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Birçok tanımı olmasına rağmen karmaşıklığın en güzel anlatılma biçimi geniş bir 
dağıtım ağına sahip bir yayınevi ile mühimmat deposu kıyaslamasıdır. Bu yayınevine 
ait kitap deposunda sadece bir bilgisayar yardımı ile kitapları depolayabilir, siparişlere 
cevap verebilir ve kontrol sağlayabilirsiniz. Tabii ki bazı özel durumlar bunu 
kolaylaştırabilir ya da imkânsız hale getirebilir. Eğer yayınevi ders kitapları basıyor, 
düzenli olarak siparişler geliyor ve talepte değişiklik olmuyorsa bu “basitlik” kuramının 
yansıması bir realite yaratacağından kontrolü kolay bir durumdur. Ancak, dünya 
çapında ünlü ve ünlü olmaya namzet yazarların kitaplarını yayınlıyorsa durum farklıdır. 
Talep, çok oynak olduğundan arz miktarını tahmin etmek oldukça zordur. Talebe göre 
basım sayısını belirlemek ise kârı düşürebilir. Medyada çıkabilecek bir haber bir kitabın 
talebini aşırı artırabilir ve depoda yeterli miktar kitap yoksa talebe zamanında cevap 
verilemeyebilir; basıma gidildiğinde ise talep canlılığını yitirmiş olabilir. Yüksek talep 
beklendiği için fazla miktarda basılan bir kitap için ise tersi bir durum olabilir ve kitaplar 
elde kalabilir. Aslında, sadece kitapta değil çoğu ticarî malda benzer problem vardır. 
Bu, üretimi yapan kişilerin kontrol edemeyeceği, belli şartlar altında sadece kısmen 
yönlendirebileceği bir olaylar zinciridir ve gerçekleşme nedenleri tespit edilemediği için 
şans olarak değerlendirilen bir fenomendir. Talep öngörüsü “belirsizlik” altında 
“karmaşık” durumlara gebedir. Çözümü, durum aydınlatıldıkça kolaylaşır; ancak, 
zaman hep aleyhte çalışır, fırsatlar dezavantaj haline gelebilir. Değişkenler arttıkça, 
çözümsüzlük daha da rasyonel bir hal olarak kabullenilir. Hiçbir zaman tek bir doğru 
çözüm yoktur; bu nedenle optimizasyon yöntemleri kullanılır.  

Kolordu seviyesindeki birliğe ait mühimmat deposunda ise işler farklıdır. Öncelikle 
mühimmat adedi, çeşidi, ağırlığı ve büyüklüğü ile ilgili yer problemleri vardır. Bazı 
mühimmatın saklama koşulları (soğutma gerekliliği ya da sabit sıcaklık) diğerlerinden 
farklıdır. Ayrıca bazı mühimmatın parçaları (tapa, başlık, fünye) farklı yerlerde 
depolanmak zorundadır. Mühimmatın belli bir ömrü olduğu gibi bir de belli dönemlerde 
bakımı gereklidir. Bazı zamanlarda yapılacak atışlarda mümkün olduğunca eski 
kafilelerden atış mühimmatı seçilir. Yine zaman zaman diğer birliklerin atışı sonucu 
tespit edilen problemli değerlendirilen kafileye sahip mühimmat seçilir ve ayrılır. Belli 
periyotlarda sayımı ve dökümü yapılır. Tüm birliğin araçları bile mühimmatın tamamını 
bir defada yükleyemez. Bunlara rağmen karşımıza çıkan durum doğrusaldır, 
yönetilmesi tamamen düzenlenebilir ve “basitlik” kuramının dışında değildir. Bununla 
birlikte, aynı mühimmat deposuna hızla yaklaşan (orman yangını, su baskını gibi) bir 
tehdit karşısında gerekli olduğu için verilen bir tahliye kararında araçlar gelişigüzel 
yükleme yaptıktan ve aynı şekilde indirme yapmaya başladıktan sonra ortaya çıkan 
tablo “kaos” gibi görünse de aslında yine doğrusal dinamikler söz konusudur. Bu 
sefer, işin ebadı biraz büyümüş, ilave olarak komplike hale gelmiştir. Çözüm yine 
mevcuttur; ama çalıştırılması gereken sistemler ve işe koşulması gereken kaynaklar 
sabit bir cephaneliği yönetmekte gerekenden daha fazladır. Önemli konu, problemin zor 
da olsa kontrol altında olması ve çözümünün bulunmasıdır. Birçok kişi “karmaşıklık” 
denince işin zorluğunu anlamasına rağmen bu örnekte de anlatıldığı gibi iş ne kadar 
zor olursa olsun eğer doğrusal bir mahiyette ise ya da değişkenler bize tâbi ise 
“karmaşıklık” yerine “basitlik” daha da ilerisi “komplike” bir sorundan bahsetmek 
daha doğrudur. Bu özet bilgilerin ışığında bir sonraki yazımızda Suriye harekât 
alanında ne olduğunu bu bakış açısı ile inceleyeceğiz. 


