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İNGİLİZCEDEN ÇEVİREN

Pınarnaz Eren

STEVEN JOHNSON

Hayatımızı değiştiren kararları nasıl alırız?





Babama 





Koşullar ve durumlar bilinmez, aktif güçler tespit edilemez-
ken hangi teori ya da bilim mümkündür? Tüm pratik konu-
larda olduğu gibi her şeyin belirsiz ve sayısız koşula bağlı 
olduğu, her koşulun öneminin ancak zamanı geldiğinde 
anlaşıldığı ve o zamanın ne zaman geleceğini kimsenin 
bilemediği bir durumda hangi bilimden söz edilebilir?

– LEV TOLSTOY, SAVAŞ VE BARIŞ

Şurası açıktır ki, insanların modern dünyada üretimi ve 
yönetimi sürdürmek için kurduğu ayrıntılı örgütlenmeler 
insan türünün karmaşıklığı ve belirsizliği anlayıp hesapla-
ma konusundaki yetersizliğiyle başa çıkma mekanizmala-
rı olarak anlaşılabilir ancak.

– HERBERT SIMON
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Yaklaşık on bin yıl önce son Buzul Çağı bittiğinde eriyen buzulla-
rın bugünkü Brooklyn ve Staten Adası arasındaki ince toprak bağ-
lantıyı koparmasıyla, dünyanın en büyük şehir limanlarından biri 
olan New York Körfezi’ne açılan Narrows Kanalı oluştu. Bu coğrafi 
olay, sahil kesiminde yaşayacak insanlar için hem bir lütuf hem 
de bela olacaktı. Deniz ulaşımı açısından bir nimetti bu durum, 
öte yandan her gelgitte tuzlu suyun körfeze dolması anlamına da 
geliyordu. Manhattan Adası’nın iki nehirle çevrili olduğu bilinse 
de bu bilgi yanıltıcıdır. Hem East Nehri hem de Hudson Nehri’nin 
alt bölümü, tatlı su yoğunluğu bir hayli düşük olan, gelgitlerin 
oluşturduğu haliçlerdir. Narrows Kanalı’nın açılması Manhattan 
Adası’nı gemilerine güvenli liman arayanlar için olağanüstü bir yer 
haline getirmiştir. Ama adanın tuzlu suyla çevrili olması, yaşamak 
için tatlı suya ihtiyacı olan insanlara ciddi zorluklar çıkarmıştır.

1800’lü yılların başında nehirlerden ve baraj göllerinden içme 
suyu taşıyan destansı su kemerleri inşa edilmeden önce, Manhat-
tan Adası sakinleri –Lenape kabileleri ve sonrasında yerleşen Hol-
landalı göçmenler– tuzlu haliçlere rağmen adanın güney ucun-
daki, bugünkü Canal Street’in hemen altındaki küçük gölden 
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temin ettikleri içme suyuyla hayatta kaldılar. Burası tarih boyun-
ca muhtelif isimlerle anıldı: Hollandalılar “Kalck” dediler, daha 
sonra “Freshwater Pond” oldu; bugün ise yaygın olarak “Collect 
Pond” ismi kullanılıyor. Yeraltı kaynaklarıyla beslenen göletin bir 
kolu East River’a doğru kıvrılıyor, diğeri de Hudson’un batısına 
dökülüyordu. Rivayete göre gelgitten dolayı sular yükseldiğinde 
Lenape kabilesi üyeleri adanın bir ucundan diğer ucuna kanoyla 
geçebiliyordu. 

18. yüzyılın erken dönem tablolarına bakıldığında Collect 
Pond, büyüyen ticaret merkezinden güneye doğru öğleden sonra 
kaçamağı yapmak isteyen Manhattan’lılar için sakin ve pitoresk 
bir vaha idi. Göletin kuzeydoğu kıyısında –bazen Bayard’s Mo-
unt bazen de Bunker Hill olarak anılan– heybetli kayalıklar yük-
seliyordu. Otuz metre tırmanarak zirveye vardığınızda göletin ve 
onu çevreleyen sulak alanların muhteşem manzarasına eşlik eden 
uzaktaki telaşlı şehrin tepeleri ve yükselen bacaları karşılardı sizi. 
William Duer 19. yüzyılda kaleme aldığı New York hatıratında 
o zamanları şu sözlerle yâd edecekti: “Gençliğimiz burada paten 
kayarak geçti, yeryüzündeki hiçbir manzara, sert rüzgâra karşı pa-
tencilerin cirit attığı capcanlı ışıldayan buz tutmuş göletin ihtişa-
mını geçemez.”1

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ticari atılımlarla birlik-
te Collect Pond’un pastoral atmosferi bozulmaya başladı. Göletin 
kıyısına, hayvan derisi işlemek için taneni ve ağu otuii gibi zehirli 
kimyasallar kullanılan tabakhaneler kuruldu. Ortaya çıkan atık-
lar ise büyüyen şehrin temel içme suyu kaynağı olan gölete bo-
şaltılıyordu. Göletin çevresindeki sulak alanlar ölü hayvan –hatta 
cinayet kurbanları– çöplüğüne dönmüştü. 1789’da bir grup endi-
şeli vatandaş ve bir avuç gayrimenkul simsarı tabakhanelerin ka-
patılmasını, göletin ve üzerinde yükselen tepeliğin şehir parkına 
dönüştürülmesini teklif ettiler. Proje birkaç yıl sonra Washington 
DC’yi planlayacak olan Fransız mimar ve inşaat mühendisi Pierre 

i Ağırlıklı olarak dericilik ve boyacılık sektöründe kullanılan polifenolik bileşik-
ler. (e.n.)

ii Baldıran otu olarak da bilinen çok zehirli bitki. 19. yüzyılda deri tabaklama 
amacıyla kullanılmıştır. (e.n.)
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Charles L’Enfant’a emanet edildi. Fransız mimar 20. yüzyılın so-
nunda Manhattan’a parklar rönesansı yaşatacak kamu-özel ortak-
lık projelerinin öncüsü olacak bir teklifle geldi: Collect Pond Park 
projesi, gayrimenkul simsarları tarafından, göletin çevresindeki 
arazi yatırımcılara satılarak finanse edilecekti. Ancak projenin 
avukatları yatırımcıları şehrin gelecekte gölete kadar büyüyeceği-
ne ikna edemediği için bu plan suya düştü.

1798’de gazeteler ve muhalif yazarlar Collect Pond’u “tüm sı-
zıntıları, döküntüleri, pislikleri, dışkıları” uzaklardan kendisine 
çeken bir “utanç çukuru” olarak betimliyordu. Göletin suyunun 
içilemeyecek kadar kirlenmesiyle birlikte göletin ve çevresindeki 
bataklık arazinin doldurulmasına ve üzerine –yüz elli yıl sonra 
Long Island ve New Jersey’de belirecek olan banliyöler gibi– şeh-
rin kargaşasından kaçmak isteyen zengin ailelerin ilgisini çekecek 
“lüks” bir mahalle inşa edilmesine karar verildi. 1802’de Belediye 
Meclisi Bunker Tepesi’nin düzleştirileceğini ve buradan çıkacak 
“yararlı ve sağlam” toprağın Collect Pond’u New York haritasından 
silmek için kullanılacağını duyurdu. 1812’ye gelindiğinde yüzyıl-
lardır Manhattan sakinlerinin susuzluğunu dindiren tatlı su kay-
nağı yerin dibine gömülmüştü.

Bir müddet sonra 1820’lerin başında, eskiden göletin bulun-
duğu bölgede saygın bir muhit serpilmeye başladı. Fakat çok 
geçmeden şehrin Collect Pond ve çevresindeki doğal hayatı yok 
etme girişimi, bastırılmış olanın geri dönüşünün kurbanı oldu. 
Mikroorganizmalar bu asortik evlerin altında gömülü olan Bun-
ker Hill’den getirilmiş “yararlı ve sağlam” toprağın içindeki Collect 
Pond’un geçmişinden kalan hayvan leşlerini ve bataklıkta birikmiş 
diğer organik kütleleri ayrıştırarak süratle sindiriyordu.

Toprakaltındaki mikropların çalışmaları zeminde iki temel 
probleme neden oldu: Organik kütleler ayrıştıkça evler toprağa 
gömülmeye başladı, evler gömüldükçe topraktan mide bulandırıcı 
kokular yükseliyordu. En sakin yağmur bile zemin katları çamur 
deryasına çevirmeye yetiyordu. Bölgede tifüs salgınları rutinleşti. 
Birkaç yıl içinde zengin aileler mahalleyi boşalttı ve evlerin fiyatla-
rı düşüşe geçti. Bu evlere şehrin en yoksulları, kölelikten kaçan Af-
roamerikanlar, İrlanda ve İtalya’dan yeni gelen göçmenler yerleşti. 






