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Kaynakçayla İlgili 
Yazarın Notu

Akıntıya Karşı kitabı için üç yüzün üzerinde röportaj ya-
pıldı. Eğer kaynağı belirtilmemiş bir alıntı varsa bu alıntı, o 
röportajlardan birinden geliyor demektir. Alıntı başka bir kay-
naktan geliyorsa bu durumda o kaynak açık bir şekilde belirti-
lir (Smith’in The New York Times’a söylediği gibi vb.). 

Başka kaynaklardan gelen bilgi ya da detaylar ise kitabın 
sonundaki notlar bölümünde belirtilir. Eğer bir hikâye bağım-
sız bir şekilde başka birinin raporlamasına dayanıyorsa bu du-
rumda o kaynak metnin içinde belirtilir.
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1. BÖLÜM

Akıntıya Karşı İlerlemek

Arkadaşınızla beraber nehir kenarında piknik yapıyorsunuz. 
Suyun olduğu taraftan birden bir çığlık geliyor. Çocuğun biri 
boğuluyor. Düşünmeden hemen ikiniz de suya atlıyorsunuz, 
çocuğu yakalıyor ve kıyıya yüzüyorsunuz. Daha kendinize ge-
lemeden başka bir çocuğun yardım çığlığı duyuluyor. Onu da 
kurtarmak için arkadaşınızla beraber yeniden nehre atlıyorsu-
nuz. Sonra boğulmak üzere başka bir çocuk daha görüyorsu-
nuz. Bir tane daha... Bir tane daha... Her birine ikiniz zar zor 
yetişiyorsunuz. Tüm bunların ortasında arkadaşınızın sudan 
çıktığını görüyorsunuz, sizi tek başınıza bırakıyor gibi bir hâli 
var. “Nereye gidiyorsun?” diye soruyorsunuz. Arkadaşınız 
şöyle yanıtlıyor: “Bu çocukları suya atan kişiyi yakalamak için 
nehrin kaynağına, akıntıya karşı gidiyorum.” 

-Bir kamu sağlığı alegorisi (Genellikle 
Irving Zola’ya atfedilen orijinalinden 
uyarlanmıştır.)

Seyahat sitesi Expedia’nın Müşteri Deneyimi Grup Müdü-
rü Ryan O’Neill, 2012 yılında şirketin çağrı merkezinden ge-
len bazı verileri inceledi. Rapordaki rakamlardan biri o kadar 
olağandışıydı ki inanması neredeyse güçtü. Expedia’da bir se-
yahat rezervasyonu yapan -uçak bileti, otel odası ya da kiralık 
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araba ayırtan- her 100 müşteriden 58’i işlem sonrasında yar-
dım almak için çağrı merkezini arıyordu.

İnternetteki bir seyahat sitesini cazip kılan birincil özellik, 
elbette kullanıcının herhangi bir telefon görüşmesi gerekme-
den işlemleri kendi kendine yapabilmesidir. Bir benzin istas-
yonu hayal edin. Pompanın yanında kredi kartınızı okuta-
bileceğiniz bir yer olsun. Ödemeyi yaptığınızda bir şeylerin 
yolunda gitmeme ihtimalinin %60 olduğunu ve dükkâna gi-
rip yardım talep etmek zorunda kaldığınızı düşünün. Expedia 
da işte böyleydi.

Çağrı merkezinin varoluş amacı normalde verimliliği 
sürdürmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Temsilciler, 
olabildiğince kısa sürede müşteriyi mutlu etmek için eğitim 
alır. Kısa görüşmeler masrafları azaltır. “Bizim kullandığımız 
yöntem maliyetliydi,” diyor O’Neill. “Bu maliyeti azaltmaya 
çalışıyorduk. On dakikalık bir görüşme yerine iki dakikalık bir 
görüşme yapılabilir miydi? Ama aslında esas sormamız gere-
ken soru şuydu: Neden iki dakika? Konuşma yapmamız gerek-
mese daha iyi değil mi?”

Yıllarınızı sorun çözmekle geçirdiğinizde bazen sorunları 
daha onlarla karşılaşmadan önleyebileceğiniz gerçeğini gözden 
kaçırabiliyorsunuz. O’Neill, bulduklarını uluslararası müşteri 
işlemleri müdür yardımcısı pozisyonundaki patronu Tucker 
Moodey’le paylaştı. Çok temel olsa da o zamana dek ihmal 
edilmiş bir soruyu dile getirdiler: Nasıl oluyor da bizi bu kadar 
çok müşteri arıyor? Ardından müşterilerin en çok destek talep 
ettiği sebepleri listelediler. 

Birinci arama nedeni ne miydi? Seyahat programlarının bir 
kopyasını almaktı. 2012 yılında aşağı yukarı yirmi milyon ara-
ma bu amaçla yapılmıştı. Yirmi milyon arama! Bu, Florida’da 
yaşayan herkesin bir yıl içinde Expedia’yı araması gibi bir şeydi.

Arama başına verilen desteğin maliyeti 5 dolardan düşünü-
lürse seyahat programının kopyasını vermek 100 milyon do-
larlık bir problemdi. Müşteriler seyahat programlarını neden 
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otomatikman almıyorlardı ki? Cevap oldukça basitti: Müşteri, 
ya e-posta adresini yanlış yazıyor ya seyahat programı e-posta-
sının spam kutusuna düşüyor ya da gelen e-postayı bir talep 
sanıp yanlışlıkla siliyordu. Aramaların sebebiyse internet site-
sinde müşterilerin seyahat programlarını yeniden görüntüleye-
bileceği bir yöntemin olmamasıydı.

O’Neill ve Moodey çıkardıkları verileri, o zamanlar Expe-
dia’nın CEO’su Dara Khosrowshahi’ye götürdüler. O’Neill, 
“Bu konuyla ilgili bir şey yapmamız lazım,” dediğini hatırlıyor. 
Khosrowshahi gelen aramaların hacmini düşürme fikrine katıl-
makla kalmayıp bunu müşteri deneyimi ekibinin bir numaralı 
önceliği hâline de getirdi. Her gün farklı operasyon grupların-
dan insanların toplandığı bir ‘komuta merkezi’ kuruldu. Gruba 
verilen direktif ise şuydu: Müşterileri, bizi aramak zorunda kal-
maktan kurtarın. 

Komuta merkezi, müşterilerin en çok aramasına sebep olan 
faktörlerin her birine sırayla çözüm üretiyordu. Bir numara-
lı soruna -seyahat programı talebi- çözüm de hızlı bir şekilde 
geldi. Şirketin otomatik sesli yanıt sistemine bir seçenek ekle-
necek (seyahat programınızın size yeniden gönderilmesini isti-
yorsanız ikiye basın), istenmeyen e-posta filtrelerinden geçmek 
için e-posta gönderme yöntemi değiştirilecek ve müşterilerin 
bu işi kendilerinin yapabilmesi için internet sitesine bir araç 
eklenecekti.

Bugün itibarıyla seyahat programı almak için yapılan ara-
maların neredeyse tümü bertaraf edildi. Yirmi milyon çağrı 
merkezi araması âdeta ortadan kayboldu. Diğer ‘ilk on’daki 
sorunlara da benzer bir süreç uygulandı. Yardım almak için 
çağrı merkezini arayan Expedia müşteri yüzdesi 2012 yılında 
%58’ken şu anda yaklaşık %15’e düştü.

Expedia’daki arama hacmini düşürme çabası başarılı bir akın-
tıya karşı müdahale biçimiydi. Akıntı yönünde aksiyonlar bir 
problemle ancak ortaya çıktığında ilgilenmektir. Akıntıya karşı 
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çabalar ise bu problemleri daha gerçekleşmeden önce önlemeyi 
amaçlar. Bir müşterinin aramasını yanıtlayabilir ve kayıp seyahat 
programı şikâyetini çözebilirsiniz (akıntı yönünde) ya da seyahat 
programını önceden alabileceğini garantileyerek bu aramayı ge-
reksiz hâle getirebilirsiniz (akıntıya karşı). Elbette hepimiz prob-
lemlerin çözülmek yerine önlendiği akıntıya karşı bir dünyada 
yaşamayı tercih ederdik. Peki nedir bize engel olan? Expedia’nın 
başarısına dönüp bakacak olursak anlaması bilhassa zor olan şey, 
aksiyon almalarının neden bu kadar uzun sürdüğüdür. Bu şirket 
nasıl oldu da seyahat programını almak için yirmi milyon kişi-
nin onları aradığı bir noktaya geldi? Tehlike çanlarının, aşağı yu-
karı yedi milyonuncu arama kaydedildiğinde çalması gerekmez 
miydi?

Expedia’nın yöneticileri ihmalkâr değildi. Yüksek arama 
hacminin farkındaydılar. Yalnızca şirket içi yapılanmaları, bu 
farkındalıklarını ihmal etmek üzerine kuruluydu. Birçok şirket 
gibi Expedia da iş gücünü gruplara bölmüştü. Hepsinin ken-
dilerine ait bir odak noktası vardı. Pazarlama ekibi, müşterileri 
internet sitesine çekiyordu. Ürün ekibi, müşterileri bir rezer-
vasyonu tamamlamaları için dürtüyordu. Teknik ekip, internet 
sitesinin tıkır tıkır işlemesini sağlıyordu. Destek ekibiyse müş-
terilerin problemlerini hızlı ve tatmin edici bir şekilde yanıtlı-
yordu. 

Neyin eksik olduğunu fark ettiniz mi? Müşterinin araması-
na gerek kalmamasını sağlamak hiçbir ekibin işi değildi. Hiçbi-
ri bunun üzerine düşünmüyordu.

Bununla beraber bazı açılardan ekiplerin hedefleri, aslında 
daha fazla aramayı da teşvik ediyordu. Rezervasyonları artır-
mayı hedefleyen ürün grubunun atabileceği en iyi adım, bir 
müşterinin e-posta adresini yalnızca bir kez sormaktı çünkü 
iki kez yazmasını istemek ekstra yüke sebep oluyordu. Her yüz 
kişiden biri rahatsız olup işlemi yapmayabilir ve o müşteriyi 
kaybedebilirlerdi. 
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Müşteriden yalnızca bir kez e-posta alma kararının yan 
etkisi de bazı müşterilerin e-postalarını yanlış yazması ve so-
nuç olarak da seyahat programını istemek için araması oldu. 
Bu bir sistem hatasıydı. O müşterinin arama yapmasına gerek 
yoktu aslında ama buna rağmen iki ekip de hedeflerine ulaş-
mış ve kahramanlığını ilan etmişti. Ürün ekibi işlemi yapmış, 
destek ekibi de bunun sonucu gelen aramayı hızlı bir şekilde 
halletmişti.

Expedia’nın 2012 yılında mali işler müdürü, 2017 yılında 
ise yönetim kurulu başkanı pozisyonunda görev alan Mark 
Okerstrom şöyle demişti: “Bir organizasyon oluşturmamızın 
nedeni insanlara bir odak noktası vermektir. Bizim yaptığımız 
şey ise onların uzağı görmesini engelliyor. Onlara sizin prob-
leminiz şu, misyonunuzu belirleyerek stratejinizi yapıp kay-
naklarınızı buna göre ayarlayın ve bu problemi çözün diyoruz.  
Böyle olunca da bununla uyumlu olmayan diğer her şeyi gör-
mezden gelme hakkına sahip oluyorlar.”

Okerstrom’un parmak bastığı nokta, bir kurumun hem 
güçlü hem de zayıf yanlarına odaklanılması gerektiğidir. Ku-
rumların bunda uzmanlaşması büyük verimlilik sağlasa da di-
ğer yandan da yeni ve avantajlı yöntemlerin entegre edilmesini 
de engelliyor. Akıntıya karşı yöntemlerden bahsediyorum. 

Üstelik bu, toplumun birçok bölümünde de böyle. Gün-
lük hayatta sıklıkla bir yanıt döngüsünün içinde sıkışıp kalırız. 
Yangınları söndürürüz. Acil durumlarla başa çıkarız. Bir prob-
lemin ardından ötekini çözeriz ama hiçbir zaman vakit ayırıp 
problemlere neden olan sistemi düzeltmeyiz. 

Terapistler uyuşturucu bağımlısı insanları rehabilite eder, 
insan kaynakları çalışanları şirketten ayrılan yetenekli yönetici-
lerin yerini doldurur, çocuk doktorları solunum problemi ya-
şayan çocuklara astım spreyi reçete eder. Bunlar gibi sorunlara 
çözüm bulan uzmanlar olması harikadır. Öte yandan bağımlı-
ların uyuşturucuyu hiçbir zaman denememeleri, yöneticilerin 
işlerine mutlulukla devam etmeleri ve çocukların hiçbir zaman 
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astım olmamaları çok daha iyi değil midir? Peki neden sorun-
ları önlemek yerine meydana gelen sorunlara tepki gösterme 
yönünde çabalıyoruz?

2009 yılında Kanada’daki bir şehrin başkomiser yardımcı-
sıyla konuşmuştum. Akıntıya karşı düşünce biçimine ilgimi 
ateşleyen konuşmalardan biriydi. Polis kuvvetlerinin suçla-
rı önlemek yerine onlara tepki göstermeye gereğinden fazla 
odaklanıldığına inanıyordu. “Teşkilattaki birçok insan hırsız 
polisçilik oynamak istiyor,” demişti. “‘Bir süredir bu asi çocuk-
la konuşuyorum,’ demek yerine, ‘Bu adamı tutukladım,’ de-
mek çok daha kolay.”

Bana iki polis memuru örneği verdi. İlk polis, vardiyasının 
yarısını birçok kazanın olduğu bir caddenin köşesinde geçiri-
yor. Sürücülerin onu görmesi daha dikkatli olmalarını sağlı-
yor ve çarpışmaları önleyebiliyor. İkinci polis ise o caddenin 
köşesine saklanıyor ve yasak dönüş yapan araçları enseliyor. 
İlk polis, kamu güvenliğinin sağlanmasına daha çok yardım 
eden polis olmasına rağmen ödüllendirilen ikinci polis oluyor 
çünkü çabalarını gösteren bir dolu ceza bileti biriktiriyor.

Tepki göstermeyi tercih etmemizin sebeplerinden biri de 
bunun daha somut olmasıdır. Akıntı yönünde çalışmayı gör-
mek de ölçmek de daha kolaydır. Akıntıya karşı çabalarınsa in-
sanı delirten bir belirsizliği var. Bir gün bir polis memurunun 
varlığı, onları giderek daha dikkatli yaptığı için araba kazası 
yapmamış bir aile olacak. O ailenin neyin gerçekleşmediğin-
den haberinin olmadığı gibi polis memurunun da haberi ol-
mayacak. Gerçekleşmemiş bir şeyi nasıl kanıtlarsınız? Bir polis 
olarak tek umudunuz kaza sayıları düşmeye başladığında bu 
rakamların kaydını tutmaktır ama çabalarınızın bir şeylere 
yaradığından emin olsanız bile hiçbir zaman kime yardım et-
tiğinizi bilemeyeceksiniz. Yalnızca bir sayfada azalan rakamla-
rı göreceksiniz. Zaferleriniz veriler hâlinde yazılmış hikâyeler 
olacak. Başrolünde görünmez kurbanları kurtaran görünmez 
bir kahramanın olduğu hikâyelerden oluşacak. 
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Bu kitapta, problemleri gerçekleşmeden önce önlemeyi ya 
da buna alternatif olarak bu problemler nedeniyle meydana 
gelen zararı sistematik olarak azaltmayı amaçlayan akıntıya 
karşı çalışmalardan bahsedeceğim. Boğulmayı önlemek için 
çocuklara yüzmeyi öğretmek mükemmel bir akıntıya karşı 
yöntemdir. Tabii bazen deneyimli yüzücüler dahi boğulma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle can yeleği de 
bana göre akıntıya karşı yönünde bir yöntemdir. İlk bakışta 
can yelekleri tepki aracı gibi görünebilir. Sonuçta can yeleği-
ne ihtiyaç duyan biri zaten bir problem yaşıyor demektir ama 
çözmek istediğimiz ‘problem’ boğularak ölen insanlar ise bu 
durumda can yeleği bunu önleyemez.

Akıntıya karşı çalışmanın göstergelerinden biri de sistemin 
bir düşünce ürünü olmasıdır. Yetkili kişiler boğulma riskinin 
farkında oldukları için can yelekleri satın alınmış ve bir acil 
durum olursa orada hazır bulunsun diye gerekli yerlere dağı-
tılmıştır. Buna karşın su parkında bir babanın, oğluna yardım 
etmek için telaş içinde havuza dalması tamamen bir tepkidir. 
(Akıntıya karşı ve akıntı yönünde arasında çoğu zaman karşılıklı 
bir etkileşim vardır: Baba, oğlunu kurtardıktan sonra su parkı 
muhtemelen durumu gözden geçirecek ve benzer bir olayın 
tekrarlanmaması için sistematik değişiklikler yapacaktır. Akıntı 
yönünde yardım akıntıya karşı iyileşmeye götürür.)

Ben önleyici ya da proaktif yerine akıntıya karşı ifadesini ter-
cih ediyorum çünkü akıntı metaforunun bizi çözüm hakkında 
daha geniş kapsamlı düşünmeye teşvik etme şekli hoşuma gi-
diyor. Bu bölüm, akıntı yönünde ve akıntıya karşı ifadelerinin 
karşılaştırıldığı boğulan çocuk alegorisiyle başlasa da gerçekte 
neredeyse birçok noktada araya girerek müdahale edebiliriz. 
Başka bir deyişle akıntıya karşı sizin varış noktanız değil, yö-
nünüzdür. Yüzme dersleri, can yeleklerine kıyasla daha akıntı-
ya karşı bir çözümdür. Akıntıya karşı ilerlemenin daha iyi bir 
yolu -bazen daha karmaşık olsa bile- her zaman vardır.
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Akıntıya karşı hareket etmenin çeşitliliğini değerlendirmek 
adına spesifik bir problemi ele alalım: 2013 yılında Teksas’ta-
ki College Station şehrinde yaşayan annemle babamın evine 
hırsız girdi. Annemler mahallede gezinmeye çıkmıştı ve onlar 
yokken hırsızlar arka kapıyı tekmeyle açarak bir cüzdan, iki 
iPhone ve birkaç mücevher çalmışlardı. Annemle babam polis-
le beraber bir rapor doldurmuşsa da ne yazık ki hırsızlar hiçbir 
zaman yakalanamadı. Akıntı yönünde verilen tepki başarısız 
olmuştu. 

Peki soygunu öncesinde tamamen ne önleyebilirdi? Saniye-
ler öncesinde çalan sağır edercesine bir alarm. Dakikalar önce-
sinde bir alarm sistemi olduğuna dair gözle görülür bir kanıt. 
Örneğin insanların bahçesinde gördüğünüz güvenlik firmala-
rına ait o amblemlerden biri. (Tabii bu yalnızca dikkatlerini 
başka bir komşunun evine de yönlendirebilirdi.) Saatler önce-
sinde polisin daha belirgin varlığı.

Hırsızlar daha önce tutuklanmışlarsa suç işleme eğilimi 
döngüsünü kırabilecek belli türde davranışsal terapi gruplarına 
haftalar öncesinden dahil edilebilirlerdi. Hiçbir çocuğun evle-
re girip hırsızlık yapmaya özenerek büyümediğini unutmaya-
lım yani hırsızlığa karşı en ileri akıntıya karşı çözüm şu olur-
du: Hâlihazırda fazlasıyla çalışma fırsatı olduğu için hırsızlığın 
anlamsız olduğu bir toplum yaratmak. (Bu çözüm Polyannacı 
görünüyorsa beşinci bölümü görene kadar bekleyin: Benzer 
bir fırsat felsefesini benimseyerek genç yaşta uyuşturucu ve al-
kol kullanımını neredeyse ortadan kaldırmış bir ülke var.)

Peki hırsızlığı on yıllar öncesinde daha hiç gerçekleşmeden 
önlemeyi hayal edebilir miyiz? Evet. Akıntıya karşı olanaklar 
hiçbir zaman tükenmez. Psikolog ve Çocuk Gelişimi Uzmanı 
Richard Tremblay agresif davranışları engellemek için en doğ-
ru zamanın suçlunun hâlâ ana karnında olduğu zaman oldu-
ğunu ileri sürer. Tremblay, bir çocukta kronik olarak agresif 
davranışı öngörebilecek, annenin de içinde bulunduğu bir dizi 
risk faktörüne değinir. Hamilelik döneminde yoksulluk, sigara 
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içmek, kötü beslenme, öfke ve depresyonun yanı sıra karı koca 
ilişkisinin zayıf olması, düşük eğitim seviyesi ve genç yaşta be-
bek sahibi olmak bebeğin karakterini etkileyebilir. Tremblay’ye 
göre bu faktörler genelde bir arada olma eğilimindedir, daha 
da önemlisiyse değiştirilebilirler. Tremblay şu anda bu yüksek 
riskli durumdaki hamile kadınlara yardım edilen bir program-
da çalışıyor. Nature dergisine, “Agresif davranış problemlerini 
çözmek için -ki şu an bunlar ağırlıklı olarak erkeklerde görü-
len bir problem- önce kadınlara odaklanmamız lazım,” diyen 
Trembley şöyle devam eder: “Eğer kadınların hayat kalitesini 
iyileştirirseniz bu, bir sonraki jenerasyona da taşınacaktır.”

Tüm bu çözümlerin işe yarayacağını varsayabilseydik çö-
zümün daha da akıntıya karşı olmasını tercih ederdik. Örne-
ğin çocukların hiçbir zaman suç işlememesini hedeflerdik ama 
akıntıya karşı çözümler genelde daha arzu edilir olsa da daha 
karmaşık ve belirsizdir. Şunu bir düşünün: Tremblay bir anne-
nin çevresini öyle dramatik bir şekilde geliştirmeyi teklif edi-
yor ki anne risk faktörlerine -yoksulluk, öfke, depresyon- daha 
az yatkın olsun. Bunun sonucunda çocuk da agresif eğilimle-
re daha az yatkın olacak ve suç işleme riski düşecek. Belki on 
sekiz yıl sonra o çocuk zorla bir eve girmek yerine üniversi-
teye gidecek. Akıntı yönünde çabalar kısıtlı, hızlı ve somut-
tur. Akıntıya karşı çabalar ise daha geniş, daha yavaş ve daha 
belirsizdir ama işe yaradıkları zaman, gerçekten işe yararlar. 
Devasa ve uzun vadeli faydalar elde edilir. 

Peki hangisi doğru bir yöntemdir? Akıntıya karşı mı akın-
tı yönünde mi? Bir soygunu alarm sistemiyle mi durdurma-
lıyız yoksa gelecekte ‘suçlu’ olma ihtimali bulunan bir çocu-
ğun annesinin koşullarını iyileştirerek mi? Akla ilk gelen en iyi 
yanıt şudur: Neden böyle bir seçim yapalım ki? Eğer şirketler 
sistem arızalarını önlemek için birden fazla koruma katmanı 
kuruyorsa o hâlde elbette biz de suç ve diğer önemli problem-
lere karşı birden fazla koruma katmanına yatırım yapabiliriz. 
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Öte yandan kaynaklarımızı sınırlı olsaydı ve tek bir mü-
dahale noktası seçmek zorunda kalsaydık o rahatsız edici ya-
nıt şu olurdu: Hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Suç 
veya bunun gibi büyük problemlerin hiçbirinin çözümü için 
doğru ‘akıntı’ yönünü seçmek adına henüz yeteri kadar kanıt 
toplayabilmiş değiliz. Bu kitabı yazmamın ana sebeplerinden 
biri de bu çünkü dünyadaki problemleri çözmek için geniş 
çeşitlilikte opsiyonumuz olsa da kendimizi bu arazinin küçük 
bir yeriyle sınırlıyoruz. Genelde yalnızca tepki veriyoruz. Tep-
ki, tepki ve tepki göstermekle yetiniyoruz.

Doğal afetlere hazırlıklı olma çalışmalarında her daim kay-
nak eksikliğinden yakınırken kasırgaların ve depremlerin ver-
diği zararları iyileştirmek için milyarlar harcıyoruz. Evsizle-
re yardım etmek için yüzlerce kuruluş var ama bunların kaçı 
kendini insanların evsiz kalmasını önlemeye adamış? Yabancı 
bir ülkede Ebola yayılmaya başladığında bu uluslararası bir 
öncelik hâline gelir ama sonrasında bir sonraki salgını engel-
leyebilecek yerel sağlık sistemlerine fon bulmakta zorlanırsınız. 

Söylemek istediğim şey, akıntıya karşı çözümün her zaman 
en doğrusu olduğu değildir. Buradaki konu kesinlikle akıntı 
yönündeki çalışmaları durdurmalıyız da değildir. Orada bir 
yerde bizi kurtaracak bir çözümün olmasını her zaman isteye-
ceğiz. Mesele şu ki dikkatimiz fena hâlde oransız. Nehirde bo-
ğulan çocukları kurtarmaya öyle odaklanmışız ki neden kurta-
rılmaları gerektiğini araştırmıyoruz.

Değişim ihtiyacı, Amerikan ekonomisinin neredeyse beşte 
birini oluşturan 3,5 trilyon dolarlık sağlık hizmetleri sektörün-
de olduğu kadar başka hiçbir yerde bu denli aşikâr değildir. 
Amerikan sağlık hizmetleri sistemi neredeyse art niyetli deni-
lebilecek bir şekilde tepki üzerine tasarlanmış. Âdeta kocaman 
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bir geri al butonu gibi işliyor. Tıkalı bir atardamar mı? Onu 
açacağız. Kırık bir kalça mı? Yerine takacağız. Görme bozuklu-
ğu mu? Düzelteceğiz. Eğer her şey yolunda giderse asgari sağ-
lığınıza kavuşursunuz. Öte yandan sistemdeki görevi şu soruya 
cevap vermek olan birini bulmaya gelince işler zorlaşır: Sizi 
nasıl daha sağlıklı yapabiliriz? (Başka bir deyişle sizi sağlıksız 
yapan problemlere nasıl önlem alabiliriz?)

Sağlık sistemi akıntıya karşı yönüne kayabilir mi? Bunu 
yapmak için yönetmeliklerde ciddi değişiklikler yapmak gerek 
ve sağlık hizmeti yönetmelikleri herkesin bildiği gibi politik 
bir meseledir. Rebecca Onie ve Rocco Perla tarafından yö-
netilen The Health Initiative (Sağlık Girişimi) isimli kurum, 
muhafazakârların ve liberallerin altta yatan değerlerini daha iyi 
anlamayı umarak Kuzey Karolina’nın Charlotte şehrinde iki 
odak grubunu bir araya getirdi: Gruplardan biri Afrika köken-
li Amerikalı Demokrat kadınlardan, diğeriyse Cumhuriyetçi 
kadınlardan oluşuyordu. İki gruba da “Yüz dolarınız olsaydı 
topluluğunuzu daha sağlıklı yapmak için bunu nasıl harcar-
dınız?” sorusu soruldu. Bu yüz doları birçok farklı kategoride 
harcama opsiyonları olduğu söylendi. 

Afrika kökenli Amerikalı Demokratlar fonun yaklaşık üçte 
birini resmi sağlık hizmeti sistemlerine -hastanelere ve kli-
niklere- dağıttı ve kalan büyük çoğunluğu ise bunun dışında 
kalanlara aktardı (örneğin 25 dolar sağlıklı gıdaya, 19 dolar 
uygun fiyatlı evlere ve 14 doları ise çocuk bakımına). Peki ya 
beyaz tenli Cumhuriyetçi kadınlar fonu nasıl kullandı? Ne-
redeyse aynı şekilde. Hemen hemen son yüzdeye kadar aynı 
fikirdelerdi. Bu araştırma, ülke içinde başka odak gruplarına 
uygulandığında da aynı sonuçlar elde edildi. Erkekler, Latin-
ler, kararsız seçmenler vb. gruplara soruldu. “Harcama model-
lerindeki benzerlikler hayret vericiydi,” diyor Perla. “Donup 
kaldık.”

Karşıt görüşteki kişilerle zaman zaman azılı savaşlara girsek 
de harcamalarımızın nasıl dağılması gerektiği konusunda aslın-
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da hepimiz gizliden gizliye aynı fikirdeyiz. Politik çeşitliliğin 
içinde ‘sağlık satın alma’nın en iyi yolunun paramızın üçte iki-
sini insanları sağlıklı kılan sisteme (gıda, barınma vb.) yatır-
mak olduğunu düşünüyoruz ve üçte birini de hasta insanları 
iyileştiren sisteme ayırıyoruz. Başka bir deyişle birçoğumuz 
akıntı yönünde sağlık hizmetleri sistemine harcanan her 1 do-
lar için akıntıya karşı sisteme 2 dolar harcamanın daha akıllıca 
olduğunu düşünüyoruz.

Görünen o ki gelişmiş ülkelerde bu oran global standartlara 
oldukça yakın. Diğer gelişmiş ülkeler arasında zaman içindeki 
harcama dağılımıysa şöyle: Ülkeler akıntı yönünde harcadığı 
her 1 dolara karşılık, akıntıya karşı 2 ila 3 dolar arası harcı-
yor fakat bu ülkelerin arasında aykırı olan bir ülke var. Evet, o 
biziz. Amerika’da akıntı yönünde harcanan her bir dolara kar-
şılık akıntıya karşı yaklaşık 1 dolar harcıyoruz. Bu, benzer ül-
kelere göre en düşük akıntı yönünde ve akıntıya karşı harcama 
oranı. Sağlık hizmetleriyle ilgili duymaya alıştığımız söylem ise 
Amerika’nın ‘çok fazla harcama yaptığı’dır. Bu, durumu aşırı 
basitleştirmek olur. Diğer tüm gelişmiş ülkelere kıyasla resmi 
GSYİH yüzdesine göre sağlık hizmetlerine açık ara daha faz-
la harcadığımız doğru ama diğer ülkelerin sağlık hizmetine ve 
artı olarak ‘kamu hizmetleri’ denen şeye -ki bu aslında barın-
madan emekliliğe ve çocuk bakımına kadar uzanan akıntıya 
karşı harcamalar oluyor- harcadıklarını toplarsak Amerika’nın 
epey bir sönük kaldığını göreceksiniz. 2017 yılında Elizabeth 
Bradley, Heather Sipsma ve Lauren Taylor tarafından yapılan 
çalışmanın verilerine göre toplam harcamada 34 ülke arasında 
9’uncu sıradayız.

Bradley ve Taylor’ın The American Health Care Paradox 
(Amerika Sağlık Hizmetleri Paradoksu) kitabında da belirtti-
ği gibi Amerika’nın sağlık alanına yaklaşımında ayırt edici şey 
harcanılan miktar değil, harcama şeklimizdir. Diğer ülkelerle 
kıyaslandığında insanları iyileştirmeye, onları sağlıklı tutmak-
tan daha fazla para harcıyoruz. Biz akıntı yönündeyiz, diğer 
ülkelerse akıntıya karşı. 
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Hatta daha da kötüsü, bizim akıntıya karşı harcamalarımız 
da diğer ülkelerinki kadar akıntıya karşı değil. RAND araş-
tırma raporuna göre diğer gelişmiş ülkeler akıntıya karşı büt-
çelerinden bizim harcadığımızın neredeyse üç katını aileleri 
desteklemek (çocuk indirimleri, çocuk bakımı yardımı vb.) 
için harcıyor. Bu sırada biz ‘yaşlılar’a, onlara kıyasla %30 daha 
fazla harcama yapıyoruz.

Amerikan sağlık sisteminin üstün geldiği alan ise akıntı yö-
nündeki odağının bir sonucu. Kanser ya da kalp hastalığı gibi 
ciddi rahatsızlıklardan muzdarip hastaları iyileştirmek. Suudi 
prensler bu nedenle kanser tedavisi için Houston ya da Bos-
ton’a geliyor. Tabii bundan faydalananlar yalnızca prensler de-
ğil, kanser tedavisi arayan herkes. Amerika, diz replasmanın-
da, baypas ameliyatlarında ve böbrek nakliyle yaşayan insan 
sayısında da dünya lideri konumundadır. İhtiyaç duyduktan 
sonraki ilk altı ay içinde kalça replasmanı yapılan yaşlı insan 
yüzdesinde de. Bunlar, akıntı yönündeki çalışmalara yapılan 
yatırımların meyveleridir.

Peki ya madalyonun öteki yüzü ne durumda? Akıntı yö-
nündeki odağımızın dezavantajları neler? Norveç’ten gelen bir-
kaç kanıtı ele alalım. Bu ilginç bir karşılaştırma olacak çünkü 
GSYİH yüzdesi içinde akıntı yönünde ve akıntıya karşı sağlık 
harcamalarımızın toplamı benzer ama Norveç’in harcama ön-
celikleri bizimkinden radikal bir şekilde farklı. Norveç, akın-
tı yönünde harcadığı her 1 dolara karşılık yaklaşık 2,5 dolar 
akıntıya karşı harcıyor. 

Norveç’in bizden farklı öncelikleri neler mi? Doğumu ör-
nek alalım. Norveçli hamile bir kadın doğumla ilgili hiçbir 
doktor randevusuna para ödemiyor. Doğum için de öyle. Be-
bek doğduktan sonraki randevulara da. Hepsi devlet tarafın-
dan karşılanıyor. 

Anne babaların bebek doğmadan önceki on ayın altısında 
çalıştıklarını varsayarsak bol miktarda izin hakları da var. Anne 
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beklenen doğum tarihinden üç hafta önce izin alabiliyor. Son-
ra iki ebeveyn de doğumun ardından on beş hafta izin alabi-
liyor. Bu süreç bittiğinde ebeveynlerin uygunluklarına göre 
kendi aralarında bölüşebilecekleri bir on altı hafta izinleri daha 
var. Amerikalı okurlarım sanırım şunu okumadan önce otursa-
nız iyi olur: Tüm bu izinler bir de ücretli. Toplamda kırk do-
kuz hafta. (Bu arada anne ya da baba iş gerekliliklerini yerine 
getiremezse ücretli izin alamıyorlar ama yaklaşık 9.000 dolar-
lık toplu bir çek alıyorlar.)

Norveç’te çocuk bir yaşına girdiğinde tam zamanlı ve yük-
sek kaliteli bir kreşte yerini garantiliyor. Ebeveynlerin bunun 
için ödediği ücret değişkenlik göstermekle beraber aylık mak-
simum birkaç yüz dolarla sınırlı oluyor. Ayrıca çocuk on sekiz 
yaşına girene dek ailelere her ay ufak bir ödeme -çocuk başına 
aylık 100 dolardan biraz daha fazla- yapılıyor. Bu para bebek 
bezi, gıda ya da okul eşyası harcamalarına yardımcı olabilir ya 
da üniversite için biriktirdikleri fonun bir başlangıcı olabilir 
(gerçi bu biraz anlamsız olur çünkü Norveç’te üniversite eğiti-
mi ücretsiz).

Peki hangi ülkenin nüfusu daha sağlıklı? Norveç mi Ameri-
ka mı? Aradaki fark öyle kıl payı falan değil. Yenidoğan ölüm 
oranında Norveç uluslararası düzeyde en iyi beşinci sıraday-
ken Amerika otuz dördüncü sırada. Ortalama yaşam süresinde 
Norveç beşinci sıradayken Amerika yirmi dokuzuncu sırada. 
Stres düzeyi en düşük ülke sıralamasında Norveç birinci, Ame-
rika ise yirmi birinci sırada. Mutluluktaysa öne mi sıçrıyoruz 
yoksa? Tabii ki hayır. Norveç üçüncü, Amerika ise on doku-
zuncu sırada.*

* Burada durumu çok basite indirgememek adına bazı değişkenlerden bahsetmem 
gerek. Amerika, Norveç’le aynı oranda akıntıya karşı harcamalar yapsa bile nüfusta 
karşılaştırılabilir sonuçlar göreceğimizin bir garantisi yok. Tüm toplumu sağlıklı kıl-
mak karmaşık bir durum ve bu durum Amerika’daki adaletsizlik ve ırkçılık mirasında 
(Amerika’ya kıyasla) daha homojen durumdaki Norveç nüfusuna göre daha zor. Di-
ğer bir sorunsa biraz daha matematiksel. Bu akıntıya karşı ve akıntı yönünde yapılan 
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Unutmayın ki iki ülke de GSYİH yüzdesinde sağlığa -akın-
tı yönünde ve akıntıya karşı- yaklaşık aynı oranda harcama ya-
pıyor. Norveç daha fazla harcamıyor. Yalnızca daha farklı har-
cıyor. Biz tiz sesi yükseltiyoruz, Norveç bas sesini yükseltiyor. 
Biz ülke olarak nehirde boğulan çocukları avlamada giderek 
daha iyi olmayı seçiyoruz. 

Ama başka bir seçim de yapabiliriz.

Benim bu kitaptaki amacım sizi, enerjimizi akıntıya kar-
şı kaydırmamız gerektiğine ikna etmek. Kişisel olduğu kadar 
kurum, ülke ve global olarak bunu yapmalıyız. Tekrar tekrar 
problemlerin semptomlarıyla uğraşmayı bırakıp -ki bırakmalı-
yız da- onları çözmeye başlayabiliriz. 

Bu değişimleri yaparken karşılaşacağımız zorluklara kar-
şı da gözümüz açık olmalı. Meksika şehrini düşünün. Devlet 
yetkilileri 1989 yılında halkın, ehliyetinin son rakamına göre 
haftada bir gün araba kullanmasını yasakladı. Halkı toplu ta-
şıma kullanmaya teşvik etmeyi ve bu sayede de hava kalitesini 
iyileştirmeyi amaçlıyorlardı. Hava kirliliğini engellemek için 
nitelikli bir akıntıya karşı çalışmaydı bu.

İşe yaramadı. Birçok Meksikalı ikinci bir araba -maliyeti 
düşük tutmak için çoğunlukla eski bir külüstür- satın aldı. Bu 
sayede her gün araba kullanabileceklerdi. Hava kalitesinde bir 
iyileşme olmadı.

harcama ‘oranları’nda çok kutsal bir şey olduğundan değil. (Akıntı yönündeki sağlık 
hizmetleri harcamasını keserek Amerika’nın oranını daha iyi gösterebilirsiniz ama bu 
kimseyi daha sağlıklı kılmaz.) Esas nokta şu: Sağlığa yapılan harcamayı kocaman bir 
para öbeği olarak düşünürseniz biz o öbeği diğer ülkelere kıyasla çok daha farklı bir 
şekilde dağıtıyoruz ve insan sağlığını iyileştirmek istiyorsak ya akıntıya karşı harca-
mayı artırmalı ya da akıntı yönündeki harcamaların bir miktarını akıntıya karşıya 
kaydırmalıyız.



Dan Heath

26

 İyi niyet, hiçbir sonucu garanti etmez. 
Akıntıya karşı çalışmalarla ilgili büyüleyici bulduğum şey, 

en iyisinin de en kötüsünün de insanlığa yansımasıdır. Akın-
tıya karşı gitmek bir irade beyanıdır. Bu güçlerin insafına 
kalmak zorunda değilim, onları kontrol edebilirim. Dünyamı 
şekillendirebilirim. Bu beyanda kahramanlığın da gücün de 
tohumları vardır.

Bazen bu kontrol arzusu olağanüstü başarılara götürebiliyor. 
Çiçek hastalığının nasıl yok edildiğini düşünün. Yalnızca yir-
minci yüzyılda gezegenin her bir noktasından yaklaşık 300 mil-
yon insanı öldürmüş bir virüsten bahsediyoruz. Dünya çapın-
da verilen büyük bir uğraş sayesinde çiçek hastalığı sistematik 
olarak ortadan kaldırıldı. Doğal yollarla enfekte olan son insan 
Somali’nin Merca şehrinde yaşayan Ali Maow Maalin isimli bir 
hastane aşçısıydı. 1977’de enfekte olduğu ortaya çıktığında yal-
nızca hastalığın daha fazla yayılmamasını garanti altına almak 
için* etrafındaki 54.777 kişinin aşılanması için hummalı bir iki 
haftalık uğraş başladı. Bu da çiçek hastalığının sonu oldu. Onu 
tedavi etmedik, âdeta hezimete uğrattık. İşte bu, en iyi hâliyle 
akıntıya karşı bir çalışmadır.

Ama bu kontrol arzusu -bu durumu kendi arzularıma da 
benzetebilirim- bizi tamamen kavrayamadığımız durumlarda 
da aksiyon almaya itebilir. Henüz tam olarak anlamadığımız 
sistemleri üstünkörü tamir etmeye çalışır, istemediğimiz so-
nuçların doğduğu bir labirentin içine düşebiliriz. Dünyayı 
daha iyi bir yer hâline getirmek için verdiğimiz bu yüce çaba, 

* İnanılmaz bir dipnot: Maalin hastalığı yendi ve sonrasında çiçek hastalığı tecrübe-
sini kullanarak aşının önemine dikkat çekmek için kendini Somali’deki polyo has-
talığını yok etmeye adadı. Bu arada 1978’de trajik koşullar nedeniyle doğal olmayan 
yollarla çiçek hastalığına yakalanmış biri daha vardır: Janet Parker. İngiltere’de bir tıp 
fotoğrafçısıydı, karanlık odası doğrudan Profesör Henry Bedson’ın laboratuvarının 
üzerindeydi. Bedson, çiçek hastalığı virüsü üzerine çalışıyordu ve aceleyle bir araş-
tırmasını tamamlarken güvenlik tedbirlerini kestirme yollardan aldı ve bu nedenle 
virüs hava kanalı yoluyla Parker’a ulaştı. Parker vefat etti ve yaptığının utancıyla 
Bedson da kendi hayatına son verdi.
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şüphesiz ki çok kolay bir şekilde dünyayı daha kötü bir yer hâ-
line getirebilir.

Akıntıya karşı liderlerin çözmesi gereken düğüm olmuş 
problemler var. Peki bir problemi henüz gerçekleşmeden nasıl 
saptayabilirsiniz? Başarıyı gerçekleşmeyen şeyler üzerinden ta-
nımlarken başarıyı nasıl ölçebilirsiniz? (Kazaları önlemek için 
ceza yazmak yerine kendi varlığını kullanan polis memurunun 
durumunu hatırlayın.) Bu arada gerçekleşmeyen şeylerin para-
sını kimin vermesini beklemeliyiz?

İlerleyen bölümlerde bu karmaşanının içine dalacağız ve 
buna rağmen başarıya ulaşan insanlarla tanışacağız. Kronik 
evsizlik sorununu ilk kez ortadan kaldıran bir Amerika şehrini 
ziyaret edeceğiz. Yalnızca bir öğretim yılına yoğun bir şekilde 
odaklanarak mezuniyet oranını %25 artıran bir lise üzeri-
ne çalışacağız ve hangi müşterilerin kayıt oldukları ilk tarih-
ten sonraki dört hafta içinde yıllık üyeliklerini iptal edeceğini 
tahmin edebilen bir üyelik hizmeti sunan şirkete rastlayacağız. 

Keşfimiz üç aşamada gerçekleşecek: İlk önce bizi akın-
tı yönüne iten problemleri engelleme yetimizi engelleyen üç 
güçle boğuşacağız. Sonra kitabın tam ortasında akıntıya karşı 
liderlerin cevaplaması gereken yedi temel soru üzerine çalışa-
cağız. Hem başarılı hem de başarısız olmuş önleme çabaları-
nı konuşacağız. Başarılı olmuş stratejileri ve dikkatli olmamız 
gereken engelleri su yüzüne çıkaracağız. Son olarak da ‘daha 
da akıntıya karşı’ düşünmeyi ele alacağız. Daha önce hiç 
gerçekleşmemiş ve belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir 
problemle karşı karşıya geldiğinizde ne yaparsınız?

Birçoğumuz, “Tedbir tedaviden iyidir,” atasözünde hemfi-
kiriz ama hareketlerimiz sözcüklerle uyuşmuyor. Toplumdaki 
pek çok uğraşımızda kendimizi fazlasıyla tedavi etmeye opti-
mize olmuş hâldeyiz. İvedi ve verimli miktarda tedaviye. Aldı-
ğımız karşılığı, iyileşmeyi ve kurtuluşu kutluyoruz ama daha 
iyi şeyler yapabilecek yeterliliğe sahibiz. Daha az geri alma ve 



Dan Heath

28

daha çok üstün gelme. Dünyanın şu an ihtiyacı olan şey kur-
tarılmanın gerekli olmadığı bir dünya için aktif olarak savaşan, 
daha sessiz kahramanlardır. Hayatımızda ve toplumda, onları 
düzeltebileceğimizi unuttuğumuz için tolerans göstermeye de-
vam ettiğimiz kaç problem var sizce? 
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