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1. KISIM

DÜŞÜNCELER



BİR

Geciktiğin İçin Teşekkür Ederim

Herkesin gazeteciliğe başlama nedenleri farklıdır ve genelde 
bunlar idealist nedenlerdir. Araştırmacı gazeteciler, sahadaki 
muhabirler, son-dakika muhabirleri ve yorumlayıcı, açıklayıcı 

habercilik yapan gazeteciler vardır. Ben hep sonuncu kategoride olma-
ya hevesliydim. Benim gazeteci olmamın sebebi İngilizce’den İngiliz-
ceye tercümanlık yapmaktan çok hoşlanmamdı.

Orta Doğu, çevre, küreselleşme veya Amerikan siyaseti gibi kar-
maşık bir konuyu ele alıp, onları hem kendimin hem de okuyucuların 
daha iyi anlaması için parçalara ayırmaktan çok keyif alıyorum. De-
mokrasimiz ancak, seçmenler dünyanın nasıl işlediğini daha iyi anla-
yabilirlerse, dolayısıyla akıllı politik seçimler yapabilirlerse ve dema-
gojiye, ideolojik bağnazlığa veya en iyi ihtimalle kafalarını karıştıran, 
en kötü ihtimalle de kasıtlı şekilde onları yanıltan komplo teorilerine 
yenik düşmezlerse düzgün çalışabilir. 2016 yılı başkanlık seçimlerinin 
yaklaşmasıyla birlikte, Marie Curie’nin sözleri benim için çok daha 
doğru ve anlamlı olmaya başladı: “Hayatta hiçbir şey korkutucu değil-
dir, yeter ki anlaşılabilir olsun. Artık daha az korkmak için daha fazla 
ve dahi iyi anlama zamanı.”

Bugünlerde birçok kişinin bu kadar korkması ve kendini güvende 
hissetmemesi hiç de şaşırtıcı değil. Bu kitapta, tarihimizin en büyük kı-
rılma noktalarından birinden geçtiğimizi açıklamaya çalışacağım. Bu 
belki de, Alman nalbant ve matbaacı Johannes Gensfleisch zur Laden 
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zum Gutenberg tarafından Avrupa’da Reform’un yolunu açan matbaa 
devriminin başlamasından beri eşine rastlanmamış benzersiz bir de-
ğişim. Gezegenimizdeki en büyük üç kuvvet olan teknoloji, küresel-
leşme ve iklim değişikliği hep birlikte hızlanıyor. Bunun sonucunda 
toplumlarımız, çalışma ortamlarımız ve jeopolitik dengeler tekrar şe-
killeniyor ve bunların tekrar tasarlanması gerekiyor.

Şu an deneyimlediğimiz gibi, birçok alanda birçok konuda değişi-
min hızında aynı anda bir farklılaşma olduğu zaman, bunların altında 
kalıp ezilmek çok kolay hale geliyor. IBM’in araştırma ve bilişsel çö-
zümlerden sorumlu başkan yardımcısı John E. Kelly III’ün bir keresin-
de bana dediği gibi: “İnsanlar olarak uzaklık, zaman ve hızın doğrusal 
olduğu, doğrusal bir dünyada yaşıyoruz. Ancak günümüzde teknolojik 
büyüme üssel bir eğri üzerinde ilerliyor. Bizim deneyimlediğimiz tek 
üssellik ise sadece araba gibi bir şeyin hızlanması veya sert bir frenle 
aniden yavaşlamasıdır. Bu olduğu zaman kısa süreliğine büyük bir be-
lirsizlik ve rahatsızlık hissederiz. Ama böyle bir deneyim aynı zamanda 
keyif verici de olabilir. ‘Harika, sadece beş saniyede yüz kilometre hıza 
ulaştım’ diye de düşünebilirsiniz. Ancak uzun bir yolculuğu bu şekilde 
sürdürmek istemezsiniz.” Kelly, işte tam da böyle bir yolculukta oldu-
ğumuzu ve şu an birçok kişinin kendini sürekli bir hızlanma durumu 
içinde hissettiğini söylüyor.

Böyle bir zamanda, panikleyip geri çekilmek yerine durup biraz 
düşünmek gerekir. Bu bir lüks veya eğlence de değildir. Bu, çevreniz-
deki dünyada neler olup bittiğini daha iyi anlamanın ve onunla daha 
verimli şekilde etkileşime geçme şansını artırmanın bir yoludur. 

Peki bu nasıl olur? Küresel işletmelere etik ve liderlik konusunda 
danışmanlık yapan LRN şirketinin CEO’su dostum ve hocam Dov Se-
idman şöyle diyor: “Bir makinede durdur tuşuna bastığınızda makine 
durur. Ancak insanlarda durdur tuşuna bastığınızda, insanlar işe koyu-
lurlar. Daha detaylı düşünmeye başlarlar, varsayımlarını tekrar gözden 
geçirmeye başlarlar, nelerin mümkün olabileceğini tekrar değerlendi-
rirler ve en önemlisi de derinlerdeki inançlarıyla tekrar bağlantıya ge-
çerler. Bunun sonucunda da, daha iyi bir rotayı kurgulamaya başlarlar.”
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Ancak en önemli şey “durma halinde ne yapıldığıdır” diye ekliyor. 
Bunu en iyi şekilde Ralph Waldo Emerson ifade etmiş ve o, ‘her duruş 
benim için bir uyanıştır’ demiştir.

İşte bu, benim kitapta anlatmak istediğim şeyi çok güzel bir şekilde 
özetlemektedir: Durmak, yani haftada iki kez yazdığım The New York 
Times’da köşe yazarı olarak yıllardır üzerinde dönüp durduğum atlıka-
rıncadan inmek ve bana tarihte bir dönüm noktası olarak görünen şey 
üzerine çok daha derin bir şekilde kafa yormak. 

Yaşadığım girdaptan sıyrılıp kişisel olarak bağımsızlığımı ilan etti-
ğim tarihi tam olarak hatırlayamamakla birlikte yaklaşık 2015’in baş-
larıydı diye tahmin ediyorum. Benim için son derece huzur vericiydi. 
Washington D.C.’nin merkezinde New York Times’ın bürosuna yakın 
bir yerde arkadaşlarımla, röportaj muhabirleriyle, analistlerle ve dip-
lomatlarla muntazaman kahvaltıda buluşuyordum. Bu vesileyle güne 
daha çok şey sığdırıyor ve kahvaltımı yalnız yapmayarak yeni şeyler öğ-
renmekten mahrum kalmıyordum. Ancak, D.C.’nin trafiği ve metro-
nun tahmin edilemezliğinden dolayı kahvaltıya gelecek misafirlerim 
arada sırada on, on beş hatta yirmi dakika geç kalıyorlardı. Ve her de-
fasında telaşlı bir şekilde “Kırmızı hat arızalıydı...; çevre yolu çok ka-
labalıktı...; saatin alarmı çalmadı...; çocuğum hastaydı...” gibi özürler 
yağdırarak gelip, masaya oturuyorlardı.

Bu durumlardan birinde, aslında misafirlerimin bu gecikmelerini 
hiç de önemsemediğimi fark ettim ve onlara şöyle dedim: “Hayır, hayır 
lütfen, özür dilemenize hiç gerek yok. Biliyor musunuz, aslında gecik-
tiğiniz için ben size teşekkür ediyorum!”

Onlar geciktikleri için ben de kendime biraz vakit ayırabiliyordum. 
Şunun şurasında sadece oturup düşünmek için birkaç dakika ‘bulmuş-
tum.’ Yandaki çiftin konuştuklarına kulak misafir oluyor (muhteşem!) 
ve lobideki insanları seyrediyordum (çok fena!). En önemlisi de, bu 
duraklamada, günlerdir üzerinde kafa yorduğum bazı fikirleri toparlı-
yordum. Dolayısıyla, özre gerek yoktu. Bu yüzden; “ Onlara geciktikle-
ri için teşekkür ediyordum.”

Bunu ilk defa söyleyiverdiğimde, üzerinde hiç düşünmemiştim. 
Ancak yine benzer bir durum sonrasında, bu planlanmamış zaman-

GECİKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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ların ve anların bana iyi geldiğini ve bu hisse kapılanın sadece ben 
olmadığımı fark ettim. Nedenini tahmin edebiliyordum. Diğer pek 
çok insan gibi, baş döndürücü hatta çılgıncasına değişim hızının beni 
yorduğunu ve tükettiğini hissediyordum. Kendime (ve misafirlerime) 
bir yavaşlama fırsatı vermeye; bunlarla ilgili tivit atmadan, fotoğraf 
çekmeden veya bunları kimseyle paylaşmadan düşüncelerimle yalnız 
kalmaya ihtiyaç duyuyordum. Arkadaşlarıma gecikmelerinin sorun ol-
madığını söyleyerek rahatlattığım her seferde, onlar önce bana tuhaf 
bir şey söylemişim gibi bakar, ancak sonrasında kafalarına dank etmiş-
cesine şöyle bir şeyler mırıldanırlardı: “Ne demek istediğini anladım... 
‘Geciktiğin için teşekkür ederim.’ Bir şey değil, ne demek...”

Sabbath adlı aydınlatıcı kitabında, yazar Wayne Müller insanla-
rın ona ne kadar sıklıkla “çok yoğunum” dediklerine dikkat çekiyor ve 
şöyle diyor: “Bunu birbirimize gururla söyler gibiyiz, tükenmişliğimiz 
sanki bir ödül, strese karşı durma kabiliyetimiz de sanki gerçek karak-
terimizi yansıtan bir işaretmiş gibi... Ailemize ve arkadaşlarımıza vakit 
ayıramamak, gün batımını seyretmeye vakit bulamamak (veya güneşin 
ne zaman battığını dahi bilmemek), tek bir anlamlı nefes dahi alma-
dan sorumluluklarımızın üzerinde vızır vızır çalışmak; günümüzde 
başarılı bir yaşam modeli haline geldi.” 

Bense duraklamayı öğrenmeyi tercih ederim. Editör ve yazar Leon 
Wieseltier’in bana bir keresinde söylediği gibi: Teknolojiyi üretenler, 
sabretmek sadece “başka seçeneğimizin olmadığı” dönemlerde bir er-
dem olarak kabul ediliyordu, şeklinde düşünmemizi istiyorlar. Eskiden 
modemlerimizin çok yavaş olduğu veya yüksek hızlı İnternet’imizin 
henüz bağlanmadığı veya henüz iPhone 7’nin olmadığı zamanlarda 
daha uzun beklememiz gerekiyordu. Ancak artık beklemeyi teknolojik 
olarak tarihe gömdük; diye açıkladı Wieseltier. “Tavırları şöyle: ‘Artık 
kimin sabra ihtiyacı var ki?’ Oysa atalarımız sabırda bir erdem olduğu-
na inanıyordu ve sabır sadece duraklamak veya hareket halinde olma-
mak anlamına gelmiyordu. Düşünmek ve kafa yormak için bir araydı.” 
Bugün hiçbir dönemde olmadığı kadar çok bilgi ve anlayış üretiyoruz, 
ancak “bunlar ancak üzerinde düşünüldüğünde faydalı olabilir.”

Duraklayarak sadece bilgimizi ve anlayışımızı geliştirmeyiz. Gü-
ven tesis etme ve “diğer insanlarla daha iyi ve derin ilişkiler kurma ka-
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biliyetimizi de geliştiririz” diye ekledi Seidman. “Sevmek, ilgilenmek, 
ummak, güvenmek ve ortak değerlere dayanan gönüllü topluluklar 
kurmak gibi derin ilişkiler oluşturma kabiliyetimiz insan olarak sahip 
olduğumuz en özgün yeteneklerimizden birisidir. Bizi doğadan ve ma-
kinelerden ayıran yegâne özellik de budur. Her şey hızlanınca daha 
iyi olacak değildir veya her şey hızlı olmak için var olmamıştır. Ben 
torunlarımı düşünecek şekilde tasarlanmışım. Ben bir çita değilim.”

Dolayısıyla, bu kitabı bir duraklama anının; bir araba garajında te-
sadüfen karşıma çıkan ve her zamanki gibi aceleyle çıkıp gitmektense, 
bana alışılmadık bir ricada bulunan bir yabancıyla iletişime geçmemin 
ateşlemesi de muhtemelen tesadüf değil.

Park Görevlisi

2014 yılının Ekim başlarıydı. Bethesta’daki evimden şehir merkezine 
gelmiş, arabamı Hyatt Regency Otel’in altındaki garaja parketmiş ve 
zaman kayıtlı otopark biletimi almıştım. Bir arkadaşımla Daily Grill’de 
kahvaltı için buluşacaktım. 

Kahvaltı sonrası, garajda arabamı buldum ve çıkışa doğru ilerle-
dim. Ödeme yapmak için görevli kulübesine yaklaştım ve park biletimi 
uzattım, fakat görevli bilete bakmadan bana baktı. Yabancı bir aksan ve 
sıcak bir gülümsemeyle “Kim olduğunuzu biliyorum,” dedi .

“Harika” dedim aceleyle.
“Köşe yazılarınızı okuyorum.” dedi.
Evin yoluna koyulmak için sabırsızlanarak “Harika” dedim.
“Her zaman sizinle aynı fikirde değilim.” dedi.
“Harika” dedim. “Bu demek oluyor ki her zaman yazılarıma göz 

atmalısın.”
Birkaç hoşbeşten sonra para üstümü verdi ve oradan ayrıldım. İçim-

den “New York Times’daki köşemi bir park görevlisinin okuduğunu bil-
mek güzel.” diye düşündüm.

Yaklaşık bir hafta sonra, genellikle haftada bir yaptığım gibi, Bet-
hesda Metro istasyonundan D.C.’nin merkezine giden kırmızı hattı ya-
kalamak için arabamı yine aynı garaja park ettim. Aynı şekilde biletimi 
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aldım, Washington’a metroyla gittim, günümü ofiste geçirdikten sonra 
yine metroyla geri döndüm. Garaja gidip arabamı aldım ve çıkışa yö-
neldim. Aynı otopark görevlisi oradaydı.

Biletimi uzattım, ancak bu sefer para üstünü vermeden önce, “Sa-
yın Friedman, ben de yazıyorum. Benim de kendi bloğum var. Bakmak 
ister misiniz?” dedi.

“Nasıl bulabilirim?” diye sordum. Normalde fiş için kullanılan kü-
çük bir beyaz kağıdın üstüne Web sayfasının adresini yazdı. Para üstüy-
le beraber bana kağıdı da uzattı, üzerinde “odanabi.com” yazıyordu.

Arabamla garajdan ayrıldıktan sonra sayfasını merak ettiğimi fark 
ettim. Yolda giderken, aklım hızla, “İnanılmaz! Bir park görevlisi benim 
rakibim! Parktaki adamın bile bloğu var! O da bir köşe yazarı! Neler 
oluyor böyle?” gibi başka başka düşüncelere sürüklendi.

Eve geldim ve hemen Web sitesine göz attım. İngilizceydi ve ülkesi 
Etiyopya’nın ekonomik ve politik konularıyla ilgiliydi. Sayfasında, ül-
kesindeki farklı etnik ve dinî gruplar arasındaki ilişkilere, Etiyopya Hü-
kumeti’nin demokratik olmayan uygulamalarına ve Dünya Bankasının 
Afrika’daki bazı faaliyetlerine yoğunlaşmıştı. Blog güzel tasarlanmıştı 
ve güçlü bir demokrasi yanlısı eğilimi vardı. İngilizcesi düzgündü ama 
mükemmel değildi. Ancak konu çok ilgimi çekmemişti, dolayısıyla si-
tesinde çok fazla vakit harcamadım.

Ne var ki, sonraki haftalarda sık sık bu adamı düşündüm: Blog yaz-
maya nasıl ilgi duymuştu? Gündüzleri bir park görevlisi olarak çalışan 
eğitimli birinin geceleri de dünya ile Etiyopya’nın demokrasisi ve top-
lumu gibi ilgilendiği konularda diyaloğa girmesini sağlayabilecek bir 
platform olan kendi bloğunda yazması, içinde bulunduğumuz dünya 
ile ilgili neler söylüyordu?

Durup daha fazla düşünmem ve bu adam hakkında daha çok şey 
öğrenmem gerektiğine karar verdim. Tek sıkıntı onun kişisel e-postası-
nı bilmiyor olmamdı. Dolayısıyla tekrar bağlantıya geçmemin tek yolu, 
metro istasyonuna gidip arabamı oraya park ettikten sonra işe gitmek 
ve dönüşte arabamı alırken tekrar ona rastlamayı ummaktı. Aynen bu 
şekilde yaptım.



9

Birçok gün elim boş döndükten sonra, çok erken vardığım bir gün 
blogcu park görevlisi kulübedeydi. Bileti makineden aldım, arabayı 
park edip döndüm ve el salladım. 

“Merhaba, yine ben Friedman” dedim. “E-posta adresinizi alabilir 
miyim? Sizinle mesajlaşmak istiyorum.”

Küçük bir kağıt parçası buldu ve yazdı. Adının Ayele Z. Bojia oldu-
ğunu öğrendim. Aynı günün akşamı ona yazdım ve bana biraz kendi-
sinden bahsetmesini ve ne zaman blog yazmaya başladığını anlatması-
nı rica ettim. Kendisine, yirmi birinci yüzyıl ile ilgili bir kitap yazmayı 
düşündüğümü ve insanların blog/köşe yazmaya nasıl ilgi duyduklarıyla 
ilgilendiğimi söyledim. 

1 Kasım 2014’de bana şu e-posta mesajıyla geri döndü: “odanabi.
com adresinde yayınladığım ilk yazım ayrıca blog yazmaya başladığım 
ilk gündü... Tabii ki, eğer soru ayrıca bunu yapmaya beni neyin teşvik 
ettiğiyse, ülkem Etiyopya’da üzerinde kişisel düşüncelerimi yansıtmak 
istediğim birçok durum mevcut. Hemen cevap veremezsem kusuruma 
bakmayacağınızı umuyorum, zira bunu iş arasında yapıyorum. Ayele.”

3 Kasım’da ona bir e-posta daha attım: “Buraya gelmeden önce Eti-
yopya’da ne iş yapıyordun ve seni en çok rahatsız eden konular neler? 
Acelesi yok. Teşekkürler, Tom.”

Aynı gün şöyle yazdı: “Harika. Birbirimizden karşılıklı olarak fay-
dalanabileceğimiz noktalar olmasına sevindim. Siz beni en çok hangi 
konuların rahatsız ettiğini öğrenmek isterken, ben de ilgilendiğim ko-
nuları daha geniş bir okuyucu kitlesine ve hedef kitleme nasıl daha iyi 
yansıtabileceğimi sizden öğrenmekle ilgileniyorum.”

Hemen şöyle cevap yazdım: “Ayele, anlaştık! Tom.” Bana kendi 
hikâyesini anlatırsa, ben de bir köşe yazısı yazmayla ilgili ne biliyorsam 
onunla paylaşmaya söz verdim. Hemen kabul etti ve bir gün ayarladık. 
İki hafta sonra, Beyaz Saray yakınındaki D.C.’deki ofisimden çıkıp, 
Bethesda’daki Peet’s Coffee & Tea’de onunla buluşmaya gittim. Bojia 
da araba garajından çıkıp gelmişti. Pencere kenarında küçük bir masa-
da oturuyordu. Aklaşmış saç ve bıyıklarıyla boynuna sarılı yeşil bir yün 
atkısı vardı. Peet’in en popüler içeceklerini yudumlarken, o bana nasıl 
blog yazarlığına başladığının hikâyesini anlatmaya başladı, ben de ona 
kendi hikâyemi anlattım.

GECİKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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İlk tanıştığımızda altmış üç yaşında olan Bojia, ekonomi alanında 
üniversite derecesini uzun yıllar Etiyopya krallığı yapmış Haile Selas-
sie I’in ismini taşıyan üniversiteden aldığını anlattı. Ortodoks bir Hristi-
yandı. Etiyopya’nın en büyük etnik grubu ve kendine has dili olan Oro-
mo’lardandı. Üniversite yıllarında Oromo aktivisti olduğu günlerden 
beri demokratik bir Etiyopya’da Oromo halkının kültür ve özlemlerini 
anlatmaya çalıştığından bahsetti. 

“Tüm çabam, Etiyopya’daki tüm insanların hangi gruptan olursa 
olsun kendi grubundan ve aynı zamanda Etiyopya vatandaşlığından 
gurur duymasını sağlamaya yönelik.” diye açıkladı. Ancak bu müca-
delem Etiyopya’daki rejim tarafından kızgınlıkla karşılandı ve 2004’te 
beni politik sürgüne zorladı.

Akşamları yazabilmek için gündüz yeterince para kazanması ge-
reken ve eğitimli bir göçmen olan Bojia şunu ekledi: “Sadece yazmış 
olmak için yazmayı denemiyorum. Teknikleri de öğrenmek istiyorum. 
[Ayrıca] anlatmak istediklerimin bir amacı var.”

Odanabi.com adlı blog’unu, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya 
yakın bir şehrin isminden esinlenerek koymuş. Şehir halen Oromia 
bölgesel hükumetinin yönetim ve kültür merkezi olmaya çalışıyor. Ya-
zarlık kariyerine Nazret.com, Ayyaanntu.net, AddisVoice.com ve Ga-
daa.com gibi değişik Etiyopya Web platformlarında başladığını söyledi. 
Ancak onların hızıyla Bojia’nın devam eden tartışmalara dahil olma 
hevesi çok uyuşmadı: “Bu Web sitelerine müteşekkirim, çünkü bana 
görüşlerimi ifade etme şansı verdiler; fakat süreçleri çok yavaştı.” dedi. 
“Belli finansal kısıtlar altındaki bir park görevlisi olarak, [kendimin 
olan] bu düzenli platformu kendim için oluşturmak zorundaydım.” Si-
tesinin sunucuları Bluehost.com tarafından ufak bir ücretle sağlanıyor.

Etiyopya’daki siyasi ortam aşırı uçların hakimiyeti altında. “Mantı-
ğa dayalı orta bir yol mevcut değil.” diye ekledi Bojia. Onu Amerika’yla 
ilgili etkileyen ve Etiyopya’ya da getirmek istediği en önemli şeylerden 
biri, “insanların kendi hakları için direnebilmeleri ancak bunu yapar-
ken diğer kişinin bakış açısını da görebilmeleri.” (Bugünün Amerika’sı-
nı, tartışmaların insanları biraraya getirdiği bir ülke olarak görebilmek 
için bölünmüş bir ülkeden gelen ve yeraltında bir garajda çalışan bir 
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yabancı olmanız gerekiyor belki de. Ama yine de iyimserliğine bayıl-
dım!)

“Bir garajda biletlerle ilgilenip para üstü veren biri olabilirim, ama 
ben sürekli olarak insanların kendilerini nasıl ifade ettiklerini ve düşün-
celerini başkalarına nasıl aktardıklarını da gözlemlemeye çalışıyorum.” 
dedi. “Buraya gelmeden önce Meet the Press programının sunucusu 
Tim Russert’i hiç duymamıştım,” dedi bana. “Hiç tanımıyordum onu, 
ama [programını] takip etmeye başladıktan sonra benim için vazge-
çilmez hale geldi. İnsanlarla muhatap olduğunda aşırı uçlara itmiyor. 
Kendi doğrularını sunarken acımasız, ancak diğerlerinin hissettikleri-
ne karşı da son derece saygılı.” Sonuç olarak, “Tartışmayı her bitirdi-
ğinde size bazı bilgiler verdiğini hissediyorsunuz ve kişinin aklında bir 
şeyleri tetikliyor.” diye bitirdi. Tim bunu duysa çok memnun olurdu.

Ona, Blog’unu kaç kişinin okuduğunu biliyor musun? diye sordum.
“Aydan aya konuya bağlı olarak değişiyor, ama sabit bir okuyucu 

kitlem var.” diye bilgi verdi. Ayrıca üye olduğu Web metrikleri ona otuz 
civarında ülkeden okuyucusu olduğunu söylüyordu. Ancak şöyle ekle-
di: “Web sitemi yönetmemde bana yardımcı olabilirseniz, müthiş sevi-
nirim.” Son sekiz yıldır haftada otuz beş saatini garajda geçirmesinin 
tek sebebi geçinebilmek için para kazanmak, onu motive eden tek şey 
ise bu Web sitesiydi.”

Ona yardım etmek için elimden geleni yapacağıma söz verdim. 
Web metriklerini bilen bir park görevlisine kim dayanabilir ki! Ona; 
“gündüz park görevlisi olup akşam da İnternet’te bir aktivist olarak ken-
di global bloğuna sahip olmak ve Washington’da otururken, sayıları 
az da olsa, otuz ülkeden insana ulaşabiliyor olmak nasıl bir şey?” diye 
sordum.

Tereddütsüz “Kendimi biraz daha güçlenmiş hissediyorum.” diye 
cevap verdi. “Bugünlerde zamanımı boşa harcamış olduğumu düşü-
nerek biraz pişmanlık hissediyorum. Yazılarımı başka yerlere gönder-
mektense blog işine üç dört sene önce başlayabilirdim. Kendi bloğu-
mu geliştirmeye vakit harcasaydım şu an daha büyük bir kitleye hitap 
ediyor olabilirdim… Yaptığım işten büyük bir tatmin duyuyorum, zira 
ülkeme faydası olan bir şey yapıyorum.”

GECİKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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Isıtma ve Aydınlatma

Sonraki birkaç haftada Bojia’ya e-postayla, bir köşe oluşturmayı nasıl 
ele aldığıma dair iki not gönderdim. Sonra da gönderdiklerimi anladı-
ğından emin olmak için Peet’in yerinde bir kez daha buluştuk. Bunla-
rın ona ne kadar faydalı olduğunu söyleyemem, ancak şahsen ben bu 
görüşmelerden tahminlerimin çok ötesinde faydalandığımı söyleme-
liyim.

Öncelikle, Bojia’nın dünyasına adım atmak oldukça göz açıcı bir 
tecrübeydi. On yıl öncesinde ikimizin çok az ortak noktası olabilirken 
şu an bir çeşit iş arkadaşı gibiydik. Her ikimiz de daha geniş kitlelere 
kendi önceliklerimizi taşıyabileceğimiz, küresel tartışmalara katılabi-
leceğimiz ve dünyaya kendimize göre yön verebileceğimiz bir yolcu-
luktayız. İkimiz de daha büyük bir akımın parçalarıyız. Dow Seidman 
şöyle not düşüyor: “Daha çok insanın tarihe iz bırakabileceği, kaydede-
bileceği, bunu dünyaya ilan edebileceği, sesini duyarabileceği ve tüm 
bunları da aynı anda yapabileceği bir zaman daha önce hiç görmedik.” 
Önceki çağlarda, “tarihe geçebilmek için ordularınızın olması, bunu 
kaydedebilmek için film stüdyoları ve gazetelerin olması, bunu ilan 
edebilmek için de reklamcıların olması gerekirdi. Şimdi ise herkes yeni 
bir dalga başlatabilir. Artık herkes bir tuşa basarak tarih yaratabilir.”

Bojia tam da bunu yapıyordu. Sanatçıların ve yazarların çok eski 
zamanlardan beri ikinci bir işleri olurdu. Bugün yeni olan şey ise ne 
kadar çok kişinin ikinci bir iş yapabileceği, yazdıkları merak uyandı-
rıyorsa ne kadar ilgi çekebileceği, söyleyecek şeyleri olduğunu ispat-
layanların ne kadar hızlı küreselleşebildikleri ve bunun ne kadar az 
maliyetle yapılabildiğidir.

Bojia ile olan antlaşmamız çerçevesinde ben de yaptığım köşe yaz-
ma işini daha önce hiç yapmadığım kadar derinlemesine düşünmek 
zorunda kaldım. Tanıştığımızda, on yedi yıllık muhabirlik dönemin-
den sonra, yaklaşık yirmi yıldır köşe yazarıydım ve bu buluşma beni 
duraklamaya, köşe yazarlığı ile muhabirlik arasındaki farkı yazıya dök-
meye ve bir köşenin “tutup tutmayacağını” gerçekten neyin belirledi-
ğini düşünmeye zorladı.
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Bojia’ya gönderdiğim iki notta şunları açıklamaya çalıştım: Bir köşe 
yazmanın bir formülü yoktur, bunun için devam edilebilecek bir ders 
de yoktur ve herkes belli ölçüde bu işi farklı yapar. Ancak önerebilece-
ğim bazı genel prensipler vardı. Muhabir olduğunuzda, karmaşık olanı 
ve aslında görüneni açıklamak için gerçeklerin içine dalmaya, ulaşıla-
mayana ve bu sizi nereye götürürse götürsün gizlenmiş şeyleri açığa 
çıkarmaya odaklanırsınız. Kimseye yaranmadan veya kimseden kork-
madan bilgilendirmek için oradasınızdır. Dümdüz haberler inanılmaz 
etkiye sahiptir, ancak bu her zaman haberin ne kadar bilgilendirdiği, 
konuyu açıkladığı ve açığa çıkardığıyla doğru orantılıdır.

Köşe yazmak farklı bir şeydir. Köşe yazarı veya Bojia gibi blog yaza-
rı olduğunuzda amacınız sadece bilgilendirmekten öte bir reaksiyonu 
etkilemek veya tetiklemektir. Bir bakış açısını öyle ilgi uyandıran bir 
şekilde savunursunuz ki, okuyucularınızı bir konuyla ilgili daha farklı, 
daha güçlü veya sil baştan düşünmeye veya hissetmeye ikna edersiniz.

Bundan dolayı, bir köşe yazarı olarak, “ya ısıtma ya da aydınlatma 
işindeyim” diye açıkladım Bojia’ya. Her köşe yazısı ya da blog, ya oku-
yucularının kafasında bir ampul yakmalı veya okuyucuların kalbinde, 
bir konuyla ilgili onların daha farklı veya daha yoğun şekilde hissetme-
lerine veya harekete geçmelerine yol açacak bir duyguyu ateşlemelidir. 
İdeal bir köşe yazısı ikisini birlikte yapar.

Ama bu ısı veya ışık tetiklemesi nasıl yapılabilir? Bu fikirler nere-
den gelir? Eminim her köşe yazarının buna farklı bir cevabı vardır. Be-
nim kısa cevabım fikirlerin herhangi bir yerden yeşerebilecek olması: 
Size garip gelen bir gazete başlığı, bir yabancının basit bir mimiği, bir 
liderin sürükleyici konuşması, bir çocuğun safça sorduğu bir soru, oku-
la silahla saldıran birinin caniliği, bir göçmenin yürek burkan hikâyesi. 
Her şey bu ısı veya ışığı yaratmada hammadde olma potansiyeline sa-
hiptir. Bu tamamen kurduğunuz bağlantılara ve fikrinizi desteklemek 
için su yüzüne çıkarmaya çalıştığınız sezgilere bağlıdır.

Bojia’ya, daha genel manada köşe yazısı yazmanın bir frekans ve 
kimya tutturma işi olduğunu söyledim. Tam olarak da böyledir, zira 
bunu tamamen kendi hayalinizde canlandırmanız gerekir. Bir köşe ya-
zısı, bir son dakika haberi gibi kendi kendini yazmaz. Bir köşe yazısı 
yaratılmalıdır.

GECİKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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Bu iş çoğunlukla üç temel bileşenin karışımıdır: kendi değerleri-
niz, öncelikleriniz ve tutkularınız; dünyadaki olaylara yön veren büyük 
güçlerin ve büyük dişli çarkların ne olduğu ve onların olayları nasıl şe-
killendirdiği; bu güçler insanları ve kültürleri etkilediğinde insanların 
bunlara tepki verip vermedikleri veya nasıl tepki verdikleri ve bunlar-
dan öğrendikleriniz.

Kendi değerleriniz, öncelikleriniz ve tutkularınız derken, sizin en 
çok değer verdiğiniz ve en yoğun şekilde hayata geçmesini istediğiniz 
şeyleri kastediyorum. Bu değerler bütünü size ne söylemeniz gerek-
tiğini belirlemeye yardımcı olduğu kadar, neyin önemli ve hakkında 
yazmaya değer olduğunu belirlemenizde de yardımcı olacaktır. Bir 
köşe yazarı olarak fikrinizi değiştirmeniz normaldir; normal olmayan 
bir fikrinizin, bir duruşunuzun olmaması; yani, hiçbir şey için bir du-
ruş sergilememeniz veya her şey için veya sadece kolay ve garanti şey-
ler için bir duruş ortaya koymanızdır. Bir fikir işçisi neyi desteklemesi 
gerektiğini veya neye karşı durması gerektiği ile ilgili fikirlerine şekil 
veren bir değerler kümesinden yola çıkmalıdır. Yani sen bir Kapitalist, 
komünist, özgürlükçü, Keynesci, muhafazakar, liberal, yeni muhafaza-
kar veya marksist, hangisisin?

Dünyanın dişli çarkları derken, benim “makine” olarak adlandırdı-
ğım şeyden bahsediyorum. (Ekonomiyi bir “makine” olarak tarif eden 
ünlü hedge fon yöneticisi Ray Dalio’ya şapka çıkarıyorum.) Bir köşe ya-
zarı olmak için, sürekli bu makinenin nasıl çalıştığına dair işe yarayan 
bir hipoteze sahip olmanız gerekir, çünkü amacınız bu makineyi sahip 
olduğunuz değerlere doğru yönlendirmektir. Eğer makinenin nasıl ça-
lıştığına dair bir teoriniz yoksa, onu değerlerinize doğru yönlendire-
mezsiniz, yönlendirmek şöyle dursun hareket bile ettiremezsiniz.

İnsanlar ve kültür derken de kastettiğim şey şudur: İnsanlar ve 
kültürler bu makine hareket ettikçe bundan nasıl etkileniyorlar ve 
sonrasında tepki vererek makineyi nasıl etkiliyorlar. Günün sonunda, 
köşeler insanlar hakkındadır; onların nasıl çılgınca şeyler söyledikleri, 
yaptıkları, nefretleri ve umutları ile ilgilidir. Köşe yazılarını verilerle 
donatmayı severim, ancak unutmayın ki başka insanlarla konuşmak da 
veridir. En çok ilgi duyulan yazılar hemen her zaman insanlarla ilgili 
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olanlardır, rakamlarla ilgili olanlar değildir. Ayrıca, tüm zamanların en 
çok satan kitabının insanlarla ilgili bir hikâye derlemesi olduğunu da 
unutmayın. Adı da İncil’dir.

Bojia’ya en etkili köşe yazılarının bu üç bileşeni birbirine katarak 
ve birbiriyle etkileştirerek ortaya çıkabileceğini söyledim: Savundu-
ğun değerler hakkında açıklayıcı bilgi vermeden etkili bir köşe yazarı 
olman mümkün değildir. Dov Seidman bana Talmud’da yer alan bir 
sözü hatırlatır: “ Ancak kalpten gelen bir şey kalbe girer.” Kalbinden 
gelmeyen bir şey hiçbir zaman başka birinin kalbine girmez. Şefkat ve 
önemseme, şefkat ve önemsemeyi ateşler; empati empatiyi doğurur. 
Ayrıca, yaşadığımız dünyayı şekillendiren en büyük güçlere ve onları 
nasıl etkileyebileceğine dair bir “fikir” sahibi olmaksızın iyi bir köşe 
yazarı da olamazsınız. Makine’ye olan bakış açın hiçbir zaman mü-
kemmel veya sabit olamaz. Bu sürekli akan yeni bilgilere dayanarak ve 
değişen dünyaya göre tekrar tekrar inşa ettiğin, üzerinde sürekli çalış-
tığın bir süreç olmak zorundadır. Ancak insanlar için bütünün parça-
larını ikna edici şekilde birleştiremezsen, yani onlara bu davranışın bu 
sonucu doğurmasının nedeni makinenin dişli çarklarının şu şekilde ça-
lışmasıdır diyemezsen, onları bir şey yapmaya ikna etmek çok zordur. 
Ve son olarak Bojia’ya şunu söyledim: Kaynağını ve ilhamını gerçek in-
sanlardan almadıkça işe yarar bir köşeye sahip olamazsın. Sadece soyut 
prensiplerin savunuculuğu hiçbir işe yaramaz.

Makine’nin nasıl çalıştığına dair analizini ve bunun farklı bağlam-
larda insanları ve kültürleri nasıl etkilediğine dair anlayışını kendi de-
ğerler kümenle biraraya getirdiğin zaman, kendi düşüncelerini ürete-
bilmek için her türlü duruma uygulayabileceğin bir dünya görüşüne 
sahip olursun. Nasıl ki bir bilim adamının verileri analiz ederken tüm 
alakalı örüntüleri görebilmek için tüm gürültüyü ve dağınık veriyi bir 
algoritmayla düzenlemeye ihtiyacı varsa, bir köşe yazarı da ısı ve ışık 
yaratabilmek için bir dünya görüşüne ihtiyaç duyar. 

Ancak bu dünya görüşünü güncel ve geçerli tutabilmek için, ta-
rihte hiçbir zaman olmadığı kadar düzenli şekilde bilgileri işlemek ve 
öğrenmek gerektiğini söyledim Bojia’ya. Her kim bu kadar hızlı deği-
şen bir dünyada dogmatizmin veya dene-doğrula formülünün ağına 

GECİKTİĞİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
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düşerse, sorunla karşılaşmama ihtimali yoktur. İşin doğrusu, dünya her 
geçen gün karmaşıklaşıp birbirine daha bağımlı hale geldikçe, daha 
çok perspektifi sentezlemek ve objektifinizi genişletmek daha da hayati 
hale gelmektedir.

Bu konudaki görüşlerim Ulusal Güvenlik Üniversitesi’nde strateji 
konusunda ders veren Lin Wells’den derinden etkilenmiştir. Wells’e 
göre, tek bir açıklayıcı katı görüşe veya tek bir disiplinin sahip oldukla-
rına yapışarak dünyanın anlaşılacağını ya da üzerine fikir yürütülebi-
leceğini varsaymak gerçeklerle bağdaşmaz. Wells bir problemi düşün-
menin üç türlü yöntemi olduğundan bahseder: “çerçevenin içinde”, 
“çerçevenin dışında” ve “çerçevenin olmadığı durumda.” Wells, gü-
nümüzde problemler hakkında düşünmeyi sürdürülebilir kılacak tek 
yaklaşımın “çerçevenin olmadığı durum” olduğunu dile getirir.

Tabii ki bu hiçbir fikrinizin olmaması anlamına gelmez. Daha 
ziyade, merakınız üzerinde hiçbir sınırın olmaması veya makinenin 
nasıl çalıştığını kavrayabilmek için farklı disiplinlere başvurmanız 
gerekmesi anlamına gelir. Wells, benim de bu kitapta kullanacağım 
bu yaklaşımı “radikal şekilde kapsayıcı olma” şeklinde adlandırır. Bu 
yaklaşım, analizinize olabildiğince, çoğunlukla birbirinden ayrı tu-
tulan ya da tamamen dışlanan faktörleri, yani ilgili kişileri, süreçleri, 
disiplinleri, organizasyonları ve teknolojiyi dahil etmeyi içerir. Örne-
ğin, günümüzde değişen jeopolitik dinamikleri anlamanın tek yolu, 
programlama dünyasında, telekomünikasyon aleminde, çevre ile ilgili 
konularda, küreselleşme ve demografi alanlarında neler olup bittiğini 
anlayıp biraraya getirmektir. Günümüzde, tamamen kapsayıcı büyük 
bir resim oluşturmanın başka bir yolu mevcut değildir.

Bojia’ya gönderdiğim notlarda ve buluşmalarımızda paylaştığım 
temel dersler bunlardı. Ancak, burada Bojia ile de son toplantımızda 
mutlulukla paylaştığım ve bu kitabı bitirirken fark ettiğim bir şeyi itiraf 
etmeliyim: Kendi sahip olduğum beceriler ve hünerler ve bir köşeyi 
başarılı kılan şeyler üzerinde, onunla karşılaşmamızın bunu tetikleme-
sine kadar hiç bu kadar derinlemesine düşünmemiştim. Onunla bu 
etkileşime girmemiş olsaydım, bu başdöndürücü değişim döneminde 
dünyayı anlamlandırmamı sağlayan çerçeveyi hiçbir zaman parçaları-
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na ayıramayacak, analiz edemeyecek ve tekrar biraraya getirme şansına 
sahip olamayacaktım.

Bu tecrübenin zihnimi vızır vızır çalışan bir duruma sokması hiç 
şaşırtıcı olmadı. Ve yine, Bojia ile görüşmelerimin, onu keşfetmek için 
ona sorduğum soruları kendime sormaya başlamama neden olması da 
hiç şaşırtıcı olmadı: Kendime ait olan değerler bütünü nedir ve onlar 
nasıl oluştu? Makine’nin bugün nasıl çalıştığını düşünüyorum? Farklı 
insanların ve kültürlerin makineden nasıl etkilendiklerine ve ona nasıl 
karşılık verdiklerine dair neler biliyorum? 

Durakladığım zaman yapmaya başladığım şey bu oldu ve işte bu 
kitabın devamı da bunun cevabı üzerine.

İkinci kısım, makinenin şimdi nasıl çalıştığına dair görüşlerimle il-
gili; yani daha çok şeyi, daha çok yerde, çok farklı yollarla ve daha sık 
etkileyen büyük güçlerin ne olduğu üzerine. İpucu: Makine; teknoloji, 
küreselleşme ve iklim değişikliğindeki aynı anlı hızlanma ve bunların 
birbiriyle karşılıklı etkileşimi tarafından yönlendirilip hareket ettirili-
yor.

Üçüncü kısım ise hızlanan bu güçlerin, insanları ve kültürleri na-
sıl etkilediğinden bahsediyor. Yani bunların, çalışma ortamlarını, jeo-
politik dinamikleri, siyaseti, etik tercihleri ve toplumları; değerlerimin 
şekillendiği ve büyüdüğüm yer olan Minnesota’daki küçük kasabayı da 
içerecek şekilde nasıl tekrar şekillendirdiği konusunda.

Dördüncü kısım ise tüm bunlardan çıkardığım sonuçları ortaya 
koyuyor.

Kısacası, bu kitap bugünkü dünya ile ilgili dev bir köşe yazısı. Ki-
tap, dünyadaki değişimi sürükleyen ana unsurları tarif etmeyi ve bun-
ların farklı insan ve kültürleri nasıl etkilediğini açıklamayı hedefliyor. 
Bunun yanında, birçok yerde ve birçok insan için bu güçlerden olabil-
diğince faydalanmayı sağlayarak ve bu güçlerin en şiddetli etkilerini 
hafifleterek, bu güçlerle başa çıkmaya yarayacağına inandığım en uy-
gun cevap ve değerleri tarif etmeye çalışıyor.

Dolayısıyla, duraklayıp başka biriyle konuşmanın neler getirebile-
ceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Uzun lafın kısası, Bojia ile tanış-
mam; ona bloğu için, bana da bu kitap için bir çerçeve oluşturma ko-
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nusunda ortam sağladı. Kitabı, bir iyimserin gözünden tarihte önemli 
bir dönüm noktası olan bu hızlanma çağında dayanıklılık ve esneklik 
kazanma ve ayakta kalma konusunda bir rehber olarak düşünebilirsi-
niz. 

Bir muhabir olarak, önceden hazırladığınız bir hikâyeyi veya bir 
tarih aralığını yeni baştan yazmak için geriye döndüğünüzde, çoğu 
zaman ilk anda fark edemediğiniz şeyler olduğunu keşfedersiniz ve 
bu beni hep şaşırtmıştır. Bu kitabı yazmaya başladığımda, bugünkü 
makineyi yönlendiren teknolojik kırılma noktasının çok da olağandışı 
görünmeyen bir yılda, 2007 yılında gerçekleştiğini fark ettim.

2007’de ne oldu Allah aşkına?




