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Önsöz… 

 

Dilerseniz, kitaba biz bize sohbet ederek başlayalım. Örneğin sana 
aklıma gelen ilk soruyu sorayım;  

“Sen hiç kriz yaşadın mı?” 

Aslında bu soruya verilecek en uygun cevap şu olur; 

“Kriz nedir? Neye göre? Kime göre?” 

Doğru… Sonraki bölümlerde bu konuda gerekli her bilgi yer alacak. 
Ama özetle kriz, “birden ortaya çıkan bunalım” … 

Kriz her sahada olabilir; Sağlıkta, siyasette, ekonomide, tatilde, 
sporda, trafikte, hatta okulda… 

Diyelim ki, romantik bir kır yürüyüşünde yolunu kaybettin. Yağmur, 
fırtına, üstüne de şarjın bitti; işte kriz! 

Diyelim ki, işini kaybettin. Terfi beklerken kovulan, zam isterken işsiz 
kalan yok mu? Yılbaşı günü evdekiler kutlama için beklerken, kolunun 
altında bürodaki birkaç eşyası ve süprüntüsü ile kaldırım taşlarını 
seyrederek eve giden olmadı mı? 

Diyelim ki, okulda kopya çekerken yakalandın veya kritik bir sınava 
geç kaldığın için alınmadın. Al, sana bir kriz daha! 

Eğer aniden ortaya çıkan durum senin “hedefleri” ve “işleyişi” tehdit 
ediyorsa, krizdir. 

Kriz “acil karar vermeyi” gerektirir. Dahası “tedbirli” olmayı icap 
ettirir.  

O halde bir soru daha; Kriz yönetmeyi biliyor musun? 

Tabii bu sorunun da cevabı aynı şekilde olabilir; 
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Hangi kriz yönetimi? Kime göre? Neye göre? 

 

İşte kitapta bunları anlatmaya çalışıyorum. 

Hayat peş peşe eklenmiş krizlerden oluşur. Bizim elimizden gelen 
krizlerin arasını uzun tutmayı başarmaktır. Bu arada krize “gafil 
avlanmamak” ve “her sürprize hazırlıklı olmayı” bilmek lazım! Yani 
“tedbirli olmak” şart… 

Unutmamak lazım; Sonsuza kadar özgür olmak için sürekli tedbirli 
olmak zorundayız. 

Krizlerle başa çıkmanın üç yolu var;  

Birincisi: Krizin çıkmasını önlemek! 

İkincisi: Krizin verdiği hasarı en düşük seviyede tutmak! 

Üçüncüsü: Krizin bitişinin devamında izlerini çabuk silmek! 

İster ekonomik özgürlük olsun ister başka bir şey… Her durumda 
evimizi ve ailemizi ayakta tutmak için, biz ayakta kalmalıyız. Biz ayakta 
olmak için de sürekli tedbirli yaşamaya mecburuz. 

Bunun için hem birey hem toplum hem de devlet düzlemlerinde 
geliştirilen yöntemler harmanlandı, uyarlandı ve yeniden 
ölçeklendirildi. “Krizde Ayakta Kalmanın Yolları” kitabı bu çaba 
sonucunda elde edilen bilgilerin ve deneyimlerin bir potada eritilmesi 
ile meydana geldi. 

Pekâlâ şimdi en hayati soru; 

Krizi yenebilir miyiz? 

Cevap; 

“Önemli olan kavganın içindeki köpeğin büyüklüğü değil, köpeğin 
içindeki kavganın büyüklüğüdür”.    

Sözün sahibi Eisenhower… Eisenhower 2. Dünya Savaşı’nı kazanan 
komutan ve ABD’nin iki dönem başkanlığını yapan adam.  
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Yeterli mi? 

O halde, başlıyoruz! 

Dilediğini Yapmakta Özgürsün, Saçmalama Yeter! 

Krizle mücadelede hemen herkes kendi yöntemini geliştirebilir ama 
her durumda gerçekçi bir durum tespiti gerekir.  

Asla ve asla kriz bir hobi veya benzeri bir şey değildir. Krizde ayakta 
kalmak kaynakların doğru ve etkili biçimde kullanmakla ilişkilidir. O 
nedenle harcanması gerekli olmayan her kuruş korunmalıdır. 

Hem gerçekçi hedef tespiti hem de gerekli hazırlıklar için çok dikkatli 
olmak gerekir. 

O nedenle romantik davranıp, kendini 3. Dünya Savaşı sonrasında 
veya seyrettiğin kurgu-bilim filmlerindeki karakterlerde birisi sanma. 
Rambo bıçağına veya solar fırına ihtiyacın olmayabilir. 

Krize hazırlık asla veya asla bol para harcama sebebi veya bahanesi 
değildir. Örnek vereyim; Balıkçıya para vermek yerine balık tutmak 
doğru olabilir ama sözüm ona tasarruf için 300 dolarlık olta almak 
yerinde değildir. 

Normal şartlarda kullanmayacağın bir sürü eşyayı krizde kullanırım 
diye depolamak mantıklı olmaz. 

Önemli olan doğru amaç için doğru harcamaları yapmaktır. Çünkü 
kaynakları doğu kullanmak zorundasın. Bu sebeple gereksiz bir uyku 
tulumu almak veya ihtiyaç olmadığı halde tuz tabletleri depolamak 
düşündüğün kadar anlamlı olmayabilir. 

Lütfen unutma, kenara attığın her kuruş senin krize direncini artırır. 
Aynı şekilde, harcanan her kuruş senin krize karşı direncini düşürür. 

Kendini tart. Artılarını ve eksilerini gerçekçi biçimde hesapla ve her 
adımını yavaşça at… 
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Şehir İsyanlarında Sürpriz Yok! 

2008 yılından sonra Avrupa’da “daha önce görülmemiş işler” oldu. 
Ama kesindi. Bekleniyordu. Sadece günü belli değildi. Küresel mali 
krizin Avrupa’da “kent ayaklanmaları” başlatacağı kesindi. Avrupa’da 
“varoşların isyanı” önlenemezdi. Gelecekti, geldi… 

Çeşitli şehirlerde ayaklanma oldu. Bundan sonra da olur. Belki bir 
sonraki ayaklanma Almanya’da olur. Dortmund, Duisburg, Berlin, 
Stuttgart, Ulm, Hamburg ve Rhein-Main’da görülebilir. Almanya 
dışında da mümkün; Hollanda, İtalya, İsveç, Danimarka, Fransa ve 
Belçika… Hatta söz konusu kamplaşma, çatışma ve ayaklanmaların 
bazı ülkeleri “yönetilemez” kılması da mümkün olabilir. Olası 
isyanların, çatışmaların ve ayaklanmaların bir bölümünde göçmenler 
ve ırkçılar da doğrudan taraf olabilir… 

Pekâlâ, bu vahim iddia nereden çıkıyor? Bir kehanet mi var? Hayır 
asla yok! Bu kötümser varsayım CIA’nin ve ABD’deki Ulusal İstihbarat 
Konseyi’nin 2008’de yayınladığı analizlerinde yer alıyor. 2025 yılına 
ilişkin tahminleri içeren rapor ve CIA Şefi Michael Hayden’in The 
Washington Post’a yine 2008’de verdiği demeç aynı şeyi söylüyor: 
“Avrupa’nın kalbinde büyük sosyal patlamalar ve çalkantılar 
yaşanacak!” 

NATO’nun kuruluşunun 50. yılındaki NATO Konseyi toplantısı, 23-25 
Nisan 1999 tarihinde Washington’da gerçekleştirildi. Bu toplantıda 
“NATO’nun 21. Yüzyıl Konsepti” olarak görülen NATO Stratejik 
Konsepti “çok-boyutlu ve çok-cepheli tehditlerin sayısının arttığına” 
işaret etti. Söz konusu konsept öngörülen tehdit ve tehlikelerin 
kaynağında önlenmesini esas alarak kriz yönetimini öne çıkarıyordu. 

Böylece kriz yönetimi bütün NATO üyelerinin ortak bir tercihi halini 
aldı. NATO’nun kriz yönetimi ülke içindeki her türden krizin, ancak 
başarılı biçimde yönetilmesiyle aşılacağı varsayımına dayanıyordu. Bu 
açıdan bakıldığında NATO üyesi ülkelerde rejimi veya yönetimi tehdit 
eden unsurlar kısmen veya tümüyle NATO’nun kriz yönetimine konu 
olmaya aday sayılabilir. 
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NATO resmî belgelerinde de tespit edildiği gibi “Avrupa-Atlantik 
sahası ve çevresindeki bazı ülkelerde” yakın bir gelecekte “ciddi 
ekonomik, sosyal ve politik sorunlar” yaşanacağını öngördü. Bunların 
yarattığı gerginliklerin, Avrupa ittifak üyelerinde ve komşu ülkelerde 
ittifakın istikrar ve güvenliğini etkileyebileceği ifade edildi. Bu öngörü 
24 Nisan 1999 tarihli İttifak Stratejik Konsepti’nde (The Alliance's 
Strategic Concept) 20. Madde’de yer aldı. 

Elbette NATO bünyesinde yer alan acil müdahale kolordularının bu 
kapsamda mobilize edilip edilmeyeceği öngörülemez. Ama meşhur 5. 
Madde yani kolektif savunma ve en son Lizbon Zirvesi’nde de buna 
atfen kullanılan “NATO üyeleri saldırılara karşı daima birbirine yardım 
edecek” sözü ve “bu taahhüdün güçlü ve bağlayıcı olduğu” vurgusu 
çok açık. NATO’nun stratejik konsepti yenilendi ve Kasım 2010’da 
Lizbon’da yapılan zirvede onaylandı. 

Yeni konsept bir önceki konsepti ortadan kaldırmadı, sadece ona 
eklemeler yaptı ve pekiştirdi. Önümüzdeki aylarda özellikle AB 
üyelerinde -yani çoğu NATO ülkesinde- küresel krizin etkilerini 
hafifletmeye yönelik bir dizi sert önemler gündeme gelecek.  

Muhtemelen çok sayıda işten çıkarmalar yaşanacak. Daha fazla insan 
varlıklarını yitirebilir. Yaşam standartlarındaki düşüş ve yarına 
duyulan güvensizlik daha büyük mutsuzluklara ve öfkeye neden 
olacak. Post demokrasinin egemen olduğu bu dönemde bireysel ve 
kitlesel hak arayışları ve tepkiler önceki on yıllara nispeten daha az 
müsamaha görüyor. Yönetimler sosyal muhalefetlere daha tepkili 
yaklaşabilir. 

Büyük bir olasılıkla NATO’nun kriz yönetimi çerçevesinde ve kolektif 
savunma anlayışıyla “sosyal huzursuzluklar”, “toplumsal gerginlikler” 
ve benzeri meseleler “sınır aşan sorunlar” kapsamında ele alınabilir, 
eğer hala alınmıyorsa… 

Bunun usulünün nasıl olacağı ise Almanya’da görüldü. 2007’de bütün 
Almanya’da yurt içine yönelik “sivil-asker iş birliği” (ZMZ/I) kuruldu.  

Yani gerekli durumlara sivil ve askeri birimlerin iş birliğiyle “emniyet, 
asayiş, yardımlaşma” faaliyetleri yürütülecek. 
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ZMZ/I’nin uzun görev listesinde istihbaratçılık, lojistik destek, tabii 
afetlerle mücadele, sağlık hizmeti, kitle imha silahlarıyla yapılan 
saldırılara karşı koruma ve ortak eğitim var. ZMZ/I, Ağustos 2002’de 
Elbe, Mulde ve Tuna nehirlerindeki su baskını ve sellerde, 2005’te 
Katolik Kilisesi’nin Dünya Gençlik Gününde milyonlarca ziyaretçinin 
olduğu şenliklerde ve 2006 Dünya Futbol Şampiyonası’nda 
görevlendirildi. 

Başka örnekler de var. İspanya Başbakanı Jose Louis Rodriguez 
Zapatero, ülkesinde hava kontrolörlerinin grevini “olağanüstühal ilan 
ederek” ve “orduyu devreye sokarak” bitirdi. Papandreu da daha 
önce kriz önemlerini protesto eden ve grev yapan nakliyeciler 
işbaşına dönmeyince, askeri araçları kullanacağını açıkladı. 33.000 
nakliyecinin hedefi malların satış noktasına ulaşmasını önlemek ve 
akaryakıt, gıda, ilaç ve diğer stokların tükenmesi ile hükümeti istifaya 
zorlamaktı. Bunun üzerine Atina acil ihtiyaç malzemelerinin nakli için 
askeri kamyon ve nakil araçlarını devreye soktu. 

Kuşkusuz hangi AB ülkesi olursa olsun toplumsal tepkiyi, varoşlardaki 
ayaklanmaları, hatta metropollerdeki gösterileri savaş uçakları, 
tanklar veya gemilerle durduramaz. Bu nedenle Almanya’daki 
ZMZ/I’de olduğu gibi NATO’nun güvenlik kavramında ve tehdit 
algısında “ittifak üyelerinin iç güvenliği” ön plana çıktıkça, doğal 
olarak polis gücü de askeri gücü ikame ediyor! Krizin yeni ürettiği 
değerler, kriz sonrasının şartlarını biçimlendirirken; kamuoyu, 
güvenlik, demokrasi gibi kavramları da yeniden üretiyor… 

Dolayısıyla hazırlıklı olmak zorundasın. Kriz kapıyı çalabilir. Kriz kapıyı 
çaldığında şaşırmak veya hazırlık için geç kalmış olmak, iyi sonuçlar 
doğurmaz. 

2010 yılında güncellenen stratejik konsept aynı çizginin kesintisiz bir 
devamı olarak kendisini ortaya koydu. Başka bir deyişle şartlarda 
yumuşama yok, sertleşme var. Konsept belgesinde “Güvenlik Ortamı” 
başlığı taşıyan bölümde, 10. Madde’de diyor ki;  

“Terörizm gerek NATO ülkeleri halklarının güvenliği gerekse 
uluslararası istikrar ve refah açısından doğrudan bir tehdit 
oluşturmaktadır. 
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Aşırı gruplar ittifak açısından stratejik önemi olan bölgelerde veya bu 
bölgelere doğru yayılmaya devam etmektedir. Ayrıca, modern 
teknoloji, terörist saldırısı tehdidini ve bu saldırıların potansiyel 
etkilerini -özellikle de teröristlerin elinde nükleer, kimyasal, biyolojik 
veya radyolojik yetenekler varsa- daha da arttırmaktadır.” 

Devamında 11. Madde şunları söylüyor; 

“NATO sınırları dışındaki istikrarsızlık veya çatışmalar aşırıcılığı, 
terörizmi ve silah, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi yasadışı 
faaliyetleri besleyerek ittifak güvenliğini doğrudan tehdit 
etmektedir.” 

Dahası var; Madde 12 daha fazlasına işaret ediyor; 

“Siber saldırılar giderek daha sık olmakta ve daha iyi 
örgütlenmektedir. Bu tür saldırılar hükümetlere, yönetimlere, iş 
dünyasına, ekonomilere ve aynı zamanda nakliye ve arz ağlarına ve 
diğer kritik altyapıya verebilecekleri zarar açısından daha pahalıya mal 
olmaya başlamıştır. Yabancı askeri kuvvetler ve istihbarat servisleri, 
suç örgütleri, terörist ve/veya aşırı gruplar bu tür saldırıların kaynağı 
olabilir.” 

Madde 13’e dikkat et; 

“Tüm ülkeler uluslararası ticaret, enerji güvenliği ve refahın dayanağı 
olan iletişim, nakliye ve transit güzergahlarına giderek daha bağımlı 
olmaktadırlar. Bir saldırı veya bu unsurların kesintiye uğraması 
durumunda dayanabilmelerini sağlamak için daha fazla uluslararası 
çaba gerekmektedir. Bazı NATO ülkeleri enerji ihtiyaçları için yabancı 
enerji sağlayıcılara ve bazı durumlarda yabancı enerji arz ve dağıtım 
ağlarına giderek daha fazla bağımlı olacaklardır. Dünya enerji 
tüketiminin büyük bir kısmı dünyanın çeşitli noktaları arasında 
nakledildiği için, enerji arzı giderek kesintiye uğrama tehlikesine daha 
fazla maruz kalır hale gelmektedir.” 

Son olarak Madde 15; 

“Sağlık riskleri, iklim değişikliği, su kıtlığı ve giderek artan enerji 
ihtiyacı da dahil olmak üzere temel çevresel ve kaynak sıkıntıları, 
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NATO’yu ilgilendiren alanlarda gelecekteki güvenlik ortamını 
biçimlendirecek ve NATO’nun planlama ve operasyonlarını önemli 
ölçüde etkileme potansiyeline sahip olacaktır” 

Bu beş madde zaten her şeyi ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük ve 
en güçlü güvenlik örgütü bu riskleri ve olası krizleri listeleyip, 
kendisine vazife ilan ediyorsa, senin de kendi olanaklarınla ve kendi 
yaşamın için tedbirli olmak için bir şeyler yapman lazım… 

O halde… 

Haydi bakalım! 

KRİZ VAR! 

Bir durum beklenen, olağan ve sıradan olan durumun dışına 
çıkıldığında, senin öncelikli hedeflerini ve işleyişini tehdit ediyorsa, 
acil karar almayı ve uygulamayı icap ettiriyorsa kriz durumudur. Kriz 
bazen göz göre göre gelebilir. Bazen gerekli tedbirler ihmal edildiği 
için, bazen de elden bir şey gelmediği için. 

Kriz korkutucudur. Kriz olasılığı da öyle... O nedenle kaygılar her 
zaman çoktur. Bazen krizden daha fazla kriz korkusu zarar verir. Eğer 
kriz varsa psikolojiye de özel önem vermek gerekir. Başka bir deyişle 
aklının kenarında bir kriz olasılığı varsa, hemen o olasılığın yanında 
“krizin senin ve çevrendekilerin psikolojisini nasıl etkileyeceği” de yer 
almalı. 

Çoğu zaman şu üzücü olgu geçerlidir; Kriz başladığında krizle başa 
çıkmakta geç kalmışız demektir.  

Futbolla kıyaslayalım; 

Krizle mücadele, krize karşı savunma rakip kalede ve top rakipteyken 
topla ve topsuz her alanda başlar. Yani rakip topu senin ceza alanına 
kadar getirdiğinde savunma yapmaya başlamanın pek faydası da 
olmaz, anlamı da olmaz. 
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Çok sevdiğim bir söz var, bu konuda bize yolu gösteriyor; “Almanlar 
hiç hasta olmazlar, çünkü hep tedbir alırlar. Türkler ise hastalandıktan 
sonra ilaç almaya başlarlar.” 

Krize karşı tedbir her zaman alınır ve sürekli alınır. Bu sayede krizler 
geciktirilir veya önlenir. İflas ettikten sonra tasarruf etmenin, kaza 
yaptıktan sonra ilk yardım öğrenmenin bir yararı olmaz. 

FARZ EDİN, SAVAŞ VAR! 

Savaş konusunun yeri gelmişken birkaç gerçeği peşinen belirtmekte 
fayda var. Birincisi dünya ve insanlık tarihi savaşlar tarihidir. Barış 
sadece “ara dönemdir”. Devletler savaştan yorulduklarında veya 
birisinin gücü tükendiğinde barış dönemi yaşanır.  

O nedenle şaşırtıcı olan savaşların çokluğu değil, bazen barış 
sürelerinin uzun olmasıdır. İkincisi; savaş her zaman bir ülkenin ayağa 
kalkıp bir anda tankla, topla bir başka ülkenin üzerine çullanması 
değildir. Savaş her zaman ordularla yapılmaz. Bildiğimiz klasik 
savaşların yanında başka savaşlar da vardır ve onlar her zaman sürer.  

Terörizm, ekonomik baskı, ticari yaptırımlar, biyolojik savaş, psikolojik 
harp ve daha pek çok savaş türü bir arada veya ayrı ayrı uygulanır.  

Savaşta nükleer silah da kullanılabilir, din de kullanılabilir. Savaşın 
öncü kuvvetleri komandolar da olur, biyolog veya gıda mühendisleri 
de olur. Hedefe ve düşmana göre değişir. 

Her savaşın hedefi de bir değildir. Bazı savaşlar karşı tarafı yıldırmak 
içindir, ona kaynaklarını tükettirmek içindir. Bazısı da yok etmek 
içindir. Kiminde fayda elde etmek istenir, kiminde ise zarar vermek 
hedeflenir. Çabuk bitmeyen savaşlar biçim değiştirir, amaç değiştirir, 
hatta savaşa yeni aktörler katılır. Savaş için tedbir alacaksan, bunu 
savaş başlamadan yapmalısın. 

Her zaman aynı benzetmeyi kullanırım; Kuşlar yağış başlayacağı 
zaman ve karanlık bastıracağı zaman çığlık çığlığa, gruplar halinde 
uçarlar. Sen hava durumunu kuşlar kadar iyi algılayamazsın. Sen 
havanın ne zaman kararacağını kuşlar kadar iyi bilemezsin. Ama aptal 
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değilsen, kuşlar grup halinde çığlık çığlığa uçarken görürsün. O halde 
kriz ve savaş geldiğini gösteren kuşları iyi takip etmelisin.  

Eğer savaş taraf devletlerin birliklerinin karşılıklı top atışı yapması 
noktasına geldiyse, evinden silah sesleri duyuluyorsa veya şehir 
muharebeleri yaşanıyorsa, zaten geçmiş olsun. Muhtemelen şehirden 
dahi çıkamazsın.  

Böyle bir durumda evinde en uzun süre dayanabilen hayatta kalır. 
Gıda, su ve saire. Sokaklar her gün el değiştirebilir. Umulmadık 
bölgelerden, inanılmayacak haberler gelebilir. Önemli olan ilk atışlar 
yapıldığında mümkün olan en uzak noktaya ulaşmak olmaktır.  

Savaş söz konusu olduğunda hareket tarzını belirlemek için şu 
sorulara tatminkâr cevap vermek önemlidir; 

-Savaş beni ve sevdiklerimi tehdit ediyor mu? 

-Savaşın benim gıdaya, içme ve kullanma suyuna, yakıta, ısınma 
olanaklarına, güvenliğe erişimimi riske sokuyor mu? 

-Daha önce benzer bir savaş yaşandı mı? Yaşandı ise ne oldu? 

-Savaş süresince hem finans hem de kaynaklar konusunda 
uygulayacağım plan hazır mı? 

-Acil tahliye planı hazır mı? Herkes görevini biliyor mu? Tatbikat 
yapıldı mı? 

-Savaşı en hafif hasarla atlatmak için öngördüğün “fedakârlık miktarı” 
nedir? 

TÜRKİYE’NİN AFETSELLİĞİ VE SENİN AFETSELLİĞİN (!) 

Afetsellik?...  Hiç daha önce bu sözü duydun mu? 

Afetsellik deprem, heyelan, sel, su baskını, orman yangını, kaya ve çığ 
düşmesi olasılığının toplamı anlamına geliyor. Muhtemelen yanardağ 
patlaması ve tsunami -bence bunun yerine tufan dalgası denilse daha 
anlamlı olur- gibi kavramlar da afetsellik içerisinde yer alıyor. Elbette 
afetselliği sadece tabii afetlerle sınırlı düşünmemeliyiz. Buna sadece 
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tabiattan değil, insandan kaynaklanan endüstriyel yangınlar, hava 
kirliliği gibi afet olasılıklarını da eklemeliyiz. 

Sadece bunlar mı? Asla değil… 

Kapsamlı ve uzun süreli elektrik ve su kesintisi, içme suyuna ve gıdaya 
erişimin kesilmesi, finans krizi, terör, vandalizm, iç savaş, savaş, şehir 
ayaklanması ve hatta çok etkili toplumsal hareketler ve kitlesel 
gösteriler… 

Belki bunlardan çok daha fazlası, sizin yaşadığınız yerin yer aldığı 
coğrafyanın yazgısı ile ilişkili olabilir. Nihayetinde bizler İsveç’te veya 
Kanada’da yaşamıyoruz. Kaldı ki, artık dünyada hiçbir yer eskisi kadar 
güvenli değil ve çok büyük bir olasılıkla bir daha da olmayacak. 

Albert Camus, Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl 
öldüğüne bakın” demiş. Doğru demiş. Bu ülkede insanların nasıl 
öldüğüne bakarsan, sorunları hakkında da bilgi edinirsin, hangi 
krizlerden ve tehditlerden sakınman gerektiğini de… 

Dünya sinema tarihine altın harflerle geçmiş kült bir film vardır, “Bir 
Zamanlar Meksika”. Başrolleri paylaşan Ajan Sands rolündeki Johny 
Deep, El Mariarchi rolündeki Antonio Banderas ile bir restoranda 
yemek yerken şöyle der; 

“El, bu yemeği mutlaka denemelisin. Bunun adı Puerco Pibil. Yavaş 
kızartılan bir domuz eti yemeği. Çok özel bir şey değil ama benim 
favorim budur. Bunu tekila ve limon ile beraber sipariş ederim. Bu 
ülkeye her geldiğimde yerim. Dürüst olmam gerekirse, şimdiye kadar 
yediklerimin en iyisi bu! Hatta fazla iyi…  

Yemeğim bittiği zaman hesabı ödeyeceğim ve ardından mutfağa gidip 
aşçıyı öldüreceğim. Çünkü benim yaptığım iş bu; ben bu ülkede 
dengeyi sağlıyorum. “  

Dediğim gibi hayat, peş peşe gelen krizlerden oluşur. Kişilerde de 
şirketlerde de toplumlarda da ve devletlerde de yaşanan bütün süreç 
“bir denge noktasından diğer bir denge noktasına geçiş sürecidir”. 

Bir denge noktasından diğer denge noktasına geçişi zorlayan unsurlar 
ise tehdittir. Tehditler büyüdüğünde ve etkin olduğunda kriz halini 
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alırlar. Krizler, konusu olan meselenin bir denge noktasından diğerine 
geçişidir. 

O nedenle kriz olmayan dönemler, savaş olmayan zamanlar, sadece 
geçiş süreçleri arasındaki kısa duraklamalardır. 

Ekonomistler açısından kriz “beklenmeyen ve önceden sezilmeyen, 
hızlı bir şekilde cevap verilmesi ve yönetilmesi gereken, şirketin 
önleme ve uyum mekanizmalarını yetersiz hale getirerek, mevcut 
değerlerini, amaç ve varsayımlarını tehdit eden gerilim durumu” 
olarak tanımlanıyor. Bu tanımlamayı sen de kendin ve ailen için 
kullanmalısın. 

Gerçek şu ki; Deprem faylarının baştan başa ördüğü bir ülkedeyiz. 
Ayrıca 51 il doğrudan “afetselliğe sahip”. Ama gerçek şu ki, biz Orta 
Doğu’da yaşayan bir millet olarak, sadece tabiattan kaynaklanan bir 
afetselliğin mağduru değiliz. Her ne kadar artık dünyanın hemen her 
yerinde tabiattan çok insan kaynaklı öğelerden gelen afetsellik etkili 
olsa da bu durum bizim yaşadığımız yerde bir hayli daha fazla. 

Ben 50 yaşına merdiven dayadım, bu ülkenin kriz yaşamadığı bir 
dönemi hiç hatırlamıyorum. Ekonomide durum her zaman kritikti.  

Siyaset daima bıçak sırtıydı. Güvenlik/terör konuları daima 
gündemdeydi. Deprem de hep oldu, taşkın da. 90’lı yılların her ayını 
bir sonraki maaşımı alabileceğimden emin olmadan geçirdim. O 
zamanlardan kalan alışkanlık, hala alışveriş yaparken “yedekli” 
yapmaya dikkat ederim. 

50 yaşına gelenlerin babaları bu ülkede zeytini tane ile yedi. Onların 
babası, dedesi ise zaten cepheden cepheye giderken, ağaç kabuklarını 
kaynattı. Dört-beş nesil geriye gittiğinde bu ülkede şehit vermemiş 
aile yok. 

Darbeler, buhranlar, ekonomik krizler, siyasi kaoslar, enflasyon, 
devalüasyon, ayrılıkçı terör, iç tehdit, dış tehdit ve saire bu ülkenin on 
yıllardır süren, değişmeyen ve coğrafyanın, beşerî coğrafyanın, sosyal 
antropolojinin ortaya koyduğu kara yazgının üzücü ama olağan bir 
neticesi. 
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SEN VE SENİN KALEN 

Gördüğün gibi her an ve çok türlü krizle karşı karşı kalabilirsin. O 
nedenle ne yapacağına zamanında, yani geç olmadan karar vermen 
gerekiyor. Ev senin kalendir! En o kalenin kralı veya komutanısın! O 
halde sen o kaleden de o kalede yaşayanlardan da sorumlusun. Adına 
kriz denilen ejderhayı o kaleye sokmayacaksın! Kriz adlı ejderhayı kale 
halkından uzak tutacaksın! 

Bunun için öncelikle krize karşı “proaktif” olmak zorundasın. Bir başka 
deyişle “her zaman krizden bir adım ileride” olmalısın. Depremi 
tahmin edemezsin. Terörün yaşadığın şehirde ne zaman vuracağını 
öngöremezsin. Mahallende uzun süreli ve etkili su ve elektrik kesintisi 
yaşanacaksa ya da acil bir durumda sokağa çıkma yasağı ilan 
edilecekse, bunu önceden bilemezsin. Ama bunların hepsine ve daha 
fazlasına hazırlıklı olmak senin elinde. 

Her şey bir yana, bir gerçeği kabul etmek gerekiyor. Hani on yıllardır 
deniliyor ya, “depremle beraber yaşamayı öğrenmeliyiz” diye, işte 
tam buna denk gelen ve açıklık getiren bir kavram var, “birlikte var 
olmak”. Bu kavram, “sen ve deprem”, “sen ve terör”, “sen ve 
ekonomik kriz” anlamlarını da içeriyor. Senin bu olumsuzluklarla 
beraber, aynı zamanda, aynı yerde ve birlikte var olduğunu anlatıyor. 

O nedenle “birlikte var olma” halinde olduğun sorunların takibi ve 
krize dönüşmelerinden daha önce harekete geçebilmek için birtakım 
adımlar atmalısın. 

Bunların başında; “Doğru ve yeterli bilgi akışını temin etmek” var. 
Asla unutma tek yönlü bilgilenme felakete yol açabilir. Olabildiği 
ölçüde, aynı konuya ve gelişmeye “lehte ve aleyhte bakanlardan” 
bilgilen. İnternet her zaman sağlıklı bir bilgi kaynağı değildir. Berber, 
taksi şoförü, bakkal ve hatta “bizim komşunun dayısının oğlu” her 
konuda uzman olmayabilir. Eğer dikkat çekici ve rahatsız edici bir 
duyum alırsan veya okursan teyit etmeden doğruluğuna inanma.  

Ayrıca kalenin kapısını güvene almak için kriz olasılığı olan konu için 
“göze alacağın riskin ölçüsünü” belirle. Birikim de söz konusu olabilir, 
güvenlik konusu da. Hiçbir zaman -sonucundan ne kadar emin olursan 



Krize Son 

ol- bütün yumurtaları aynı sepete koyma. Altın kural; “Olağan üstü 
dönemlerde, olağan üstü kararlar alınmaz”.  

Eğer doğru bilgilenirsen, birtakım krizleri sıyrıksız bile atlatırsın. 
Bundan başka senin, ailenin veya ülkenin gündeminde yer alan kriz 
senaryoları ile ilgili mutlaka erken uyarı sistemleri oluşturmalısın. Yani 
sen ve senin kalen gelişmelere mümkün olduğu ölçüde gafil 
avlanmamalısın.  

Somut bir ifade ile; gıda fiyatları ani bir spekülasyonla çıldıracağı 
zamana, işsiz kalma olasılığının gerçekleşmesi ihtimaline veya benzeri 
bir olumsuz gelişmenin olmasına yönelik uyarı sistemi geliştirmelisin. 

Eğer işyerinde işten çıkarmalar yapılacaksa veya işyerinin yönetiminin 
zaafa düşüp, bütçeyi dengelemek için giderleri azaltmak maksadıyla 
tenkisata gideceğini öngörebilirsen, böyle bir olasılığın gerçekleşmesi 
halinde “atman gereken adımları” ve “atmaman gereken adımları” da 
öngörebilirsin. 

Ama bunlar tek başına yetmez. Ayrıca “planlama” yapmak 
zorundasın. Kriz ile ilgili gelişmeleri öncesinden itibaren takip 
ediyorsun, krizin “sana dokunacağı anı” da erken bir uyarı ile fark 
etmeye yönelik çalışmalar yapıyorsun. O halde “krize karşı plan” da 
yapmalısın. 

A PLANI VE B PLANI 

Bu tür planlamalara bir sürü süslü püslü isimler takılır. Krize karşı 
önleyici plan, kriz yönetim master planı ve saire. Ben kısaca iki plan 
tasarlıyorum. “A Planı” ve “B Planı”. Bunlardan “A Planı”, kriz 
yaklaşırken ve kriz başladığında uygulamada olacak olan plan. “B 
Planı” ise, A Planı çökerse devreye girecek olan plan. 

A Planı şu soruya cevap vermelidir;  

Eğer X Krizi başlarsa, benim hangi konumda olmam gerekir? 

Senin krize karşı konumun, senin elindeki krize karşı sana güç veren 
olanakların tümüdür. A Planı senin X krizine karşı, X konusunda 
hazırlıklı ve tedbirli olmanı temin etmelidir. Bu planlama mümkün 
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olduğunda az risk içeren, olabildiğince somut verilerle hareket eden 
ve kendi içinde sağlaması tamam ve uzun soluklu olmalıdır. Basit bir 
örnek verelim; 

Kriz elma krizi ise; Elma fiyatları aniden yükselmişse ve piyasada zor 
elma bulunuyorsa (burada elmanın kritik bir ürün olduğu ve 
eksikliğinin beslenme hedeflerini ve günlük yaşamın işleyişini olumsuz 
etkileyeceğini varsayalım) A Planı bunu konu almalıdır. 

Elma krizi başlamadan önce, elma nereden ve nasıl temin edilecek?  

Elma tedarikinin sürekli, devamlı, ucuz ve kaliteli olması nasıl 
sağlanacak?  

Evde ne ölçüde elma stoklanacak?  

Elma bulunmaması halinde onun yerine hangi ürün kullanılacak?  

Elma krizi başladığında elma sevkiyatı hem taşıma hem de fiyat 
konusunda nasıl sürdürülecek?  

Elmaların güvenliği nasıl sağlanacak?  

Elma konusunda güvenilir bilgi kimlerden alınacak?  

Bu bilgilerin teyidi (mümkünse çift teyit) nasıl sağlanacak?  

Elma tedarikinin finansmanı ne şekilde ve ne kadar süre sağlanabilir?  

Elma tüketimi ne şekilde düzenlenecek?  

Eldeki elma ve elma ürünleri stoku ile olası elma akışı ne kadar süre 
devam ettirilebilir? 

Elma kriz konusunda harcanacak zaman, emek ve paranın maliyeti 
nedir?  

Bu krizi aşmanın alternatif maliyeti nedir? 

Elma konusundaki kriz, diğer hangi konularda krize yol açabilir? O 
krizlerin bana etkisi ne olur? 

Bu krizde benim için çözüm ortağı kim veya kimler olabilir? 
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Bu krizde kiminle risk paylaşımı yapabilirim? 

Bu krizi aşmanın olmazsa olmazları nelerdir? 

Bu kriz diğer hangi tehditleri tetikleyip ne tür yeni sorunlar üretebilir? 

Elbette başka sorular da üretmek mümkün. Eğer kriz  “elma” değil 
de “ormanda kaybolmak” veya “şehir merkezinde patlama” olsaydı, 
doğal olarak başka sorular olacaktı. Kuşkusuz her türlü kriz olasılığına 
karşı her türlü soru ve hepsinin en uygun cevaplarını hazır tutmak 
olanaklı değil. Ama sen en yüksek olasılıkla hangi krizlere maruz 
kalabileceğini biliyorsan ve bunlarla ilgili küçük ve kısa beyin fırtınaları 
yapabilir yetkinliğe erişmişsen bu sana ve sevdiklerine umduğundan 
çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır. 

Bu tür soruların cevaplarını düzenleyen A Planı sana rehberlik eder. A 
Planı krize veya krizlere karşı sahip olunan bütün olanaklarla beraber, 
seferberlik halinde topyekûn mücadeledir.  

B Planı ise, bütün plan çöktüğünde devreye girer. B Planı A’dan farklı 
olmalıdır. A Planı’nın tekrar denenmesi olmamalıdır. B Planı daha 
keskin ve daha sert içeriğe sahiptir. B Planı’nı daha çok senin öznel 
şartların belirler. Bütünüyle elma tüketimine son vermek de dahil her 
şey olabilir.  

B Planı birtakım köklü değişiklikler içerir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus şudur; Temel şartlarda köklü bir değişime gidildiğinde, 
yeniden eski hale dönülmesi maddi ve manevi anlamda çok zor, çok 
pahalı ve çok sıkıntılı olabilir. O nedenle A Planı’nın çok gerçekçi ve 
dikkatli uygulanması, B Planı’na duyulan gereksinimi azaltır. B Planı 
daima “son çare” olarak görülmelidir. 

A Planı için de B Planı için de atılacak adım konusunda, “zaman”, 
“emek” ve “para” hususlarında daima bir “ihtiyat payı”, bir başka 
deyişle “son bir atımlık barut” ayırmak şarttır. 

Her halükârda A ve B planlarını yazılı hale getirmek iyidir. Çünkü 
yazarak düşünme zihnin çalışmasını artırır ve katkı sağlar. Ayrıca 
herkes her an, her şeyi aklında tutamaz. Yazılı hale getirmek, 
unutmaya karşı en doğru tedbirdir.  
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KRİZE KARŞI LİDERLİK 

Ayrıca şunu unutma; senin kalende krize karşı mücadelede bir lider 
gerekir. Bu durumun operasyonda tim komutanı olmaktan, orta 
çağda bir şatoda kont olmaktan veya koca bir ülkeyi yönetmekten 
ilkesel olarak hiçbir farkı yoktur. 

Arabayı bir kişi kullanır. Geminin dümeninde bir kişi durur. Herkes her 
konuda fikrini ve birikimini ortaya koymalı ve krize karşı inşa edilecek 
duvara katkı koymalıdır. Ama lider bir tek kişi olmalıdır. O nedenle 
kriz sırasında lider, kimin ne yapacağına karar vermelidir. 

Mümkün ölçüde sade hazırlanacak plan herkesin görev ve rol 
paylaşımı ile işlemelidir. Lider krizin öncesinde ve sırasında sinyalleri 
toplayan ve değerlendiren kişidir. Ayrıca planlama ve koordinasyonu 
sağlamalıdır.   

Lider krizde kararları alan ve otoritesini uygulayan kişidir. Kriz 
sırasında kaledeki halkın görevi, liderin planlama ve teşkilatlandırma 
çabalarına yardımcı olmaktır. Kriz sırasında iletişimi sağlayan ve 
iletişimin kurallarını belirleyen yine liderdir. Lider süreci “normal” 
iken “kriz şartlarına” ve daha sonra yeniden “normale” çeviren kişidir.  

Bir bakıma savaşmaya, sıkıyönetime ve benzerlerine karar veren bir 
otorite gibi. Herkes lidere danışmalıdır ve elde ettiği bilgileri, 
duyumları, fikirleri bir havuzda toplamalıdır. Lider kaledeki ruh halini 
de sükûnette tutmak zorundadır. Unutmamak lazım; Lider ayakta 
kalırsa, kale ayakta kalır! 

Lider asla paniğe, aşırı kaygıya, korkuya ve telaşa izin vermemelidir. 
Lider bütün bunları yaparken asla agresif, öfkeli ve tepkili bir halde 
olmamalıdır. Çünkü onun attığı her adım ve takındığı her tutum bütün 
kaleye etki eder. 

Lider kararlı olmalıdır, tavizsiz olmalıdır. Liderin hal ve tavrı aileye, 
çevreye, kale halkına güven ve iç rahatlığı vermelidir. Krizle 
mücadelenin, krize karşı direnişin başarılı olması için liderin liderliğe 
sahip çıkması önemlidir.  
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Lider krizi yönetmek için “tehdit”, “risk” ve “plan” konularında teşhis 
koyması gereken kişidir.  Kriz karşı değerlendirilmeye uygun imkân ve 
kabiliyetleri tespit edip, sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Lider her 
şeyden evvel iletişime özel bir önem vermeli ve öncelik tanımalıdır.  

Hem çevresiyle hem de krizin bileşenleri ile doğru ve etkin iletişim 
içerisinde olmalıdır. 

Lider daima “söylem”, “eylem”, “bağlam” ve “duruş” konularında 
tutarlı ve örnek olmak zorundadır.  

KRİZDEN ÖNCE SENARYO ÇALIŞMASI… 

Her kriz diğerlerine göre ve kendisine özgü başkalıklara sahiptir. Trafik 
kazaları bile aynı değildir. O nedenle hiçbir tehdit ile ilgili rastgele 
hareket edilemez. O nedenle her olasılıkla ilgili uygun zihinsel ve 
fiziksel tedbirleri bir araya getirebilmek için ön çalışma yapılması 
gerekir. 

Bu çalışmayı hem kendi başına yapabilirsin hem de ilgili konu 
hakkında uzmanlığı veya deneyimi olan birisiyle yapabilirsin. Eğer söz 
konusu tehdit sadece seni değil de örneğin bir tanıdığını da doğrudan 
veya dolaylı ilgilendiriyorsa, onu da bu hazırlık çalışmasına dâhil 
edebilirsin. 

Yapılacak çalışmaya “senaryo çalışması” da diyebilirsin. Bunun için bir 
konu ve konu başlığı seçmek lazım. Örneğin, “terör” ve “Taksim’de 
patlama” veya “ekonomi” ve “işsiz kalmak” gibi… 

En kısa tarifle “olursa, ne olur” ve “olursa, ne yapmak lazım” 
sorularına cevap bulmak gerekiyor.  

Hatta bu çalışmayı diğer bir türlü de yapmak mümkün. Bir kişi ortaya 
konulan fikirlerin ve tekliflerin zayıf noktalarını söyleyerek çürütmeye 
çalışır. Bu durumda da çalışma daha tartışmalı ama daha verimli olur. 

Örneğin; “Metroda terör saldırısı” başlığı altında çalışma yapılıyorsa, 
bir kişi “en çabuk şekilde metrodan çıkmayı” önerirken, diğer bir kişi 
“koşacak kalabalığın ve olası ikinci patlama nedeniyle riski azaltmak 
için aksi yönde saklanmayı” ifade edebilir. 
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Eğer üç kişi bir araya gelebiliyorsa, etkili ve verimli bir iş bölümü ile 
senaryo çalışmasını en üst düzeyde etkin hale getirebilirsin.  

İlk önce; Senaryo konusu ve başlığının tespitinin ardından: Veri 
toplama-derleme, verilerden yola çıkarak durum tespiti ve durum 
tespitinden hareketle taktik-stratejik öngörü geliştirilebilir. Buna 
piramit modeli diyorum. 

KRİZDE TÜMDENGELİM VE TÜMEVARIM 

Bir krizi veyahut tehdidi analitik bağlamda değerlendirmeden, onunla 
mücadele edemezsin. Öyle bir durumda senin o krizi yönetmen de 
onu atlatman da o krizde ayakta kalman da “hayal olur. 

Analitik düşünce biçimini etkin biçimde kullanmak için birtakım temel 
yöntemleri doğru uygulamak gerekir. O nedenle ve özellikle 
“tümdengelim” ve “tümevarım” yöntemlerini her zaman el altında 
bulundurmalısın. Pekâlâ nedir bu yöntemler; 

Tümdengelim; Genelden özele veya tümelden tikele akıl yürütme 
yöntemidir. Tümdengelim, doğru olan veya esas alınan önermeden 
zorunlu olarak çıkan yeni önermeleri türetir. Bu yöntemin püf noktası 
şudur; “Esas aldığın önermenin doğru olması şarttır”. Çünkü yanlış 
önerme yanlış sonuca sürükler ve emin ol, bunu bir kriz sırasında 
yaşayarak öğrenmek istemezsin. 

Tümdengelime bir örnek vereyim; 

“Her ekonomik krizde toplumun ahlaki değerleri çöker. 

Ülkemizde de ekonomik kriz var. 

O halde ülkemizde de ahlaki değerler çökecek”. 

Tümevarım; bu yöntemde ise tümdemgelimin tam tersi söz 
konusudur. Yani akıl yürütmede özelden genele, tikelden tümele 
gidilir. Tümevarımda tek tek olgulardan hareket edilir ve genel bir 
önermeye ulaşılır.  

Bu örnek de tümevarım konusunda olsun;  
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Krizlerde temel gıda maddelerinin fiyatları artar. 

Krizlerde akaryakıt fiyatları artar. 

Krizlerde ulaşım fiyatları artar. 

Krizlerde barınma fiyatları artar. 

O hâlde krizlerde bütü yaşamsal ürünlerin fiyatları artar. 

Tümevarımın diğer tanımları şu şekilde yapılabilir: 

KRİZDE “NEDEN-SONUÇ” VE “PARÇA-BÜTÜN” 

Senaryo çalışmasında daima “neden-sonuç” ve “parça-bütün” 
ilişkilerini ve farklılıkların etkileşimlerini göz önünde tutun. 

Örneğin işsiz kaldıysan veya kalabileceğini düşünüyorsan, bu 
“sonucun” ardındaki “nedeni” tespit et. Yine aynı örnekten hareketle, 
senin işsiz kalmanın hangi diğer daha büyük ve kapsamlı oluşumların, 
gelişmelerin ve süreçlerin etkisinde şekillendiğini tespit et. 

Ayrıca her gelişme, ondan önceki gelişmelerin toplamının sonucudur. 
Aynı zamanda da kendisinden sonra peş peşe gelecek gelişmelerin 
sıfır noktasıdır… 

KRİZ VE DOMİNO TEORİSİ 

Ondan başka “kriz” söz konusu olduğunda daima “domino teorisi” 
aklında olsun. Tıpkı dizili domino taşlarından birisinin devrilmesinin 
kendisinden sonrakilerin de devrilmesini tetiklemesi gibi, bir tehdidin 
etkinleşmesi, benzer özelliğe sahip diğer tehditleri de 
hareketlendirebilir.  

Bir ülkedeki ayrılıkçı hareketin diğer ülkelerdeki ayrılıkçı hareketleri 
de kışkırtması gibi. Bir sektörde yaşanan iflasların diğer sektörlerde de 
benzer gelişmeleri hızlandırması gibi. 
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Örneğin bir akşam haberleri izlerken, akaryakıta zam haberini 
görürsen, bu fiyat artışının domino etkisi ile diğer pek çok ürün ve 
hizmette de fiyat artışına neden olacağını öngörebilirsin. 

Eğer benzeşen özelliklere sahip olguların kategorilerini dikkate 
alırsan, hemen her olayda olası domino etkisini de tespit edebilirsin. 

KELEBEK ETKİSİ 

Bir de “kelebek etkisi” var. Kelebek etkisi, Edward Lorenz’e ait bir 
tabir. Dünyanın herhangi bir noktasındaki küçük bir kelebeğin bir 
kanat çırpışının dünyanın öbür ucunda bir yerde fırtınaya ya da 
herhangi büyük bir hava olayına sebep olabilmesi’’ diye özetlenir. 

Kelebek etkisi genellikle öngörülemez. Önceden tespiti mümkün 
değildir. Bir örnek verelim, Japonya’nın Kyoto kentindeki bir işletmeci 
ev hanımlarını hedef kitle kabul eden bir indirim kampanyası 
düzenleyebilir. Kyoto’daki ev hanımları, kentte açılan yeni popüler 
alışveriş merkezindeki cazip fiyatları değerlendirmek için, geleneksel 
olarak yatırım danışmalarının tavsiyesi ile almış oldukları Türk hisse 
senetlerini satışa verebilirler. Bu durum borsadan yabancı sermaye 
çıkışı anlamına gelir.  

Bunu gören diğer yatırımcılar da aynı yolu izleyebilir. Yabancı 
sermayenin hareketlenmesinden rahatsız olan firmalar, büyük bir 
krizin yaklaştığı kaygısıyla personelde azaltmaya gidebilir. Böylece, 
Kyoto’daki bir alışveriş merkezi müdürünün kapıya astığı indirim 
reklamının başlattığı kelebek etkisi, uçakla 17 saatlik mesafe yer alan 
senin için bir fırtına başlatabilir. 

Diğer taraftan kriz çalışmalarında şunu asla akıldan çıkarmamak 
lazım…  

Doğru değişkendir. Dün doğru olan bugün yanlış olabilir. Bugün 
sevdiğimizden yarın nefret edebiliriz. Bir dönemin en doğrusu, başka 
bir dönemin en yanlışı olabilir. Değişimi ve değişkenliği gözden 
kaçırma. 
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KRİZ VE PARALEL TARİH 

“Paralel tarih tezi” de daima işe yarar. Çok söze gerek yok. Benzer bir 
durum daha önce yaşandığında neler oldu? Kim ne yaptı? Hangi 
yanlışlar ve hangi doğrular vardı? Sonrasında ne oldu? 

Gerçek şu ki, kişiler, toplumlar, ülkeler ve değerler “değişime açık” ve 
“sürekli değişen ve gelişen” kavramlar olarak görülse de aslında pek 
de öyle değildir. 

Hemen herkes kendi genetiğinin elindedir. Her toplum onu meydana 
getiren değerlerin, kültürün, tarihin, “memlerin” ürünüdür. Mem 
nedir? Mem şudur; Bir kültür içerisinde kişiden kişiye, nesilden nesile 
aktarılarak geçen fikir, davranış veya bilgi parçalarına denir. “Mem” 
kavramı, “gen” kavramına benzetilir. Tıpkı genlerin değerleri biyolojik 
olarak aktardığı gibi, memlerin de değerleri genetik olmayan 
yollardan aktardığı düşünülür. Aile için eğitim, çevre ile etkileşim ve 
okul eğitimi gibi. 

Kişinin ve toplumun aslında değişken olmadığı yerde, elbette ülkeler 
de değişken değildir. Ülkeler de üzerinde bulunduğu toprağın, 
coğrafyanın emrini dinler.  

Farz edelim, ülkede ekonomik kriz baş gösterdi veya ormanda 
gezintiye çıktığında kayboldun… Daha önce benzer bir durum 
yaşanmış ise onunla yeni gelişme arasında paralel zihinsel bir hat çek.  

Geçen defa sağlanan tecrübeden faydalanmak lazım…  

Emin ol, İtalya bugün hala Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz 
politikasını takip ediyor. Hiç şaşırma, Türkiye hala Selçuklu’nun imar 
politikasını devam ettiriyor. Sen ise ailende dört yaşına kadar 
edindiğin kavramlarla yaşıyorsun. Bir örnek vereyim, ben dört 
yaşındayken ağzımda lokmayla tuvalete giremezdim, kapıda adeta 
donar kalırdım. Bugün elli yaşıma yaklaştım ama aldığım “mem” beni 
yine ve hala ağzımda lokma varken, tuvaletin kapısında adeta 
görünmez cam bir duvarın ardında tutuyor. 

“Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz”, “değişmeyen tek şey değişimdir” 
gibi sözler de doğru ama onlar başka konuda. Aklını karıştırmasın. 



Krize Son 

O halde bir “durum değerlendirmesi” yapman gerektiğinde daha önce 
yaşanmış benzer bir durumu tespit edeceksin. Konunun aktörleri ne 
yapmış ne yapmamış? 

KRİZ VE FRAKTAL GEOMETRİSİ 

Benoit Mandelbrot adında Polonyalı bir matematikçi uzun zaman 
önce senin her kriz değerlendirmesinde işinin kolaylaşması için 
geometrik bir buluş yaptı; “Fraktal geometrisi”. 

Bu konunun sana lazım kısmı şöyle; Neyi ne kadar ve ne şekilde 
bölerseniz bölün, her parça bütünün bütün özelliklerini taşır. Koca 
ağaç ile o ağacın minicik tohumu gibi. Dev bir sünger ile o süngerin 
mikroskobik parçacığı gibi. Devlet ile onun alelade bir memuru gibi.  

Bir uluslararası banka ile o bankanın herhangi bir küçücük birimi gibi. 

Senaryo çalışmalarında en önemli temel mesele, her zaman gerçekçi 
ve soğukkanlı olmaktır. Kriz zamanlarında ve öncesinde de duygular 
yükselir, fazla duygusal bir ruh halinde asla kriz önleme veya kriz 
yönetme gibi bir çalışma yapılamaz. Sanırım, böyle süreçlerde 
medyanın yönlendirmesine maruz kaldığında teslim olmaman 
gerektiğini söylemeye gerek yok. Tereddüt ettiğin zamanlarda 
içindeki sesi dinle, o ses yanılmaz.  

Eğer bir an gelir de kriz ile kavgada yorulursan, şu soruyu kendine sor; 

“Kavgadaki köpeğin boyu mu büyük, yoksa köpeğin içindeki kavga 
mı?” 

KIRIK CAM TEORİSİ 

ABD’de, New York’ta iki dönem belediye başkanlığı yapan Giuliani 
kentin yaşam düzeyini yükseltmeyi ve suç oranını düşürmeyi başardı.  

Giuliani kırık cam teorisini şöyle açıklıyor; 

 “Metruk bir bina düşünün. Binanın camlarından biri bile kırık olsa, o 
camı hemen onarmazsanız, çok kısa sürede, oradan geçen herkes bir 
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taş atıp binanın tüm camlarını kırar. Ben ilk cam kırıldığında, onu 
hemen onarttım. 

Bir elektrik direğinin dibine ya da bir binanın köşesine, herhangi bir 
kişinin bıraktığı bir çöp torbasını görmezden gelir ve onu oradan 
hemen kaldırmazsanız, yalnız o kişi değil, oradan geçen her kişi 
çöpünü oraya bırakır ve çok kısa bir sürede dağlar gibi çöp birikir. Ben 
sokağa bırakılan ilk çöp torbasını kaldırtmakla başlattım. 

Bir sokağın suç bölgesine dönüşme süreci, önce tek bir pencere 
camının kırılmasıyla başlıyor. Çevreden tepki gelmez ve cam hemen 
onarılmazsa, oradan geçenler o bölgede düzeni sağlayan bir otorite 
olmadığını düşünüyor, öteki camları da kırıyorlar. Ardından daha 
büyük suçlar geliyor, bir süre sonra o sokak, polisin giremediği bir 
mahalleye dönüşüyor.”  

Dolayısıyla suçun küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. İster küçük ister 
büyük olsun, her suç, bir suçtur ve kesinlikle cezasız bırakılmamalıdır. 
Aynısı ihmal için de geçerli.  

Kırık Cam Teorisi’nin asıl mucidi ABD’li suç psikoloğu Philip 
Zimbardo’dur. Zimbardo, suç oranının yüksek olduğu, yoksul Bronx 
Bölgesi’yle, yüksek yaşam düzeyine sahip Palo Alto Bölgesi’ne 1959 
model birer Oldsmobile marka eski otomobil bıraktı. Araçların 
plakaları yoktu, kaputları aralık bırakılmıştı. Yoksul Bronx’taki 
otomobil, üç gün içinde tümüyle yağmalandı. Araçların plakası yoktu, 
kaputları aralıktı. Sonuçta Bronx’taki otomobil üç gün içinde baştan 
aşağıya yağmalandı. Palo Alto’dakine ise bir hafta boyunca kimse 
dokunmadı. Ardından Zimbardo ve iki öğrencisi ‘sağ kalan’ otomobilin 
yanına gidip çekiçle kelebek camını kırdı. Daha ilk darbe indirilmişti ki 
çevredeki zenginler bile olaya dâhil oldu. Birkaç dakika sonra 
otomobil kullanılmaz hale gelmişti. “Demek ki” diyordu Zimbardo, “ilk 
camın kırılmasına ya da çevreyi kirleten ilk duvar yazısına izin 
vermemek gerek. Aksi halde kötü gidişatı engelleyemeyiz.”  

O nedenle kriz yaşamak istemiyorsan, sen de “kırık cam teorisinden” 
senin konumuna göre uygulamalar yap; 
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Sorunları asla küçümseme ve erteleme. Küçük sorunlar zamanla bir 
araya gelerek daha büyük sorunlara, krizlere yol açabilir. Sen 
çözebileceğin ufak sorunları umrusamazsan altından kalkamayacağın 
sorunların üzerine heyelan gibi gelmesini önleyemezsin. 

Diğer taraftan eğer ilgili olduğun konuda, seni etkileyen konuda ilk 
camların kırıldığını ve buna tedbir alınmadığını görüyorsan, kriz için 
geriye sayım başlamış olabilir. 

ÇIKARTILAN DERSLER… 

Herkes hata yapar. Hatta herkes her hatayı yapar. Ama aynı hatayı 
tekrar yapmayanlar her zaman başarılı olur. ABD’de ordu için 
geliştirilen bir yöntem hem aynı hatanın tekrarlanmasını önlüyor hem 
de benzer durumda olanların aynı hataya düşmesini önlüyor.  

Farz edelim, bir tank kaza yaptıysa, devamında hemen bir komisyon 
kuruluyor. Komisyon önce kazanın sebebini tespit ediyor ve ardından 
eksiklikleri ve hataları ortaya koyuyor. Sonrasında ise aynı kazanın bir 
daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri raporlaştırıyor. Rapor o 
kazayı yapanlarla aynı veya benzer durumda olan herkese 
ulaştırılıyor. 

Bu yöntemi sen de senin hayatın için uygulayabilirsin. “Çıkartılan 
dersler” uygulamasında amaç sorunla yüzleşmektir. Ayrıca sorunun 
doğrudan ve dolaylı tarafları ve ilgilileri de bir araya getirilebilir. 

1- Öncelikle sorunun yani krizin adı konulur.  

2- Devamında gelinen noktaya kadar olan süreçte yaşananlar 
tespit edilir.  

3- Sonra herkes o krizin doğmasında veya sorunun yaşanmasında 
dikkatini çeken iç ve dış şartları sıralar. 

4- Söz konusu krizin ya da sorunun olmaması için neler olması veya 
olmaması gerektiği listelenir. 

5- Elbette ihmaller de özellikle belirtilir. 
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6- Bütün süreç boyunca tartışmak çok önemlidir. 

7- Finalde, söz konusu olayın kendini tekrarlamaması için yapılması 
gerekenler, “olaydan çıkartılan dersler” başlığı ile ortaya 
konulur. 

Bu yaklaşım katılımcılara -örneğin aile mensuplarına- sorunları 
tartışma, sorunların beraberce üzerine gitme ve beraber çözme 
alışkanlığını da kazandırır. Katılımcılar sorunlara ve krizlere karşı daha 
hassas ve daha ilgili hale gelir. Analitik bakışın gelişmesine katkı 
sağlar. 

O nedenle gerçekten ciddi bir sorun veya krizin başlamasını bekleme 
ve bir bakıma “aile içerisinde tatbikat” olarak görebileceğin birkaç 
egzersiz hazırla. 

Örnek olarak, aileni bir araya toplayıp ailenin veya ülkenin 
gündemindeki bir sorunu “çıkartılan dersler” yöntemi ile 
tartışabilirsin. 

Bir kişinin gribe yakalanması da konu olarak seçilebilir, yemeğin 
pişmemesi de veya aylık bütçenin açık vermesi de… 

Şunu unutma, amaç suçlu ve sorumlu tespiti değildir; “çıkartılan 
dersler” uygulamasında amaç, sorunun tanımlanması ve 
tekrarlamaması için yapılması gerekenlerin tespitidir. Son tavsiye; Her 
zaman not alarak ve yazarak yapmak daha etkili olur.  

“Çıkarılan dersler” sayesinde olumlu eylemlerde artış ve olumsuz 
gelişmeler de azalma sağlanır. Ailede veya sorunun/krizin yaşandığı 
çevrede sağlanan etkileşim, yardımlaşma ve paylaşım sayesinde 
dayanışma artar. Bu sayede gelişen sinerji her şey bir yana sorunun 
veya krizin çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yer alanların 
psikolojisini olumlu etkiler, algı çerçevesini ve iletişim yeteneğini 
yükseltir.   

Özellikle birkaç uygulamanın devamında araştırılan sorunlardan 
çıkarılan derslerin ve geliştirilen basit ama etkili, iyi uygulamaların 
doğrulanması, lazımsa rutinin içine yerleştirilmesi genel anlamda 
duyarlılığı artırır.  
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Eğer yaşadığın sorun veya kriz ile ilgili yapacağın bu çalışma başarılı 
olursa, aynısı veya benzerini tekrar yaşamazsın. 

“Çıkarılan dersler” sayesinde, üç konuda avantaj elde edersin; 

1- Kriz önlenmesi ve çözümü 

2- Krize etkin müdahale 

3- Kriz sonrasında yeniden yapılanma ve istikrar sağlama. 

Farz edelim, ocaktaki tavadaki yağ alev aldı. Ev yanmaktan zorlukla 
kurtuldu. Devamında evde “çıkarılan dersler” için çalışma yapıldı. Bu 
çalışmanın neticesinde, bir daha tavadaki yağ alev almamalıdır.  

Ayrıca mutfakta yangın olasılığı dikkatle gözden geçirilmiş olmalıdır. 
Tavadaki yağın alev almasına giden yoldaki hatalar veya gözden 
kaçanlar bir bir ortaya konmalıdır. Onların tekrarlanmamasının 
şartları konuşulmalıdır. Gerekirse görev değişikliği veya benzeri bir 
önlem düşünülmelidir. Büyük olasılıkla basit bir kontrol sistemi 
tasarlanmalıdır. Kazanın tekrarı halinde nasıl müdahale edileceği 
tespit edilmeli veya uygun düşen tedbirler geliştirilmelidir. O mutfağı 
ve tavayı kullanan herkes bu konu hakkında detaylı bilgilenmelidir.  
Bu sorunun sonrasında mutfak, tava ve yangın olasılığı konularını göz 
önünde tutarak, evde yeniden istikrar sağlanmalıdır. 

“Çıkarılan dersler” sayesinde olumlu eylemlerde artış ve olumsuz 
gelişmeler de azalma sağlanır. Ailede veya sorunun/krizin yaşandığı 
çevrede sağlanan etkileşim, yardımlaşma ve paylaşım sayesinde 
dayanışma artar. Bu sayede gelişen sinerji her şey bir yana sorunun 
veya krizin çerçevesinde yürütülen çalışmalarda yer alanların 
psikolojisini olumlu etkiler, algı çerçevesini ve iletişim yeteneğini 
yükseltir.   

Özellikle birkaç uygulamanın devamında araştırılan sorunlardan 
çıkarılan derslerin ve geliştirilen basit ama etkili, iyi uygulamaların 
doğrulanması, lazımsa rutinin içine yerleştirilmesi genel anlamda 
duyarlılığı artırır.  
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KRİZE HAZIRLIKTA YAPILAN HATALAR 

Kriz hazırlığında çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü bu aşamada 
yapılacak bir hata seni bütün kriz boyunca takip eder. Bu sebeple 
duygusallıktan uzak ve hedefe yoğunlaşarak krize hazırlık yapmak 
şart... 

Krize hazırlık yapmak için, krize yol açacak tehdidin daha da büyümesi 
veya krizin başlaması beklenmez. Krize hazırlık, kriz henüz yokken 
yapılır. Hatta krizin çok uzak bir olasılık olarak görüldüğü zamanda da 
yapılır. Önemli olan krize hazırlığın krizden önce başlaması ve 
bitmesidir. 

Kriz için hazırlık yapılırken asla ihmalkâr davranılmaz. Zira ihmalin 
faturası çok ağır olabilir. Hazırlık başlarken, “hangi kriz” olasılıklarına 
göre çalışma yapılacağına karar vermek gerekir. Nihayetinde bütün 
krizlerin hem ortak noktaları vardır hem de birbirilerinden ayrıldıkları 
yönleri vardır. Elektrik kesintisi ile ilgili hazırlık yapmış olmak, deniz 
kazasında işine yaramaz. 

Kriz şakaya gelmez. O nedenle kriz için hazırlık da şakaya gelmez. 
Hazırlık ile ilgili notlar tutulmalıdır. Ne stoklandığından bu konudaki 
duygu ve düşüncelere kadar hemen her şey not edilmelidir. Sakın, 
aklına güvenip bütün hazırlıkları ve hatta stokları kafanda tuttuğun 
rakamlara ve fikirlere göre yapma! 

Kriz hazırlığı kapsamında önce “senaryo çalışması” ve sonra “kriz 
hazırlığının diğer aşamalarını” yapmak daha sağlıklı olur. Yapacağın 
tespitler -söz gelimi- en çok terör, şehir ayaklanması, trafik kazası, 
dağda kaybolma ve işsizlik ise bu olasılıklara göre senaryo çalışması 
yapıp, daha sonra yine bu olasılıklara karşı ve senaryo çalışmasında 
ortaya çıkan detayları esas alan çalışmalar yürütmelisin. 

Şu soru daima aklında olsun; “Benim akıl ettiğimi başkaları da akıl 
etmiş midir?” 

Başkaca daima “bulunduğun nokta ile hedeflediğin nokta arasındaki 
en kısa çizgiyi bulup, onu izlemelisin”. 
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Bundan ayrı olmamakla birlikte hep aklında tut, insanın kriz 
zamanında daha az dostu olur. Krizler insanlar için adeta bir 
imtihandır. Kriz başlayınca “can dostunun”, “süper komşunun”, 
“biricik arkadaşlarının” ve “her zaman senin yanında olan hemen 
herkesin” gerçek kimliklerini görürsün.  

Sen sen ol, krizde ayakta kalmak için kendinden başkasına güvenme…  

Sen sen ol, senin kriz planlarından başkasına söz etme… 

Sen sen ol, başkasını senin kriz planına ortak etme... 

KRİZ VE KRİZ KAVRAMLARI 

Önceki bölümlerde “hap biçiminde” ve “özetin özeti” olarak 
süzdürülmüş yöntemlerle beraber kriz yönetiminin nasıl olacağını 
konusunu şimdi biraz detaylandıralım. Detaylara geçmeden önce 
şunu bilelim, “eşler arasında kavga” ile “ABD ile Kuzey Kore 
arasındaki nükleer kriz” esasen benzer parametrelere sahiptir, ancak 
hacmi ve katmanları farklıdır. 

Önce tehditleri saptadın. Sonra en riskli olanlarını tespit ettin. O 
tehditlerin gelişimini takip ettin. Nihayetinde olabilecek krizi 
öngörmeye çalıştın. Krizin olduğunun durum tespitinin sonrasında iş 
yeni başlıyor; eğer bir kriz varsa, onu yönetmek de gerekir. 

Krizde ayakta kalmak için analitik düşünmek gerekir. Dikkat edilirse 
kolaylıkla görülür ki krize yenilen ülkeler de sürekli krizde yaşayan 
kimseler ve topluluklar da analitik düşünme yeteneği gelişmemiş 
olanlardır. 

KRİZ YÖNETİMİ 

Esas olarak kriz yönetimi, başlamış bir krizin tırmanmasını ve 
yayılmasını önlemeyi hedefler. Elbette krizin vereceği zararın en alt 
düzeyde tutulması ve en kısa sürede sona ermesi de hedefler 
arasındadır. 
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Kriz yönetiminde bence temel beceri, kendinin de haksız olabileceğini 
dikkate almayı başarmaktır. Yoksa bütün kabahatin başkasında 
olduğu varsayımı ile hiçbir yere varılmaz. Bu bakış açısında hata 
hatayı doğurur. 

Kriz yönetiminde ve sürecinde her kavramı “sonuç odaklı” 
değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla atılan her adım, gösterilen her 
niyet ve her gelişme “doğuracağı sonucun krizin bitmesine ve 
etkisine yapacağı katkı” ile yorumlanır. 

Kriz yönetiminde sonuç odaklı olmanın yanı sıra kısa vadeli ve faydacı 
hareket etmek gerekir. 

Bir önemli detay daha;   

Kriz yönetimini başlatırken “doğru hedef tespiti” yapılmak 
zorundadır. Örneğin senin açından senin içine düştüğün kriz ile ilgili 
hedefin veya beklentin ne olabilir? 

Kriz öncesi şartlara dönüş, olabilir. Ama pek az krizde krizin 
öncesindeki şartlara dönüş münmkündür. Bu nedenle “en az zarar ve 
hasarla yeni bir dönem başlatmak” uygun bir hedefleme olabilir.  

Kriz yönetiminin başarılı olabilmesi için doğru hedef tespiti için gayret 
gösterirken, gereksiz ve faydasız detaylarla boğuşma, özür diletmek, 
hatalı olduğunu kabul ettirmek, kısasa kısas bir sonuca erişmek gibi 
yaklaşımlar sana bir yarar sağlamaz. Krizin neden olduğunu tespit 
edip, krizin getirdiği tecrübe ile kriz sonrası dönemin temel taşlarını 
belirlemek ve en az hasarla yeni bir döneme başlamanın hazırlığını 
yapmak, başlı başına doğru bir kriz yönetimi olarak görülmeye 
uygundur. 

Kriz yönetimi gerektiren olayda, taraflar yüz yüze ise bu durumda 
taraflar arasında sürekli iletişim sağlanması kriz yönetimi için 
gereklidir. Böyle bir durumda, örneğin eşler arasında, bir spor takımı 
içerisinde, bir büroda veya benzeri bir durumda taraflar muhakkak 
yüz yüze olmalı ve iletişim kanallarını açık tutmalıdır.  

Temsilciler, aracılar ve benzerleri kriz yönetimini üstlenmek 
isteyebilirler ama nadiren gereken katkıyı sağlayabilirler. Çünkü kriz 
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yönetmek ve kriz arabuluculuğu “laf taşımak” ve “baskı yapmak” 
dışında bir anlama sahiptir. 

Böyle durumlarda, yani evde, dernekte, iş yerinde veya benzeri bir 
yerde, kriz yönetimi için sistemli düşünmek ve açık fikirli olmak teşvik 
edilmelidir. Söz konusu ortamı -örneğin aileyi veya iş yerini- bir bütün 
ve adeta bir canlı gibi tasavvur etmek doğrudur. Bir bütünü meydana 
getiren parçaların birbiri ile etkileşiminde anlaşmazlık veya çatışma 
olabilir. Ama bu tür krizlerde gözetilmesi gereken ilkeler bellidir. 
Krizin tarafı olanların da bu ilkelerin gözetilmesi konusunda hemfikir 
olması gerekir; 

1- Bütün olan varlık -örneğin aile, takım, büro vs- yaşatılmalı ve 
devamlılığı sağlanmalıdır. 

2- Bunun için onu meydana getiren parçalar, elementler hem 
kendileri hem de bütün için faydalı olanı seçmelidir. 

3- Dolayısıyla bütünü meydana getiren parçalar, elementler hem 
kendileri hem de bütün için zararlı olanı reddetmelidirler. 

4- Bu parametrelerde mutabık olunduğunda krize taraf olanlar, bu 
çerçeve içerisinde hareket etmelidirler. 

Kriz için dilediğin kadar hazırlık yap, arzu ettiğin kadar çok plan 
hazırla, mutlaka bir yerde bir şey ters gider. Ünlü sözdür, “tanrıyı 
güldürmek istiyorsan plan yap”. 

Bu nedenle kriz yönetiminde -krizin konusu ve hacmi ne olursa olsun- 
daima yaratıcı çözümler ve mutlaka proaktif bir yaklaşım gerekli olur.  

Sürekli biçimde “aksama olasılıklarını” tahmin edebilmek lazım. Bunu 
bir araba yolculuğuna benzetirsek, arabanın A noktasından B 
noktasına ulaştırılmasında yaşanabilecek aksaklıklar örneğin yakıt 
bitmesi, lastik patlaması, bakımsızlık nedeniyle sorun yaşanması, 
yolun kapanması, aracın mahsur kalması ve saire ihtimaller dikkate 
alınmak zorundadır. 

Yönetici kendi kontrolü altında olmayan faktörleri proaktif yaklaşım 
ile yönlendirebilir. Kontrolü altında olmayan faktörleri önceden 
tahmin ederek “Proaktif Yaklaşım Yöntemi” ile sorunları çözmeye 
yönelebilir. Proaktiflik: Düşünme şekli olarak, eylemleri ve sonuçlarını 
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öngörerek, kriz yönetiminde bir adım önde olmak, planlı ve programlı 
bir hayatın sonucu olarak, etkilere değil, etkileri yöneten inisiyatiflere 
yönelen yaşam algısı, öngörü ve sonucu olan yaratıcı çözümler 
demektir. 

Yönetici kendi kontrolü altında olmayan fakat kendisini etkileyen dış 
etkenler kriz yönetiminde proaktif yaklaşım geliştirmek aşağıda ifade 
edilecek unsurların kullanılması ile gerçekleşebilir. 

1- Doğru ve Yeterli Bilgi Akışı Sağlama 

Krizin oluşumunu engellemedeki önemli bir unsur, doğru ve yeterli 
bilgi akışının sağlanmasıdır. Sistemin kabiliyetine bağlı olarak karar 
süreci içine giren kaliteli bilgi etkili bir bilgi akışını içererek sistemdeki 
aşırı yüklenmeleri engeller. Bu sayede iletişim kanallarında oluşan 
gürültü azalır. Bu ise doğru bilginin doğru zamanda doğru kişiye 
ulaşmasını sağlayarak, bilgi eksikliği veya yanlış anlamalar sebebiyle 
risk unsurlarının krize dönüşmesini önlemiş olur. Pek çok durumdaki 
örgütsel iletişim bir işletmenin yasallığını anlamlı bir şekilde 
değiştirebilir. Etkili iletişim işletmenin değişimini engellemez fakat 
işletmede oluşabilecek diğer riskleri azaltır. Şayet düzenli bir şekilde 
yürütülürse krizin ilerlemesini azaltabilir. 

2- Göze Alınacak Risk Miktarını Belirleme 

İşletmelerin de canlılar gibi yaşam süreleri vardır. İşletmeler doğarlar, 
büyürler ve ölürler. Gerek kuruluş döneminde gerekse büyüme 
sürecine girdiğinde sahip olduğu kaynaklara göre amaçlarını 
gerçekleştirmek için göze alması gereken bir risk vardır. Bu yüzden 
alınacak risk miktarının belirlenmesi önemlidir. Çünkü bu miktarın 
üzerine çıkılması, riskli durumun her an krize dönüşmesine zemin 
hazırlayabilir. Yöneticiler ne kadar risk alabileceklerini iki kritere göre 
belirlemelidirler. Bunlardan birincisi, amaçların ölçülebilmesi, ikincisi 
ise başarıya ulaşma ihtimali oranıdır. Görüldüğü gibi sadece ilk yatırım 
risk içermez aynı zamanda örgütsel değişim ve gelişim boyunca her 
bir aşamada risk ile karşılaşmak ve bunların krize dönüşmesi 
mümkündür. 
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Örneğin teknolojik değişim yapan bir işletmede çalışanların değişime 
ne oranda uyum sağlayacağının hesaplanması ve buna göre gerekli 
eğitim programlarının oluşturulmaması potansiyel bir kriz 
durumudur. Bir kişinin tek başına bir mal ya da hizmet üretmeyi 
düşünmesi yeterli değildir. Düşünce plana dönüştürülerek kaynaklar 
ve insan gücü ile bir gerçeğe dönüştürülmelidir. Bu durum genellikle 
işletmenin kuruluş safhasıdır, pazar kimlerden oluşmaktadır, insan 
kaynağının durumu nedir, üretim süreci ne şekilde olacak, 
rakiplerimiz kimlerdir, maliyetimiz ne olacaktır gibi pek çok soru 
sorulmalı ve cevaplanmalıdır. Bu sayede ilişkide olacağımız faktörlerin 
bizi ne oranda etkileyeceği ve taşıdığı riskler belirlenir. Böylece sahip 
olunan kaynakların miktarı ve amaçlar karşılaştırılarak alınacak riskin 
uygun olup olmadığı belirlenebilir. 

3- Erken Uyarı Sistemleri Oluşturma 

Erken uyarı sistemleri sayesinde krizin varlığı, şiddeti ve yoğunluğu 
tespit edilebilir. Bu sayede işletmenin varlığının istikrarla 
sürdürülmesi imkânı doğar. Erken uyarı sistemi, mali oranlardan 
hareketle, işletmenin başarı durumunu tespit edebilmek için oranları 
tek tek dikkate alma yerine, onları başarılı-başarısız işletme grupları 
içinde birlikte değerlendirme sürecidir. Erken uyarı sistemi genellikle 
dört analiz süreci üzerine kurulmaktadır. 

Bunlardan ilki çevre analizidir. Çevre analizinde çevrede aynı faaliyet 
dalındaki işletmelerin bir analizi yapılır ve bunlar başarılı ve başarısız 
olarak gruplandırılır. Sonraki safhada seçilen işletmelerin bilanço ve 
kar-zarar cetvellerinden mali oranları hesaplanır. Mali oranlardaki 
gelişmelere bakarak işletmenin yakın gelecekteki durumları tahmin 
edilmeye çalışılır. Daha sonra her yıla ait başarılı ve başarısız 
işletmelerin oran ortalamaları bir grafik haline getirilerek, her bir 
oranın başarılı ve başarısız işletmeler açısından nasıl bir gelişme 
gösterdiği ortaya konur. Son olarak bu farklılıkların sebepleri ayrıntılı 
olarak incelenerek işletmenin ne yönde gelişme gösterdiği 
yorumlanır. Elde edilen geniş kapsamlı karşılaştırmalı veriler ile gerek 
sektörel bazda bir krize girilip girilmediği ve gerekse işletmenin 
mevcut kaynak kullanımı ve yönetimi ile bir krize doğru gidip 
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gitmediği anlaşılır. Böylece ortaya çıkmakta olan bir krizi işletme için 
bir fırsata dönüştürme şansı da ortaya çıkar. 

4- Krize Karşı Önleyici Planlama Yapma 

Yöneticiler, gelecekteki krizler için gelecekte oluşabilecek pazar 
baskısını önceden tahmin ederek dikkatlerini yöneltme eğiliminde 
değildir. Bununla birlikte burada öğretilen Nuh peygamberin yağmur 
başlamadan gemiyi inşa etmeye başlaması ifade edilmektedir. Böyle 
bir stratejik duyunun kendisi gerilim yükseldiğinde büyük bir 
avantajdır. Etkili planlama yapılması ile problem en uç noktaya 
çıktığında gerçek problem üzerinde odaklanma imkânı doğar ve 
hareket için bir yapı temin eder. Kriz yönetiminde önemli nokta, 
işletmenin krizle karşılaştığı anda yerine getirilmesi gereken faaliyet 
planlarının varlığıdır. Kriz yönetimi için başvurulan planların 
hazırlanması bütün krizler için genel olarak benzerdir. Plan uygulama 
stratejileri farklı tarzdaki krizler için çok önemli şekilde farklılık 
göstermemektedir. Yani temel olarak kriz önlemek için geliştirilen 
planlamalar benzer aşamalar sonucu hazırlanır. 

Tutarlı bir yaklaşım potansiyel bir krizin tanımlanması yani risklerin 
tanımlanması ile başlar. 

Bu aşamada; 

Oluşacak durumların krize dönüşebilecek bir potansiyeli var mıdır?  

Kriz şirkette benzer şekilde yaşandı mı veya aynı sektörde benzer 
işletmelerde yaşandı mı ve yenileyebilir mi?  

Planlanan uygulamalar çıkar grupları tarafından engelleniyor mu? 

5- Planları Yazıya Dökmek 

Kriz önleme konusunda hazırlanan planların yazıya dökülmesi çok 
önemlidir. Çok sıklıkla görülmektedir ki sözlerle ifade edilen planlarlar 
uygulama safhasına geçememekte veya birkaç kişinin düşüncesinde 
ortaya çıkmamaktadır. İşletmeler “Şu iş şöyle olursa Ahmet ne 
yapacağını biliyor” sendromunu aşmalıdır. Ahmet tatile çıkmış 
olabilir. Hatta orada olmasına rağmen ve bütün isteyenlere seve seve 
her şeyi açıklamaya hazır olmasına rağmen açıklama yapamayacak 
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kadar meşgul olabilir. Planların yazılı olarak bulunmaması zaten aşırı 
görev yükü olan yöneticiler için saatlerce ilave bir çalışmaya sebep 
olabilir. Çalışanlar temel uygulamaları yapmada yetersiz olabilir, 
örneğin, çalışanlara acil bir durumu bildirmedeki yetersizlik, iş yapma 
şekillerine özgü etkiler hakkında yoğun telefon görüşmelerine sebep 
olabilir. Telefon numaralarının ihtiyaç duyulduğu anda yazılı olarak 
bulunmaması sebebiyle değerli zamanlar kaybolur ve mevcut kriz 
durumu büyür. Kriz ortaya çıkmakta olduğunda yapılacak şeyler ve 
bunları yapacakların listesi kontrol edilerek bunlarla ilişki kurulmasıyla 
örgütlenme düşünülmeyecek şekilde kolaylaşarak mevcut duruma 
karşı anında tepki verilebilir. 

6- Fedakârlık Miktarının Belirlenmesi 

İşletmelerin yaşayabilir bir sistem olarak ayakta kalabilmesi için 
yöneticiler de gerek üretilen mamulün türü gerek kullanılan teknoloji 
ve gerekse personelden ihtiyaç duyulduğunda belirli oranlarda 
fedakarlıklar yapabilmelidir. 

7-Kriz Önleme Takımları Oluşturulması 

Kriz önleme takımları kriz oluştuğu anda değil de adından da 
anlaşılacağı gibi, şayet kriz oluşursa etkisini en az düzeyde tutmak ve 
diğer takımların kriz tekrarı anında krize karşı etkili tepki verebilecek 
şekilde hazırlanmasını içerir. İşletmedeki potansiyel kriz riskleri ve 
beklenmeyen durumlar için geniş şekilde işletmenin politikalarına 
uygun olarak bu takımlar formüle edilir ve oluşturulur. Takımın 
belirlediği politikaların uygulanabilmesi için işletme içindeki bölüm 
müdürlerinin her biri tarafından mali ve diğer kaynaklarla 
desteklenmesi gerekir. Aynı zamanda politikaların uygulanması için 
yetki ve sorumlulukta verilmelidir. 

Örnek: Vestel Kriz Yönetimi Stratejisi 

Vestel’de proaktif kriz yönetim stratejisi uygulanmaktadır. “Proaktif 
Kriz Yönetimi”; olası kriz senaryolarının belirlenip, hareket 
planlarının önceden hazırlanması ve gerekli kaynakları sürekli 
erişilebilir tutulmasını; kriz baş gösterdiğinde planların en hızlı ve 
etkin şekilde uygulanmasını gerektirir. Vestel’de proaktif kriz 
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yönetiminde en önemli faktör risk haritalarıdır. İş planlarının 
gerektirdiği ana senaryo üzerinde çalışılırken, muhtemel diğer 
senaryolarda dikkate alınır. 

Ve diğer senaryolara “geçiş köprüleri” her zaman açık tutulur. Çoğu 
firma bu krizler sonrasında personel istihdam, üretim düşüşleri 
yaşarken, Vestel’in bu krizlerden az yara ile ve hatta güçlenerek 
çıkmasının altında yatan etkenlerden söz edelim. 

Vestel’in bir kriz yönetimi stratejisi var, Adı da elbette “Vestel Kriz 
Yönetimi Stratejisi”. Vestel’de krizlerle başa çıkmak için “proaktif kriz 
yönetim stratejisi” uygulanıyor. “Proaktif Kriz Yönetimi” için önce 
olası kriz senaryoları belirlenir ve onlara göre “harekât planları” 
hazırlanır. Bu planlamanın püf noktası ise gerekli kaynakların sürekli 
erişilebilir halde olmasını sağlamaktır. Bu sayede kriz başladığında 
planların en hızlı ve en etkili biçimde uygulanması sağlanır. 

 Vestel açısından proaktif kriz yönetiminde en önemli faktör “risk 
haritaları”. Asla planlama tek boyutlu ve tek düzlemli olmaz. Hem ana 
iş akışı için iş planları vardır ve bunlara göre ana kriz senaryosu 
hazırlanır hem de olası diğer bazı senaryolar tespit edilir. Muhtemel 
değişiklikler ve süprizler de düşünülür ve “senaryolar arasında” lazım 
gelen “geçiş köprüleri “hazır edilir.  

Bu sayede Vestel krizleri ya az hasarla ya da kazançla atlatır. O sırada 
diğer kimi firmalarda ise istihdamda ve üretimde düşüşler yaşanır. Bu 
uygulamayı sen de hem iş hayatına hem de özel veya sosyal hayatına 
uygulayabilirsin. 

Pazarlama Müdürü N. Kutalp Koyunoğlu’nun bu konuda hazırladığı 
satır başları şöyle; 

• Etkin ve Operasyonel Liderlik: Çalışan katılımlı, hızlı uygulanabilir 
maliyet azaltma projeleri; Dikey ve yatay iletişimin arttırılması, 
Günlük seviyede “Kriz Yönetim Toplantıları”; 
Product/Project/Supply Manager sistemi ile yatay iletişimin 
güçlendirilmesi 

• Hiyerarşinlerin ve Katmanların azaltılması 
• Kriz Toplantılarına genel katılım sağlanması 
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• İşi yapan ilk elin sürece dahil edilmesi 
• Ara kademelerin farklı analiz/destek süreçlerine yönlendirilmesi 
• Yetkilerin ve eğitimlerin devamı ile yeteneklerin arttırılması; 

Zaman kayıplarını azaltmak için yetkilerin arttırılması.  Bu 
yetkiye sahip olabilmesi için çalışanların eğitimlerinin devam 
etmesi… 

• Esnek üretim Politikası: Ürün çeşitliliği (Kombi, SKD, CKD ürünler 
vb.) 

• İç pazardaki daralma nedeniyle ihracat ağırlıklı çalışma ve 
ihracata Ağırlık 

• Etkin stok yönetimi: Malzeme stok sürelerinin azaltılması; Ürün 
stok sürelerinin azaltılması 

• Global oyuncularla iş birliği: Japon müşteriler- JVC, Hitachi, 
Sharp, Toshiba, Sanyo 

• Yeni Pazar ve müşterilere açılım: Rusya, Afrika, Doğu Avrupa, 
Türk Cumhuriyetler 

• Güçlendirilmiş, esnek ve yenilikçi Ar-Ge; Koşulsuz müşteri 
tatmini sağlamak için gülü Ar-Ge; Ürün çeşitliliği için esnek 
tasarımlar; Yenilikçi Ar-Ge için ileri Ar-Ge’ler kurulması 

• Koşulsuz müşteri tatmini ve güçlü bir Kalite Güvence Sistemi 

Bunu bir şablon olarak ele alırsak, her sektörde ve hayatın her 
düzleminde etkin kullanabiliriz. 

Sonuç: Vestel son 10 yılda sürekli bir kriz ortamı içinde faaliyetini 
sürdürmek zorunda kalmasına rağmen, çok hızlı bir büyüme sürecini 
gerçekleştirebilmiştir. Avrupa’da, ABD’de ve hatta Çin’de birçok TV 
üreticisi kapanırken, Vestel bugün dünya genelinde söz sahibi global 
bir oyuncu haline gelebilmiştir. Bu başarıda, “Proaktif Kriz Yönetim” 
anlayışının sürekli olarak canlı tutulmasının katma değeri çok 
büyüktür. 

KRİZ VE ARABULUCULUK 

Kriz yönetimi için ve arabulucular için altı adımdan meydana gelen 
klasik bir yapısal model de vardır. Krizi yönetmeye karar veren kişi ile 
kriz arabulucusu açısından benzer ödevler söz konusudur.  
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Bu adımlar şöyledir; “girmek”, toplamak”, “seçmek”, “işlemek”, 
“planlamak” ve “kapatmak”. 

Açıklayalım… 

Birinci adım, yani giriş aşamasında krizin yapısal çerçevesi belirlenir 
ve kriz üzerinde çalışmak için hareklete geçilir. Bu aşamada söz 
konusu kimsenin kendisini duygusal bağlamda kriz ile ilişkilendirmesi 
önemlidir. 

İkinci adım, yani toplama aşamasında kriz yönetimi çerçevesinde 
tarafların krize bakış açıları ve hedefleri hakkında bilgi edinilir. Güncel 
durumun şarları ve tarafların tatminsizliğinin detayları saptanır. İkinci 
adımda amaç soruna kuşbakışı bir açı elde etmektir. 

Üçüncü adım, seçme aşamasında arabulucu veya krizi yöneten kişi 
kriz çerçevesinde yer alan konulardan birisini seçer. Amaç kesinlikle 
haklı-haksız ilanı değildir. Seçilen konu işlenir. Konu krizde en çok yer 
tutan sorun olarak tespit edilir. 

Dördüncü adım, işleme aşaması kriz yönetiminin veya kriz 
arabuluculuğunu merkez sürecidir. Bu süreçte amaç yavaşlayan veya 
hasar alan iletişimin, doğrudan diyaloğun yeniden rayına 
oturtulmasıdır. Bunun anlamı tarafların ilişkisinin yapısının tedavisidir. 

Diğer konular da ele alınıp işlenir. Taraflar pozisyonlarını ortaya 
koyarlar. Taraflar diğerinin ortaya koyduğu pozisyon konusunda bakış 
açısını dile getirir. 

Beşinci adım, planlama aşamasında taraflar hazır ise, çözebildikleri 
sorunları ve çözümlerini yazılı olarak ortaya koyarlar. Amaç burada 
hukuki belge veya hukuki süreçler için dayanak teşkil edecek belge 
üretmek değildir. Sadece karşılıklı güvene dayanan ve çözüm için 
yardımcı olacak notlar hazırlamaktır. 

Altıncı adım, kapatmak aşamasına gelmeden önce herhangi bir 
hususta sorun yaşanırsa, yeniden birinci aşamaya dönülür ve ileriye 
doğru yapılan işler kontrol edilir.  

Kapatmak aşamasında kriz yönetim veya arabuluculuk süreci 
taraflarca beraber değerlendirilir. Mümkünse tek oturumda 
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gerçekleştirilen süreçte, arabulucu aşamalar ilerledikçe sadece 
tarafsız değil, aynı zamanda adil davranır. Yani gerek olan 
durumlarda, haklı ile haksız arasında taraf olur ve bunun nedenlerini 
de ortayan koyar. 

Süreç boyunca açıklık en önemli ihtiyaçtır. Arabulucu veya yönetici 
kendisinden fazla söz etmemelidir. Taraflar yaptıklarını ve 
düşündüklerini daha iyi, daha güzel gösterecek kanıt aramak yerine, 
açık ve yalın olmaya dikkat göstermelidir. 

Eğer kriz yönetimi başarılı uygulanmazsa, en küçük kriz dahi çok 
büyük sonuçlara neden olabilir. O nedenle kriz kavramlarını çok iyi 
bilmek ve çok iyi değerlendirmek gerekir. 

Kriz Önleme 

Bir krizi en az zararla ve en kısa sürede atlatmanın en iyi yolu o krizi 
önlemektir. O nedenle yaklaşan bir kriz söz konusu olduğunda şu 
soruya samimi bir cevap bulmak lazım gelir; “Bu krize ihtiyaç var mı?” 

Eğer bu sorunun cevabı “hayır” ise, o halde kriz konusunda öncelik 
“kriz önleme” olmalıdır. Krizin bileşenleri ve krizi destekleyen 
tehditler bilindiği halde, krizin doğmasını önlemek gerekir. Faydacı ve 
akılcı bir bakışla şu soruya cevap verek gerekir; “krizi önlemenin 
maddi-manevi maliyeti” ile “krizi yaşamanın maddi-manevi maliyeti” 
kıyaslandığında, hangisi ağır basıyor? 

Farklı görüşler, eylemler, çıkarlar ve değerler çarpıştığında çatışma 
ortaya çıkar. Çatışmalar şiddetlendiğinde kriz başlar. Bu çatışmalar, 
gruplar ya da insanlar arasında farklı kişiler arasında ortaya çıkabilir.  

Her anlaşmazlık bir çatışma değildir, her çatışma da kriz değildir. Ama 
ortada bir anlaşmazlık varsa, bunun belirsiz bir sürede krize 
dönüşmesi mümkündür. 

Eğer farklı bir konuda bakış açıları varsa, şayet bilgi eksikliği veya 
yanlış bilgi söz konusu ise kriz başlayabilir. Farklı değerler, farklı ahlaki 
yorumlar, farklı din, farklı kültür ve farklı ideolojiler krize yol açabilir.  
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Ayrıca eşit olmayan kaynak dağılımı, yöneten-yönetilen çatışması, 
farklı yaşam biçimlerinin bir araya gelmesi de kriz üretebilir. 

Saldırganlık, üstünlük arayışı, her ne sebeple olursa olsun birisine 
zarar verme çabası da krize neden olabilir. Bunları fiziksel, sosyal, 
profesyonel, iktisadi, siyasi veya idari bağlamda düşünebilirsin. 

Bu sebeple krizi önlemek için, iletişim olanaklarının etkin biçimde 
devreye sokulması ve krizin doğmasına sebebiyet verecek etkenlerin 
peşinen bertaraf edilmesi için çaba harcamak gerekir. 

Kriz Çözümlemesi 

Her türlü krizde ayakta kalmak için önce mutlaka “kriz çözümlemesi” 
gerekir. Krizleri aşmak için öncelikle doğru bir çözümleme şarttır. Eğer 
kriz doğru çözümlenirse, sonuç odaklı doğru stratejiler daha kolay 
belirlenebilir. Bu sayede krize doğru ve ölçüsünde müdahaleler 
yapılabilir. Krizlerin her zaman dinamik olduğunu aklından çıkarma.  

“Hiçbir kriz başladığı gibi bitmez”. Ayrıca hiçbir kriz için standart 
reçete çözümler söz konusu olamaz. Kriz çözümlemesi senin için 
“zafere giden yoldur”. Hatta “golle bitecek ataktır”. 

Kriz, aynı konuda farklı çıkarlara sahip kimselerin veya onlar adına 
hareket edenlerin çatışmasıdır. Yaşanan çatışma krizin aktörlerinden 
birinin veyahut diğerinin lehine olan denge noktasını değiştirmek için 
harcanan bir çabadır. 

Kriz olması, tehditlerin krize dönüşmesi, krizlerin tekrarlaması 
kesinlikle kaçınılmaz. Hatta şunu demek en doğrusudur; “Krizler 
yaşamımızın bileşenleridir”.  

Krizi yönetmek için doğru çözümleme bu nedenle çok önemlidir. 
Vaktiniz oldukça, antrenman olması için çeşitli krizler hakkında 
okuyun ve tartışın. İster uluslararası ister ulusal kriz olsun. Krizin 
konusu, başlığı, tarafları, bağlamı ve düzlemi hiç fark etmez.  

Bu sayede senin yaşamındaki krizleri yönetebilmek için, öncelikle 
benzeyen veya benzemeyen krizlerin nasıl ortaya çıktığını, ne şekilde 
yönetildiğini ve nasıl çözüldüğünü görmen sana avantaj sağlar. 
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Örneğin; 

“Hristiyanlığın hızla yayılması üzerine bütün sistemi riske giren pagan 
Roma İmparatorluğu’nda İmparator 1. Konstantin hemen Hristiyanlığı 
seçmiş ve kendisini de “Hristiyanlığın koruyucusu” ilan etmiştir.” 

Veyahut;  

“İspanya’da kriz yüzünden (satılamayan evlerin yüzde 70`inin 1. 
konut, yüzde 30`nun da yazlık 2. konut durumunda olduğu dönemde) 
Barcelona`daki bir emlak firması ev alma niyetinde olanlara seçtikleri 
evde 2 gün otel gibi bedava yaşama imkânı sunduğunu açıkladı. 
Madrid`deki bir başka emlakçı da 200 bin boşanmış çifte ev almaları 
halinde bir yıl boyunca bedava oturma hakkı tanıyıp, ödemelere 1 
yılın sonunda yürürlüğe girmesi kampanyası başlattı. Sevilla 
kentindeki bir emlakçı ise 49 adet evi 18 ay boyunca aylık 6 Avro daha 
sonra ise normal ipotek bedelinden satışa çıkardığını duyurdu.” 

Ne kadar çok kriz çözümlemesi örneği öğrenirsen, krizlerde o 
derecede daha sağlam ayakta kalırsın… 

Kriz Dönüşümü 

Krizlerin dinamik olduğunu söylemiştim. Bir bakarsın, başlangıçta 
gördüğün kriz ile atlattığın kriz aynı değildir. Ayrıca aynı kriz farklı 
şartlarda çok başka biçimlerde de cereyan edebilir. 

Ayrıca kriz yönetimi kapsamında ve kriz çözümü için verilen 
mücadelede “krizin dönüşmesi” çok önemli bir vasıtadır. Krizin 
dönüşümü çoğu zaman iyi sonuç veren bir stratejidir. Söz konusu 
stratejinin odağında krizin taraflarının ve ilgililerinin tamamının 
barışın sağlanması için uygun kaynaklarını devreye sokacak şekilde 
krizin sonlandırılmasına yönelik desteğini sağlamak için “çok parçalı” 
ve “çok ödevli” bir operasyon vardır. 

Kriz dönüşümü, kriz ortamının tamamında özellikle sürdürülebilir, 
uzun ve pahalı bir değişimin sağlanması anlamına gelir; böylece nihai 
durum en azından ilk duruma göre bütün taraflar için çok daha fazla 
fayda sağlar. 
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Kriz Çözümü 

Krizin çözümü, o krizin aşılması için belirleyip uygulamaya koyduğun 
sürecin tamamlanması ile mümkün olur. Sorunun tespit edilmesi ile 
başlayan süreç, mevcut olunan nokta ile hedef yani çözüm arasındaki 
en kısa çizgiyi takip etmekle tamamlanır. 

Eğer krizin tarafları varsa, örneğin iki kişi, grup, toplum, parti, şirket 
ya da ülke arasında yaşanan bir kriz söz konusu ise, çözümün ya her 
iki tarafı da mutlu etmesi ya da her iki tarafında mutsuz etmesi 
gerekir. Nihayetinde çözüm sadece bir tarafı tatmin ederse, asla 
kalıcılık sağlayamaz. O nedenle bu tür bir kriz için çözüm aranırken, 
her iki tarafın da benzer bir ruh haline sahip olmasını gözetmek 
gerekir. 

Eğer herhangi bir kriz için çözüm sağlanırsa, öncelikle bu çözümün 
kalıcı olması için gereken tedbirleri almak gerekir. Aksi halde kriz 
tekrar edebilir. Yinelenen krizlerin aşılması daha zordur. 

Kriz Kabiliyeti 

Bu kavram kişinin, grubun, toplumun, şirketin, devletin ve benzerinin 
çatışmayı üstlenme, yapıcı biçimde yönetme, imkânlara göre öncelik 
alma ve insiyatif kullanma gibi hususlara yatkınlarını ifade eder.  

Diğer bir deyişle krize hazır olmakla aynıdır. Kriz kabiliyeti gelişkin ise 
her ne konuda olursa olsun, yaşanan krize sadece uygun bir çözüm 
aramaz, insiyatif alarak kurduğu zeminde, iyi ilişkiler, hoşgörü, adil 
tartışma kültürü ve açıklıkla hareket eder. 

Kriz kabiliyetinin söz konusu olduğu yerde, “sorunun reddi”, “kendini 
peşinen haklı ve kazanan ilan etme”, “kendi konumunu diğer tarafa 
mutlak karşıtlık üzerine bina etme”, “saldırgan üslup”, “krizden 
korku” olmaz. 

Kriz kabiliyetinin oluşması ve gelişmesi için “kendine yabancılaşma” 
olmamalıdır, “empati” ve “göreve hazır” olmak lazımdır. Kendini 
gerçekleştiren, geçmişine ve geleceğine sahip çıkan, sahip olduğu 
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değerleri sorgulayarak geliştiren kişi veya kuruluş kriz kabiliyetine 
sahip olur. Buna dilersen sorun çözme yeteneğin de diyebilirsin. 

Krizin Tırmanması 

Krizlerin asla başladığı gibi devam etmediğini biliyoruz. Krizlerin asla 
başlangıç noktası ile bitiş noktasının aynı olmadığını da biliyoruz. O 
halde krizlerin çoğunun gelişim sürecinde çıkışlar ve inişler var. 
Bakalım bunlar nelermiş? 

Bu yöntemle hem krizin hangi aşamada olduğunu saptayabilirsin hem 
de daha sonraki aşamaları öngörebilirsin. Hatta buna krizi 
ölçümleyebilmek için “krizmetre” de denilebilir. Esas olarak krizler 
dokuz aşamadan oluşur. Başka bir deyişle her biri üç adım içeren üç 
aşamadan meydana gelir. 

Daha önce dünyada beş aşamalı merdiven modeli geçerliydi. Ama 
geçmişte kaldı. Esas olarak kriz sürecinde şu üç aşama yer alıyor; 

1- Kazan-kazan 
2- Kazan-kaybet 
3- Kaybet-kaybet 

Burada şunu görüyoruz; Krizlerin çözümünün en kolay olduğu aşama 
başlangıcıdır ve zaman geçtikçe her kriz çözümsüzlüğe sürüklenir. 

Birinci aşama da uzlaşma henüz mümkündür ve tarafları tatmin 
edecek bir yol bulmak, sonraki aşamalara göre daha kolaydır. 

İkinci aşamada taraflardan birisi diğerine üstünlük sağlar ve artık 
çözülmesi gerekenler bir krizden daha fazlasıdır. Sorunlar yeni 
sorunlar ve tehditler yeni tehditler üretmeye başlar. Avantaj elde 
eden taraf için kriz ve krizin sürmesi artık faydalıdır. 

Üçüncü aşamada bütün taraflar kaybeder. Harcanan zaman, emek ve 
daha fazlası kazanmayı imkânsız hale getirir.  

Üçüncü aşamadan sonra kriz dönüşüm geçirir ve taraflar da dejenere 
olur, yozlaşır. Kriz anlam kaymasına uğrar ve tarafların da krizin 
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değişimine/dönüşümüne koşut olarak pozisyonları sürekli değişir. Bir 
süre sonra krizin devamlılığı tarafların sessiz mutabakatı halini alır. 

Şimdi yeniden birinci aşamaya dönelim, her aşamanın içerisinde yer 
alan adımlara bakalım. 

Birinci aşamada, yani kazan-kazan aşamasında yer alan üç adım 
şöyledir; 

“Sertleşme, tartışma, söylem yerine eylem” 

Krizin ve çatışmanın başlangıcı gerilimdir. Fikirler ve çıkarlar arasında 
uyumsuzluk öne çıkar ve gerilim hızla artar. Sertleşme başlar. Eğer 
gerilim düşürülmezse, fikirler ve çıkarlar daha köktenci bir hale gelir. 
Krizin esas nedenleri çok daha derinlerde de olsa, yaşanan gerilimde 
tümdenci bakış egemen olur. 

 

İkinci adımda sertleşmeyi tartışma takip eder. Taraflar öncelikle diğer 
tarafa üstünlüklerini ispat etmeye çalışırlar. Bunu sağlayacak 
stratejiler denerler. Hem karşı tarafı hem de doğrudan taraf 
olmayanları baskı altına almaya çalışırlar. 

Üçüncü adımda söylem yerini eyleme terk eder. Taraflar baskı 
dozunu artırır. Taraflar arasında iletişim kanalları tıkanır ve iletişim 
bloke olur. Tarafların görüşmeye, müzakere ve her türlü doğrudan 
iletişime güveni kalmaz. Taraflar merhamet gibi duygulardan uzaklaşır 
ve eylemler başlar. 

İşte tam bu noktada “kazan-kazan” aşaması sona erer. Bundan sonra 
sadece “kazan-kaybet” mümkündür. Yani taraflar beraberce kazançlı 
çıkmayı beceremediği için “taraflardan en az birisinin kaybedeceği” 
aşamaya geçilmiştir.  

İkinci aşamada, yani “kazan-kaybet” aşamasında şu adımlar yer alır; 

“İttifaklar, kayıplar, tehditler” 

Bu aşamanın birinci ve sürecin dördüncü adımında “ittifaklar” 
başlar… Krizin taraflarının yanı sıra kendisini bu krizle ilgili görenler 
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taraflara yandaş olur. İttifaklarda temel görüş diğer tarafa zarar 
vermektir. Dördüncü adımdan itibaren taraflar krizi kazançlı 
bitirmenin zorluğunu kabul etmiştir ve diğer tarafın kazançlı 
çıkmamasını temin etmeye odaklanmıştır. 

Bu aşamanın ikinci ve sürecin beşinci adımında “kayıplar” yer alır. 
Kazanma fikrinden uzaklaşıp, diğer tarafa kayıp yaşatma fikrine 
yaslanan taraflar karşı tarafa verdirebilecekleri en ağır kayıplar için 
her türlü teşebbüsün içine girerler. Bu adıma adını veren kayıp, 
“ahlaki güvenilirliğin, güvenin ve itibarın kaybıdır”. 

Bu aşamanın üçüncü ve sürecin altıncı adımında “tehdit stratejileri” 
yer alır. Taraflar krizin kontrolünü ele almaya çalışmaktadır. Krizin 
kontrolünü elde tutmayı kendi egemenliğinin ölçütü olarak 
değerlendirmektedir. O nedenle krizin kapsamına ve bağlamına göre 
tehditler üreterek, karşı tarafı pes etmeye ve krizin getirdiği zararı 
üstlenmeye zorlarlar. 

Örneğin dava açma tehdidi, yaptırım ve ambargo koyma tehdidi gibi 
tehditler ortaya konulur. Tehditlerin hacmi, gerçekçiliği ve gerçekleşip 
gerçekleşmemesi bu aşamanın en kritik noktasıdır. Bence krizin 
kırılma noktası bu adımdır. 

Üçüncü aşamada, yani “kaybet-kaybet” aşamasında şu adımlar yer 
alır; 

“Sınırlı imha, parçalama, beraber çöküş”. 

Son aşamada, “kaybet-kaybet” aşamasındaki birinci ve süreçteki 
yedinci adımda “sınırlı imha” yer alır. Tehditler ya uygulamıştır ya da 
uygulanmasa da taraflardan birisi krizi daha yüksek oranda şiddet 
içeren bir noktaya taşımaya karar vermiştir. Her yönteme 
başvurularak karşı tarafa kalıcı hasar vermeye çalışılır. İlkeler bir yana 
itilmiştir. Verilen hasarlar krizi kazanmak şeklinde yorumlanır. Artık 
taraflar birbirine verdiği hasarlara bakarak, krizi adeta bir maç gibi 
mütalaa etmektedir. 

Son aşamasının ikinci ve süreçteki sekizinci adımda “parçalama” 
vardır. Bu adıma “ayrıştırma” adı da verilebilir. Özetle bütün çaba 
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karşı tarafın sahip olduğu “destek sistemini”, yani karşının 
“koalisyonunu” dağıtmaktır.   

Hem son aşamanın hem de sürecin son adımından “beraber çöküş” 
bulunur. İşler bu noktaya gelirse, taraflar “karşı tarafın mahvını 
görebilmek, kendisinin de yıkılmasına arzu olma” noktasındadır. 

Krizin Hafifletilmesi 

Çoğunlukla bir krizin hafiflemesi, krizin taraflarının ilgili pozisyonlarını 
terk etmelerinin mümkün olmadığı noktada gerçekleşmeye başlar.  

Örneğin boşanma davasında ortak çocuğun velayeti ile ilgili karar 
verildiğinde veya devlet tabiyetindeki kimselerin hakları ve 
özgürlükleri ile ilgili yeni bir düzenleme yaptığında bu durum söz 
konusu olur. 

Krizin hafifletilmesi için izlenen strateji modelleri arasında bir tanesi 
senin için diğerlerine göre daha işlevsel görünüyor; 

Adım 1-3: Arabuluculuk, yatıştırıcı yaklaşım, ılımlı tutumun 
desteklenmesi, ödüllendirilmesi 

Adım 3-5: Süreç izleme ve sürece aktif biçimde katılım. 

Adım 4-6: Sosyoterapist tutumla sürece yoğun destek 

Adım 5-7: Arabuluculuk, yatıştırıcı yaklaşım, ılımlı tutumun 
desteklenmesi, ödüllendirilmesi 

Adım 6-8: Hakemlik / mahkeme işlemleri 

Adım 7-9: Müdahale 

Kriz Odası, Panik Odası Veya Sığınak 

Savaş, iç savaş, şehir ayaklanması, Vandalizm, şiddet dalgaları, 
deprem, salgın ve benzeri durumlarda tedbirli olmanın yanı sıra, 
tedbirleri etkim biçimde uygulamaya koymak gerekir. Çağımızda 
nükleer, kimyasal, biyolojik, terörist saldırılar ve daha niceleri 
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maalesef olanaksız değil. O nedenle olağan dışı zamanlar için, olağan 
dışı tedbirler olmak ve uygulamak şart. 

Malum konumuz, olağan dışı zaman dilimleri… Kriz zamanlarında 
güvenlik ve barınma iç içe geçen iki kavram. Her durumda, her türlü 
krizde evinde “krizi yaşayacağın ve atlatacağın” bir mekân olması 
gerekir. Bu mekânın seçiminde gözetmen gereken birtakım ölçütleri 
dikkate alman gerekir. 

Birincisi; kriz odası için tam güvenlik mümkün olmalıdır. Bunun anlamı 
şudur; Arzu edilmeyen kimseler içeri girememelidir. Sağlam bir kapı, 
ekstra kilit ve sair tedbirler bu şartı sağlar. 

İkincisi; İçerisinin sıcaklığı veya soğukluğu uygun olmalıdır. İçerisinde 
belki günler geçirmen gerekecek olan bu mekânı seçerken, mutlaka 
ortam ısısına dikkat et. Gerekirse zemin için takviye düşünebilirsin. 

 

Üçüncüsü; Kriz odasında içme ve kullanma suyu ile gıdaya erişim 
olmalıdır. Elbette gerekli pişirme işlemleri için de tedarikli olmak 
lazım. 

Dördüncüsü; Mümkün olduğunda küçük pencere olmalıdır. Hatta hiç 
pencere olmasa dahi zararı olmaz. Bu sayede camların kırılmasının 
doğurabileceği yaralanma, yağmurda ıslanma, soğukta üşüme ve 
dışarıdan fark edilme riskleri en düşük düzeye inecektir. 

Beşincisi; Aydınlatma için hazırlıklı olunmalı ve gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Esas olarak ısınma ve aydınlanma bir arada mütalaa 
edilmelidir. 

Altıncısı; Şartlar el veriyorsa, internet bağlantısı temin edilebilmelidir. 
Böylelikle dış dünya ile haberleşme ve gelişmeleri takip etme olanağı 
olur. Eğer internet olanağı yoksa, yine de iletişim ve bilgilenme için bir 
çare gözetilmelidir. 

Yedincisi; Kriz odasında ya tuvalet olmalıdır ya da tuvalete yakın 
olmalıdır. 
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Sekizincisi; Kriz odası hem dışarıdaki havadan izole edilmeye hem de 
havalandırmaya uygun imkana sahip olmalıdır. 

Dokuzuncusu; Kriz odasından yararlanacakların ihtiyaç duydukları 
kişisel eşyaları da orada yer almalıdır. Örneğin ilaç, oyuncak veya 
benzeri gereksinimler önceden düşünülmelidir. 

Onuncusu; Kriz odasında değerli eşyaların ve kriz odasını tahliye 
etmen gerektiğinde “dış dünyada” ayakta kalmanı sağlaması gereken 
acil durum sırt çantaları da yer almalıdır. 

On birincisi; Kriz odasında, orada olmasında fayda olmayan hiçbir 
eşya bulunmamalıdır. 

En iyisi kriz odasında yer alması gerekenlerin bir kısmının peşinen 
orada bulunması, diğerlerinin ise toplu olarak hazır bekletilip, kriz 
anında derhal kriz odasına aktarılması doğru olacaktır. 

Bilindiği kadarıyla apartmanların ve sitelerin sığınakları vardır. En 
azından sığınak maksadıyla inşa edilmiş, fakat türlü, çeşitli şekillerde 
amacı dışında kullanılan alanlar söz konusudur. 

Eğer apartmanda veya sitede yaşıyorsan, kriz evrelerinde sitenin ve 
apartmanın giriş-çıkışlarının kontrollü hale gelmesini sağlayabilirsin. 
Ama asla bu kadar tedbirle yetinme. Çünkü bu tedbirlerin alınması 
dahi düşündüğünden daha zor olur. O nedenle sen kendi kriz odasını 
oluşturmalısın. 

Neden kriz odasına ihtiyacın var; Her şeyden önce can ve mal kaybını 
azaltmak için.  

Kriz odası için çalışma yaparken, önce iki ilkeyi gözetmek şart. İlk 
olarak yerini çok doğru tespit etmek lazım… Bol pencereli salon, 
tuvalete uzak ve suya erişimi olmayan bir oda veya bahçe asla kriz 
odası olmaz. Kriz odasını tasarlarken, orayı kimlerin kullanacağını da 
önceden tespit edin. Eğer seçtiğiniz mekân iki kişiye uygunsa ve 
aileniz üç kişiyse burada bir hata var demektir. Bence kişi başına en az 
bir metrekare alan tasarlamalısın. Fazlasından da zarar gelmez. 
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Kriz odası ne kadar penceresiz olursa, saldırının türüne bağlı olarak 
gelişecek ani gelişmelere (ışık, ısı, basınç, radyasyon, mikrop, virüs vb) 
daha dayanaklı olur.  

Kriz odasının olduğu yerin duvarları sağlam ve dayanaklı olmalıdır. 
Kapısı da mümkünse demir olmalıdır. Hatta en iyisi birisi demir 
parmaklıklı olmak üzere iki kapıdır. Altından da hava sızmaması için 
toprak, kum veya keçe ile tedbir alınabilir. Şayet kriz odasının kapısı 
dar ve dönemeçli bir girişte yer alırsa daha iyidir. 

Havalandırma ve dışarıdan hava akımının kontrolü hassas bir 
konudur. Elbette klima çok iyi bir seçenek teşkil eder. Ama klima 
yoksa da kapaklı pervane, yine gerektiğinde tıkamak için keçe veya 
kum bulundurulabilir. 

Kriz odasında etkin temizlik için mutlaka doğru bir atık yönetimi 
gerekir. Bunun için hem yemek atıkları hem de diğer insani atıklar için 
hemen her türlü naylon torba fayda sağlayabilir. 

Kriz odasını kullanacak herkesin burası ile ilgili bir görevi olmalıdır.  
Takım çalışması esas alınmalıdır. Eğer o kriz odasını kullanacaklar 
arasında çocuk varsa, özellikle ona da küçük bir görev verilecek, onun 
da konuya dahil olması sağlanabilir. 

Kriz odasını kullanmak gerekirse, birkaç hususu dikkate almak lazım; 

Her şeyden önce o odada uzun süre yaşaman gerekebileceğini 
düşünerek hareket et. 

Zaman geçirmek için sürekli yeme-içme havasına girme. Orada piknik 
için değil, krizi atlatmak için bulunuyorsun. 

Kriz odasında mevcut bütün kaynak ve olanaklar mümkün olan en 
düşük miktarlarla ve en uzun sürelerle tüketilmelidir. 

Kriz odasında asla ve asla tartışma olmamalıdır. Odada moral ve 
motivasyon yüksek tutulmalıdır.  
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Kriz İçin Stok Yapılmalı Mı? 

Eğer krizde ayakta kalmayı hedefliyorsak, stok yapacağız. Ama önemli 
olan doğru ve faydalı bir alışveriş yapmak... Daha sonra da doğru 
muhafaza etmek ve doğru kullanmak… Dolayısıyla evi tuvalet kâğıdı, 
makarna ve yumurta doldurmanın pratikte ciddi bir yararı olmaz. 

Hazırlayacağın stokun en önemli özelliği “işlevsellik” olmalı.  Bence 
hazırlanacak stok gün süresince hane halkının her ihtiyacını 
karşılamayı hedeflemeli. Eğer evinde kedi, kuş, köpek veya başka bir 
canlı daha varsa, stoklamada onu da dikkate almayı unutma.  

Stok yapıldıktan sonra kullanılmamalı ve stok olarak beklemeye 
devam etmeli. Stok için bir defa da toplu alışveriş yapabileceğin gibi, 
gerekli malzemeyi adım adım da temin edebilirsin.  

Ama şu denklem bu konudaki en önemli konu; Stoku kaç kişi, kaç 
günde ve hangi şartlarda kullanacak. Her öğüne mükellef sofrayı 
unut. Her öğüne ayrı bir spesiyali de unut. Tek çeşit yemek bir öğün 
için yeterli olmalı. Bilemedin, bazen ikinci çeşit. Her öğün sıcak yemek 
de şart değil.  

Stok hazırlanmasında dayanıklı tüketim malları ve dayanıklı gıdalar 
esas alınmalı.  Stok demek sadece gıda demek değil. Kullanma ve 
içme suyu da stoklanmalı… Kötü senaryolardan hareket ettiğimize 
göre, şehrin su şebekesine zehir karışırsa veya barajlara sabotaj 
yapılırsa, susuz kalmamak lazım. 

Kriz başlayıp, evin kapısını, penceresini kapatıp, kriz odasına süratle 
yerleşeceğin ana kadar stoka dokunma. Stoku kullanmaya tüketim 
tarihi en yakın olanlardan ve taze gıdalardan başla. Kriz başlangıcında 
moral ve motivasyonu yüksek tutmak için birtakım lezzetli detaylar da 
stokta bulundurulabilir.  

Stok kuru ve serin bir yerde muhafaza edilmeli. Stok ışıktan da uzak 
olmalı. Eğer şartlar uygunsa, stok için ayrı bir dolap veya büyük bir 
kutu düşünülebilir.  

Ayrıca stok hazırlanırken, uzun süreli elektrik kesintisi olabileceği 
gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. 
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Stoklanacak gıdalar şu özelliklere göre seçilmeli; Yüksek kalori, 
besleyicilik, hazırlama ve tüketme kolaylığı, uzun raf ömrü ve hafiflik.  

Bu ölçütle göre aşağıdaki gıdalar stokta yer alabilir; 

Balık konservesi; Omega 3 açısından zengin, sağlıklı, protein içerikli ve 
pişirmeye gerek kalmadan yenilebilir.  Açılan konserve buzdolabında 
3-4 gün dayanır. Eğer konserveler büyük değil de porsiyon alınırsa 
zaten sorun olmaz. 

Kahverengi pirinç; Kalori ve protein açısında zengindir. Önemli 
vitamin ve mineralleri içerir. Çok uzun süre dayanır. Ancak bir saate 
yakın pişirme süresine gereksinim duyuyor. O nedenle önceden 
pişirilip dondurulmuş ve porsiyonlar halinde paketlenmiş kahverengi 
pirinci ısıtarak yemek de tercih edilebilir. Kahverengi pirinç de diğer 
hububat gibi karanlıkta ve hava almayacak şekilde depolanmalıdır. 
Uygun şartlarda depolanan hububat altı ay dayanır. 

Kuru fasulye, nohut; Bol kalori, bol enerji, bol proteini, vitamin ve 
mineral. Daha ne olsun. Hazır konserve tercih edilebilir. Diğer türlü 
uzun süre suda bekletmek ve ardından uzun uzun pişirmek, kriz 
sırasında değerli imkânlarını ve zamanını olumsuz etkileyebilir. 

Kuru yemiş/kuru meyve; örneğin fındık, fıstık. Tuzsuz olursa susatmaz 
da. Ayrıca badem, ay çekirdeği, kabak çekirdeği ve kuru meyve yüksek 
besin değeri içerir. Hafiftir, kolay depolanır, uzun süre dayanır ve 
besleyicidir. Ayrıca değişiklik sağlamak için de yararlıdır. Elbette hava 
almayacak 0-biçimde ve uygun porsiyonlarla depolamak yerinde olur. 

Enerji jelleri; Çoğunlukla sporcular tarafından kullanılan enerji jellerini 
taşımak, saklamak, korumak ve tüketmek kolaydır. Lezzetlidir. Ayrıca 
adından da anlaşıldığı gibi enerji verir. Ancak tüketiminde günlük 
limitlere dikkate almak gerekir. 

Kahve: Çok uzun süre dayanır. Kafein içermesi stoğunda yer alması 
için yeterli neden. 
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Şehir Denen Orman… 

Adına şehir denen orman bütün ormanlardan daha tehlikelidir. 
Metropoller her açıdan tehlikelerle doludur.  Şehirlerde başına hem 
ormanda gelebilecek her şey gelir hem de ormanda bile 
yaşamayacağın sorunlarla ve tehditlerle karşılaşabilirsin. 

Şehirde soyulabilirsin, dövülebilirsin, öldürülebilirsin, bunlardan çok 
daha fazlası da olabilir. O nedenle şehirde yaşıyorsan, tıpkı bir 
ormanda yaşıyormuş gibi dikkatli, temkinli ve tedbirli ve tetikte olmak 
zorundasın. 

Şehirde yapman gerekenlere ayrıntılı biçimde değineceğim. Ama 
özellikle yaşadığın şehirde “terör, savaş, iç savaş, şehir ayaklanması ve 
Vandalizm” tehlikesi varsa… 

Bu konuda özellikle çok dikkatli olmak zorundasın. Söz konusu 
tehditler için hem evde hem de evin haricinde benzer tedbirler alman 
gerekir. Öncelikle evin dışında neler yapabilirsin, buna bir göz atalım… 

Şehirden İçeride, Evden Dışarıda… 

Öyle ya da böyle evin içinde hapis hayatı yaşayamazsın. İş, okul veya 
benzeri nedenlerle evden çıkıp hayatını sürdürmek zorundasın. 
Bunun tartışmaya açık bir noktası yok.  

Ancak… Bunu akılcı biçimde yapmak daha uygun olur. Her şeyden 
önce “onların da istediği bu”, “düşmanı sevindirmeyeceğiz”, “inadına 
kalabalık yerlere gideceğiz” gibi boş sözlere itibar etme. Başkalarının 
dükkânları iş yapsın diye kendini oltanın ucundaki solucan konumuna 
sokma. Aşağıdaki listeyi incele. Elbette hepsini birden uygulama 
olanağın olmaz. Ama yine de dikkate al. Uygulayabileceğin tedbirleri 
uygula. Diğerlerini ise kendi şartlarına uyarlama çalış. 

Evden çıktığında birinci önceliğin eve zamanında, sağlıklı ve tam 
olarak dönmektir. 

Evden çıkmadan önce bütün gününü ayrıntılı biçimde planla.  

Gitmek zorunda olduğun yerleri belirle.  
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Evden çıkmak elbette gerekliliktir. Ama evden gereksiz çıkışlar her 
zaman sadece gereksiz risk üstlenmektir. 

Şayet şartlar uygunsa, evde bir kişi televizyon ve internet takip 
ederek, ev dışındakileri gerekli haller hakkında bilgilendirmelidir. 

O lokasyonlara erişim için kullanacağın güzergâhları belirle. 

Evden çıkmadan söz konusu güzergâh ve lokasyonlar ile ilgili internet 
haberlerini tara. 

Evden asla yanında kimlik, para ve telefon olmadan çıkma. 

Şartlar uygunsa rahat ayakkabı giy. 

Üzerinde dikkat çekici renkler bulundurma. Büyük çoğunluğun gri ve 
siyah giydiği bir yerde, üzerinde civciv sarısı veya şeker pembesi 
montla kolay hedef olursun. 

Yanında büyük paket, büyük naylon poşet veya sırt çantası taşıma. 
Yanlış anlaşılabilirsin. Böyle durumlarda yanlış anlaşılmak çok 
tehlikelidir.  

Ailen ve çevrendeki herkes kesintisiz iletişimde ol. Kimin nerede 
olduğundan haberdar ol.  

Ailende ve çevrende yer alan herkesin bulundukları lokasyonda 
“atak” olması halinde, nerede güvende olacakları ve nerede 
toplanacakları konusunda bir plan olsun.  

Unutma, saldırganlar her zaman “en güvenli” olduğu düşünülen yeri 
vururlar. 

Saldırganlar, hedefe “en güvende olduğunu” sandığı zaman saldırırlar. 

Saldırganlar için hedef seçiminde kaybın maddi olarak büyük olması 
kadar, manevi açıdan da yaralayıcı olması önemlidir.  

Bu nedenle simge binalara, simge kurumlara ve simge günlere 
odaklanırlar. 

Mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarından uzak dur. Eğer 
binersen, kapılardan uzaklaşma. 
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Olabilirse arabanı da kullanma. Çünkü sıkışan trafikte kaçamazsın. 

Yaya olmak her zaman avantajlıdır. Sana daha çok hareket serbestîsi 
sağlar. 

Ana yollardan ve kavşaklardan uzak durmaya çalış. 

Alışveriş merkezi, stadyum, camii önü, üniversite önü gibi kalabalık ve 
riskli bölgelerden uzak dur. 

Kaza, kavga, yaralı veya ölü başına toplanma görürsen, oradan 
uzaklaşman gerekir.  

Eğer alışveriş merkezine veya benzer şekilde kalabalık bir yerde iken, 
“dikkat anonsları” başlarsa, koşmadan ama hızlıca terk et. Bu esnada 
asansör ve yürüyen merdivenlerden ziyade basamaklara yönel.  

Eğer herhangi bir yerde bir kalabalığın toplandığını görürsen, ani ses 
ve ışıklar gözlemlersen, hemen uzaklaş. 

Bir patlama olursa ve o sırada senin olduğun yer güvenli ise oradan 
ayrılma. Derhal aile üyelerini ve çevrendekilerin güvenliğini telefonla 
teyit et. Şartların normalleşmesini bekle.  

Sokaklarda güvenlik tedbirlerinin yoğunlaştığı, kordonbariyer çekili 
veya polis araçlarının çok olduğu yerlere yaklaşma. Muhtemelen 
büyük bir risk söz konusudur. Unutmadan, polis kontrol noktaları 
bütün dünyada en çok hedef alınan yerler arasındadır. Bu sebeple 
güzergâhını polislerin yoğun olduğu bir hat üzerinden belirleme. 

Bu arada garip bir durum var. Oldum olası çözemiyorum. Bilindiği gibi 
sahipsiz çanta, bavul ve benzeri eşyalar içerisinde patlayıcı madde 
olabileceği şüphesiyle patlatılır. Eğer o çantayı oraya bırakan kişinin 
amacı bir patlama sağlamaksa, o halde onu patlatarak imha etmenin 
anlamı nedir, bilemiyorum. Ama her durumda böyle bir çanta veya 
çantaya müdahele görürsen uzaklaş… 

Eğer bir patlama duyarsan, en yakındaki binaya gir. İkinci bir patlama 
olasılığı her zaman vardır. Ayrıca birinci patlama kalabalığı toplamak 
veya bir yöne sevk etmek için de yapılmış olabilir. 
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Asla kimseyle tartışma. Tuttuğun takımın tezahüratı yapan bir grup 
dahi olsa, yolunu ve yönünü değiştir. Aniden hareketlenen kabalıklar 
tsunami dalgası gibi, önüne çıkan her şeyi yutar ve sürükler. 

Üzerinde kabarık kıyafet olan veya dengesizce yürüyen birisini 
görürsen hemen uzaklaş. 

Eğer dikkatini çeken kimse olursa ve onların vücut dilinden bir 
tedirginlik sezersen hemen uzaklaş. 

Asla sokaklarda tanıtım amacıyla dağıtılan veya çok ucuza satılan 
yiyecek ve içeceklerden alma. Bir şey olmamış olması, bir şey 
olmayacağı anlamına gelmez.  

Burnuna kötü koku gelirse, uzaklaş. Gaz kokusu, kanalizasyon kokusu, 
biber kokusu veya her neyse…  

Trafik ışıkları sönerse, trafik olağanın dışında sıkışırsa, bir sokaktaki 
kalabalık aniden azalır veya artarsa, dikkatli ol. 

Bir sokak gösterisinin ortasında kalabilirsin. Böyle bir durumda yakın 
çevrede görebildiğin en güvenli binaya doğru hareket et. Herhangi bir 
sözlü veya bedensel uyarı, kışkırtma veya engelleme olsa da cevap 
veya karşılık verme. Sadece gösteri yapan kalabalıktan çık ve 
gördüğün en yakın binaya gir ama kapıda da durup etrafı seyretme. 
Mümkünse bir-iki kat çık. Böylece kalabalıktan, tozdan, dumandan, 
gazdan, camdan, silahlardan ve saire etkilenmezsin. 

Benzer durumlarda vitrinlere yakın yürüme. Çünkü vitrinlerin camı 
bazı durumlarda şarapnel gibi, bıçak gibi yaralanmalara yol açabilir.  

Patlamada vitrin camları bomba etkisi yapar. Cam kıymıkları şarapnel 
gibidir.  

Bulunduğun yerde gaz bombası veya biber gazı atılırsa, gözlerinde ve 
ciğerlerinde yanma olacak. İlk anda çok şiddetli olur.  

Sakın gözlerine limon sürüp, retinanı zedeleme. Her ne kadar tersi 
iddia edilse de limonun herhangi bir olumlu etkisi olmaz. Sadece bol 
su iyi gelir. Eğer kendini çok kötü hissersen ve atacağın adımı 
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seçemiyorsan, en yakın duvar dibinde yüzükoyun, başını koruyacak 
biçimde kapan.  

Ama yanında bir mendil, fular, buff, bere veya benzeri bir şey varsa, 
ıslatıp gözlerini ve yüzünü silersen rahat edersin. 

Her ne olursa olsun, göstericilerle de güvenlik görevlileriyle de 
tartışma. Göz teması kurma. Mimik veya jest yapma. Herkesin öfkeli 
ve kaygılı olduğu bir ortamda, bardağı taşıran olmak istemezsin. 

Yerde, duvar üstünde, bir ağaç altına veya bir köşede sahipsiz çanta, 
bavul veya torba görürsen hemen uzaklaş. 

Eğer bankaya, kuyumcuya veya postaneye gider de bir soygunun 
ortasında kalırsan, sessiz ol. Hiçbir şey yapma. Hiçbir soruya cevap 
verme. Duvardaki sinek gibi ol. Elbette bunun aynısı uçak kaçırılması 
için de geçerli. 

İletişimin “Bire Dört Veren” Yönü 

Kriz önlemek ve çözmek için iletişimden faydalanacaksak, mutlaka 
ama mutlaka Friedemann Schulz von Thun’un dört kulak modelini ele 
almak zorundayız. 

Von Thun’un bu modellemesine göre, verilen her mesaj, iletilen her 
mesaj, iletişimde ağzımızdan çıkan her cümle dört ayrı bilgi verir… 

Şöyle ki… 

Verdiğimiz tek bir cümlelik ve hatta tek kelimelik mesaj bile dört 
katmana sahiptir. 

Mesaj karşıya, sağlanan iletişimin gerekçesini bildirir.  

Ayrıca senin o konuya bakış açını bildirir.  

Ek olarak onun hakkındaki (veya onunla ilişkin hakkındaki düşünceni 
içerir. 

Son olarak ondan beklentini dile getirir… 

Farz edelim, karşımızdaki kişi komşumuzve ona şu mesajı verdik; 
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“Ben artık akşamları kitap okuyorum” 

Buradaki katmanlar o halde şöyle olabilir: 

1. Konumuz:(önemsediğim, gündeme getirdiğim konu) akşam 

saatleri 

2. Kendi hakkımda: Ben sessizlik istiyorum 

3. Senin hakkında: Senin bu konuya gereken dikkati göstermediğini 

düşünüyorum 

4. Talep: Gürültü yapma! 

Şiddet İçermeyen İletişim 

Her türlü krizle mücadelede “şiddet içermeyen iletişim” senin en 
güçlü silahın olabilir. Esası itibariyle şiddet içermeyen iletişim bir 
konsepttir. Bu konsepti Marshall B. Rosenberg geliştirdi. Şiddet 
içermeyen iletişim insanlara diğer insanlarla iletişim kanallarını açık 
ve iletişimi güvene ve sevince dayalı biçimde sürdürmelerini kapsıyor.  

Şiddet içermeyen iletişim hem krizle mücadele için hem de krizin 
başlamadan önlenmesi için çok etkin kullanılabilir. Esas olarak şiddet 
içermeyen iletişimi günlük yaşamdaki herhangi bir konunun krize 
dönüşmesini önlemek için de kullanmak doğru olur. Kişisel ihtilaf, 
mesleki sorun, sosyal bir sorun veya benzeri ve olağanın dışındaki bir 
durumda kullanmaya uygundur. 

Şiddet içermeyen iletişim için iletişim kanalları sürekli açık tutulur ve 
sürekli kullanılır. Mesaj alınır ve mesaj verilir. İletişim kanallarının 
sürekli açık ve işlevsel olması için sürekli mesaj verilerek geri besleme 
sağlanır. Geri besleme ile gelen mesajlar değerlendirilerek yeniden 
mesaj gönderilir. Bu işlemin yenilenmesi ile iş birliği ve yaratıcılık 
harekete geçirilir. Yalnızlaşma, yalıtılma, bilgi akışının kesilmesi, 
gıyabında süreçlerin gelişmesi büyük nebzede önlenir. 

Bazı akademik değerlendirmelerde şiddet içermeyen iletişim yerine 
“birleştiren iletişim”, “kalp dili”, “empatik iletişim” ve “zürafa dili” 
terimleri de kullanılır.  Zürafa şiddet içermeyen iletişimin sembolüdür.  
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Uzun boyun “sağduyu” ve “uzağı görebilmeyi” ifade eder. Ayrıca 
zürafa karada yaşayan memeliler arasında en büyük kalbe sahip 
hayvandır.  

Şiddet içermeyen iletişimde empati, kendini karşındakinin yerine 
koymak çok önemlidir. Onun gibi düşünmek, onun tepkilerini 
öngörebilmek belirleyicidir. Sürekli açık iletişim kanalları ve kesintisiz 
mesaj alınıp verilmesi, tarafların birbirini anlamasını ve zamanla 
kendisini diğerinin yerine koyarak düşünebilmesini sağlar. Mesajlar 
zamanla daha sade hale gelir. Yanlış anlamalar veya önyargılı bakış 
açıları zamanla törpülenir. Böylelikle krize etkisi olan veyahut krize 
edeceği tahmin edilen öğeler bu sayede elenir. Empatik temas 
sağlandığı için sorunun veya krizin gerçek içeriği ile ilgili farkındalık 
gelişir. 

Şiddet içermeyen iletişimin bir püf noktası da şudur. İletişimin 
taraflarının tamamının bunun bilincinde ve tercihinde olması 
gerekmez. Sadece bir tanesinin bunu gözetmesi gelişmeye yeterli 
olur. 

Krizlerin başlangıcında yanlış anlama, hatalı algılama, önyargı, yanlış 
dil seçimi gibi nedenler yer alabilir. Tek yönlü iletişim hemen her 
konuyu er ya da geç bir krize dahil edebilir. Sürekli değişimin ve 
dönüşümün olduğu bu dünyada kişinin kendisini ve kullandığı dili 
sürekli yeniliklere açık ve değişimin içerisinde tutması gerekir. Eğer 
statükoculuk varsa, eğer dil ve düşünce statik ise kriz için geriye sayım 
başlamış demektir. 

Elbette her kişinin, ailenin, toplumun, alt grubun, ülkenin, milletin 
öznel değerlendirmeleri vardır. Bunun da olması olağandır ve 
doğrudur ama söz konusu öznel değerlendirmelerin mutlaka gerçekçi, 
nesnel gözlemlerle bağlantılı olması, bu bağlantıların sağlanması 
şarttır. Diğer türlü dil ve düşünce şizofreniye kayar. 

 O nedenle “kriz” veya “kriz nedeni” olarak görülen her öğe 
“değerlendirme yapmadan gözlemlenmelidir”. Önce öğe tespit edilir. 
Sonra nesnel biçimde gözlemlenir. Daha sonra nesnel gözlem 
sonucunda ortaya çıkan bilgiler, yeni durum öznel değerlerle 
değerlendirilir. 
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Şiddet içermeyen iletişimde önemli olan bir diğer husus da şöyle; 
Hemen herkes eleştirilmekten rahatsız olur. Eleştiriyi saldırı gibi gören 
çoktur. Böyle durumda pek çok kimse gelen mesajı almayı keser, 
iletişim kanalını kapatır. Bu arada da savunmaya ve karşı saldırıya 
yönelir.  

Görüldüğü gibi şiddet başlar. Hâlbuki esas olan “empatinin” 
sürekliliğidir. Bu nedenle söz konusu kişinin sana bu eleştiriyi neden 
yönelttiğini gözlemlemen ve sonra değerlendirmen gerekir. Belki 
haklıdır. Belki haksızdır. Belki bu eleştiriyi sana iyi niyetle veya kötü 
niyetle yönlendirmiştir. Ama öncelikle gözlem gerekir.  

O halde “gözlem” yapmalısın, bu gözlemden hareketle senin ve 
karşındakinin “duygusunu” tespit etmelisin. Devamında senin ve 
karşındakinin “gereksinimini” bulmalısın ve “rica” ederek, sorunun 
oluşmasını veya sorun oluştuysa olumsuz sonuçlarını silmeyi 
denemelisin.  Tekrar ve tekrar altını çiziyorum; Gözlem çıplak olacak! 
O gözlemin içine değerlendirme girmeyecek.  

Yapılan gözlemin ardından söz konusu durumun ortaya çıkardığı 
duyguyu tespit etmek çok önemli. Devamında bu duygunun hangi 
gereksinimle irtibatlı olduğunu bul. Büyük olasılıkla güvenlik, anlayış, 
önemsenme, merhamet, akıl olacaktır. Şiddet içermeyen iletişimde 
duygular gereksinimlerin ifadesidir. 

Hangi gereksinim olduğunu tespit ettikten sonra sırada “rica” var. 
Olumlu kelimeler ve olumlu cümlerle konuya pozitif açıdan yaklaşarak 
söz konusu anlaşmazlığı noktalayacak bir rica geliştirmek… 

Rosenberg’in formülasyonu ile; Ben A görüyorum. Bu bana B 
hissettiriyor. Çünkü ben C’ye ihtiyaç duyuyorum. O nedenle D olması 
lazım. 

Örneğin; 

A: mutsuzluk (gözlem) 

B: yalnızlık (duygu) 

C: Daha fazla ilgi (gereksinim) 
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D: yeni bir tatil (rica/talep) 

veya 

A: istikrarsızlık 

B: huzursuzluk 

C: güven ortamı 

D: erken seçim  

gibi... 

Neden A görülüyor? B hissedildiği için…. B neden hissediliyor? C eksik 
olduğu için… C neden eksik? Çünkü D yok! 

Diğer açıdan; D olursa C’ye duyulan gereksinim ortadan kalkacak ve B 
hissedilmeyecek. B hissedilmeyince de aynı noktaya bakıldığında A 
görülmeyecek… 

Bu denklem yeri geldiğinde aklı, yeri geldiğinde evliliği kurtarır. Hatta 
vatan bile kurtarır, savaş bile durdurur!... 

Yunus Stratejisi 

Yunus stratejisi yunusların davranış biçimlerini yorumlayıp, bunu 
insanlara davranış koordinasyonu ve uyum yeteneği üretmek için 
kullanır. ABD’li Dudley Lynch ve Paul Kordis geliştirmişler. 

Bu strateji büyük ölçüde duygusal zekâ, iş birliği ve esneklik içeriyor.  

Bu stratejiyi geliştirenler diyor ki yunuslar hedefledikleri amaca 
ulaşamadıklarında davranış biçimlerini değiştirirler. Yunuslar her 
zaman bireyseldir. Ancak grup içerisinde hem bireysel hareket ederler 
hem de grubun bütününü gözetirler. O sayede hem kendi çıkarlarını 
hem de grubun çıkarlarını korurlar. 

Yunuslar amaçlarına ulaşmak için esnek davranırlar. Eğer bir davranış 
biçimi arzulanan sonucu vermiyorsa, değiştirirler. O nedenle 
insanların da önyargılarla, dogmalarla ve açıkçası gereğinden fazla 
kırmızı çizgiyle hareket etmemesi gerekir.  
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Yunuslar pes etmez, ısrarcıdır. Eğer pes etmekle bir avantaj elde 
ediliyorsa, o halde pes ederler. Yunuslar kazanmayı sever. Sevdiğini, 
istediğini elde etmekten keyif alır. Bu sayede kaybetmek bir yunus 
için alışkanlığa dönüşemez. 

Yunuslar her zaman takım çalışmasına açıktır. Ancak daima tek 
başlarına da ayakta kalacak ve çalışacak yetkinliğe sahiptir.  

Gerektiğinde iş birliği yaparlar, gerektiğinde rekabete girerler. Ama iş 
birliği onlar açısından riskin paylaşılması ve olası bazı bağımsız özel 
avantajlardan daha kolay ve garantilidir. 

Yunusların hem kendileri için hem de parçası olduğu grup için bir 
vizyonu vardır. Bu vizyon aynı zamanda kimlik üretir. 

Yunuslar içi çözümler, sonuçlar daima basit, kolay ve şık olur. Örneğin 
bir anlaşmazlık son bulacaksa, her iki taraf da uzun vadeli, anlamlı ve 
karşılıklı memnuniyete dayalı bir çözüm talep eder.  

Yunus stratejisi bireysel plandan, ailevi boyuta, şirket politikasından 
dernek siyasasına, hatta devlet idaresine kadar hemen her yerde bir 
kurum kültürünün oluşturulmasında, bir müzakere zemini 
geliştirilmesinde ve bir iklim kurulmasında değerlendirilebilir. 

Yunus stratejisi ayrıca sinerji sağlanması için iyidir. Takım kurma, 
geliştirme ve iş birliği üretilmesinde faydalıdır. 

Harvard Konsepti 

ABD’de 1981 yılında Roger Fisher William L. Ury ile beraber bu 
düşünce kalıbını geliştirdi. Bruce Patton da daha sonra onlara katıldı.  

Harvard Konsepti veya Harvard İlkesi “bir kriz durumunda nasıl kazan-
kazan sonucu elde edilebileceği” sorusuna cevap arıyor. 

İnsanları ve onların çıkarlarını birbinden bağımsız değerlendirin. 

Tarafların çıkarlarına konsantre olun, onların pozisyonunu 
önemsemeyin. 

Karar seçenekleri üretin. 
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Nesnel karar verme ölçütlerinden ayrılmayın. Örneğin yasa ve 
yönetmeliklerden, ahlak kurallarından taviz vermeyin. 

Taraflar arasında iyi ilişkiler korunmalıdır. 

Taraflar çözüm için gereksinimlerine beraber karar vermelidir. 

Çözüm için en iyi seçenek tercih edilmelidir. 

En iyi seçenek ile en kötü anlaşma mukayesesi yapılmalıdır. 

Paylaşım ihtiyaç ölçüsünde veya eşit olmalıdır. 

Zaman doğru değerlendirilmeli ve boşa harcanmamalıdır. 

Eğer taraflardan birisi zaman oynuyorsa, çözüm için çaba 
harcamıyorsa, kural ihlali yapıyorsa, gizli niyeti varsa, faul yapıyorsa 
bekletmeden masaya konulmalıdır. 

Krizin taraflarından birisi sürekli kişisel saldırılar düzenliyorsa, buna 
prim vermeyip yumuşak hamlelerle bundan uzaklaşmak en 
doğrusudur. Bu sayede konudan uzaklaşılmaz ve çözüm çabaları 
sulanmaz.  

Bir tarafın saçma veya kabul edilmesi zor taleplerde bulunması 
durumunda, bunları reddetmek veya geri çevirmek yerine “konsept 
geliştiren”, “zihin açan” çabalarmış gibi değerlendirip, söz konusu 
girişimlerin olanaksızlığını başkalarına söyletmek en doğrusu olur.  

Onun için saçma veya kabul edilmesi zor talepleri iyi niyetle ciddiye 
alıp, başkalarının tavsiyelerine sunma yerinde olur. 

İletişimde, dilersen kavga bile olsun konudan uzaklaşmamak gerekir. 
Tartışmayı da çatışmayı da “kişiler arasında” değil, “fikirler veya 
çözüm seçenekleri arasında” yürütmek şarttır. Daima sonuç odaklı 
olmak lazımdır. Çatışan çıkarların uyum noktasını aramak önemlidir.  

Çözüm seçenekleri derlenmeli ve bu arada her birisi için ispatlar 
bulunmalıdır. İspatlar nesnel ölçütlere dayanmalıdır. 

Özetle Harvard Konsepti’nde krize çözüm için tarafların çıkarları için 
çözüm seçeneklerini doğru ölçütlerle aranır.  
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Bunun için müzakere iklimi mutlaka korunmalıdır. Mimik, jest, göz 
teması, susmak, onaylamak, baş sallamak veya ikram gibi hususlar 
“kapıyı açabilir”. Kapının açılmasının ardından güven telkin etmek ve 
niyet beyan etmek doğru olabilir. Taraflara yumuşak üslupla 
yaklaşmak krizi önlemek ya da bitirmek için veya hedef için sert 
kalmaya devam etmenin en doğru yoludur. 

Grıt Stratejisi 

GRIT etkili bir gerilimi azaltma stratejisidir. Her sahaya adapte 
edilebilir. Esas olarak uluslararası krizlerde tansiyonu düşürmek için 
geliştirilmiş psikoloji temelli bir planlamadır. 

 

ABD’li Charles E. Osgood bu stratejiyi 1962’de Soğuk Savaş’ın en sert 
olduğu dönemde geliştirdi. Adını “Gerginliği Azaltmada Yetkinlik ve 
Yükümlülük Girişimleri” sözünün ilk harflerinden alıyor. 

GRIT taraflardan birisinin kendi başına gerilimi düşürmeye başlaması 
ile devreye girer. Yeterli güvenlik ve diğer gereklilikler düşünülerek 
açık bir dille beklentiler de dile getirilerek gerilim tek taraflı 
düşürülür. Eğer karşı taraf bunu cevapsız bıraksa dahi uygulama 
sürdürülür. İlk başta başarısız olduğu ve sonuç getirmediği izlenimi 
veren GRIT uzun sürede ve küçük adımlarla tarafsızların ve 
diğerlerinin takdirini ve ilgisini elde eder. Bu durum krizin diğer tarafı 
üzerinde baskı oluşturur ve o da adım atmaya yönelir. Ayrıca diğer 
taraf “adım atarsa avantaj kaybedeceği”, “diğer tarafın uzlaşmacı 
olmadığı ve çözüm istemediği” gibi düşüncelerden kurtulur. “Adım 
atmanın kötü sonuçlar getirebileceği” veya “karşısındakinin asla adım 
atamayacağı” gibi varsayımlardan uzaklaşır. Ayrıca GRIT’i uygulayan 
“kararlılık, inandırıcılık, güvenilirlik” konulardan çok ciddi avantaj elde 
eder. Her şeyden evvel GRIT’i uygulayan taraf “güvenliği tehdit eden 
taraf” veya “saldırgan” gibi görülemez. 

Eğer şartlar kötüye gitse de GRIT’te yaptırım veya tehdit olmaz.  
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Bunların yerine açık mesajlarla, ölçümlenmeye uygun ve amacını 
açmayan, iletişim kanallarını kapatmayan ve halen karşı tarafı olumlu 
adım atmaya teşvik eden tepkiler verilir. 

Krizde Günlük Tutmak… 

Pekçok kimseye tuhaf gelebilir. Ama krizde günlük tutmak gerekir.  

Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Krizde günlük tutmak çok 
önemlidir. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi kriz şartların heyecanı, 
gerilimi ve şartlardaki değişkenlik nedeniyle aklınızdan çıkmaması 
gereken birçok detay ve önemli husus aklınızdan uçabilir. 

Muhakkak stoklardaki değişim veya benzer konular hususunda 
alınacak notlar, daha sonraki günlerde kötü sürprizleri önler. Yiyecek, 
içeçek, güvenlik, hijyen ve benzeri konulardaki stoklar her zaman 
güncel olarak kaydedilmelidir. 

Ayrıca yazmak her zaman iyidir. Bu sayede bütün günü gözden geçirir 
ve değerlendirirsin. Bir sonraki güne gerekli deneyimi denetlemiş 
halde başlarsın. Bu sayede takvimlendirme, planlama, küçük-büyük 
uyarılar elde yazılı olur. Ayrıca iletişim bilgileri, ilgili olduğunuz 
kimselerin durumu, görev dağılımı, krizle ilgili yeni bilgiler her zaman 
kalem ve kağıtla el altında olmalı. 

Şunu gözden asla kaçırmamak lazım; Maalesef krizler kendisini tekrar 
eder. Dolayısıyla her krizde her gelişmeyi tekrar tekrar öngörmek 
mümkün olmayabilir. Gereksiz zaman, para ve emek israfından da 
kaçınabilmek için günlük ve notlar gereklidir. Nihayetinde kriz 
denildiğinde, krizin sonunu görmek için şart olan “püf nokta”, 
kaynakların uzun süreli ve dengeli kullanımı değil mi? 

Kriz Zamanında Sosyal Medya 

Sosyal medya senin müttefikin ve düşmanındır. Sosyal medya sana 
yardımcı da olur, sana tuzaklar da kurar. Sosyal medya akıllıyı daha 
akıllı, aptalı da daha aptal yapar. 
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Sosyal medya hayatımızın çok önemli bir parçası. Hayatın her 
boyutunda olduğu gibi kriz dönemlerinde -krizin konusu ne olursa 
olsun- sosyal medyadan faydalanmak zorundayız. Zaten kriz 
döneminde başarı için sahip olduğumuz ve ulaşabildiğimiz bütün 
kaynakları ve yöntemleri doğrudan ve dolaylı kullanmalı ve bir bakıma 
kendi ölçeğimizde bir seferberlik uygulamaya mecburuz. 

Her türlü krizde çevrimiçi olmak önemlidir. Öncelikle bunu sağlamak 
için yeterli donanıma sahip olmak ve sürekli enerji arzını güvenceye 
almak önemli. İşte tam bu noktadan itibaren sosyal medyadan nasıl 
yararlanacağımıza dikkat edeceğiz. Krizin konusu ne olursa olsun, 
sosyal medya 7/24 durmadan üretir. Ülkemizde hemen herkesin 
sosyal medya hesapları var. Bunlara ayrıca sahte hesapları, ikincil 
hesapları, kurumsal hesapları ve daha bilemeyeceğiniz türlü çeşit 
hesapları ekleyin. 

Sosyal medya ortamı kesinlikle güvenilir, steril ve gerçekçi değildir.  
Geleneksel medya kavramında okuyucu ve izleyici edilgendir. Sadece 
kendisine verilen mesajları alır. Ama sosyal medyada kullanıcı aynı 
zamanda etkindir. Sadece mesaj almaz, mesaj da verir. Sosyal medya 
günümüzde kitapların, dergilerin, gazetelerin, radyoların ve 
televizyonların yerini çoktan aldı. 

Artık sevdiğin şarkıyı dinlemek için radyo başında saatlerce 
oturmuyorsun. Sevdiğin dizinin tamamını bir yıl da değil, bir gecede 
seyrediyorsun. Televizyonun aksine istediğin yayın akışını kendi 
başına planlayıp uyguluyorsun. Haberler için de değil, ertesi gün 
basılacak gazeteyi, iki saat sonra başlayacak televizyon programını da 
beklemiyorsun. 

Kuşkusuz bu kadar konforun büyük riskleri de var. Kabaca şöyle, 
buraya dikkat; 

Sosyal medya panik çıkarmak, kaygı üretmek, kandırmak, yalan 
söylemek, öfkelendirmek ve hataya sevk etmek için ideal bir 
zemindir. Her gördüğüne ve her okuduğuna inanma. Öncelikle, sana 
sosyal medya üzerinden ulaştırılan bilginin, haberin yanlış 
olabileceğini düşün.  
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Neden sana “beğenmen” için resimler ve yazılar yolluyorlar? Acaba 
üye yapıldığın gruplar sonra isim değiştirip, başka amaçlara yönelir 
mi? Tanımadığın kişilerin bilmediğin hesapları neden sana arkadaşlık 
teklifi göndersin?  

Her gördüğün yerde beğen butonunu tıklama. Belki de birileri bunları 
takip edip, senin ve benzerlerin hakkında bilgi ediniyordur. Belki 
böylelikle kişilere “kendi kendisi hakkında suç duyurusunda 
bulunması” sağlanıyordur.  

O nedenle sosyal medya kavramının varlığının içeriğini sağlayan, 
“kendi teşhir etme” huyundan uzak durmakta fayda var. Gittiğin her 
yeri, sevdiğin her şeyi, sevmediğin herkesi teşhir etmek, bol fotoğraf 
yüklemek ve her an yapılanları ve düşünülenleri, hatta bir de sanki 
resmi bir kurumun ya da ünlünün hesabı gibi her şey ve herkes 
hakkında durmadan “açıklamalar (!)” yapmak doğru değil. Yarın neyin 
ne olacağı, neyin ne anlama geleceği bugünden öngörülemez. 

Sosyal medyayı güncel konularda haber edinmek için değil, 
haberleşmek için kullanmak tavsiye edilir. Başka bir deyişle karşılıklı 
mesaj alan ve verenlerin, birbirini tanıdığı durumlarda iletişim için 
faydalı olduğu kesin. Ama elbette mesajlaşan, haberleşen kimselerin 
de kaynağı belirsiz veya içeriği şüpheli mesajları kullanmaktan 
kaçınması lazım. 

Bir de şu var; Kriz sırasında sosyal medyanın teknik olarak devre dışı 
kalması, yasaklanması veya sabotaja uğraması olasığı her zaman 
vardır. Eğer bir kriz patlarsa sosyal medyayı ihmal etmeyelim, ama 
oradan akacak her iddiaya, bilgiye ve davetede inanmakta aceleci 
olmayalım. 

Facebook, Twitter, Instagram ve benzeri mecralarda provokasyondan, 
ajitasyondan, dezenformasyondan ve her türlü casusluktan korunmak 
birinci öncelik olmalı. 

Rakip şirketler birbirinin ürününü yalan haberler kötüleyebilir.  Birisi 
seni bir haberle tahrik ederek, tepki vermeye zorlayabilir. Senin için 
sosyal medya, tepki verdiğin, açıklama yaptığın, yorum yaptığın, 
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görüşlerini dünyaya ilan ettiğin yer değil, görüşleri ve tepkleri takip 
ettiğin yer olmalı. 

Asla hiçbir şekilde kişisel bilgilerini, senin hakkında birisinin merak 
edebileceği detayları paylaşma. Gelen her habere şüphe ile bak.  

Mutlaka internet üzerinden de olsa tarama yaparak teyit etmeye 
çalış. Sosyal medya üzerinden gelen destek çağrılarına veya yardım 
taleplerine karşı uyanık ol. İdeal bir formül olmasa da sosyal medyayı 
büyük ölçüde; krizin tarafı veya sebebi, kaynağı olan kesime ait -yani 
kaynağı açık- verileri, haberleri, açıklamaları gözlemlemek için 
kullanmak doğrudur. Böylelikle vaziyeti tespit etmek ve atılacak 
adımları öngörmek ve buna göre planlama yapmak makul olur. 

Ah Bir Ege Köyüne Yerleşsem! 

Krizde ayakta kalmak veya krizi atlatmak denildiğinde herkesin aklına 
gelen bir sözdür. İster Ege’de köy ister yurtdışında tropikal ada… Her 
durumda aslında sözü edilen husus çok mantıklı ve çok tutarlı bir 
tercihtir: 

Burada söz edilen husus “krizin odağından çıkmak” için çabadır. Başka 
bir deyişle bir sorun vardır ve o “sorunun siklet merkezinden 
uzaklaşmak” istenilmektedir. Şayet bir konuda büyüyerek artan 
istikrarsızlık hissedersen, o istikrarsızlığın vakum alanından çıkmak 
istersin. Başka bir deyişle “belanın çekim gücünden kurtulmak” 
gerekir. 

Ama burada birtakım ayrıntılara çok dikkat etmek gerekir. Aksi 
takdirder aıl dolu operasyon hayatının en büyük fiyaskosu olur.  

Yer değişikliği krizle savaşmak için doğru bir tercih olabilir. Ama 
bunun da kuralları var. Birincisi tercih doğru ve gerçekçi olmalı. 
Arzulara ve tercihlere göre değil, gerçeklere göre hareket etmek 
fayda sağlar. Yer değişikliği -buna göç de diyebiliriz- giderlerin 
azaltılması, güvenliğin artırılması ve daha sağlıklı yaşamak için kesin 
avantaj sağlamalı. 
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Ama her şey bununla bitmiyor. Bu nedenle senin yeni yerinde, 
yerleşeceğin şehirde kuracağın sistemin her şeyden önce 
“sürdürülebilir” olması lazım. O nedenle başlangıçta yaptığın finansal 
hesapların -ki bunların iyimserlikle yapılmaması ve her zaman ciddi 
sapmalar olabileceğinin de dikkate alınması gerekir- tutarlı ve başarılı 
olması şart. Ayrıca öngördüğün proje bir haftalık tatil değil de bütün 
ömründen geriye kalan kısmın yönetimi olduğu için, elinde olmayan 
kaynakları, cebinde olmayan paraları ve bilemediğin rakamları esas 
alarak, onlara güvenerek hesap yapma. Hesaplama yaparken ne çok 
ayrıntılı ne de çok sığ, yuvarlak hesaplamalar yap. Ayrıca mutlaka 
“kara günler için yedek akçe” yer alsın ve ona sakın dokunma. 

Başka şeyler de var, örneğin “yer seçimi”; Buraya özellikle çok dikkat 
etmek lazım. Altın kural; Herkes oraya gidiyorsa, bu kötüdür. Çünkü 
bir yer moda olursa, bir anda kalabalıklaşır. Fiyatlar ve kiralar yükselir. 
Pazarlar pahalanır, hatta trafik sorunu bile başlar. Güvenlik dahi artık 
garanti değildir. Ayrıca büyükşehirlerden gelen göçmenlerin sayısının 
artması, o yerleşimin karakteristiğini bozar. Senin kötü diye kaçtığın 
İstanbul, o şirin tatil beldesine kopyalanıverir. 

Tam yeri gelmişken bir bilgi daha; eğer -örneğin- İstanbul’dan 
kaçarken, senin İstanbul’u aklında, cebinde, çanta, bavulunda 
beraberinde götürüyorsan, emin ol sana da yazık o şirin tatil 
bölgesine de. Hiç yapma! 

Göç ederken, geride bırakmaya karar verdiklerini geride bırakmalısın. 
Bunlar arasında neler olabilir? Sana sıkıntı veren insanlar. Seni 
bunaltan iş yeri... Sana üzüntü veren şehir hayatı. Hızla tükenen 
tüketim toplumu... Üretimden uzak ve tüketime dayalı ruhsuz yaşam 
anlayışı… Kuşkusuz bunlardan daha fazlası… 

O halde “yaşam” ile ilgili “algın” değişirse, o zaman “yaşam biçimini 
değiştirmek” doğru bir fikir olur. Durduk yerde veya ihtiyaç üzerine 
“kapitalizmin yeni başarı hikâyeleri yazmak” için zaten kriz dönemleri 
uygun olmayabilir; Olağanüstü dönemlerde olağanüstü kararlar 
alınmaz. Zaten yaşadığın krizlerin sebebi olan kimselerle ve o krizlerin 
öğeleri ile bir araya göç etmeye, taşınmaya niyetliysen, değişim 
bunun neresinde olur? Yeni bir hayat için ve yeni bir başlangıç için 
“yenilik” gerekir. Pusulanın “yenilik” yönünü göstermesi gerekir. 
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Gelelim bu konunun devamına; Yerleşeceğin yeri seçmekte asla dost 
tavsiyesi, blog yazıları veya internette yer alan bilgiler yeterli olmaz. 
Mutlaka görmen gerekir. Hem görmen hem de denemen gerekir.  

Bence üstelik bunu kış hem de yaz aylarında yapmalısın. Yerleşmeyi 
düşündüğün yeri yaz aylarında ne kadar sıcak ve kış aylarında ne 
kadar soğuk olduğunu görmen gerekir. Görmek her zaman 
varsayımdan ve tahminden daha iyidir. Her durumda düşündüğün 
bölgede sonradan yerleşen birileriyle ve yerlileriyle temas kur.  

Onların vereceği bilgilere ve onların ruh haline dikkat et. Enteresan ip 
uçları bulursun ve bunlar mutlaka işine yarar. 

Bunun çok basit nedeni var: En özet ifadeyle “Tatil başka, yerleşmek 
başka”. O nedenle şunu ihmal etme. Her yer daima sana göründüğü 
en güzel gündeki gibi değildir. Her gün mangal, her gün denizle 
geçmeyebilir. Sana cazip gelen bahçede güller, geceleri yasemin 
kokusu ve her sabah kuş sesi olabilir. Ancak bu detaylar önemli de 
olsa, yeni bir hayat kurarken yetmez. 

Gideceğin yer konusunda tercih yaparken hem yakıt, ısınma ve gıda 
fiyatlarını hem de sosyal hayatı dikkate al. Unutma, “her gün 
kahvaltıda bir ekmek ve iki yumurta, iki akşamda bir de bira” gibi 
peşin hesaplamalar tutmaz. 

Yeni yerleşim bölgeni tespit edeken dikkate alman gereken birkaç 
önemli unsur var; 

Birincisi, alacağın veya kiralayacağın meskenin durumu... Her 
durumda rutubet olasılığına dikkat! Eğer deniz yakınsa, etrafta göl, 
dere, kanal veya bataklık varsa, rutubet konusunun üzerinde özellikle 
durmak gerekir.  

İkincisi, binanın kondisyonu çok önemli. Aklına sadece boya badana 
gelmesin. Su ve elektrik tesisatı da kontrol edilmeli.  Havuz çatlak, 
mebran patlak, pompa bozuk olduktan sonra havuzlu villa ne işe 
yarar? Eğer bir eve niyetlenirsen, duvarların dolapların, resimlerin 
arkasında kalan kısımlarına da bak. Eğer eşyalı tutuyorsan, bütün 
eşyaların durumunu tek tek kontrol et. Hatta sayımını yap ve 
fotoğrafla. Yoksa daha sonra çok yorulursun. 
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Üçüncüsü, seçeceğin meskenin otobüs ve dolmuş duraklarına, 
markete, pazara, sağlık ocağına ve hastaneye makul uzaklıkta 
olmasına dikkat et. Bu madde belki de bütün maddeler arasında en 
önemlisi olabilir. Kış aylarında in cin top oynarken, en yakındaki 
bakkaldan ekmek almak için 4-5 kilometre yürümek keyifli olmaz.   

Dördüncüsü, cep telefonu ve internet erişiminin sürekli olduğuna 
mutlaka emin ol. Eğer şansına sinyalin zayıf olduğu bir alanda kalırsan 
veya her yağmurda interneti kesilen bir yere düşersen, vay haline. 

Beşincisi, evde veya bahçede mutlaka kedi veya köpek düşün. Aslında 
kedi her durumda şart, ama köpek de gerekli.  Hayvan dostu olmak ve 
hayatın verdiği sevinci paylaşmak bir yana, fareye ve türlü kemirgene 
karşı kedi şart. Şayet kırsalda yaşayacaksan kendine iyi bir ekip 
kurmalısın. Bu ekipte mutlaka bir de kedi yer almalı. Kediyi sokaktan 
alabilirsin. Barınakta da kısırlaştırırlar. Ama iki ayda bir anti parazidan 
hapını vermeyi unutma. Köpek de sadece oynamak için değil, güvenlik 
için de gerekli. O da ameliyatlı olursa, iğneleri ve anti parazit hapları 
ihmal olmazsa çok iyi olur. 

Altıncısı, eğer meskende birtakım tadilatlar düşünüyorsan baştan yap. 
Çünkü yerleşik yaşam başladığı anda, tadilat ve bakım her zaman 
ertelenir. Ama en başta bence güvenlik için gerekenler mutlaka 
yapılmalı. Mesela eve kasa koy. Kamera taktır. Alarm taktır. Ön kapı 
ve bahçe kapısı veya zemin katta pencere gibi yerlerin üzerine 
fotoselli lamba koy. Kapı ve pencerelere hırsızlara karşı içerden 
takılan pim taktır. Sokak kapısına ve balkon kapıları ile zemin kattaki 
pencerelere ferforje parmaklık taktır. Ayrıca evde can güvenliğini 
temin etmek için gereken donanımın da bulunsun. İstersen hepsini 
yap istersen bir kısmını…  

Yedincisi, yeni yerleşimindeki yeni komşular önemli bir konu. Ya o 
yerleşime senin gibi sonradan gelenlerle ya da o yerleşimin yerlileri ile 
komşu olacaksın. Senin gibi sonradan gelenler için yazıyorum; 
Herkesin bir hikayesi vardır. Herkes için başka bir yerleşime taşınmak, 
göçmen olmak, göç etmek hem bir başlangıçtır hem de bir sürecin 
sonucudur. 
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Emin ol, sadece iyi kalpli, temiz yürekli, kıymetli insanlar göç etmez. 
Sakın şaşırma, herkesin yeni bir başlangıç için gereksinim duymasına 
neden olan süreç tertemiz olmayabilir. Aynı yere yerleşen kişilerden 
birisi tabiat ve sükûnet için kalabalık, kirli şehirden kaçarken, diğer bir 
kişi adaletten veya intikamdan kaçıyor olabilir. Asla bilemezsin. O 
nedenle herkesle mesafeli olmak, birinci öncelik için, güvenlik için 
şarttır. 

Sekizincisi, seninle tanışacak kişilerin çoğunun aklından şu düşünce 
geçecektir; “Adama bak, güzel ev almış. İçini de döşemiş. Bunda daha 
da para vardır. Ben buna iş teklif edeyim, biraz da gözünü boyarım. Ya 
parasını alırım ya da uyanana kadar buna iş yaptırırım”. 

Ne kadar çok önüne çıkıp sana ortaklık teklif eden, beraber çalışmak 
isteyen kişi olacağına hayret edeceksin. Küçük yerlerde dışarıdan 
gelenlerin iş yapmasına sıcak bakmazlar. Evlerine gitsen krallar gibi 
ağırlarlar ama iş yapmaya kalkarsan senden rahatsız olurlar. Sen 
onlara profesyonelce harika bir hizmet veya ürün sunsan dahi, 
istemezler. Kendileri de yapmazlar, sana da yaptırmazlar. Bunları bil, 
sonra şaşırma.   

Dokuzuncusu, yerli halkla ilişkiler çok önemli. Bir şeyden emin ol; 
senin oraya yerleşmenin üzeriden 50 yıl da geçse, “sen sonra gelen 
kişisin”. Yurt içinde de olsa, yurt dışında da olsa, “yeni gelen 
yabancılar” her zaman tek bir sorunun cevabı ölçüt alınarak 
değerlendirilir; “bana ne faydası var?”. 

Alacağın hemen her şeyin -sivribiberden otomobile- fiyatının size 
diğerlerinden fazla olmasına alış. Seninle ilgili sürekli bir merak 
olmasına da alış. Nereye yerleşirsen yerleş, yerel halktan mutlaka 
sağlıklı ve sürekli ilişkiler kur. En iyi kasaptan en ucuz terziye, 
fırtınanın zamanından yerel festivalin tarihine kadar onlardan 
öğrenirsin. 

Yine de aklında olsun; Yeni yerleşeceğin yerde gıda stoku yapmak 
sorun olabilir. Eğer rutubet varsa, yastık kılıflarını içine birkaç defne 
yaprağı koyarak kullanmak kısmi bir çözüm olabilir. Ama yerine göre, 
bazen paketli satılan bakliyatın dahi kurtlandığını görebilirsin. 
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Ayrıca sen sen ol; “buralarda kış olmaz kanka” diyene de “valla billa 
biz burada Aralık’ta gece donla bahçe suluyoruz hacı” diyene de 
inanma. Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarının genelinde güneş olan 
vakit “yaz gibi” ve güneş olmayan vakit “kış gibi” olur. Erzurum’a göre 
daha az soğuk olsa da yine de soğuk olur. Yani kış her yerde olur. Eğer 
yurtdışına göç ettiysen ve gittiğin yer tropikal kuşakta yer alıyorsa, o 
başka!  

O nedenle yerel halk nasıl ısınıyorsa, ona dikkat et. Onlar soğukta ne 
giyiyorsa onu gözlemle, bir mont kenarda dursun. Bence her 
durumda elektrikli ısıtıcı, pofuduk terlik, pazen pijama, pazen 
nevsresim takımı, bol tüylü battaniye, yağmurlara karşı uzun 
yağmurluk ve lasitk çizme bu işin olmazsa olmazı… Eğer elektrikle 
ısınmayı düşünüyorsan, elektrik kesintisi olasılıklarını da dikkate 
almayı unutma.  

Ayrıca hem hobi hem de mutfak bütçesine katkı için bahçede ve 
balkonda ekim-dikim güzeldir. Zaten güzel bir terapidir. Ancak her 
durumda şunu unutmamak lazım; kriz başladıktan sonra marul 
ekersen, sorunlu zaman dilimine girdikten sonra evde domates 
ekmeye karar verirsen, geç kalırsın. Bu tür faaliyetlerin kriz öncesinde 
başlamış ve sonuç üretmiş olması gerekir. 

Diğer taraftan şayet büyükşehirden kaçarak yeni, küçük ve şirin bir 
yerleşime göç ettiysen -burası ister Ege’de isterse Vietnam’da olsun- 
ama yine de büyükşehirdeki gibi yaşıyorsan, örneğin temel 
gereksinimlerini marketten alıyorsan, burada bir sıkıntı var demektir.  

En önemlisi göç etmek için karar alacaksan, “çok geç” olmadan 
kararını alıp uygulamak zorundasın. Sonra demedi, deme! Ha, bir de 
göç etmek, hayatı sadeleştirmek her durumda iyi bir şeydir ama senle 
senin hayatını paylaşanlar buna hazır mı, istekli mi, iyi düşün! 

Dahası var; İlk yılların misafir ağırlamakla geçer. Özellikle Mayıs-Eylül 
döneminde özleyenler artar. Evini amme hizmeti gören ücretsiz otele 
çevirip çevirmemek senin tercihin (!). 
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Ekonomik Krizde Tek Başına  

İşten çıkarılabilirsin. İflas edebilirsin. Hatta dolandırılırsın. Başına bir 
bela gelir, elindekiler uçar gider. Neden oldu, niye oldu, diye kendini 
hırpalamanın faydası olmaz. Öyle ya da böyle gol olmulş ve hakem 
santrayı göstermiş. İtiraz da dövünmek de boşuna. Yeni santra 
düdüğü ile hayatında yeni bir dönem başladı. Artık ortada yeni bir 
meydan okuma, yeni bir savaş ve yeni bir mücadele var.  

Kuşkusuz böyle işler gençler için daha kolay. Ama gerçekte hiç kimse 
için çocuk oyuncağı değil. Koca holdingler batarken, dünya ekonomik 
krizin pençesinde kıvranırken, senin de sorun yaşamandan doğal bir 
şey olamaz. Ağlama, sızlanma. İstersen biraz küfret, ama çok 
oyalanma. Yeni dönemin yeni şartları için hazırlıklara başlamak 
zorundasın. 

Böyle zamanda herkesin gerçek yüzünü görürsün. Cimri zannettiğin 
arkadaşın yardım eder. Sana uzak olduğunu düşündüğün kişiler 
yanında yer alır. Ama en yakınında gördüklerin seni hayal kırıklığına 
uğratır. Hem de bir defa değil, iki defa değil. Aldırma. Sen kendi 
yoluna bak.  

Evde para kazanmak… 

Bir kriz halinde, ayakta kalmak için ve krizi aşmak için elbette para da 
gerekli. Giderlerini ne kadar düşürürsen düşür, yine de düzenli, 
güvenli ve yeterli bir sahibi olmak zorundasın. Emekli maaşı veya kira 
gelirin yoksa, yeni bir kaynak üretmen gerekecek… 

Aslında kriz döneminde evini senin güvenli liman olarak göreceğin 
için, sana gelir getirecek faaliyetin için de evini düşünebilirsin.  Bunun 
için internette pek çok seçenek mevcut. Morali bozmaya, enseyi 
karartmaya gerek yok. Biraz gayret ve biraz şans ile çözülmeyecek 
sorun ve aşılmayacak kriz yok.  

Pek çok kimse evinde yürüttüğü üretim faaliyeti ile para kazanıyor. 
Örneğin evinde saksıda çiçek, akvaryumda balık ve kafeste kuş üretip, 
bunları internet üzerinden satanlar var. Çeşitli uluslararası kozmetik 
ve benzeri firmaların satış/pazarlama işlerine girenler de var. 
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Nitekim evde ütü yapmak da bir seçenek… Ayrıca evde mantı, dolma, 
meze ve benzeri gıdaları hazırlayıp çeşitli restoranlara ve işletmelere 
vermek de iyi bir fikir. Mutlaka dikkatini çekmiştir; Pazar yerlerinde ve 
kermeslerde giderek artan sayıda takı satıcısı var. Takı parçalarını 
toptancıdan veya internetten çok ucuza alıp, eldeki malzemeyle 
meydana getirilen takıları, yine internet üzerinden veya pazarlarda, 
kermeslerde satmak da mümkün… 

El becerisine sahip olanlar evde oyuncak, dekorasyon malzemesi, 
bebek şekeri, düğün/nikah şekeri, paketleme işi ve benzerlerini de 
yapabilirler. Ama hangisi olursa olsun, insanın bildiği iş olmalı ve risk 
üstlenmemeli. 

Kriz zamanında bütçe… 

Kriz zamanları kesin ve katı bir bütçe disiplini gerektirir. Aylık gelir ve 
giderler planlı olmak zorundadır. Asla ve asla rastgele ve hesapsız 
harcama yapmamak gerekir. Hiçbir şekilde harcamalarda bütçeyi 
aşmamak şarttır. Eğer bir krize az borçlu girersen, o krizi az borçlu 
veya borçsuz atlatabilirsin. Ama krize aşırı borçlu girersen veya krizde 
sürekli borçlanırsan, krizi atlatamayabilirsin. Onun için elinden geldiği 
kadar borçlanmaktan kaçınmalısın. Hiçbir zaman cebinde olmayan 
parayı harcama. Gelecek paralara, hele kriz zamanında verilen 
sözlere, edilen yeminlere inanma.  

Böyle zamanlarda bir anda çevrende birtakım kişiler ortaya çıkar ve 
senin zorlukla elinde tuttuğun ve hatta henüz elinde olmayan 
paralarına projelerle ortak olmaya çalışır. Asla güvenme ve sakın en 
ufak bir riski dahi üstlenme.  

Kriz döneminde geçinmenin püf noktası tasarruf yapmaktır. Önünde 
yığılan faturalara, biriken ödemelere ve saireye bakıp yılgınlığa 
düşme. Eğer tasarruf yapmak için öncelikle ödemelerin 
temizlenmesini beklersen asla tasarruf yapamazsın. Halbuki tasarruf 
kuruşlarla başlar.  

Örnek vereyim; Bir kutuyu, kabı veya çekmeceyi tasarrufa ayır. Her 
gün cebinden çıkan bozuk paralara orada biriktir. Normalde üzerinde 
durmadığın 5-10 kuruşlar orada birikedursun. Sonra bir gün sıkışıklık 
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yaşarken, o halde sağladığın birikimin sana ne büyük faydası 
olacağına şaşıracaksın. 

Bütçe disiplini sağlamak için yapmak gereken birtakım kurallar var. 
Bunlar ek kitapta yer alıyor. O bölüm gerçekten çok önemli ve gözden 
kaçırmamak lazım. 

Eğer ekonomik kriz yaşanıyorsa, mutlaka yanan ampul sayısı azalacak. 
Mutlaka tüketilen elektrik miktarı düşürülecek. Hatta en doğrusu her 
gün aynı saatte elektrik saatini kontrol edip, günlük tüketim miktarını 
denetlemektir. Gerektiğinde sıcak suyu tüketimi de düşürülmek 
zorunda.  

Krizde ayakta kalmak için gıda tüketimini yeniden planlamak gerekir.  

Örneğin her gün dışarıda yersen, sen krizle başa çıkamazsın. Ayrıca 
sağlık harcamalarını da azaltmak gerekebilir. En az sağlık harcaması, 
en sağlıklı olduğunda mümkündür. O nedenle hastalanmamak 
önemlidir. 

Evde Tek Başına Krize Karşı 

Ekonomik krizde evde sadece porsiyonlar değil, aynı zamanda huzura 
da azalır. Krizler her zaman aile içi dinamikleri sarsar. Yaşanan 
zorluklar evde huzuru ve güven duygusunu tehdit eder. Özellikle 
çocuklu aileler üzerinde daha büyük olumsuz etkiler söz konusu olur. 
Artan masraflar, yeni gereksimimler ve gelecek kaygısı, kişinin her 
konuda refleksif biçimde kaygılı olması sonucunu doğurur.  

O nedenle krizde başa çıkılması gereken sorun sadece geçim derdi 
olmaz. Birtakım başka sorunlar da listeye eklenir. Bebek geliyorsa, 
çocuk okula gidiyorsa, panik ve endişe kaçınılmaz olur. Çocukların 
ihtiyacını karşılayamama endişesi, gelecek için umutsuzluk, duygu-
durum bozukluğuna, ankisiyeteye ve depresyona yol açabilir. Eşler 
birbirine tepkili hale de gelebilir. 

Gerçek şudur ki kriz nedeniyle bir hasar tespiti yapıldığında şu 
gerekçeler gerçekten üzücüdür; 
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Evin geçimini sağlayan kişi artık bunu sağlayamamaktadır. Eve giren 
para azalmıştır. Bu durum özgüven kaybına yol açmıştır. Hane 
halkının günlük yaşamı ve yaşamsal hedefleri bundan etkilenmiştir.  

Şartlar hane halkının kaygılarını artırmıştır ve tüketim alışkanlıklarını 
derinden etkilemiştir. Ev yoksullaşabilir. Hane halkı açısından gelir 
temini giderek daha zorlu ve daha riskli hale gelmiştir. Sağlıksız 
şartlarda, güvencesiz işlerde, emek sömürüsüne ve baskıya maruz 
kalarak çalıştırılması söz konusudur. 

Her krizde olduğu gibi bu krizde de en çok etkilenen yine çocuklar 
olur. Bu dönemde yaşananlar çocuklarda hem gelişim geriliğine hem 
de ileri dönemlerde daha büyük riskler üretecek olan çocukluk 
travmalarına neden olur. 

Kriz sadece “dayanışma” ve “paylaşma” ile aşılır. Yeri gelir eski 
gömlek yeri gelir cesaret paylaşılır. Bazen dayanışma için bir 
başkasından balık alırsın, ona da sen umut verirsin. Meyveni verirsin, 
cesaret alırsın. Her durumda krize giren kişinin öncelikle ailesiyle ve 
sonra çevresiyle “dayanışma” ve “paylaşma” halkası kurması gerekir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) raporuna göre dünyada 
1,5 milyar insan yoksulluk sınırında yaşıyor. 800 milyona yakın insan, 
kötüleşme başladığında yoksulluğa düşme endişesi taşıyor.  

Çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerdeki yaklaşık 200 milyon insan da 
her yıl doğal felaketlerden etkileniyor. 2013'ten beri çatışmalar ya da 
zulüm yüzünden 45 milyon insan yurtlarından edildi. 1,5 milyar insan, 
sağlık, eğitim ve hayat standardı alanlarında yoksulluk yaşıyor.  

Dünyanın üçte biri de sıcak savaşın içinde bulunuyor. 

O nedenle lütfen yaşadığın kriz ile ilgili “neden ben” diye saçma bir 
soru sorma. Harekete geç ve oyalanma. Krizde ayakta kalmak için 
evde sağlam olmak şarttır. Evin içinde dirlik ve birlik olmalı. Ayrıca 
evdeki üretim ve tüketim krizde ayakta kalmanın temel yoludur. 

Nasıl şirketler kriz dönemlerinde küçülüyorsa ve faaliyetlerini 
azaltıyorsa, sen de aynısını yapmalısın. Maalesef hem konforlu ve 
keyifli hayat hem de krizle mücadele bir arada kolay olmuyor. Ama 
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yine de birtakım akılcı ayarlamalar ve düzenlemeler ile krizi evin 
sayesinde daha hafif hasarla atlatabilirsin. 

Evde zaman geçirmek, dışarıda zaman geçirmekten daha ucuzdur. 
Nihayetinde evde olduğun sürede ulaşım masrafın olmaz. Dışarıda 
karnını doyurmak zorunda da kalmazsın. Evde belli başlı temel 
giderlerin olan aydınlanma, ısınma, elektrik dışında neredeyse başka 
başka masrafın olmaz. 

Evde hem güzel vakit geçirmenin hem de masraflarını daha da 
düşürmenin mümkün olduğunu hiç düşündün mü? Dışarıda dünyanın 
parasına sipariş ettiğin menüleri evde çok daha makul rakamlara 
sağlayabilirsin. Arkadaşlarınla evde de görüşebilirsin. Zaten bütün kriz 
dönemlerinde “ev ziyaretleri” ve “kutu oyunları” yeniden popüler 
olur. Bu iyidir, insana “tüketici” olmanın da dışında bir kimliği 
olduğunu hatırlatır. Ayrıca sevdiğin kişileri pizzacıya götürmek 
güzeldir ama onlara kendi ellerinizle piza yapmak bence daha da 
güzeldir. Bu konuda aşağıda yer alan bilgiler, ek kitapta da 
tekrarlanıyor. Böylece, gereklilik duyulduğunda kitaplar arasında gidip 
gelmek zorunda kalmayacaksın. 

Ev senin için hem barınma hem de hayatın gerçek sahnesi olabilir. Bu 
arada ev aynı zamanda hayatı ucuzlatmak için “sera”, “bostan”, 
“tarla”, hatta “fabrika” olabilir. Nasıl mı? Şöyle; 

Evde Gıda Üretimi 

Krizi aşmak için üretmek gerekir. Aslında yaşamı üreterek sürdürmek 
gerekir. Üretmek hem güzeldir hem de güçtür. Üretmek seni daha 
güçlü kılar. Ayrıca dönemlerinde ayakta kalmak için hem sağlığını hem 
de bütçeni korumalısın. Kriz zamanlarında giderleri kısarken, asla 
hijyen şartlarından taviz veremezsin. Bu nedenle deterjan ve 
şampuan gibi temizlik malzemelerini kendin üretmelisin.  

Ek kitapta senin için ev yapımı et suyu tarifi bile var. Et suyu kriz 
zamanı çok önemlidir. Ayrıca bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır için 
toz deterjan, sıvı çamaşır deterjanı, halı şampuanı, şampuan ve diş 
macunu tarifleri de yine ek kitapta. 
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Evde Ekonomik Aydınlatma 

Elektrik faturasını düşürmenin en önemli püf noktası aydınlatma 
giderinin düşürülmesi. Bunun için yapılabilecek birçok şey var.  

Örneğin gün ışığından azami derecede çok faydalanmak gerekir.  

Bunun için mobilyaları gün ışığını engellemeyecek şekilde 
yerleştirmek lazım. Ayrıca duvarların açık renk boyanması aydınlık için 
yarar sağlar. Lüzumu olmayan her ampülü söndürmek gerekir. Her 
durumda muhakkak enerji tasarruflu ampuller kullanmak bir 
zorunluluk sayılır. Ayrıca fotoselli lambalar da faydalı olur. Örneğin 
kapı ağzı veya merdiven gibi kısa süreli aydınlatılması gereken yerlere 
harekete duyarlı fotoselli lambalar konulursa, buralarda sadece 
gerektiği kadar elektrik tüketilir Aydınlatma için kullandığın abajur, 
avize ve saireyi mümkün olduğunda merkezi bir konuma yerleştirin. 
Tavandan aydınlatma her zaman daha etkili olur. Eğer merkezi 
biçimde ve tavandan aydınlatma yapmayacaksan, lambayı köşeye 
yakın bir yere almak da doğru olabilir. Böyle bir durumda ışığın cam, 
ayna ve açık renk duvardan yansıması aydınlatmanın etkisini artırır 

Mutfakta tasarruf için… 

Evlerde enerji sarfiyatının en çok olduğu yerlerden birisi de mutfaktır.  

Mutfak işlerinde biraz dikkat, enerji israfını büyük ölçüde sınırlar.  

Örneğin düdüklü tencere sanılanın aksine enerji tasarrufu için çok 
etkilidir. Çünkü pişme süresini yüksek basınçla en az yarı yarıya 
azaltır.  

Yemek pişerken tencere kapağını kapalı tutmak ve az suyla pişirmek 
hem lezzeti korur hem de enerji israfını azaltır. Çaydanlık için suyu 
ısıtıcıda ısıtmak daha ekonomiktir. Yumurta pişirmek için en ucuz 
yöntem elektrikli yumurta pişirici kullanmaktır.  

Kızartma yaparken fritöz kullanmak daha az enerji harcatır. Eğer ocak 
üzerinde tencere veya tavada yaparsanız daha çok enerji harcanır.  
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Fırını kullanırken fırın kapağını mümkün olduğu kadar açmayın. Çünkü 
her defasında hem lezzet hem sıcak kaçar. Ayrıca mikrodalga fırınları 
da az enerji kullanır. 

A+ ve daha üstü buzdolapları kesinlikle daha ekonomiktir. Ama gün 
boyunca buzdolabının kapağını da sürekli açıp kapamamak ve açık 
tutmamak da gerekir. Buzdolabında soğutma bölüm sıcaklığı 4 ile 5 
°C, dondurucu bölüm sıcaklığı -20 ile -18 °C arası olmalıdır. Eğer 
buzluk ve dondurucu bölüm tıka basa dolu olursa, daha çok enerji 
harcanır. 

Ayrıca buzdolabına sıvıları ağzı kapalı ve diğer yiyecekleri de sararak 
veya saklama kabında koymak daha az enerji tükettirir. 

Bulaşık makinasını da her zaman tam doldurmalı ve tam kapasite 
çalıştırmalı. Ayrıca bulaşık makinesinde mümkün olduğu kadar 
ekonomik devirli düşük sıcaklık programı tercih etmeli. Bir başka püf 
nokta şöyle; 

Bulaşık makinası yerleştirilirken çevresinde en az 5 cm boşluk 
bırakılarak ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması 
sağlanmalı. 

Daha fazla elektrik tasarrufu için… 

Kullanmadığın hiçbir aleti ve makinayı prizde bırakma. Çoklu 
prizlerden aç-kapa düğmesi olanlardan alırsan, böylece tek düğme ile 
hepsini kapatırsın. Ütü çok fazla elektrik tüketir. O nedenle ne kadar 
kullanılırsa ve ütülerken fişi ne kadar erken çekersen, o kadar az 
enerji harcarsın. Ütüler arasında termostatlı buhar ayarlı ve buhar 
kapasitesi yüksek olan ütüler daha verimli çalışır. 

Elektrik süpürgesinin torbası doldukça daha çok elektrik tüketir. 
Ayrıca elektrik süpürgesi yüksek devirde çalışırsa elektrik yine çok 
harcanır. 

Sıcağı veya serinliği muhafaza etmek için, kapı ve pencereyi kapalı 
tutmak her zaman fayda sağlar.  Kış ayları için evde ortam sıcaklığının 
20 °C olması kafidir. Ortam sıcaklığının ayarını gece ve evde olmadığın 
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zamanlarda ortamın ısı ayarını 15’e indirmek daha akılcı olur. Aynı 
bırakmak gibi, kapatıp tekrar açmak da enerji kaybını artırır. İnce 
panel radyatörler ve yoğuşmalı sistemler her zaman faydalıdır.  

Klimalar konusunda ise invertörlü olanları seçmek gerekir.  İyi ve 
hesaplı ısınmak için perdeleri güneşli kış günlerinde açık tutun, 
geceleri ise içerideki ısıyı kaybetmemek için kapalı tutun. Başta 
klimalar olmak üzere bakımlı ve temiz bütün ısıtma ve soğutma 
sistemleri daha az yakar. 

Dizüstü bilgisayar masaüstü bilgisayarlara göre daha az elektrik 
tüketir. 

Çamaşır makinası alırken enerji verimliliği en az A+ sınıfı olanlardan 
birisi alınmalı. Ayrıca çamaşır makinası her zaman tam kapasite 
çalıştırılmalı. Artık hemen her çamaşır makinasında su ve elektrik 
tasarruflu programlar var. Onlar kullanılmalı. Diğer taraftan düşük ısı, 
düşük tüketim demektir. Bunun yanı sıra çamaşır tipi ve kirliliği 
dikkate alınarak en kısa yıkama programını tercih edilmeli… Bu arada 
çamaşır ve bulaşık makinasını gece çalıştırmak daima daha 
ekonomiktir. 

Evde güvenlik… 

Evin senin kalen ve son siperindir. Konu ister ekonomik kriz olsun, 
isterse başka bir kriz olsun, mutlaka her şeyden önce evde güvenliği 
sağlamak zorundasın. Evin güvenliğini riske sokacak ve güvenlik 
açığına neden olabilecek unsurlar esas olarak ikiye ayrılır.  

Birincisi senden kaynaklanan güvenlik sorunları... İkincisi de dış 
etkenlerden kaynaklanan güvenlik sorunları. 

Birinci grupta yer alanların tamamı “önlemek senin elinde olduğu 
halde, ihmal ettiğin tedbirler yüzünden büyüyen risklerden” meydana 
gelir. Örneğin bakımsız elektrik şebekesinin kısa devre yapması... 
Bakımsız doğalgaz sisteminin alev alması... Hatta açık bıraktığın 
pencereden hırzsız girmesi… 
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O nedenle şunu asla aklından çıkarma; Evde yaşanan güvenlik 
sorunları çok büyük ölçüde “senden kaynaklanan ihmalden” olur.  

Ayrıca tasarruf yapacağım derken, yapılan ihmallerden kaynaklanan 
bakım ve onarım giderleri her zaman çok yüksek olur. Ayrıca 
“güvenliğin alternatif maliyeti yoktur”. Örneğin sen daha ucuz olduğu 
için zehirli mantar alıp yer misin? Bakımı masraflı olacağını 
düşündüğün için kaçak yapan kombiyi kullanmakta ısrar eder misin? 

Parfüme para vermeyin 

Kriz zamanlarında lükse ilgi artar. Çoğu kimse biraz krize öfkesinden 
biraz da yoksunluk hissini bastırabilmek için lüks tüketime yönelir. 
Örneğin Tansu Çiller’in başbakanlığı dönemindeki meşhur Nisan 
krizinde satışı rekor biçimde artan ürün müzik setiydi.  

Parfüm -kim ne derse desin- lüks tüketimdir. Elbette insanlar güzel 
kokmalıdır. Kuşkusuz her insanın dilediği gibi kokması hakkıdır. Ama 
kriz döneminde bir küçücük şişe parfüme 50-100 dolar vermek çok da 
yerinde bir tutum olarak görülmemelidir. 

Parfüm hem erkekler hem de kadınlar için önemli bir konu. Parfümün 
modayla da ilgisi var, statü sembol kavramının yorumlanmasıyla da… 

Burada bir sorum var; acaba hangisi daha “cazip” ve daha “keyifli” 
olabilir? 50-100 dolar verip, üniformal biçimde, başkalarının verdiği 
karar doğrultusunda, tanıdığın ve tanımadığın yığınla insanla aynı 
biçimde kokmak mı? 

Yoksa… 

Yoksa, kendi tercihlerine göre, sürüdekilerden farklı biçimde, farklı 
seçenekleri değerlendirerek, bütün yeryüzünde size özgü tek bir 
kokunun sahibi olmak mı? Bunu yapmak için 50-100 dolar ödemek de 
gerekmiyor… 

Aramızda kalsın, kendi parfümü hazırlayan kimse, parfümün 
içeriğinden de emin olabilir… Ek kitaba bir göz at. Senin için en doğru 
kokuyu sen bilirsin. Nefesine de cildine de cebine de zararı olmaz. 
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Eğer elinde varsa, pahalı bir parfümü alıp bir sineğin veya böceğin 
üzerine sıkarsan, zavallı hayvanın nasıl öleceğini görürsün! Dolayısıyla 
güzel kokmak için zehir sürmenin de zehir solumanın da bir anlamı 
yok… 

Üstelik parfüm üretmek hem güzel bir boş zaman uğraşısı olabilir hem 
de sevdiklerimiz için güzel bir sürpriz de olabilir. 

Deodorant yapmak da kolay 

Pek çok şey gibi deodorantını da evde üretebilirsin. Sana özgü, sana 
ait ve senden başka kimsede olmayan bir deodorat hem de bozuk 
paralarla ve ayaküstü hazırlayabileceğin bir deodorant… 

Üstelik içeriğinden yüzde yüz emin olarak, üstelik sağlıklı ve güvenli 
biçimde… 

Hepimiz biliriz ki, kozmetik ürünlerin maliyeti düşük ve kâr marjı çok 
yüksektir. Kozmetik ürünlerin değeri ise kısmen kişiye göre değişir, 
çünkü herkesin beğenisi farklıdır. Kozmetiklerin fiyatını kısmen-hatta 
çok büyük ölçüde pazarlama teknikleri belirler. Çoğu kimse parfümü 
de deodorantı da reklamlardaki şartlandırmalara ve yönlendirmelere 
göre satın alır. 

Al sana, hazır ve pahalı parfüm ve deodorant almamak için çok 
önemli bir neden daha… 

Ek kitapta iyi bir deodorant hazırlamanın püf noktaları ayrıntılı 
biçimde yer alıyor. 

Kolonya yapmak … 

Milletçe kolonyayı çok severiz. Misafire tutarız. Arada sırada elimize 
süreriz, yüzümüze çarparız. Ferahlık verir. Hoşa gider. Öyle ya da 
böyle her evde mutlaka bol bol bulunur. Laf aramızda soba 
yakmaktan leke çıkarmaya kadar çeşitli işler için de kullanılır. Tarifi de 
diğer tariflerle aynı yerde, ek kitapta… 
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Kan emenlere karşı… 

Hepimizin hayatı kanımızı emenlerle mücadele etmekle geçiyor. 
Maalesef kanımızı emen herkese karşı tedbir alamıyoruz. Çok üzücü 
ama her kan emiciyi evimizden de kendimizden de uzak tutamıyoruz.  

Ama hiç değilse, bir kısmına karşı çaresiz değiliz. 

Üstelik o kan emicilere karşı tedbir alırken, bu durumdan istifade 
etmek isteyen başkalarına da kanımızı emdirmek zorunda değiliz.  

Sanılanın ve anlatılanın aksine sivrisinekleri evden uzak tutmak için 
hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumak için birkaç basit ve 
ucuz tedbir yeterli. 

Başka bir deyişle, “parayla zehir alıp”, sonra o zehri “üstümüze, 
başımıza sürüp”, yetmezde, “oturduğumuz koltuktan yattığımız 
yatağa”, hatta ve hatta “soluduğumuz havaya” sıkmak zorunda 
değiliz. Adını da “ilaç” koymuşlar, değil mi? 

Sivrisinekler elbette bize yaklaşmaz. Hem kendimizi zehirliyoruz hem 
de evimizi… Zavallı hayvancıklar neden gelsin? Ama çözüm bundan 
daha sağlıklı ve ucuz yöntemlerle de pekâlâ mümkün. 

En kolayı ve en basiti şöyle; bulunduğun odaya küçük bir saksı 
fesleğen koy. Asla gelmezler… Pahalı marketlerde bile bir, bilemedin 
iki lira… Ayrıca evinde çiçek seviyorsan, yine bir, bilemedin iki saksı 
sardunya al. Hatta sardunyaya para da verme. Bir tanıdığın 
sardunyasından iki dal kırıver. Hem o sardunya daha iyi gelişir hem de 
o iki kırık dal, belki de senin balkonda, salonda, cam içinde veya 
dışında müthiş sardunya bahçenin başlangıcı olur… 

Kanını emen sivrisineklere karşı ve o zavallıları bahane ederek kanını 
emen firmalara karşı diğer tarifler, reçeteler, hepsi ek kitapta. 

Oda parfümü 

Oda parfümleri göründüğünden daha önemlidir. Çünkü iyimserliği 
tetikler. Keyif verir. Olumlu duyguları güçlendirir. Hatta hafızaya bile 
iyi gelir. Güne güzel kokularla başlamak veya eve gelince güzel 
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kokular duymak, herkese canlılık verir. Ayrıca kötü veya sevilmeyen 
kokuları bastırması da iyidir. 

Bu sebeple her evde oda parfümü olması yerinde bir tercih sayılmalı. 
Fakat güzel koku için evin havasına kimyasal sıkmak ne derecede akıllı 
adam işi sayılır? Ayrıca o ucuz kimyasallara dünyanın parasını vermek 
de hesabını bilen adamın işi sayılmaz! 

Reklamların etkisini, havasını, fiyakasını boşver, ek kitapta yer alan 
basit tariflere bir göz at. Mutlaka kendi orijinal oda parfümünü 
yaratmak için az para ve az zaman yeterli olur. 

Dışarıdan tehdit… 

Evin güvenliğini sağlamak ile ülke güvenliğini sağlamak benzer 
durumlardır. Evi savunmak ile vatanı savunmak tamamen aynı şeydir.  

Kimsenin yaşaması arzu edilmez ama bir gün evine kimin ve ne 
maksatla girmek isteyeceğini bilemezsin. Umarım kimse böyle dertler 
yaşamasın ama kriz zamanlarında ev güvenliği için risk büyür. Başka 
bir şehirdeki alacak-verecek kavgası, komşu bir ülkedeki milis 
çatışması, kelebek etkisi ile evini tehdit edebilir.  

Ek kitapta eve dışarıdan tehdit yönelmesini önlemek, bir bakıma kriz 
önlemek için alınması gereken önlemler liste halinde yer alıyor. Ayrıca 
dışarıdan tehdit söz konusu olursa, yapman gerekenler konusunda da 
bir liste yine aynı ek kitapta bulunuyor.  

Ama her şeyden önce daima şunu aklında tut; eğer kriz varsa, 
güvenlik de risk altındadır. O nedenle evin için alacağın önlemler 
öncelikle evin dışında gerçekleşmelidir. Birtakım küçük hataların 
geriye dönülmez hasarı olabilir. Senin için basit görünen birkaç ayrıntı 
evine girecek saldırganlar için çok değerli bilgi olabilir. Her ne nedenle 
olursa olsun, emin olmadığın kimseye kapıyı açma. 

Bu nedenle asla kapı üzerine anahtar bırakma. Ayrıca anahtarlarının 
hepsini aynı anahtarlığa takma. Bundan başka anahtarlığında ev 
adresi, ara plakası, isim gibi bilgilere yer verme. Eğer sırt çantası 
kullanıyorsan, çantayı sırtına değil, göğsüne as. Anahtarlarını asla 
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çantana değil, pantolon ve montunun cebine koy. Bu sayede çantanın 
çalınması halinde evini ve aracını kurtarırsın. Ayrıca her zaman 
çebinde avcunun, yumruğunun içinde muşta olarak kullanabileceğin 
bir silahın olur. Alışverişte kasada uzun uzun cüzdanınla oynama.  

Cüzdanın içini yabancı bakışlardan uzak tut. Hiçbir yardım teklifini 
kabul etme. Bir yerde otururken, çantanın askısını oturduğun 
sandalyenin ayağından geçir. Tuvalete girmek için veya bir başka 
amaçla masadan kalkarsan, geride hiçbir eşyanı bırakma. Genel 
olarak pahalı giyenen veya gösterişli yaşayan biri gibi algılanmamaya 
özen göster. 

Eğer eve bir yabancı girecekse, örneğin bir işçi ya da usta olabilir, 
yanından ayrılma. Mümkün olduğu kadar evine girebilen insan 
sayısını sınırlı tut. Adres, kapı sormak isteyenlere kapını açma. Kapı 
arkasından dahi olsa cevap verme. Haberdar olmadığın tebligatları, 
kolileri teslim alma. Kapıya gelen pazarlamacılarla, satıcılarla ve 
tanıtım yapmak isteyenlerle ilkesel olarak görüşme. 

Eğer olanaklar müsaitse evinin veya apartmanın kapısında kamera 
olmasını sağla. Aydınlatmayı evinin güvenlik tedbirlerinden birisi 
olarak gör. Hırsızlar da yağmacılar da saldırganlar da kameralı, bol 
aydınlık ve tedbirli hedeflere yönelmez. İdeal yöntem demir 
parmaklık, alarm, kamera ve ışıktır. Yeni bir eve taşınırsan mutlaka 
kapı göbeğini değiştir. Çelik kapı da olsa, kilitleri değiştirin. 

Eğer adli bir durum olursa… 

Eğer evin, araban soyulursa, saldırıya uğrarsan veya bir şekilde 
devletin toplum için güven ve güvenlik üretme işlevinden 
yararlanman gerekirse, aşağıdaki adımlar her zaman aklında olsun. 

Eğer soygun veya hırsızlık varsa, hiçbir şeye dokunma. Hiçbir şeyin 
yerini değiştirme. Her durumda mutlaka 155 polis imdat hattını ara.  

Telefonda sorulara dikkatli ve sakin cevap var. Sadece sorulan 
sorunun cevabını ver. Adresini çok dikkatli ve ayrıntılı ver. Ayrıca 
karakola giderek müracaat et. Devamında olayın, sürecin ve 
gelişmelerin takipçisi ol. 
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Krizde ilk yardım… 

Kriz bazen aniden ortaya çıkar. Sokakta bomba patlar. Öndeki araba 
fren yapar. Evde çaydanlık devrilir. Ormanda hayvan saldırır. Her 
durumda kriz krizdir ve kriz anında en güçlü durmanın püf noktası 
bilgi sahibi olmaktır. İstersen, bir saldırı anında elinde en iyi silah 
olsun şayet aklı selim şekilde kullanmayı bilmiyorsan, hiçbir şey 
yapamazsın. Yaptığın da sana ve sevdiklerine yarar değil zarar 
verebilir...  

Kaza anında, bir doğal afette, olası bir terörist saldırıda veya bunların 
bir kombinasyonunda ayakta kalmak ve çevreni ayakta tutmak için ilk 
yardım bilmek önemlidir. Kimse senden bir uzman kadar ilk yardım 
bilmeni bekleyemez. Ama bazen en temel, en basit ilk yardım bilgileri 
hayat kurtarır. 

İlk yardım özetle şudur; “Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye 
düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya 
kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini 
önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut 
araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. 

İlk yardım uygulayacak olan kişi, hasta ya da yaralıya tıbbi araç-gereç 
kullanmadan elindeki mevcut araç-gereçlerle, sağlık ekibi yetişinceye 
kadar, “ilaçsız uygulamalar” yapar. 

İlk yardımın 3 temel uygulaması var. Bunlar şöyle sıralanıyor; 
“koruma”, “bildirme” ve “kurtarma”.  

“Koruma” şudur; Söz gelimi bir kaza olduğunda olay yerinde olası 
tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır. İşin içinde bir 
araç veya makine varsa kapatmak, meraklıları uzak tutmak, 
gerekiyorsa etrafı çevirmek bu kapsama girer. Gerektiğinde elektriği 
kesmek, gazı kesmek, suyu kapatmak gibi işler de aynı başlık altında 
yer alır. Görüldüğü gibi koruma faaliyeti, “olay yerine hâkim olmak ve 
olay yeri güvenliğini sağlamak” anlamına da gelir. 

Eğer olay yerinde bir yaralı varsa ve bulunduğu yer onu tehdit 
etmiyorsa, yaralıyı kımıldatma.  
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Eğer yararlılar arasında bilinç kaybı olanlar, solunum, dolaşım, 
kanama problemi olanlar varsa öncelikle onlara müdahale et.  

Kanamalı bir yaralı varsa, onun kanından sana ve diğer kimselere 
hepatit ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların bulaşmaması için mutlaka 
eldiven giy.  

Bunların devamında “bildirme” yer alıyor. Tıbbi destek için en hızlı 
şekilde 112’yi aramalısın. Ama aradığın zaman onlara aktaracak 
önemli bilgilerin olması lazım. Bunların başında “yaralının durumu” ve 
“ayrıntılı adres tarifi” geliyor. 112’yi aradığında telaş etme, panik 
yaşama. Karşındaki operatörün sorularla seni yönlendirmesine izin 
ver. Emin ol, onun sorduğu sorular da soruların sırası da uzun 
tecrübelerden sonra, en verimli hizmeti sağlamak için tasarlanmıştır.  

Bir de elbette “kurtarma” faaliyeti var. Bu aşama yapmak gerekenler 
kadar, yapmaman gerekenler de önemli. Şunu unutma; senin 
yapabileceğin en doğru iş, yaralının içinde bulunduğu durumun 
güvenliğini sağlayıp, aynı şartları sağlık destek ekibi gelinceye kadar 
muhafaza etmek ve gelecek ekibi hem telefonla hem de geldiğinde 
yüz yüze bilgilendirmek olmalı.  

O nedenle dışarı çıkan organı içine sokmaya, kırılan kemikleri birbirine 
bağlamaya veya gerek yoksa, yaralıyı sırtına vurup uzun mesafeler 
gitmeye kalkma. 

Olay veya kaza mahallinde yaralılara müdahale etmen gerekirse, “hızlı 
ve sakin” ve “bilgiye dayalı biçimde” yapmalısın. Özetle bilmediğin 
müdahaleyi yapma. Kendi kendine teşhis koymaya kalkma.  

Özetle bir kriz anında ilk yardım gerektiğinde, senin şu adımları 
yapabilmen gerekiyor; 

-Yaralının durumunu tespit etmek…  

- Yaralının bilincinin ve solunumunun kontrolünü yapmak... 

-Yaralının yarası büyükse, onu görüp korkmasını önlemek. 

-Yaralının paniğe kapılmasına engel olmak. Korku ve kaygılarını 
gidermek, onu sakinleştirmek…  
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- Olay yerinde kontrolü sağlamak... Yaralıya müdahaleye yardımcı 
olacak kişiler varsa, onların yardım etmesini sağlamak.  

- Kanama, kırık, çıkık ve burkulma gibi durumlarda yerinde müdahale 
etmek. Kanama varsa tampon yapmak, kırık varsa örneğin bir dal 
yardımıyla sabitlemek. 

- 112 ile temas kurarak yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevkini 
sağlamak. 

Ek kitapta ilk yardım ile ilgili birtakım kısa listeler var. Söz konusu 
listeler Sağlık Bakanlığı’nın bilgilerine göre derlendi. Her zaman el 
altında bulunmalı. 

Savaşta Tek Başına 

Pek çok kimseye göre savaş, sadece akşam haberlerinde veya 
internette haber sitelerinde arada denk geldiği yabancı ve uzak bir 
sözcük ama maalesef gerçek hiç de öyle değil. Bugün dünyanın üçte 
biri savaş hâlinde. 66 ülkede yüzlerce milis-gerilla, ayrılıkçı ve diğer 
gruplarla çatışıyor.  

Örneğin Afrika’da 28 ülkede milis, gerilla, ayrılıkçı ve başka 
gruplardan oluşan 201 farklı yapı yıllardır birbiriyle savaş hâlinde.  

Ayrıca 16 Asya ülkesinde 155 farklı grup arasında savaşlar yaşanıyor.  

Ayrıca 49 ülke Afganistan’da Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti 
olarak Taliban ve El Kaide’nin de aralarında olduğu 12 farklı yapıya 
yönelik operasyonlar yapıyor. Bir zamanların sessiz ülkesi Burma-
Myanmar 39 farklı grubun savaştığı bir ülke. Pakistan ve Filipinler ise 
yine iç çatışmalarla gündemde. Rusya Çeçenistan dolayısıyla ve 
Ukrayna da Lugansk ve Donetsk sebebiyle iç savaş yaşıyor. Dünya 
genelinde farklı bölgelerde 42 farklı grup ise bağımsızlık ve özerk 
bölge oluşturmak amacıyla bulundukları ülkelerde çatışma halinde.  

Amerika kıtasında dahi 5 ülkede 25 farklı grubun çatışmaları sürüyor. 

Biliyor musun, üstelik bunlar büyük resmin sadece küçük bir kısmı.  
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Çünkü çağlar değişirken savaşların yapısı da değişti. Eskiden insan 
gücüne dayalı, düzenli birliklerin hat ve kol düzeninde çatıştığı 
savaşlar vardı. Adına birinci nesil denilen bu savaş tipi geçmişte kaldı. 

İkinci nesil savaş ise sabit cephe hattı ve siperlerle yapılan, yoğun 
bombardımanla yürütülen savaştı. Birinci Dünya Savaşı ile bitti.  

Üçüncü nesil savaş ise daha çok manevraya dayalı, kuşatma, sızma, 
çevirme, sarma ve düşmanı küçük birliklere bölme, lojistiği kesme ve 
saire hamleleri esas alıyordu. O da İkinci Dünya Savaşı ile sona erdi.  

Dördüncü nesil savaşta ise yok yok. Uydular, dronlar, siber saldırılar, 
ileri teknoloji ürünü silah ve mühimmatlar. Ayrıca ekonomik 
ambargolar, biyolojik saldırılar, terör. Hatta sosyal medya ve saire… 
Dördüncü nesil savaşın temel mantığı “en düşük maliyetle düşmana 
en yüksek hasarı vermek”. Bunun için “düşmana en çok zaman, para, 
kaynak ve insan harcattırmak” en önemli püf nokta. 

O nedenle savaş senin için sadece akşam haberlerindeki görüntüler 
olmamalı. Mutfaktaki ekmeğinden, televizyonda izlediğin 
programlara, markette aldığın sütten kredi faizlerine kadar, büyük 
resmin bütününe baktığında “sana zaman, para ve kaynak 
harcattırıldığını” gözlemliyorsan, tedbirlerini almalısın. 

Dördüncü nesil savaşta taraflar siyah ve beyaz kadar net değildir. Tek 
bir komuta kademesi ve öngörülebilen süresi yoktur. Yapısı çok 
karmaşıktır devletler, örgütler, teröristler, bankalar, şirketler bir 
şekilde aynı tarafta yer alabilir. Taraflar da sabit değildir, sürekli 
değişkendir. Dördüncü nesil savaşta hedef düşmanın kalesine bayrak 
dikmek değildir. Toplumlar ayrışır, kendi değerlerine yabancılaşır. 
Aşırı akımları benimser. Bölünür. Yozlaşır, fakirleşir. 

Şartlar sürekli değişkenlik gösterir. Risk daima yüksektir. Senin şehrin 
bir gecede yoğun ateş altında kalabilir. Gece arabanın üzerinden tank 
geçebilir. Şehir bir günde kaosa sürüklenebilir. O nedenle her zaman 
haberleri, sokak dedikodularını takip et. İlk işaretleri yakalaman paha 
biçilmez bir avantaj sağlayabilir. 
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Şunu asla unutma, gün gelir köşedeki marketi aylarca uzaktan 
seyretmek zorunda kalabilirsin. Daima evinde temiz su, temel ilaçlar 
ve pirinç bulundur. 20 kiloluk bir pirinç paketi seni 6 ay ayakta tutar.  

Tuz ve un her zaman bulunmalı. 

Savaşın yaklaştığını hissediyorsan hem depon hem de bagajın dolu 
olmalı. Eğer planlamanda yeni bir adres, yani bir B noktası varsa, B 
noktasının kesinlikle krizin vakumlayamayacağı, riski daha düşük bir 
nokta olması gerekir. Diğer türlü A noktasını terk etmek ve A noktası 
ile B noktası arasında kalmak çok yanlış olur. 

Savaş zamanları psikolojik baskının en yüksek olduğu zamanlardır.  

Her habere, her fotoğrafa, her görüntüye inanma. Bir olgunun haber 
olması, onun gerçek olduğu anlamına gelmez. Savaş zamanlarında 
birisi senin psikolojini yüksek tutmak için yayın yapar, bir başkasını da 
senin psikolojini düşürmek için. Her haberi temkinle karşıla. Ek 
kitapta, bu konuda başka diğer birtakım tavsiyeler de yer alıyor.  

Ayrıca ABC saldırılarına karşı alınması gereken tedbirler de var.  

Atomal, biyolojik ve kimyasal saldırılar artık günümüzde her an ve her 
yerde mümkün. 

O nedenle böyle bir riskle karşı karşıya kalabileceğimizi unutamayız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krize Son 

Kıvanç Galip Över 

Kıvanç Galip Över 1970 yılında 
Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’ni bitirdi. 1988 yılından 
2017 yılına kadar çeşitli yerli ve yabancı 
basın kuruluşlarında muhabirlik, yazarlık 
ve yöneticilik yaptı. Bu süreçte dış 
politika ve savunma sahalarında çeşitli 
kitapları yayınlandı. Türkiye’de hemen 
her yeri ve dünyada pek çok yeri gördü. 
Atletizm’e merak saldı. Maraton – 
Yüzme – Bisiklet – Triatlon gibi uç 
noktalarda olan “extreme” sporlara 
gönlünü kaptırdı. Doğada hayatı idame 

konusunda ustallaşmış ve kriz anında ilk müdahale nasıl yapılır 
konusunda expert olan araştırmacı yazardır. Ankara’da geçen uzun 
yılların ardından hayalini gerçekleştirdi ve “bir Ege köyüne yerleşti”. 
Över bugün eşiyle beraber Fethiye’de yaşıyor. Daha iyi bir insan 
olmaya çalışmaya devam ediyor. Yemek yapıyor, bisikletle geziyor, 
vahşi doğada kamp yapıyor, kedisi ve köpeğiyle oynuyor ve yeni 
kitaplar yazıyor. 
 

Sorularınızı Cevaplamayı Seviyorum! 

 
Sormak istediğin soru ya da sorularını info@krizeson.com adresine 
tıklayarak gönderebilirsin. 09:00 17:00 arası yollanan soruları 
olabilecek en kısa sürede cevaplıyorum. 
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