir.

•

Sorun Çözme Kabiliyeti gelişen bir toplumun Sorun Çözme Portföyü de gelişir.

•

Toplumumuzun Sorun Çözme Kabiliyeti geliştirilmelidir. Ve bu yapılabilir:

•

BEYAZ NOKTA HAREKETİ, bu farkındalığın bir işareti olarak ortaya çıkmış bir sivil
girişimdir.

BEYAZ NOKTA’nın temel hedefi : «Toplum yaşamımıza egemen olması gereken iki kavram
“akılcılık” ve “erdem” iken, çeşitli nedenlerle bu gerçekleşememiştir. Bu eksikliklerin
doğal sonuçları olarak, toplumumuzun “SORUN ÇÖZME” ve “UZLAŞMA” becerileri
gelişememiştir.
BEYAZ NOKTA HAREKETİ, bu eksikliklerin nedenlerini anlamak ve bu nedenlerin
giderilmesine katkıda bulunmak üzere vardır.»
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