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Aydınlık bir yarın için,
karanlık bir gecenin içinden geçmen gerekir.”
– Paulo Coelho

YAZAR HAKKINDA
Gelecek öngörüsü, enerji, diplomasi ve yatırım üzerine
dünyanın önde gelen otoritelerinden birisi. Sadece Türkiye’de
değil Çin’den ABD’ye, Rusya’dan Suudi Arabistan’a devletlerin,
firmaların, düşünce kuruluşlarının peşinde koştuğu bir beyin.
Başbakan danışmanı, diplomat, Uluslararası Enerji Ajansı ve OECD üst düzey yöneticisi, British Gas direktörü, Genel
Energy, Invensys, Şişecam, Yaşar Holding, Saudi Crown Holding yönetim kurulu üyeliği görevlerinden geçti. Şimdi Global Resources Partnership, London Energy Club, Bosphorus
Energy Club başkanlığını yürütüyor, International Energy
Charter’ın özel temsilcisi aynı zamanda. Trinus Capital’in de
yönetim kurulu üyesi.
Yurtdışında yayımlanmış yarım düzine kitabının yanı sıra
ülkemizde Geleceğimiz Asya’da mı? (Milliyet), Yükselen Asya
(İmge), Yeni Ekonomik ve Ticari Diplomasi Stratejisi (TÜSİAD),
2023 Türkiye Yol Haritası (Etkileşim), Yeni Büyük Oyun (Doğan), New Geopolitical and Economic Journey: Turkey’s Next 10
Years (Bilgesam), Yaşam Bir Seyahattir: Seyyah Diplomat (Destek), Yeni Dünya Düzeni Geliyor mu? (Destek) kitaplarının da
yazarı. İngilizce, Fransızca ve konuşma düzeyinde Çince biliyor.

Özlem Bay’ın kaleminden...
“Aykırı” ve “acayip” bir kitap.
Daha önce jeopolitika, enerji ve yatırım konularında birçok
kitabı yayımlanan Mehmet Öğütçü, bu defa kabına sığmayan
diplomat, işadamı, seyyah, yazar, inşaatçı, zeytinci, eğitimci
kimliğinin dışına çıkıyor.
Cesurca yazıyor aykırı düşünceyi, acayip ilişkileri, kendince mutluluğun, başarının sırlarını anlatıyor. Kadınları çözdüğü
iddiasını okurken aslında o iddiayı çürütmeye çalıştığını düşünüyorsunuz.
Kendi renkli hayatından da esinlenerek kafamızda düşünce,
ilişki, mutluluk ve gelecek hakkında yeni minik pencereler açıyor.
Ona göre, çizgi dışı düşünmek, hayal etmek, yeni serüvenlere atılmak, değişmez denilen kısıtları zorlamak, rutine, bilinene
kilitlenenlere kıyasla bizi daha ileri taşıyor, mutlu ediyor.
Yaşam denizinde dalgalar arasında “büyük balığı” ararken
kimimiz balığı buluyor, kimimiz ise hiç göremeden ölüyor.
Önemli olan, doğruluk, dürüstlük, merhamet, fedakârlık ve
cesaretle atmış olduğumuz her adımla, başka yaşamları zenginleştirmiş olmanız.
Seyahat etmenin güzelliğine varmanızı, içinizi ısıtan insanlara hayatınızda yer açmanızı, dostlarınıza sarılmanızı, başarı-
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nın ne olduğunu kendinizin tanımlamasını öneriyor Öğütçü bu
kitapta.
“Zeytin dikin, bolca kitap okuyun, taş evleri restore edin,
mutlaka hobi edinin...” diyor.
Öğütçü diyor ki: “Sürekli erteliyoruz hayatı, sürekli arkası
yarın ile yaşıyoruz, çoğu zaman da mutlulukları, aşkı ıskalıyoruz. Onun için aykırı düşüncelere, acayip ilişkilere burun kıvırmayın, daha da önemlisi küçük mutlulukların avuçlarınızdan
kayıp gitmesine izin vermeyin.”
Franz Kafka, doğuştan sakat bir kuşu uçurabilmek için on
iki yıl uğraşmış. Peki siz bu hayata ne gibi güzellikler kattığınızı
hiç düşündünüz mü?
“İnsan, gülmediği günü, yaşadım diye hayat defterine kaydetmemelidir...” der Sokrates. İçten bir kahkahayı en son ne
zaman attınız?
Ya da Erich Fromm’un “İyi hissettiren insanlar bağımlılık
yapar...” sözünün ne kadar doğru olduğunu fark ettiniz mi?
William Shakespeare’in “Pozitif düşüneceksin. Hayata sımsıkı sarılacaksın. İşinden kafanı kaldırıp sevdiklerinle vakit geçireceksin. Sev ki, hücrelerin yenilensin...” sözlerinden de ilham
alan yazarın günümüz düşünce tarzlarını ve ilişkilerini kaleme
aldığı bu kitabında, siz de kendinizden çok şey bulacaksınız.
Elinizden bırakamayacaksınız bitirene kadar ve sık sık geri
dönme, yeniden altını çizerek okuma ihtiyacı hissedeceksiniz.
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ÖNSÖZ

“Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.”
– Rabindranath Tagore
Bu kitabın ilham kaynağı, beni jeopolitika, enerji, yatırım,
gelecek ve seyahat kitaplarından, yoğun iş dünyasından vakit çalıp daha yükte “hafif ”, pahada “ağır” heyecan verici taze
konularda kalem oynatmaya cesaretlendiren yayıncım Yelda
Cumalıoğlu.
Çağ, 4.0 çağı.
Demokraside, endüstride, tarımda, enerjide, sanatta, eğitimde, müzikte hemen her alanda 4.0 konuşuluyor, kurgulanıyor.
Yapay zekâ döneminde hepimizin nirvanası olan mutlu yaşamın da, ilişkilerimizi, beyinlerimizi, duygularımızı dönüştürecek 4.0’ı olmalı herhalde.
“Aykırı” beyinler, düşünceler tarih boyunca her zaman dünyadaki tüm ilerlemelerin motoru, yaratıcılığın sürükleyicisi
olagelmiş. Öyle beyinler olmasaydı insanlık yerinde sayardı,
bugünkü başarılar, devrimler, dönüşümler hayal olurdu.
İçinde olduğumuz, geliştirdiğimiz “acayip” ilişkileri de aslında bu tür çizgi-dışı düşünen yenilikçi beyinler tetikliyor.
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Bu kitabın isim annesi gazeteci Özlem Bay. Başlığı bulunca
gerisi kolaydı; bana sadece içeriğini kaleme almak düştü. Harika kapak Işıl Ilgıt’ın eseri.
Başta kadınlar ile ilgili bölümler olmak üzere bazı konuların
“mayınlı tarla” olduğunu bildiğim için baskıya göndermeden
önce kitap taslağını görüşüne değer verdiğim Uğur Ergün, Alev
Somer, Vanessa Raine, Mehtap Öğütçü, Filiz Gümüş, Ferhan
Alesi, Cumhur Doğan dahil birçok kişi ile paylaştım, okuyup
eleştirmelerini istedim.
Hepsine minnettarım katkıları, verdikleri ilham için.
Onlarca yazılı kaynaktan, sohbetten, hafızamdan da yararlandığımı söylemem lazım. Akademik bir çalışma olmadığı için
dipnotlara boğmak istemedim.
Kitapta, birçok tanıdık şey bulabilirsiniz kendinizden. Yine
de elimden geldiğince alışılagelmişin birazcık dışına çıkmaya,
kendime bile itiraf edemediğim düşüncelerim ile de harmanlamaya çalıştım.
İçinde ne ararsanız var. Yabancı kadınlar, fotoğrafçılık, yalnız kalma korkusu, sapyo-seksüelite, gençliğe mesajlar, hobisiz
hayatın sorunları, gelecek kaygısı, üst düzey yönetici seçimi,
monşerce düşünme, 1.3 milyara eğitim.
İşten atma taktikleri, çocuk yetiştirme, yaşlı-genç nesil gerilimi, müzakere teknikleri, yol hikâyesi, hatıra biriktirme, yoganın önemi, doğa ile barış, yaratıcı beyinler, evlilik kurumu gibi
gibi çoğu doğrudan birbiri ile bağlantılı olmayan geniş yelpazede hemen her konuya dokunuyor.
Çok güldüm, görüşlerini almak için kitap taslağını gönderdiğim kız kardeşim Meliha Sayınalp, “Abi, sanki hepimizin okuması gereken 30 kitabı tek kitaba sığdırmışsın” deyince.
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İltifat mı etti, eleştirdi mi, dalga mı geçti tam anlamadım
ama kitap amacına ulaşmış olacak şayet siz de öyle düşünürseniz okumayı bitirdiğinizde.
Söylemeye gerek bile yok; sevabıyla günahıyla yazılanların
sorumluluğu bütünüyle bana ait.
Bu, yaşayan bir kitap olacağından sonraki baskılarında yer
vermek için yapıcı, yıkıcı, aykırı, garip her türlü öneri ve görüşlerinizi bildirin lütfen.
mehmetogutcu@me.com/Londra/Büyükada/Çeşme
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