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Kişisel bir not
Zihniyet kavramını ilk kez ne zaman düşündüğümü, ya da
aklıma nereden takıldığını hatırlamıyorum. Ancak bu kavramı anlamlı kılan bir duygu ile epeyce genç yaşta karşılaştığımı söyleyebilirim.
Ortaokul yıllarında annemin evimizi sıkça ziyaret eden arkadaşları arasında bazılarına nasıl içten içe sinirlendiğimi unutmam zor. Bunlar genellikle çevrelerindeki kişilerin tutumları
ve tercihleri üzerinde baskı kurma eğilimi gösteren dominant
kişilerdi. Öte yandan pek bilgili ya da akıllı da sayılmazlardı.
Eksikliklerin farkında bile olmamaları eğlendirici olmakla
birlikte sinir bozucuydu...
Meselenin karakter özellikleri ile açıklanamayacağı ortadaydı. Evimize girip çıkan çok sayıda insanı gözlemlediğimde,
aynı karakterde, örneğin içe dönük, tedirgin, sabırlı, müşfik
ya da kibirli olarak adlandırdığım birçok kişinin aynı davranmadığını görmekteydim. Beni asıl yadırgatan belirli kişilik
özellikleri değil, belirli tutumlardı...
Kafama kazınan ‘şaşırtıcı’ nokta ise bu kişilerin kendi tutumlarını ‘doğal hak’ gibi görüp sergilemekte herhangi bir tereddüt geçirmemeleri, nasıl algılandıklarını bile fark etmemeleriydi. Dolayısıyla genç yaşta hayatın muammalarından biri
ile karşılaşmıştım: Başkalarına irkiltici ve yadırgatıcı gelen bir
tavır, insanın kendisine nasıl bu kadar doğal gelebiliyordu?
Hafızamdaki ikinci derin iz, üniversite yıllarımdaki sol hareketlerin kolay ve hızla şiddete savrulması ile kazındı. Ben de
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neslimin birçok üyesi gibi solcu, hatta kendisini sosyalist olarak adlandıran biriydim. Ancak Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsünde solcu grupların eylemlerini izlediğimde tek duygum
gördüklerimin sadece bireysel bir tutum olarak değil, siyaseten
de ‘aptalca’ olduğuydu. Oysa bu öğrencilerin akılsız olma ihtimali yoktu... Nihayette onlar da epeyce zorlu bir giriş sınavından başarı ile çıkmışlardı ve siyaset dışı konularda zengin
içerikli yorumlar yapabiliyorlardı.

Tuncer Bulutay’ın bilgi kuramı dersinde bu konuyu nasıl sorunsallaştırabileceğimi kavradım. İlkay Sunar sayesinde ise bilim tarihi çerçevesi içinde tüm anlamlandırma paradigmalarını
özümseme ve kritik düşünmeyi deneyimleme şansım oldu.

Onlara ‘siyaset’ gibi gelen eylemlerin bana bu denli yadırgatıcı gelmesinin nedeni zekâ farkı olmadığı gibi, ideoloji
farkı da değildi çünkü rasyonalitenin hâkim olduğu makul
tartışma ortamlarında çok da farklı yaklaşımlara sahip olmadığımızı görüyordum. Durumu daha geniş ele aldığımda bu
farklılığın kişilik özellikleri ya da sosyoekonomik farklılıklarla da açıklanamayacağını teslim ediyordum.
Böylece kendimi ikinci kez benzer bir muammanın karşısında
buldum. İnsanların tutumları onların tüm kişiliklerinin, ideolojilerinin, kültürel ve sosyal farklılaşmalarının ötesindeki bir
alana işaret etmekteydi. Bu alanın ne olduğunu adlandırmam
mümkün değildi ama en önemli özelliği ortadaydı: Zihnimizde
öyle bir işlev ya da maharet vardı ki, kişinin tavrını büyük ölçüde
belirlediği gibi, bu tavrı kişi için anlamlı ve doğal kılıyordu. Geri
dönüp baktığımda bu mahareti bilinçle ilişkilendirdiğimi görüyorum. Henüz bilinçdışının maharetlerinin farkında değildim...
Sonraki yıllar bu soruları derinleştirip biçimlendirme açısından
çok şanslı olduğum bir ortamda geçti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) ekonomi bölümünde doktora
derslerine başladım ve zihnimi açan hocalarla karşılaştım. Yahya Sezai Tezel sayesinde sosyoekonomik ve ideolojik olguları
birer antropolojik anlama nesnesi haline getirmeyi öğrendim.
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Bu öğrenme atmosferinde Foucault, Kuhn, Collingwood
gibi insanların yazdıkları bana farklı anlama imkânları sundu
ve sonraki düşüncelerimin çerçevesini oluşturdu. 1980 yılında üniversiteden ayrıldığımda vardığım sonuç şuydu:
Bilimi, ideolojileri, kültürleri ve tarihsel dönemleri kuşatan,
onlara iç tutarlılık kazandıran, zihinsel düzlemde iskeletlerini
oluşturan kendine özgü paradigmalar var. Bunlar zımni, yani
farkında olmadığımız ve başkalarıyla da paylaştığımız için doğallaşmış paradigmalar. O nedenle sosyokültürel bir olguya
‘içerden’ baktığımızda nesnel olamıyoruz, çünkü biz de aynı
kültürün paradigmasını taşıyoruz. Diğer taraftan söz konusu
olguya dışarıdan bakarak da nesnel olmak zor, çünkü ilgili paradigmayı tanımıyoruz. Nitekim farklı paradigmaya sahip birinin
bizimle ilgili bir olguyu anlaması da pek düşünülemez, çünkü
paradigmamızı anlamadan ‘bizi’ anlamak mümkün olamaz...
Ne var ki ‘anlamayı’ olanaksız kılan bu değerlendirme hoşuma gitmemişti. Anlamanın ve nesnelliğin bir imkânı olmalıydı. Acaba hem içerden hem dışarıdan bakmayı sağlayacak bir zihinsel düzlem var mıydı? Farklı paradigmaların
ilişkilenmesi ve paylaşılması mümkün müydü? Bir başka
kültürün paradigmasını, o kültürün içinde yaşamamamıza
rağmen anlayabilir miydik? Yoksa kültürlerden ve dönemlerden bağımsız olarak hepimiz tüm olası paradigmaları doğal
olarak içselleştirmiş miydik?
Eğer farklı paradigmalar altında ortaya çıkarak anlam ve içerik
kazanmış olan ideoloji, kültür ve tarihsel dönemleri anlaya13
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bildiğimizi iddia edeceksek bunun zorunlu bir koşulu vardı:
Her tarihsel an ve durumda paradigmalardan biri ya da bazısı
belirleyici olsa da, insan tüm paradigmaları zihninde taşımalı
ve bu sayede bir başka paradigma altında şekillenmiş olan olguları ‘anlama’ imkânı elde edebilmeliydi. Ben bu paradigmalara ‘zihniyet’ demeyi tercih ettim, ancak bunların nitelikleri
hakkında bazı sezgiler dışında henüz bir fikrim yoktu.
Aynı dönemde, 1979 yılında, Amos Tversky ve Daniel Kahneman neoklasik iktisat teorisinin rasyonel insan davranışı
varsayımının gerçeklere uymadığına işaret eden önemli bir
makale yayımladılar. Ben bu katkının farkında bile olmadım.
Farkına varsaydım da o sırada önemini anlayabileceğimden
kuşkuluyum, çünkü Gerard Debreu’nün neoklasik iktisadın
içkin varsayımlarını incelediği ‘Değer Kuramı’ (Theory of Value) adlı kitabı, benim açımdan bu iktisat anlayışının zaten
ne denli gayri gerçekçi olduğunu kanıtlıyordu ve konuyu
daha derinlikli ele almayı teşvik eden bir bakışım da yoktu.

“İnsan kendi üzerine düşünerek kendisini tanıyabilir mi? Bilinçli düşünceye açılan sonsuz krediler çağında bu soruya verilen cevaplar muhtemelen olumlu olacaktır. Fakat karar ve
davranışların asıl belirleyicileri olsalar da, insanın farkında
bile olmadığı bilinçdışı ve zihniyet kategorilerini hesaba kattığımızda cevap şöyle olmalıdır: ‘Hayır, insan kendi üzerine
düşünerek kendisini tanıyamaz, çünkü bilinçdışını ve zihniyetini ona ancak ilişki kurduğu başka insanlar gösterebilir.’
Etyen Mahçupyan, bilincin ve düşüncenin bağımsız değişkenler gibi gösterilip kutsandığı bir dünyada birincinin bilinçdışı; ikincinin zihniyet tarafından nasıl kuşatıldığını anlatıyor
ve daha olgun bir toplumsallık için odaklanmamız ve hesaplaşmamız gereken asıl kategorilere işaret ediyor.”
Alper Görmüş

Nitekim Tversky ve Kahneman 1990 sonrasında kulağıma
tekrar çalındığında bile yaptıkları çalışmaları yine yeterince
önemsemedim. Öne sürdükleri Prospect Theory’nin ekonomi alanında ima ettikleri anlaşılan benim için çok cazip değildi. Fakat bu durumda olayın psikoloji ve dolayısıyla zihin
açısından uzantılarını da tümüyle ıskalamış oldum. Oysa bugün geldiğim çözümlemeye çok daha önceden varmam belki
de mümkündü...

“Geçtiğimiz bir kaç yüzyıl içinde derinleşen bilimsel uzmanlaşma, kendini tanıma ve anlamaya ilişkin sorulara cevap
arayanların birbirinden bihaber kalmalarına neden oldu.
Bu kitap nörobilim ile sosyal psikolojiyi bir araya getirerek insanı anlamanın kapısını aralıyor. Biyolojik ve kültürel adaptasyonu bilimsel bilgiler ışığında bağlantılı olarak izlerken,
hem insanı anlamak için bütüncül bir çerçeve öneriyor, hem
de zihinle zihniyet arasındaki ilişkiyi açığa çıkararak duygu,
düşünce ve davranışlarımızın işlevini anlamamızı sağlıyor.”
İzzet Özberki

1980’li yılların ikinci yarısı benim için yine şanslı bir dönemi
ifade etti. Eczacıbaşı Holding’in küçük bir firmasında yöneticilik yaparken karşıma bir eğitim semineri çıktı. Türkiye’de
ilk kez düzenlenen Grid semineri düşünce çerçevemi doğrudan etkileyen nadir olaylardan biridir. Seminerin dayanağı-
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