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Böbrek hırsızlığı. Patlamış mısır gerçeği. Yapışkan = anlaşılır, akılda kalır ve 
düşünce ya da davranışı değiştirmekte etkili. Cadılar Bayramı Şekerlemesi. Altı 
temel ilke: Bir denetim listesi. Kötü adam: BİLGİNİN LANETİ. Tıkırdatmak 
kolay değil. Yaratıcılık şablonlarla başlıyor.

1. BÖLÜM

BASİT

35

Komutanın niyeti. ESAS ucuz havayolu. Haberi gömmek ve ters piramit. 
Ekonomi dedik ya, aptal kafa. İrade felci. Klinik: Güneşte kalmak. İsimler, 
isimler, isimler. Basit = esasa ait ve yoğun. Atasözleri. Tahtadan Palm Pilot 
olanı kullanmak. Pomelo şeması. Üst-konsept: Jaws uzay gemisinde. Üretken 
benzetmeler: Disney’in “oyuncu kadrosu.”

2. BÖLÜM

BEKLENMEDİK

76

Başarılı uçuş güvenliği duyurusu. Şaşkınlık kaşı. Hileli sürprizler ve “sonradan 
kestirilebilirlik.” Tahmin makinesini bozmak. “Bir gün bir Nordi...” “Perşembe 



günü okul tatil.” Klinik: Dış yardıma çok para gidiyor mu? Satürn’ün halkaları. 
Filmlerde dönüm noktaları. Merakın boşluk kuramı açıklaması. Klinik: Bağış 
toplamak. Boşluğu kıvama getirmek: Kolej futbolu. Aya insan göndermek.

3. BÖLÜM

SOMUT 

114

Ekşi üzüm. Bir eko-şöhret olarak manzaralar. Daha az soyutlama ile çıkarma 
öğretmek. Pembe dizi muhasebeciliği. Belleğin cırt cırt kuramı açıklaması. 
Kahverengi gözler, mavi gözler. Mühendisler üretimcilere karşı. Ferrariler 
Disney World’de. Beyaz şeyler. Deriden bilgisayar. Klinik: Ağızdan sıvı tedavisi. 
Hamburger Helper ve Saddleback Sam.

4. BÖLÜM

GÜVENİLİR

149

Kimsenin inanmadığı Nobel ödüllü bilimci. İnsan yiyen muzlar. Otorite ve anti-
otorite. Pam Laffin, sigara kullanıcısı. Güçlü ayrıntılar. Mahkeme Jürisi ve Darth 
Vader diş fırçası. Yetmiş üç yaşındaki dansçı. İstatistikler: Çelik bilyeler ve nükleer 
silah başlıkları. İnsani ölçek ilkesi. Bir futbol takımı olarak iş arkadaşları. Klinik: 
Köpek balığı histerisi. Sinatra Testi. Bollywood filmlerinin dağıtımını yapmak. 
Yenebilir kumaşlar. Köfte nerede? Sınanabilir referanslar. Duygu deposu. Klinik: 
Sezgilerimiz kusurlu. NBA çaylak kampı.

5. BÖLÜM

DUYGUSAL

188

Rahibe Teresa ilkesi: Bireylere bakarsam, harekete geçerim. Sigarayı gerçeklerle 
yenmek. Semantik zorlama ve benzersizliğin yok oluşu. ‘Sportmenliği’ geri 
çağırmak. Tapon ama ustalıklı posta sipariş reklamları. BSYN. Tempe’de kablolu 
TV. Maslow’un bodrum katından uzak durmak. Irak’ta akşam yemekleri. Mısır 
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İşte Bu Fikir Tutar!

GİRİŞ

NE TUTAR?

Bir arkadaşımızın bir arkadaşı sık sık iş yolculukları yapıyor. 
Adı na Dave diyelim. Dave geçenlerde önemli bir müşteri 

toplantısı için Atlantic City’deydi. Toplantıdan sonra, uçağın 
kalkış saatine ka dar vakit öldürmek için civardaki bir bara girdi.

İlk içkisini yeni bitirmişti ki, alımlı bir kadın yanına yakla-
şarak ona ikinci bir içki teklif etti. Dave şaşırmıştı ama gururu 
da okşanmıştı. Tabii, dedi. Kadın bara gitti ve elinde iki içkiyle 
geri döndü, bir ona, bir de kendisine. Dave teşekkür ederek 
içkisinden bir yudum aldı. En son hatırladığı şey de bu oldu.

Ta ki, bir otel odasında, sersemlemiş bir kafayla, buz dolu 
bir küvetin içinde uyanıncaya kadar.

Nerede olduğunu ve oraya nasıl geldiğini anlamak için 
ümitsizce çevresine bakındı. Sonra o notu gördü: KIPIRDA-
MA. 911’i ara.

Küvetin yanındaki alçak bir sehpanın üstünde bir cep tele-
fonu duruyordu. Buzdan uyuşmuş parmaklarına zorlukla hâ-
kim olarak 911’i çevirdi. Operatörün sesi, tuhaf bir şekilde, bu 
duruma çok alış kınmış gibi çıkıyordu. “Beyefendi,” dedi ona, 
“Elinizi sırtınıza götü rün lütfen, dikkatlice, yavaşça. Sırtınızın 
alt kısmından dışarı çıkan bir boru var mı?”
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Dave endişe içinde elini sırtına götürdü. Evet, bir boru vardı 
orada.

“Beyefendi,” dedi operatör, “Paniğe kapılmayın ama 
böbrekleri nizden biri çalınmış. Bu şehirde faaliyet gösteren bir 
organ hırsızlığı şebekesi var ve siz de onların eline düşmüş-
sünüz. Yardım ekibi yol da. Onlar gelinceye kadar yerinizden 
kıpırdamayın.”

Az önce, son on beş yılın en başarılı şehir efsanelerinden 
birini okudunuz. İlk ipucu, şehir efsanelerinin o klasik giriş 
cümlesidir: “Bir arkadaşımın bir arkadaşı...” Hiç fark ettiniz 
mi, arkadaşlarımızın arkadaşları, bizim arkadaşların kendisin-
den çok daha ilginç hayatlar yaşıyor!

Böbrek hırsızlığı hikâyesini muhtemelen daha önce duydu-
nuz. Ortalıkta bu hikâyenin yüzlerce farklı versiyonu dolaşıyor 
ve hepsinde ortak olan üç temel nokta var: (1) İlaçlı içki, (2) 
buz dolu küvet ve (3) “Beyefendi, böbreğiniz çalınmış” haberi. 
Bir hikâyede, evli bir adam, Las Vegas’ta odasına çağırdığı bir 
fahişe tarafından ilaçlı içkiyle uyutuluyor. Böbreklerin etrafında 
dönen bir ibret oyunu bu.

Diyelim ki bu kitabı şu anda kapattınız, bir saatlik aradan 
son ra bir arkadaşınızı aradınız ve tekrar bir daha okumadan bu 
hikâye yi ona anlattınız. Büyük olasılıkla, her şeyi mükemme-
le yakın bir şe kilde anlatabileceksiniz. Hikâyedeki yolcunun 
“önemli bir müşteri toplantısı için” Atlantic City’de olduğunu 
unutacaksınız. Bu ki min umurunda ki? Ama tüm önemli şey-
leri hatırlayacaksınız.

Böbrek hırsızlığı hikâyesi, tutmuş bir hikâyedir. Onu anlıyo-
ruz, hatırlıyoruz ve daha sonra başkalarına anlatabiliyoruz. Eğer 
gerçek olduğuna inanmışsak, bu hikâye belki de davranışımızı 
kalıcı bir şe kilde değiştiriyor; en azından, tanımadığımız çekici 
insanların içki tekliflerini kabul edip etmeme konusunda.
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Şimdi bir de bir sivil toplum örgütünün dağıttığı bir el ila-
nından alınmış şu paragrafa bakın. “Kapsamlı topluluk inşası, 
mevcut uygu lamalardan yararlanarak modellenebilecek olan 
bir yatırım getirisi rasyoneline doğal bir uygunluk taşır.” diye 
başlıyor ve sonra da şu noktayı ileri sürüyor: “KTG’lere kay-
nak akışını kısıtlayan [bir] faktör, fonların çıkarılması sırasında 
hesap verilebilirliğin güvenceye alınabilmesi için, finansörlerin 
sık sık hedefli ya da kategorik koşullar ileri sürmek zorunda 
kalmasıdır.”

Diyelim ki şu anda bu kitabı kapattınız ve bir saatlik bir ara 
ver diniz. Hatta, arayı da boş verin; hemen şimdi bir arkada-
şınızı arayın ve yukarıdaki paragrafı bir daha okumadan ona 
anlatın. İyi şanslar.

Bu insaflı bir karşılaştırma mı? Bir yanda bir şehir efsanesi, 
diğer yanda cımbızla seçilmiş kötü bir paragraf? Hayır, değil 
elbette. Ama işlerin ilginçleştiği yer şurası: Bu iki örneği, bir 
hatırlanabilirlik tayfı nın iki ucu gibi düşünün. İşyerinde görüp 
işittikleriniz hangi uca da ha yakın duruyor? Siz de çoğu insan 
gibiyseniz, iş yeriniz bu ikinci uca doğru Kuzey Yıldızı gibi 
çekiliyordur.

Bu belki de çok doğal; bazı fikirler özü gereği ilgi çekicidir 
ve ba zıları da değildir. Bir organ hırsızları çetesi, özü gereği ilgi 
çekici! Si vil toplum örgütlerinin finansal stratejileri, özü gereği 
ilgi çekici de ğil! Genler mi yoksa çevre mi tartışmasının fikirlere 
uyarlanmış hâli bu: Fikirler ilgi çekici olarak mı doğarlar, yoksa 
ilgi çekici hâle mi ge tirilirler?

Bu kitap, çevre diyor.

Peki ne yapalım da fikirlerimizin dünyada başarılı olmasını 
sağlayalım? Birçoğumuz, fikirleri etkin bir şekilde aktarmakta, 
onların bir fark yaratmasını sağlamakta büyük zorluklar yaşıyo-
ruz. Bir biyoloji öğretmeni mitoz bölünmeyi anlatmak için bir 
saatini harcıyor ve bir hafta sonra bunun ne olduğunu sadece 
üç çocuk hatırlıyor. Bir yö netici, hararetle baş sallayan şirket 
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personelinin önünde yeni bir stra tejiyi açıklayan bir konuşma 
yapıyor ve ertesi gün, ön cephe çalışan ları kendilerinden hoşnut 
eski stratejiyi uygularken görülüyor.

İyi fikirler çoğu zaman dünyada başarılı olmakta zorlanıyor. 
Ama o saçma sapan Böbrek Hırsızlığı hikâyesi, doğruluğunu 
gösteren tek bir kanıtın bile bulunmamasına rağmen, hâlâ an-
latılıp duruyor.

Neden? Çalıntı böbrekler başka konulardan daha çok ilgi 
çektiği için mi sadece? Yoksa, gerçek ve anlamlı bir fikri de bu 
uydurma fi kir kadar etkili bir şekilde dolaşıma sokmak müm-
kün mü?

SİNEMADAKİ PATLAMIŞ MISIRLA İLGİLİ GERÇEK

Art Silverman bir patlamış mısır kutusuna bakıyordu. Patlamış 
mısır kutusu masasının üstünde bir fazlalık gibi duruyordu. 
İşyerindeki odasına ne zamandır kızgın sahte tereyağ kokusu 
sinmişti. Silverman, kurumunun yaptığı araştırmalardan, ma-
sasının üstünde duran patla mış mısırın sağlıksız olduğunu bi-
liyordu. Hem de öyle böyle değil, korkunç sağlıksız. Onun gö-
revi, Amerika’daki sinema seyircilerine bu haberi ulaştırmanın 
bir yolunu bulmaktı.

Silverman, beslenme konusunda kamuoyunu bilinçlendir-
mek amacıyla kurulmuş, Kamu Yararına Bilim Merkezi (CSPI) 
adlı bir si vil toplum kuruluşunda çalışıyordu. CSPI, üç büyük 
şehirdeki bir dü zine sinemadan topladığı patlamış mısırları, be-
sin analizi için bir la boratuvara göndermişti. Sonuçlar herkes 
için şaşırtıcı olmuştu.

ABD Tarım Bakanlığı normal bir diyetin günlük 20 
gram’dan fazla doymuş yağ içermemesini tavsiye eder. Labora-
tuvar sonuçlarına göre, ortalama bir patlamış mısır kutusunda 
37 gram doymuş yağ vardı.
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Suçlu, sinemaların mısır patlatmakta kullandığı hindistan 
cevizi ya ğıydı. Hindistan cevizi yağının diğer yağlara kıyasla 
bazı büyük avan tajları vardı: Patlamış mısır tanelerine ipeksi hoş 
bir görünüm veriyor ve diğer yağlardan daha güzel, daha doğal 
bir koku yayıyordu. Ne yazık ki, laboratuvar sonuçlarının gös-
terdiği gibi, aynı zamanda tıka basa doymuş yağlarla doluydu.

Silverman’ın masasındaki kutuda -bir insanın öğün arala-
rında atıştırıp bitirebileceği kadar bir çerezde- neredeyse iki 
günlük doy muş yağ vardı. Üstelik bu 38 gramlık yağ, orta boy 
bir patlamış mı sır kutusuna sığmıştı. Büyük boy bir kutuda bu 
miktar rahatlıkla üç basamaklı sayılara ulaşabilirdi.

Silverman’ın önündeki engel, “37 gram doymuş yağın” ne 
anlama geldiğini pek az insanın bilmesiydi. Çoğumuz Tarım 
Bakanlığı’nın günlük beslenme önerilerini ezberlemiyoruz. 37 
gram iyi midir, yok sa kötü mü? Kötü olduğuna dair bir önse-
zimiz olsa bile, bunun “cid den kötü” mü (sigara gibi), yoksa 
“normal kötü” mü (bir çörek ya da dondurma gibi) olduğunu 
bilme şansımız yoktur.

Tek başına “37 gram doymuş yağ” ifadesi bile, insanların 
ilgisini söndürmeye yeterliydi. “Doymuş yağ lafının cazibesi sı-
fırdır” diyor Sil verman. “Doymuş yağ kuru ve bilimseldir. Kim 
takar doymuş yağı?”

Silverman bir tür görsel karşılaştırma tasarlayabilirdi; 
patlamış mı sırın içindeki doymuş yağı, Tarım Bakanlığı’nın 
önerdiği günlük mik tarla karşılaştıran bir reklam, mesela. Bir 
çubuk grafik düşünün, çu buklardan biri diğerinin iki katı 
yüksekliğinde.

Ama işte, bu fazla bilimsel bir yoldu. Fazla akılcıydı. Patla-
mış mı sırın içindeki yağ miktarı, bir bakıma, akıl dışıydı. Saç-
maydı. CSPI da bu saçmalığı tam anlamıyla aktarabilecek bir 
mesaj hazırlamak zo rundaydı.

Silverman’ın aklına bir çözüm geldi.
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CSPI, 27 Eylül 1992’de, bir basın toplantısı düzenledi. Bu 
toplantı da sunulan mesaj şuydu: “Ortalama bir sinemada satılan 
orta boy bir “tereyağlı” patlamış mısırda, bir porsiyon pastırmalı 
yumurtadan, bir Big Mac ve kızarmış patatesten ve yağları alın-
mamış bir biftek taba ğından daha çok damar tıkayıcı yağ bulun-
maktadır; her birinden da ha fazla değil, hepsinin toplamından!”

CSPI ekibi görselleri de unutmamıştı. Bütün bu yağlı yi-
yecekler, televizyon kameralarının önüne serilmişti. Bir insana 
koca bir gün ye tecek kadar sağlıksız yiyecek, bir masanın üstü-
ne dizilmiş durumday dı. Tek bir kutu patlamış mısıra işte bu 
kadar doymuş yağ sığıyordu.

Bu haber büyük ses getirdi; CBS’de, NBC’de, ABC’de ve 
CNN’de yayımlandı. USA Today ve Los Angeles Times’e bi-
rinci sayfadan gir di ve Washington Post’un Stil sayfasında yer 
aldı. Leno ve Letterman yağ fıçısı patlamış mısırla ilgili espri-
ler patlatırken, manşet yazarları da birkaç dikkat çekici başlıkla 
onlara katıldılar: “Patlamış Mısıra ‘R’ Reytingi”, “Işık, Perde, 
Kolesterol!” “Sinemada İki Kat Yağ.”

Fikir tutmuştu. Bu bulguların soğuttuğu sinema seyircisi, 
sinema  da patlamış mısırdan uzak durmaya başladı. Satışlar 
hızla düştü. Si nemalardaki büfe görevlileri patlamış mısırın 
“kötü” yağda patlatılıp patlatılmadığı yolundaki sorulara cevap 
vermeye alıştılar. Kısa bir süre sonra, ülkenin en büyük sinema 
zincirlerinin çoğu -United Artists, AMC ve Loews de içlerin-
de olmak üzere- Hindistan cevizi kullanmaya son vereceklerini 
açıkladılar.

YAPIŞKANLIK ÜZERİNE

Bu bir başarılı fikir hikâyesi. Daha doğrusu, başarılı bir dürüst 
fikir hikâyesi. CSPI’da çalışanlar dünyayla ilgili bir şey biliyor-
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du ve onu paylaşmaları gerekiyordu. Bu fikri insanların dinle-
yeceği ve ilgilene ceği bir biçimde sunmanın yolunu buldular. 
Ve fikir tuttu; tıpkı böbrek hırsızlığı hikâyesi gibi.

Üstelik, dürüst olalım, CSPI’nın işi hiç de kolay değildi. 
“Patlamış mısırda yağ var” hikâyesi, bir organ hırsızlığı çetesi-
nin müthiş cazibe sine sahip değildi. Kimse yağ dolu bir küvette 
uyanmıyordu. Hikâye merak uyandırıcı değildi, hatta eğlenceli 
bile sayılmazdı. Üstüne üst lük, bu haberin doğal bir kitlesi de 
yoktu. Pek azımız, patlamış mı sırla ilgili haberleri günü gününe 
takip etmeye çalışırız. İşin içinde ne ünlüler vardı, ne modeller, 
ne de sevimli hayvanlar.

Kısacası, patlamış mısır fikri, her gün çoğumuzun kafasın-
dan çı kan fikirlere çok benziyordu; heyecan verici değil ama ilgi 
çekici, çarpıcı değil ama gerçek, “ölüm-kalım meselesi” değil 
ama önemli. Reklam ya da halkla ilişkiler işinde değilseniz, fi-
kirlerinizi destekle mek için muhtemelen fazla kaynağınız yok-
tur. Birkaç milyon dolar lık bir reklam bütçeniz ya da iş bitirici 
uzmanlardan oluşan bir ekibi niz yoktur. Fikirleriniz kendi gü-
cüyle ayakta durmak zorundadır.

Bu kitabı fikirlerinizin tutmasına yardım etmek için yazdık. 
“Tut mak” derken, fikirlerinizin anlaşılıp hatırlanmasını ve ka-
lıcı bir etki yaratmasını, duyanların görüş ya da davranışlarını 
değiştirmesini kas tediyoruz.

Bu noktada, fikirlerinizin tutmasını sağlamanın neden ge-
rekli ol duğunu sormak isteyebilirsiniz. Ne de olsa, günlük ile-
tişimimizin çok büyük bölümünde yapışkanlığa gerek duymu-
yoruz. “Sosu uzatsana” cümlesinin akılda kalması gerekmiyor. 
Arkadaşlarımıza ilişkilerimiz deki sorunları anlatırken, “kalıcı 
bir etki” yaratmaya çalışmıyoruz.

Dolayısıyla, her fikir tutmaya aday bir fikir değildir. İnsan-
lara bir fikrin tutmasını sağlamaya ne sıklıkta ihtiyaç duyduk-
larını sorduğu muzda, ayda bir kereden haftada bir kereye kadar 
cevabını alıyoruz; yani yılda yirmi kere ile elli iki kere arası. 
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Yöneticiler için bunlar, yeni stratejik doğrultular ya da davra-
nış ilkeleriyle ilgili “büyük fi kirler” oluyor. Öğretmenler, öğ-
rencilerine temaları, çelişkileri ve trendleri aktarmaya, tüm irili 
ufaklı bilgi parçacıkları uçup gittikten sonra da onlarla kalacak 
olan düşünme biçimlerini aşılamaya çalışı yorlar. Köşe yazarları, 
okuyucularının siyasi konulardaki fikirlerini de ğiştirmeye çalı-
şıyorlar. Dini liderler, manevi bilgeliklerini cemaat üyele riyle 
paylaşmaya çalışıyorlar. Kamu yararına çalışan örgütler, değerli 
bir amaca zamanları ya da paralarıyla katkıda bulunmaları için 
insanları ikna etmeye çalışıyorlar.

Tutacak fikirler yaratmanın önemine kıyasla, bu konuya 
gösterilen ilgi şaşırtıcı derecede azdır. İletişim konusunda veri-
len tavsiyeler, ge nellikle mesajın aktarımıyla ilgilidir: “Dik du-
run, göz teması kurun, ge rekli yerlerde el hareketleri kullanın. 
Çok çok alıştırma yapın (ama ez berden konuşur gibi görün-
meyin).” Bazen yapıyla ilgili tavsiyeler gö rürüz: “Ne söyleye-
ceğinizi karşınızdaki kişiye açıklayın. Söyleyeceğini zi söyleyin, 
sonra ne söylediğinizi ona açıklayın.” Ya da “Önce karşı nızdaki 
kişinin ilgisini çekin; bir espri yapın ya da bir hikâye anlatın.”

Başka bir yaklaşım da dinleyicinizi tanımakla ilgilidir: 
“Dinleyici nizin duyarlılıklarını bilin ve iletişiminizi ona göre 
biçimlendirin.” Ve son olarak da iletişimle ilgili tavsiyelerin en 
bildik nakaratı: Tekrar layın, tekrarlayın, tekrarlayın.

Bu tavsiyelerin hepsi de elbette bir ölçüde yararlıdır; belki 
sade ce, tekrarla ilgili vurgu dışında. (Birine bir şeyi on defa söy-
lemeniz  gerekiyorsa, o fikir herhalde pek iyi düşünülmemiştir. 
Hiçbir şehir ef sanesinin on defa anlatılması gerekmez.) Ancak 
bunların yapamadı ğı çok önemli bir şey vardır: Sinemadaki 
patlamış mısırın gerçekten sağlıksız olduğunu anlatmanın en 
iyi yolunu bulmakta Art Silver man’a yardım edemezler.

Şüphesiz, göz teması kurması ve alıştırma yapması gerekti-
ğini Sil verman da biliyor. Ama hangi mesajla alıştırma yapa-
cak? Silverman dinleyicisini tanıyor; patlamış mısırı seven ama 
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onun ne kadar sağ lıksız olduğunu bilmeyen insanlar. Peki on-
larla hangi mesajı paylaşa cak? Üstelik, Silverman, tekrarlama 
lüksüne sahip olmadığını da bili yor. Medyanın bu haberle ilgi-
lenmesini sağlamak için sadece bir tek şansı var.

Ya da bir ilkokul öğretmenini düşünün. Amacı bellidir: Eği-
tim Ba kanlığı’nın müfredat komitesince belirlenmiş olan mal-
zemeyi öğret mek. Dinleyicisi bellidir: Bir dizi bilgi ve beceriye 
sahip üçüncü sınıf öğrencileri. Etkili konuşmayı kesinlikle bilir; 
duruş, diksiyon ve göz teması konusunda ustalığı tamdır. Yani 
amaç bellidir, dinleyici belli dir, format bellidir. Ama mesajın 
nasıl tasarlanacağı hiç de belli de ğildir. Biyoloji dersinde öğren-
cilere mitoz bölünme anlatılacak. Pe ki ama nasıl? Mitoz bölün-
meyi anlatmanın sonsuz sayıda yolu var. Hangisi tutacak? Ve 
bunu önceden nasıl bilebilirsiniz?

İŞTE BU FİKİR TUTAR! NASIL YAZILDI?

O zaman elimizdeki soru kabaca şudur: Tutacak bir fikir nasıl 
tasarlanır?

Birkaç yıl önce biz ikimiz -Chip ve Dan kardeşler- her iki-
mizin de fikirlerin nasıl tuttuğu konusunu yıllardır araştırmak-
ta olduğunu fark ettik. Uzmanlıklarımız çok farklı alanlardaydı 
ama ikimiz de ay nı soruya odaklanmıştık: Neden bazı fikirler 
başarılı oluyor da bazı ları olamıyor?

Dan eğitim konusuna merak sarmıştı. Kendisinin de kuru-
cuları ara sında olduğu Thinkwell isimli yayıncılık şirketi, sap-
kınca denebilecek bir soru soruyordu: “Metinler yerine video 
ve teknoloji yardımıyla bir ders kitabını sıfırdan oluşturacak 
olsanız, bunu nasıl yapardınız?” Dan, Thinkwell’in genel ya-
yın yönetmeni olarak, iktisat, biyoloji, matema tik ve fizik gibi 
konuları öğretmenin en iyi yollarını bulmak için eki biyle bir-
likte çalışmalar yapmıştı. Ülkenin en sevilen, en etkili profe-
sörlerinden bazılarıyla çalışma fırsatı bulmuştu: Aynı zamanda 
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stand  up komedyeni olan bir matematik öğretmeni; ulusal öl-
çekte Yılın Öğretmeni seçilmiş bir biyoloji öğretmeni; aynı za-
manda vaiz ve oyun yazarı olan bir iktisat öğretmeni. Kısacası, 
Dan iyi bir öğretmen olma nın ne demek olduğu konusunda 
hızlı ve yoğun bir eğitimden geçme şansını yakalamıştı. Ve her 
öğretmenin kendine özgü bir tarzı olması na rağmen, topluca 
bakıldığında, hepsinin eğitimde kullandıkları yön temlerin nere-
deyse tıpatıp aynı olduğunu görmüştü.

Chip, Stanford Üniversitesi’nde hocalık yaptığı yaklaşık on 
yıl bo yunca, bazı kötü fikirlerin nasıl olup da toplumsal fikir 
pazarında ga lip gelebildiği sorusunu cevaplamaya çalışmıştı. 
Uydurma bir fikir na sıl oluyor da gerçek bir fikri yerinden ede-
biliyordu? Ve bazı fikirleri diğerlerinden daha bulaşıcı yapan 
neydi? Bu konulara bir giriş nok tası olarak, şehir efsaneleri ve 
komplo teorileri gibi “kendiliğinden yapışkan” fikirlerin dünya-
sına dalmıştı. Yıllar içinde, fikirler tarihinin en acayip, en saçma 
sapan fikirlerinden bazılarıyla tekinsiz bir tanışıklık kurulmuş-
tu. Chip bunların hepsini biliyordu. İşte küçük bir tadımlık:

• Kentucky Fried Chicken faresi. Aslında, fast food lokan-
taları ve fareler üzerine kurulu hikâyelerin envai çeşidi.

• Coca-Cola kemikleri eritiyor. Bu korku Japonya’da çok 
popü lerdir, ama yeni neslin içinde henüz kemiksiz kal-
mış gençlere rastlanmamıştır.

• Farları sönük bir arabanın üstüne uzunlarınızı doğrul-
tursanız, bir çete üyesi tarafından öldürülürsünüz.

• İnsan eliyle yapılmış olan ve uzaydan görünen tek şey 
Çin Sed di’dir. (Çin Seddi gerçekten de uzundur ama pek 
geniş değildir. Düşünün: Bu duvarı görebiliyor olsaydık, 
şehirler arası otoyol ları da görürdük. Belki Wal-Mart’ın 
birkaç süper mağazasını da.)

• Beynimizin sadece yüzde l0’unu kullanıyoruz. (Bu doğ-
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ru ol saydı, beyin hasarları konusunda pek fazla endişe-
lenmemize gerek kalmazdı.)

Chip, öğrencileriyle birlikte, kendiliğinden yapışkan fikirle-
rin toplan ması, kodlanması ve çözümlenmesine yüzlerce saat 
harcadı: Şehir efsaneleri, savaş zamanı dedikoduları, atasözleri, 
komplo teorileri ve fıkralar. Şehir efsaneleri uydurmadır ama 
kendiliğinden yapışkan fi kirlerin birçoğu gerçektir. Aslına ba-
kılırsa, bunların belki de en eski türü, atasözleridir; çoğu zaman 
yüzyıllarca ayakta kalan ve kültür den kültüre yayılan küçük 
cevherler. Örneğin, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” ata-
sözünün elliden çok dilde karşılığı vardır.

Chip, küçüğünden büyüğüne, kendiliğinden yapışkan fikir-
leri araştırırken, 1.700’den fazla katılımcıyla, aşağıdakilere ben-
zer konu lar üzerinde kırkı aşkın deney yürüttü:

• Nostradamus’un kehanetleri 400 yıl sonra neden hâlâ 
okunuyor?

• Tavuk Suyuna Çorba öyküleri neden ilham uyandırıyor?

• İşe yaramaz halk ilaçları neden hâlâ kullanılıyor?

Chip bundan birkaç yıl önce, Stanford’da, “Fikirleri Tuttur-
mak” adlı bir ders vermeye başladı. Dersin çıkış noktası, bazı 
fikirleri kendili ğinden yapışkan kılan şeyin ne olduğunu anla-
yabilirsek, bunu ken di mesajlarımıza da uygulayabileceğimizdi. 
Chip, son birkaç yıl için  de yönetici, kamu politikası analizcisi, 
gazeteci, tasarımcı ve film yö netmeni olarak iş hayatına atılma-
ya hazırlanan birkaç yüz öğrenciye bu dersi verdi.

Heath Kardeşler’in hikâyesini tamamlamak gerekirse, ikimi-
zin de farklı açılardan aynı soruna yaklaşmakta olduğu 2004’te 
kafamıza dank etti. Chip fikirlerin neden tuttuğunu araştırmış 
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ve öğretmişti. Dan, fikirleri tutturmanın pragmatik yollarını 
üretmek zorunda kalmıştı. Chip farklı şehir efsanelerinin ve 
hikâyelerin başarısını karşılaş tırmıştı. Dan farklı matematik ve 
yönetim derslerinin başarısını karşı laştırmıştı. Chip araştırma-
cı ve öğretmendi. Dan uygulamacı ve yazar dı. (Ayrıca, birlikte 
daha fazla zaman geçirmemizin anne babamızı da sevindirece-
ğini biliyorduk.)

İster doğal, ister yaratılmış olsun, yapışkan fikirleri parçala-
rına ayırmak ve tutmalarını sağlayan şeyin ne olduğunu anla-
mak istiyor duk. Şehir efsaneleri bizi neden bu kadar etkiliyor? 
Neden bazı kim ya dersleri diğerlerinden daha çok işe yarıyor? 
Neden istisnasız her toplumun atasözleri var? Neden bazı po-
litik fikirler çok geniş bir do laşım alanı buluyor da bazılarının 
nefesi buna yetmiyor?

Kısacası, neyin tuttuğunu anlama peşindeydik. “Ne tutar” 
termino lojisini, en sevdiğimiz yazarlardan biri olan Malcolm 
Gladwell’den çaldık. Gladwell, 2000 yılında, The Tipping Point 
[Eşik Noktası] adlı harikulade bir kitap yazmıştı. Bu kitapta, 
toplumsal olayları “eşik noktasına” getiren, yani, küçük grup-
lardan büyük gruplara sıçrama larını sağlayan güçleri araştırı-
yordu; tıpkı kritik bir insan sayısına ulaştığı anda, bulaşıcı has-
talıkların büyük bir hızla yayılması gibi. Hush Puppies neden 
yeniden doğmuştu? New York’ta suç oranları neden düşüşe geç-
mişti? Divine Secrets of The Ya-Ya Sisterhood adlı roman neden 
çok okunmuştu?

The Tipping Point üç bölümden oluşur. İlk bölüm doğru 
insanla ra ulaşmakla, üçüncü bölüm doğru bağlamı seçmekle 
ilgilidir. Kita bın orta bölümü “Yapışkanlık Faktörü,” yapışkan 
yeniliklerin eşik noktasına ulaşma şansının daha yüksek ol-
duğunu ileri sürer. The Tipping Point yayımlandığında, Chip, 
“yapışkanlık” sözcüğünün, fi kirler pazarındaki çalışmalarıyla 
peşinden koştuğu şeyi kusursuzca anlatan sözcük olduğunu 
fark etti.
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Gladwell’in kitabının sınırları dışında kalan bir konuya, fi-
kirlere ya pışkanlık kazandıran özelliklere parmak basacak ol-
ması açısından, bu kitap, The Tipping Point’in bir tamamlayıcısı 
sayılır. Gladwell, toplum sal salgınların nedenlerini merak edi-
yordu. Bizim ilgimiz ise, etkili fi kirlerin nasıl yapılandırıldığı 
-bazı fikirler tutarken bazılarının neden kaybolup gittiği- üze-
rine. Dolayısıyla, her ne kadar burada The Tip ping Point’in ilgi 
alanının dışına çıkacak olsak da “yapışkanlık” söz cüğü için Gla-
dwell’e saygılarımızı sunmak istiyoruz. Bu fikir tuttu.

CADILAR BAYRAMI’NIN TADI NASIL KAÇTI?

60’lı ve 70’li yıllarda, Cadılar Bayramı’nın şekerleme toplama 
gelene ği saldırı altında kalmıştı. Her yerde, elmaların ve çiko-
lataların içine ji letler yerleştiren Cadılar Bayramı sadistleriyle 
ilgili söylentiler dolaşıyordu. Bu söylentiler Cadılar Bayramı 
geleneğini ülke çapında etki lemişti. Anne babalar çocuklarının 
şekerleme torbalarını dikkatle in celiyordu. Okullar, çocukların 
güvenli bir ortamda şeker toplayabil mesi için geceleri kapılarını 
açık tutuyordu. Hastaneler, şekerleme torbalarını röntgen ciha-
zından geçiriyordu.

1985’te ABC News’in yaptığı bir anket, ailelerin yüzde 
60’ının ço cuklarının bir saldırıya uğramasından endişe duy-
duğunu gösteriyordu. Bugün bile, birçok anne baba, çocukla-
rına paketli olmayan şe kerlemeleri yememelerini tembihliyor. 
Üzücü bir hikâye bu: Anlaşıl maz bir nedenle çocuklara zarar 
vermek isteyen kötü insanlar tara fından tadı kaçırılmış bir aile 
bayramı. Ama 1985’te hikâyenin yönü tuhaf bir şekilde değiş-
mişti. Araştırmacılar, tuzaklı şekerleme salgınıy la ilgili şok edici 
bir şey keşfetmişti: Bu bir hurafeydi.

Bu araştırmacılar, Joel Best ve Gerald Horiuchi adlı iki sos-
yolog, 1958’den beri kayıtlara geçmiş olan tüm Cadılar Bay-
ramı olaylarını incelemişti. Birilerinin şekerlemelerin içine bir 
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şeyler koyarak çocuk ların yaşamını tehlikeye attığına ilişkin bir 
kayda rastlamamışlardı.

Cadılar Bayramında ölen iki çocuk olmuştu ama onların 
ölümü ne yabancılar yol açmamıştı. Beş yaşında bir erkek çocu-
ğu dayısının eroin zulasını bulmuş ve fazla dozda eroin almıştı. 
Olay ilk duyuldu ğunda, akrabaları çocuğun çikolatasının üstü-
ne eroin serpiştirerek olayı örtbas etmeye çalışmıştı. Başka bir 
olayda, bir adam sigortadan para alma ümidiyle çikolatasına 
siyanür katarak kendi çocuğunun ölümüne yol açmıştı.

Başka bir deyişle, elimizdeki en iyi sosyal bilim araştırmala-
rına gö re, yabancılardan şeker almanın hiçbir tehlikesi yoktur. 
Korkulacak biri varsa o da kendi ailenizdir.

Bu hikâye, son otuz yıl içinde milyonlarca anne babanın 
davranış biçimini değiştirdi. Ne yazık ki, komşuların birbirine 
şüpheyle bak masına neden oldu. Hatta ülkenin yasalarını bile 
değiştirdi: Hem Kaliforniya’da, hem de New Jersey’de, şekerle-
melere zararlı maddeler karıştıranlara özel cezalar getiren yasa-
lar kabul edildi. Bu fikir neden bu kadar başarılı olmuştu?

YAPIŞKAN FİKİRLERİN ALTI İLKESİ

Cadılar Bayramı hikâyesi, bir bakıma, CSPI hikâyesinin kötü 
kalpli ikizi gibidir.

Her iki hikâye de sıradan bir faaliyetin içindeki beklenme-
dik teh likeye işaret eder: Cadılar Bayramı’nda çikolata yemek 
veya sinema da patlamış mısır yemek. Her iki hikâye de basit 
önlemler gerektirir: Çocuğunuzun şekerleme torbasını gözden 
geçirmek ve sinemada patlamış mısır yemekten kaçınmak. Her 
ikisi de hafızamıza kolayca kazınan, somut ve canlı imgeler kul-
lanır: İçine jilet konulmuş bir el ma ve bir masa dolusu yağlı 
yiyecek. Ve her ikisi de duyguları hare kete geçirir: Cadılar Bay-
ramı hikâyesi korkuyu, patlamış mısır hikâ yesi ise tiksintiyi.
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Bu özelliklerin birçoğu böbrek hırsızlığı hikâyesinde de var-
dır. Hiç beklenmedik bir sonuç: Adamın biri bir içki içmek isti-
yor ve sonun da böbreğinden oluyor. Çok sayıda somut ayrıntı: 
Buz dolu küvet, adamın sırtından çıkan tuhaf boru. Duygu: 
Korku, tiksinti, şüphe.

Çok farklı türlerde başarılı fikirlerin içinde, aynı temaların, 
aynı özelliklerin yansımalarını görmeye başlamıştık. Chip’in 
araştırmaları na -ve düzinelerce halk bilimci, psikolog, eğitim 
araştırmacısı, siyaset bilimci ve slogan avcısının çalışmaları 
üzerine yaptığımız literatür ta ramalarına- dayanarak, yapışkan 
fikirlerin bazı temel özellikleri pay laştıkları sonucuna vardık. 
Yapışkan bir fikir yaratmanın bir “formü lü” yoktur. Bu bulguyu 
abartmış olmak istemiyoruz. Ama yapışkan fikirler gerçekten 
de birkaç ortak özelliğe dayanır ve bunlar da o fi kirlerin başarı 
şansını yükseltir. 

Bu, yıldız bir basketbol oyuncusunun özelliklerinden söz 
etmeye benziyor. Bir dizi temel özelliğin her yıldız oyuncuda 
bulunduğun dan aşağı yukarı emin olabiliriz; boy, hız, çeviklik, 
güç ve sahayı iyi kullanma becerisi gibi. Ama yıldız olmak için 
bu özelliklerin hepsine birden sahip olmanız gerekmez: Bazı 
yıldız savunma oyuncuları bir elli beş boyunda ve sıskadırlar. 
Ve bu özelliklerin hepsine sahip olmak da başarıyı garantile-
mez: Boyu iki metrenin üstünde olup da bece riksiz ve yavaş 
olan çok sayıda oyuncu vardır. Ama yine de şu kadarı açık ki, 
eğer mahallenin sahasında, tanımadığınız insanların arasın dan 
takımınızı seçiyorsanız, iki metrelik arkadaşa bir şans vermeniz 
herhalde daha akıllıca olacaktır.

Fikirlerde de durum buna çok benzer. Öğrenebildiğimiz 
beceriler den biri, “doğal bir yeteneği” olan fikirleri tanımaktır; 
iki küsur met relik yabancı gibi. Daha ileride, Jared isimli obez 
bir üniversite öğ rencisinin her gün Subway sandviçleri yiyerek 
doksan kilo vermesi üzerine kurulu bir Subway reklam kam-
panyasını ele alacağız. Bu kampanya çok başarılı olmuştu. Ve 
kampanyayı hazırlayan da Madi son Avenue reklam ajansların-
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