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BÖLÜM 1

Neredeyiz ?



2
004 Haziran ay›nda k›z›m Orly ile birlikte Londra’dayken bir akflam
Victoria ‹stasyonu yak›nlar›ndaki bir tiyatroya Billy Elliot adl› oyunu
izlemeye gittik. Antraktta aya¤a kalkm›fl, koltu¤umun yan›ndaki kori-

dorda bacaklar›m› açmaya çal›fl›rken bir yabanc› yaklafl›p, “Siz Thomas
Friedman m›s›n›z?” diye sordu. Bafl›mla onaylad›¤›mda da kendini tan›tt›:
“Ben Emad Tinawi. Booz Allen dan›flmanl›kta çal›flan Suriye as›ll› bir Ame-
rikal›y›m.” Baz› köfle yaz›lar›ma, özellikle Ortado¤u üzerine olanlar›na kat›l-
mad›¤›n› belirtmekle birlikte özellikle bir köfle yaz›m› çok sevdi¤ini ve hâlâ
saklad›¤›n› söyledi. 

Büyük bir merakla, “Hangisi?” diye sordum. 
“’Kufl Uçurtulmayan Bir Yer’ bafll›kl› olan›” diye cevaplad›. Bir an öyle-

ce kalakald›m. O bafll›¤› hat›rlam›fl, ama yaz›y› ve tarihini hat›rlayamam›fl-
t›m. Bunun üzerine bana hat›rlatt›: ‹stanbul’daki yeni (11 Eylül sonras›) ABD
konsolosluk binas› üzerine yazd›¤›m yaz›yd›. ‹stanbul’daki ABD konsoloslu-
¤u, y›llar boyunca flehrin hareketli ifl bölgesinin kalbinde, pazarlar, kubbeli
camiler ve Osmanl› mimarisiyle modern mimarinin düzensiz kar›fl›m› aras›n-
da yer alan, büyük ve kendisini farkettiren eski bir bina olan Palazzo Cor-
pi’ydi. 1882’de infla edilen, yirmi befl y›l sonra da ABD taraf›ndan sat›n al›-
nan Palazzo Corpi’nin üç taraf› dar sokaklarla çevriliydi ve ‹stanbul’un gün-
lük hayat›yla tamamen iç içe geçmiflti. Türklerin vize baflvurusunda bulun-

Almanlar›n mühendisli¤i, ‹sviçrelilerin inovasyonu, Amerikal›lar›n hiçbir fleyi.

- Güney Afrika’daki bir billboard’da Daimler’in dört kiflilik ak›ll› araçlar›n› tan›tmak için

kulland›¤› reklam slogan›
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mas›n›, kütüphaneden yararlanmas›n› veya Amerikal› diplomatlarla buluflma-
s›n› kolaylaflt›ran bir yerdi. 

Ancak 11 Eylül sonras› dünyadaki ABD elçilik ve konsolosluklar›n›n gü-
venlik seviyesinin yükseltilmesine dair genel uygulaman›n bir parças› olarak,
Palazzo Corpi’deki konsoloslu¤un kapat›lmas›na karar verildi. Yeni ABD
konsoloslu¤u, 2003 Haziran ay›nda, flehrin merkezinden 20 kilometre uzak-
taki bir semt olan ‹stinye’de aç›ld›: Federal Times’da yay›nlanan bir haberde
(25 Nisan 2005), “9 hektarl›k, yani eskisinden 15 kat büyük yeni tesisin, sa¤-
lam bir kaya temel üzerine infla edildi¤i” belirtiliyor ve, “art›k ABD, elçilik
ve konsolosluklar›nda, binalara en az otuz metre mesafede koruyucu duvar-
lar olmas›n› istiyor. Bu duvar ve bariyerlerin, hem t›rmanmas› zor, hem de
patlamalara ve tafl›tlar›n sald›r›lar›na karfl› koruyabilecek özellikte olmas› ge-
rekiyor. Tesisin çevresine koruma kulübeleri yerlefltiriliyor. Ayr›ca camlar ve
kap›lar da kurflun geçirmez ve zorlamayla girilemeyecek flekilde yap›l›yor.
Bu yeni binalar, ayn› zamanda depreme ve bombaya karfl› da dayan›kl› infla
ediliyor.” deniyordu.

Bu yeni binalar o kadar güçlü ki, ziyaretçileri, dostlar› ve müttefikleri bi-
le cayd›r›yor. Gerçekten de 2005 y›l›nda yeni konsoloslu¤u gördü¤ümde be-
ni en çok etkileyen fley, maksimum güvenlikli bir hapishaneye ne kadar çok
benzedi¤i oldu. En ufak bir çekicili¤i yoktu. Tek eksi¤i, içinde timsahlar yü-
zen bir hendekle kocaman k›rm›z› harflerle yaz›lm›fl flöyle bir tabelayd›:
“Dikkat! ‹stanbul ABD Konsoloslu¤u’na yaklaflmaktas›n›z. Herhangi bir ani
harekette, uyar›s›z vurulursunuz. TÜM Z‹YARETÇ‹LER, HOfiGELD‹N‹Z!”

Geceyar›s› Ekspresi filmi rahatl›kla burada çekilebilirdi.
Bir taraftan da zorlu bir gerçekle karfl› karfl›yay›z: O binadaki ABD’li dip-

lomatlar, büyük olas›l›kla bu kale sayesinde hayattalar. Baflkan George W.
Bush 20 Kas›m 2003’te zaman›n baflbakan› Tony Blair’le görüflmek üzere
Londra’dayken ve ‹stanbul’daki yeni ABD konsoloslu¤u aç›lal› alt› ay ol-
muflken, Müslüman Türk teröristler, kamyonetlerindeki bombalar› ‹stan-
bul’daki HSBC bankas›yla ‹ngiliz Baflkonsoloslu¤u’nda patlatarak ‹ngiliz
Baflkonsolosu dahil otuz kiflinin ölümüne ve en az dört yüz kiflinin de yara-
lanmas›na neden oldular. Bomban›n harap etti¤i ‹ngiliz konsoloslu¤u, Palaz-
zo Corpi’den sadece k›sa bir yürüyüfl mesafesindeydi.

Sald›r›dan sonra yakalanan teröristlerden birinin, Türk polisine, yeni ABD
konsoloslu¤unu havaya uçurmak istediklerini ama ‹stinye’deki binay› incele-
diklerinde bunu imkans›z bulduklar›n› söyledi¤i bildirildi. ‹stanbul’daki k›-
demli bir ABD diplomat›, bana biraz daha ayr›nt› verdi: Türk güvenlik yetki-
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lilerine göre terörist, ABD konsoloslu¤unun o kadar güvenli oldu¤unu söyle-
mifl ki, “orada kufl bile uçurtmuyorlar” demifl. Bu benzetmeyi hiç unutmad›m:
O kadar iyi korunuyor ki kufl bile uçurtmuyorlar...

(Bu yorum, 9 Temmuz 2008 günü konsoloslu¤un önündeki Türk polisi-
nin, konsolosluktan içeri girmeye çal›flan üç teröristi öldürmesiyle desteklen-
mifl oldu.)

Tinawi ve ben, bu  tür güvenlik k›s›tlamalar›n›n yabanc›lar›n Amerika ve
Amerika’n›n kendi hakk›ndaki alg›lar› üzerinde afl›nd›r›c› bir etki yapt›¤› ko-
nusundaki karfl›l›kl› izlenimlerimizi birbirimize anlatt›k. Arap as›ll› bir Ame-
rikal› olarak bundan aç›k biçimde rahats›zl›k duyuyordu ve o köfleyaz›mdan,
benim de duydu¤umu anl›yordu.

Çünkü kufl uçurtulmayan bir yer, ayn› zamanda fikirlerin atefllenmedi¤i,
arkadafll›klar›n pekiflmedi¤i, flablonlar›n k›r›lmad›¤›, iflbirli¤i yap›lmayan,
güven oluflturmayan ve özgürlü¤ün ç›nlamad›¤›  bir yerdir. Amerika’n›n böy-
le bir yer olmas›n› istemeyiz. Amerika’n›n böyle bir yer olmas›na katlanama-
y›z. Kendini savunmak için sinmifl bir Amerika, hâlâ ulusumuzun içinde ak-
maya devam eden engin idealizm, inovasyon*, gönüllülük ve insanseverlik
nehirleriyle tam bir iliflki kuramaz. Böyle bir Amerika, dünya için uzun za-
mand›r oynad›¤› herkesin umut ›fl›¤› olma rolünü oynayamaz ve zaman›n en
önemli tehdit ve f›rsat› neyse ona cevap vermek için dünyaya liderlik etme
konusunda her zaman ad› geçen ülke olamaz. Halbuki bugün, böylesi bir
Amerika’ya her zamankinden daha çok ihtiyac›m›z var. Ve ayn› flekilde, bi-
zim böyle bir Amerika olmam›za, her zamankinden çok ihtiyaç var.

Bu kitap nedenler üzerine bir kitapt›r.
Kitab›n temel sav› çok basit: Amerika’n›n ve dünyan›n bir sorunu var.

Amerika’n›n sorunu, son zamanlarda yolunu kaybetmesi. Bunun nedeni, k›s-
men 11 Eylül ise, k›smen de geçti¤imiz otuz y›l içinde geliflmesine izin ver-
di¤imiz ve toplumumuzun büyük tehditlerle boy ölçüflme heves ve yetene¤i-
ni körelten kötü huylard›r. 

Dünyan›n da sorunu büyük: Giderek s›cak, düz ve kalabal›k hale geliyor.
Yani küresel ›s›nma, bütün dünyada orta s›n›f›n flafl›rt›c› yükselifli ve h›zl› nü-
fus art›fl› gibi üç geliflme, gezegenimizi tehlikeli ölçüde istikrars›z bir yer ha-
line getirebilecek flekilde bir araya geliyor. Ayr›nt›land›r›rsak, s›cakl›¤›n,
düzlü¤ün ve kalabal›kl›¤›n bir araya gelip bir noktaya yönelmesi, enerji arz›-
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n› s›k›nt›ya sokuyor, hayvan ve bitki türlerinin yok olmas› sürecini yo¤unlafl-
t›r›yor, enerji yoksullu¤unu derinlefltiriyor, petrodiktatörlükleri güçlendiriyor
ve iklim de¤iflimini h›zland›r›yor. Birbiriyle iç içe geçmifl bu küresel e¤ilim-
ler konusunda yapacaklar›m›z, 21. yüzy›lda dünyadaki yaflam kalitesini bü-
yük oranda belirleyecektir. 

‹nan›yorum ki Amerika’n›n büyük sorununu çözmek, “yoluna” geri dön-
mek için yapmas› gereken en iyi fley, dünyan›n büyük sorununu çözme konu-
sunda liderli¤i ele almakt›r. Giderek s›cak, düz ve kalabal›k bir yer haline ge-
len dünyan›n, daha temiz, daha sürdürülebilir yöntemlerle büyümesine imkan
verecek araçlar›, enerji kaynaklar›n› ve etik anlay›fl› yaratma görevi, bizim
yaflam›m›z boyunca karfl›laflt›¤›m›z en çetin mücadele olacakt›r.

Ama bu mücadele ayn› zamanda, Amerika için bir f›rsatt›r. Bu görevi yük-
lenmemiz; Amerika’n›n yurtiçinde kendine güvenini tekrar kazanmas›n›,
yurtd›fl›yla ba¤lant›s›n› tekrar kurmas›n› ve yar›nlar için yeni donan›mlar ka-
zanmas›n› sa¤layacakt›r. Amerika, inovasyonla ilham›, refah üretmekle say-
g›nl›k üretmeyi ve büyük kârlar›n peflinde koflmakla büyük çözümlerin peflin-
de koflmay› bir araya getirebildi¤i zaman, gücünün ve etkinli¤inin zirvesinde
olmufltur. Bunlar›n sadece bir taraf›n› yapt›¤›m›zda, bileflenlerin toplam›ndan
daha küçük oluruz. ‹ki taraf›n› birden yapt›¤›m›zda ise,  bileflenlerin topla-
m›ndan daha, çok daha büyük oluruz.

Ayr›ca bu mücadele sadece bir f›rsat say›lmaz, ayn› zamanda bir s›navd›r:
Liderli¤i ele almaya gücümüzün ve iste¤imizin olup olmad›¤›n›n s›nav›.
Amerika’y› ister sevin, ister nefret edin; Amerika’n›n gücüne ister inan›n, is-
ter inanmay›n, s›cak, düz ve kalabal›¤›n bir araya gelmesi öyle korkutucu bir
tehdit yaratm›flt›r ki Amerika gerçekten bu ifle el atmadan anlaml› bir çözüm
bulmay› tahayyül etmek imkans›zd›r. EcoTech International’›n CEO’su ve
Amerika’daki en iyi çevreci beyinlerden biri olan Rob Watson, “Ya kaybe-
den zavall›lar olaca¤›z ya da kahraman. ‹kisinin aras› yok.” diyor.

Evet, ya liderlik, inovasyon ve iflbirli¤i düzeyini gerekti¤i ölçüde yüksel-
tece¤iz, ya da herkes kaybedecek. Çok kaybedecek. Öyle k›y›dan k›y›dan gi-
dip eskiden yapt›¤›m›z fleylerin ayn›s›n› yapmak, art›k seçenek olmaktan ç›k-
m›fl durumda. Yepyeni bir yaklafl›ma ihtiyac›m›z var. Teksas’ta dedikleri gi-
bi: “E¤er bütün yapt›¤›n, flimdiye kadar yapt›klar›ndan farkl› de¤ilse, sonuç-
ta elde etti¤in de flimdiye kadar elde ettiklerinden farkl› olmaz.”

Önerdi¤im yeni projenin basit bir ad› var: “Kod Yeflil”. 1950 ve 60’larda
“k›z›l”, Amerika’ya yönelik komünist tehdidi ifade ediyordu. Büyük komü-
nist tehdidin simgesiydi. Özgürlü¤ü savunmak için dünyan›n askeri gücünü,
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s›nai temelini, otoyollar›n›, demiryollar›n›, limanlar›n›, havaalanlar›n›, e¤itim
kurumlar›n› ve bilimsel kapasitesini gelifltirmesini sa¤lamak için ülkemizin
harekete geçmesinin ve herkese liderlik etmesinin simgeydi. Günümüzün
Amerikas› içinse “yeflil” olmam›z gerekiyor.

Ancak maalesef 11 Eylül’den sonra Baflkan Bush, k›z›l›n yerine yeflili
koymak yerine “K›rm›z›”y› koydu. Art›k, bunlar› çöpe at›p “Yeflile” geçme-
nin zaman›d›r.

Elbette antikomünist cad› av›na ve McCarthy’cili¤e dönelim demiyorum.
Sadece günümüzün en önde gelen tehdidiyle yüzyüze gelebilecek bir toplum
infla etme ciddiyeti ve kararl›l›¤› için ça¤r›da bulunuyorum. Bana göre Kod
Yeflil, temiz enerjiye ve enerji verimlili¤ine sahip sistemlere yönelik inovas-
yonlara ve giderek artan oranda tehlike alt›nda olan do¤al dünyan›n korunma-
s›na yönelik bir etik anlay›fla esin kayna¤› olma konusunda Amerika’y› önder
konuma getirmek demektir. Bu yeni ça¤da da ifllerin yolunda gitmesini isti-
yorsak hem dünyan›n ormanlar›na, denizlerine ve biyolojik çeflitlili¤e derin
sayg› besleme konusunda, hem de temiz enerjide büyük at›l›mlar yapmak du-
rumunday›z. 

Elinizdeki kitab›n ilk yar›s›, dünyan›n karfl› karfl›ya oldu¤u enerji, iklim ve
biyolojik çeflitlili¤e yönelik tehditlere teflhis koyma konusunu içeriyor. ‹kin-
ci yar›s› ise bu tehditlere nas›l karfl› koyabilece¤imize dair bir sav ortaya ko-
yuyor. Amerika’n›n bugünkü haliyle bu göreve haz›r oldu¤unu söylesem,
do¤ruyu söylemifl olmam. fiu an için, haz›r de¤iliz ve gerçekten önemli ve
faydas› ancak uzun vadede ortaya ç›kacak bir konuyu üstlenmek için gerekli
iradeye ve kararl›l›¤a sahip de¤iliz. Ve ben ancak yerel, eyalet ve federal dü-
zeydeki do¤ru liderler, flu anda harekete geçmekle neler kazanabilece¤imizi
ve harekete geçmezsek ne kadar çok fley kaybetmek zorunda kalaca¤›m›z›
do¤ru biçimde ifade ederlerse bunun de¤iflece¤ine inan›yorum.

Amerikal›lar, yanl›fl yolda oldu¤umuzu, yolumuzu düzeltmemiz gerekti-
¤ini ve üstelik bunun hemen yap›lmas› gerekti¤ini seziyorlar. Asl›nda halimi-
zi düflündü¤ümde akl›ma Guiseppe Tomasi di Lampedusa’n›n ayn› adl› ro-
man›ndan sinemaya çekilen The Leopard adl› film geliyor. Film, devasa sos-
yal, siyasi ve ekonomik çalkant› yaflayan 19.yüzy›l ‹talyas›nda geçiyor. Esas
karakter, Sicilyal› Salina Prensi Don Fabrizio (filmde bu rolü Burt Lancaster
canland›r›yor). Don Fabrizio, tabandan gelen toplumsal güçlerin geleneksel
iktidar elitini tehdit etti¤i yeni bir ça¤da liderli¤i elinde tutmak istiyorsa hem
ailesinin, hem de kendisinin flartlara uyum sa¤lamas› gerekti¤ini anlar. Ama
Prens, “Biz, aslan ve leopard›k. Bizim yerimizi alacak olanlarsa çakallar ve
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koyunlar.” diyen, kat› ve uzlaflmaz biridir. Prens, en ak›ll› tavsiyeyi, yeni zen-
gin olmufl bir esnaf›n k›z›yla evli olan ve sürekli kendisini uyaran ye¤eni
Tancredi’den (Alain Delon) al›r: “Her fleyin oldu¤u gibi kalmas›n› istiyorsak,
her fley de¤iflmeli.”

‹flte Amerika da aynen böyle. ‹çine girmekte oldu¤umuz ça¤, devasa
toplumsal, siyasi ve ekonomik de¤iflimlerin gerçekleflece¤i bir ça¤ ve bu de¤i-
flimleri zorlayan fley, büyük oranda yukar›s›; uzay, Do¤a Ana. E¤er her fleyin
old¤u gibi kalmas›n› istiyorsak; yani teknolojik, ekonomik ve moral üstünlü¤ü-
müzü sürdürmek; floras› ve faunas›yla zengin, aslan›yla, leopar›yla ve sürdürü-
lebilir bir flekilde büyüyen insan topluluklar›yla birlikte yaflanabilir bir gezegen-
de yaflamak istiyorsak; buralarda her fley de¤iflmeli. Hem de h›zla de¤iflmeli. 

Bugün ülkeme bakt›¤›mda üç büyük e¤ilim gözüme çarp›yor. Bunlardan
ikisi gerçekten rahats›z edici e¤ilimler. Öteki ise Amerikal›lar›n farkl› bir

liderlik etraf›nda ifle koyulup bu tehdit karfl›s›nda h›zla proje gelifltirebilece-
¤i  konusunda bana umut veriyor. 

Rahats›z edici bir e¤ilimden zaten bahsetmifltim: Ulus olarak etraf›m›za
her zamankinden yüksek duvarlar çekti¤imiz ve bu süreç içinde do¤al mütte-
fiklerimizin ço¤uyla ve dünyay› kucaklama içgüdümüzle ba¤›m›z›, fiziksel
olmasa da duygusal olarak kopartt›¤›m›z 11 Eylül sonras›. Bu dönemde
Amerika, her zaman umutlar›n› ihraç eden (ve karfl›l›¤›nda milyonlarca bafl-
ka insan›n umutlar›n› ithal eden) bir ülkeyken, korkular›n› ihraç eder görünen
bir ülke haline geldi. 

Rahats›z edici di¤er e¤ilim ise 1980’lerden beri yavafl yavafl oluflmakta.
Siyasi elitimizi etkisi alt›na alan bir tür, “ne kadar›n› istersek o kadar›n› du-
yar›z” atmosferi. Sa¤l›k sistemimizi ve harap olmufl altyap›m›z› destekleme-
yi; göç reformu konusuna e¤ilmeyi; sosyal güvenlik ve Medicare sa¤l›k sis-
temi konusunda karar almay›; enerji aç›klar›m›z ile olmayan enerji güvenli-
¤imiz konusuna kapsaml› biçimde e¤ilmeyi belirsiz bir tarihe ertelemeyi is-
tedi¤imiz ve erteleyebildi¤imiz sürece, kendi küçük kay›kç› kavgalar›yla u¤-
raflmay› kendine hak gören bir atmosfer. Washington’da birçok kilit konuda
geçerli yaklafl›m tarz› flöyledir: “Can›m›z ne zaman isterse, o ifle o zaman el
atar›z. Ve el att›¤›m›z iflte kimse bizi yakalayamaz, çünkü biz Amerikay›z.” 

Son mortgage kredisi ve konut krizi, Amerika’n›n bafl›na son zamanlarda
gelen fleylerin mecazi bir anlat›m› gibi sanki: S›k› çal›flma, baflar› ve hesap
verirlik aras›ndaki ba¤lant› kopmufl durumda. Hiçbir fley koymadan, iki y›l
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boyunca hiç ödeme yapmadan refah› borç alabilece¤ini sanan bir subprime*

ülkesi haline geldik. Subprime kredisi verenler, ev sahibi olman›n gerektirdi-
¤i disiplin veya fedakarl›k olmaks›z›n da Amerikan rüyas›na, kendimize ait
bir eve sahip olabilece¤imizi söylediler bize. Çok çal›flmak ve sa¤lam bir e¤i-
tim temeli kurmak zorunda de¤ildik. Tasarruf yapmak ve sa¤lam bir kredi si-
cili oluflturmak zorunda da de¤ildik. Köfledeki veya internetteki banka para-
y› Çin’den al›yor ve uçak biletimizdeki isimle ehliyetimizdeki isim çak›fl›rsa,
daha fazla sorup soruflturmadan, kredi baflvurumuzun yan›na bir t›k at›p bize
borç veriyordu. En iyi mali kurulufllar›m›zdan baz›lar› taraf›ndan iflletilen bu
piramit çöktü¤ündeyse, sade vatandafl ev sahiplerinden ilkesizce kredi veren-
lere kadar herkes kurtarma operasyonu için gözlerini hükümete dikti. Kredi-
leri verenler, müflterileri s›k› çal›flarak, tasarrufta bulunarak veya inovasyon
yaparak zaman›nda geri öderler diye vermemiflti ki bu paralar›. Bunu herkes
biliyordu. Buna ra¤men siyasiler de kurtarma talebine sahip ç›kt›. Kredi ve-
renler, konut balonunun fiyatlar› sürekli yukar› çekece¤ine ve mortgage kre-
disi faizlerinin sürekli düflece¤ine, böylece de piyasan›n sonsuza kadar herke-
si kurtaraca¤› varsay›m›na para yat›rd›lar. Nitekim öyle de oldu, ifller ters dö-
nene kadar. ‹flte konut konusunda nas›lsak, di¤er konularda da öyleyiz: Gele-
ce¤imize yat›r›m yapmaktan ziyade, gelece¤imize ipotek koyuyoruz.

2008 baflkanl›k kampanyas› s›ras›nda John McCain ile Hillary Clinton,
yaz›n seyahat sezonunda talebi daha da art›raca¤› ve böylece hem fiyatlar›n
yükselmesine, hem de azaltmak için planlar› oldu¤unu iddia ettikleri küresel
›s›nmaya katk›da bulunaca¤›n› bilmelerine (çünkü ülkedeki tüm uzmanlar
bunu söylüyordu) ra¤men, Amerikal› otomobil sürücülerine bir “teneffüs”
vermek için, yaz aylar›nda galon (3.78 litre-ç.) bafl›na 18.4 sentlik federal tü-
ketim vergisinin yürürlü¤e girmesini geçici olarak durdurmay› vaad ettiler.
Bu vaat, “ne kadar›n› istersek o kadar›n› duyar›z” politikas›n›n ta kendisiydi.

Üçüncü bir e¤ilim daha var ve bana umut veren de bu e¤ilim. Bu, benim,
“ülkeyi yeniden infla etmek” diye adland›rd›¤›m bir e¤ilim. Washington, bel-
ki t›kanm›fl ve yan yollarda sürükleniyor, ekonomi yönetimimiz de sorumlu
olmak d›fl›nda her flekilde davran›yor olabilir, ama ülkemiz hâlâ yenilikçiler-
le ve idealistlerle dolup tafl›yor. Her hafta temiz enerji elde etme konusunda
yeni fikirlerle, e¤itimde yeni yaklafl›mlarla veya ülkemizde fliddetle ›slah
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* Kredi sicili iyi olmayan kiflilerin birincil kaynaklar yerine riski daha yüksek oldu¤u için faizi de
daha yüksek imkanlardan ipotekli konut kredisi (mortgage) almas›yla ortaya ç›kan kredi türü. 2008
y›l›nda ABD’de ortaya ç›kan ve baflta Avrupa bütün dünyaya yay›lan kriz, bu kredilerde patlak
verdi-ç.



edilme gere¤i duyulan bir konunun çözümlenmesi konusunda yeni düflünce-
lerle ortaya ç›kan insanlara iliflkin haberler duyuyorum. Bir k›sm› ç›lg›nca ol-
mas›na karfl›n kendi garajlar›nda ve lokal topluluklarda bu fikirlerin deneme-
lerini yapan bir sürü insan›n varl›¤›, bana bu ülkenin diplerinden hâlâ hayat
f›flk›rd›¤›n› söylüyor. Gençlerimiz bizim hak etti¤imizden çok daha fazla
idealist ve kamuoyumuz, kimi zaman yerin dibine sokulsa da hâlâ, “ben de
var›m” diyor. E¤itim için bir fleyler yapmaya, yenilenebilir enerji araflt›rma-
lar›na kat›lmaya, altyap›m›z› tamir etmeye, baflkalar›na yard›m etmeye “ben
de var›m”. 

“E¤itime Sen de Kat›l” kampanyas›na destek vermek için s›raya giren üni-
versite mezunlar›n›n say›s›ndan bunu anlayabilirsiniz. Bu insanlar önceli¤in
tekrar ülkelerinin olmas›n› istiyorlar. Sadece Irak veya Afganistan’› de¤il,
üzerine titredikleri, ama giderek afl›nd›¤›n› hissettikleri baz› fleyleri eski hali-
ne getirmek ve tekrardan canland›rmak, yani Amerika’n›n yeniden inflas› için
göreve ça¤r›lmak istiyorlar.

Bu e¤ilimlerden her birine daha yak›ndan bakal›m. Küçük k›z›m Natalie,
sekizinci s›n›ftayken Ulusal Tarih Günü (National History Day) progra-

m›na kat›lm›flt›. O y›l müfredatta, tarihteki “dönüm noktalar›” konusunu öne
ç›karm›fllar ve ülke çap›nda tüm ö¤rencilere bu tür bir dönüm noktas›n› arafl-
t›racaklar› projeler haz›rlamalar› için ça¤r›da bulunmufllard›. Maryland eya-
letinde iki birinciden biri seçilen Natalie’nin projesi, “Sputnik, Nas›l ‹nter-
net’e Yol Açt›” idi. Proje, Sovyetler’in Sputnik’i f›rlatmas›na karfl› ABD’nin
buna bilimsel araflt›rma merkezleri aras›nda daha iyi bir a¤ (network) kurarak
nas›l cevap verdi¤ini araflt›r›yor ve o basit a¤›n zamanla gelifltirilerek nas›l in-
ternet haline geldi¤ini anlat›yordu. Bunun imâ etti¤i fley ise tarihteki bir dö-
nüm noktas›na gösterdi¤imiz tepkinin, öyle bir niyetle bafllamasa bile, ony›l-
lar sonra ve kimsenin öngöremeyece¤i bir flekilde nas›l baflka bir dönüm nok-
tas›n› tetikleyebilece¤iydi.

Ben bundan elli y›l sonra bir sekizinci s›n›f ö¤rencisinin Ulusal Tarih Gü-
nü projesinde iflleyece¤i konunun, Amerika’n›n 11 Eylül’e tepkisinin, öyle
bir niyet olmasa da, bizi dünyan›n baz› k›s›mlar›ndan, en iyi dostlar›m›zdan
ve kendi kimli¤imizin baz› unsurlar›ndan nas›l kopartt›¤› olmas›ndan endifle
duyuyorum. 

Tan›nm›fl Hintli yazar Gurcharan Das, 2005 y›l›nda Delhi’ye yapt›¤›m bir
gezi s›ras›nda, 11 Eylül sonras› Amerika seyahatlerinde pasaport kontrol gö-
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