
TEMEL SORUNLARIMIZ 

 

Yıllar geçiyor fakat sorunlarımız yöneticiler değişse de genellikle yerinde sayıyor. Hayatımızın her 

alanında sorunlar çözüleceğine biriktikçe birikiyor. 

 

Toplumsal sorunların çok olması günlük yaşam döngüsü içinde çok normal sayılabilecek bir olgudur.   

 

Günümüzde bilgi çoğalması özet, kısa, toparlayıcı bilgilerin bir araya getirilmesinin önemini çok 

artırmıştır. Bu, temel sorunlarımız için özellikle geçerlidir. 

 

Türkiye’nin temel sorunlarının sistematik bir şekilde listelendiği dokümanlara yaptığım çeşitli aramalarda 

bir-ikisi dışında rastlayamadım. Bulduklarımı Ek 2’de sunuyorum. Demek ki, ülkemizde temel 

sorunlarımıza ilişkin toplumsal bir bilinç oluşmamıştır. 

 

Temel sorunlarımızı dokümante etmesi gereken esas kurumlar hükümetlerdir. Bunun dışında çeşitli sivil 

toplum kuruluşları da bilinç geliştirmek için temel sorunlarımıza ilişkin kendi çözüm önerilerini de içeren 

yayınlar yapmalıdırlar. 

 

Bu tür yayınlar çözümlere ilişkin toplumsal enerjinin derlenip toparlanmasında yardımcı olabilir. 

 

Temel sorunlarımızı listeleyen detaylı kitaplar dışında muhakkak halka yönelik broşürler-kitapçıklar da 

olmalıdır. 

 

Bunun yanında temel sorunlarımız konulu bir site olmalı. Burada temel sorunlarımızın ligi de 

düzenlenebilir. 

 

Türkiye’de temel sorunlara ilişkin gelişmeleri takip edip raporlayan bir merkez yok. Bu merkez 

bürokraside kurulmalıdır. 

 

Temel sorunlarımıza ilişkin tam olmasa da, dereceli olarak bir anlayış birliğinin sağlanması birinci 

derecede önemlidir. Bunu sağlaması gerekenler de esasen siyasi kuruluşlardır. 

 

Temel sorunlarımızı, onları listelemekle de çözmeye başlayabiliriz… 

 

Bülent  Ağaoğlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 1 

 

TEMEL SORUNLARIMIZ 

En temel sorunlar 

 

1. Eğitim sistemi=Ezber. Sonuçları: Taklitçilik, yaratıcılığın açığa çıkamaması, ana-çocuk eğitiminin 

gereken düzeyde başarılamaması vs. 

2. Akraba evlilikleri 

3. Beslenme kültürü. Sonuç: Bir dizi sağlık sorunu, tansiyon, kolesterol vs. Bunlar neticesinde 

insanların aralarındaki sorunları çözememeleri, kargaşa vs. 

4. Göçebelik. Sonuçlar: Sistem kuramama. Yerleşme kültürünün çağdaş normlardan uzak olması, 

çevresine sahip çıkmama=yağma kültürü. Çarpık kentleşme ve çevre sorunları, erozyon.  

 

Diğerleri 

 

1. Okuma alışkanlığının gelişmemiş olması, bilgiye önem vermeme, bilim etkinliğinin zayıf olması, 

bilgi toplumu olamama. 

2. Sosyal davranış olarak, yapılan değerlendirmelerde olayların sonuçlarına odaklanmak, 

nedenlerini akla getirmemek. Yine yapılan değerlendirmelerde derine inememek, yüzeysel 

kalmak. 

3. Tasarruf alışkanlığının yaygınlaşmaması. Sonuçlar: Kaynakların çarçur olması. 

4. Lükse düşkünlük. 

5. Negatif sosyal davranışların yaygınlığı. Sonuçlar: Sigara içme, "boşver bir şey olmaz ağabey", 

"Türkiye düzelmez", kadercilik, adam sendecilik. 

6. Ekonomik gelişmenin gerisinde kalan sosyal gelişme, bireylerin çağdaşlaşamaması. 

7. Çalışma kültürünün zayıflığı, profesyonelliğin, iş disiplininin gelişmesinin yetersiz oluşu. Sonuçlar: 

Kalitesiz ürünler, işler. 

8. Siyaset kültürü. Sonuçlar: İç barışın sağlanamaması, devamlı siyasi kavga, dinin 

siyasallaştırılması. 

9. Hukuk. Sonuçlar: Yolsuzluklar. 

10. Yönetim kalitesi. Sonuçlar: Verimlilik sorunları, kısa vadeli sonuçlara odaklanma. 

11. Ekonomi. Üretim düşüklüğü, milli gelir düşüklüğü, gelir adaletsizliği. 

12. Terör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 2 

TEMEL SORUNLARIMIZ KONULU YAYINLAR 
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“Temel sorunlarımız” başlığı alan internetteki tek yazı. 

http://www.tumgazeteler.com/?a=2282557 

 

 

 

 


