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“Bir gün gelecek o günün insanlar× kendilerince
bilinen üeylerin daha önce bilinmiyor olduùuna
üaüacaklar” demiüti Seneca bundan yüzy×llar önce.
Gerçekten de özellikle 20. yüzy×lda katmerlenerek artan
bilimsel geliümedeki h×z; b×rak×n birkaç yüzy×l önceyi daha
yirmi y×l önceki bilgilerin yetersizliùi hakk×nda bile bizi
üaü×rt×yor; bu h×zl× bilimsel geliüim dünyayla ve evrenle
ilgili kavram sistemlerimizin saùl×kl× ve gerçekçi olabilmesi
için yeterli düzeyde bulgular edinilmesine ve yeni bilgiler
üretilmesine en büyük katk×y× saùl×yor. Bizler, 21 yüzy×l
insanl×ù×, atalar×m×zla karü×laüt×r×ld×ù×nda art×k çok daha
fazla üey biliyoruz ve aüaù×daki metnin çerçevesinde
konuüacak olursak art×k “yere” daha saùlam bas×yoruz.
500 y×l önce yaüayan insanlar televizyonu gördüklerinde
muhtemelen üoka girecekler ve kumandan×n fonksiyonunu
anlad×klar×nda muhtemelen üeytan iüi olarak
nitelendireceklerdi bu uzaktan kanal deùiütirebilen
ayg×t×…
Gücünü salt meraktan alan bilim k×sa bir
süre içinde “Ay’a Seyahat”i, “Denizin Dibinde
Yirmibin Fersah”× gerçek k×ld×. Art×k insanoùlu
neredeyse hiçbirüeye imkans×z gözüyle bakm×yor.
“Anlamland×rabilmenin” en önemli özelliùimiz
olarak kabul edildiùi günden beri insanl×k çok büyük
bir yol katetti. Baülang×çta akl×n özgür kullan×m×yla
ateülenen bu geliüme döngüsel olarak devam ediyor
ve bugün “ak×l” kavram×n× ve biliüsel süreçleri
tart×üabiliyoruz. Bu da insanoùlunun kendini ve
korkular×n× anlayabilmesi ve kendikavramlaüt×rmas×n× (self-conceptualization) saùl×kl×
bir üekilde yapabilmesi için büyük bir katk× saùl×yor.
Peki nas×l? Bu sorunun yan×t×n×, ilkel insanla
günümüz insan×n× karü×laüt×rarak vermek oldukça
yerinde olacak. Süreç ilk insanla baülad×ù×na göre
önce onun dünyay× alg×lay×ü×na bir göz atal×m. úlk
insan yeryüzüne geldiùinde kendisi için sonsuz bir
karanl×ktan ibaretti içinde yaüad×ù× sistem. Güneüin
bat×ü× ve doùuüu nas×l oluyor anlayam×yordu.
Çevresini inceliyor, birçok üeye anlam veremiyor ve
bunun sonucu olarak da korkuyordu. En kötüsü de
karanl×k bas×nca hissettiùi delice korkuydu. Bu korku
öyle s×radan bir korku da deùildi. En temel
korkular×m×zdan biri olan ölüm korkusunun tad×n×
çok iyi biliyordu ve bundan kaç×nmal×yd× ak×l saùl×ù×
için en az×ndan. Ve insanoùlu totemleri yaratt×!
Yüzy×llarca aùaçlara, ineklere, cinsel organlara ve
daha birçok sembole tapt×, onlar× kutsal hale getirdi.
Çok tanr×l× dinler ard×ndan gelen tek tanr×l× dinlerin
3-5 bin y×ll×k tarihi vard×r ki bu dinler oldukça yeni
say×l×r. Birçok teolog karü× da ç×ksa günümüzde
dinden sonra insanoùlunun varoluüsal korku ve
endiüelerini gideren temel araçlardan birisi de bat×l
inançlard×r.

Günümüzde gerek beüeri, gerekse pozitif
bilimlere ilham kaynaù× olan Evrim Teorisi, canl×lar×n
yaüad×klar× ortama daha iyi adapte olabilmeleri ve
hayatta kalabilme olas×l×klar×n× artt×rabilmeleri
amac×yla zaman içerisinde evrilerek deùiüime
uùrad×klar×n× savlar. Bu evrim süreci içerisinde, d×ü
dünyan×n temsilinin organizmada en baüar×l× ve
doùru üekilde yap×labilmesi için duyu organlar×n×n
gitgide geliümesi ve duyumun keskinleümesi
üüphesiz önemli bir yere sahiptir. Biyolojik olarak
sürekli evrilerek çevreye uyumunu artt×ran
organizman×n görme, duyma, koklama, hissetme ve
tatma duyular× giderek keskinleüecek, bu da
karü×laüacaù× tehlikeler hakk×nda öngörüde bulunma
olas×l×ù×n× artt×racakt×r. Durumlar karü×s×nda fikirler
yürütme ve belleùinde bir tak×m semboller
kullanarak iülem yapma yetisi evrimin son
basamaklar×nda hayvanlara özgüdür. Hayatta
kalabilmek için en güçlü silah olan biliüsel süreçler,
iüte bu “yak×n ya da uzak geleceùi bilme güdüsü”nü
tatmin etmede organizmaya hizmet eder.
Öùrenmenin dinamikleri hakk×nda pek çok deney
yaparak alanda kendi büyük teorisini kuran ünlü
Amerikal× psikolog Edward L. Thorndike(1874-1949)
yapt×ù× bir deneyde deneklere çift kelimeler verir ve
onlardan bunlar× rahatça dinleyip, içlerinden tekrar
etmek için uùraümamalar×n× söyler. Daha sonra, bu
kelime çiftleri onlara dikte ettirilerek yazd×r×l×r.
Deneklere sorulduùunda, birçoùu bu kelime çiftlerini
yazarken içlerinden tekrar etmek için s×radaki
kelimeyi tahmin etmeye çal×üt×ù×n× itiraf eder. Bu
deney, insanlar×n maruz b×rak×ld×klar× uyar×c×lar
üzerinde dikkatlerini yoùunlaüt×rarak onlar×
öùrenmeye ve daha sonra onlar hakk×nda
s×nanmayacaklar× konusunda yönergeler alsalar bile,
onlar× tatmin edebilmek için performans göstermeye
eùilimli olduklar×n× ortaya koymaktad×r. Her güdü,
tatmin edilmediùinde organizmaya psikolojik ya da
fizyolojik olarak bir üekilde zarar verir. Organizma,
kendisini bu zarardan koruyabilmek için savunmaya
geçecek ve belli mekanizmalar× devreye sokacakt×r.
“Savunma Mekanizmalar×” olarak adland×r×lan bu
istemsiz davran×ülar günlük hayat içerisinde fark×nda
olmaks×z×n kendini herhangi bir anda gösterebilir.
Örneùin birine ac× veren bir hat×ran×n, bilinçalt×na
bast×r×larak unutulmas×, bu hat×ran×n her seferinde
canland×r×larak psikolojik dengeleri bozacak üekilde
tekrar tekrar yaüan×lmas×n× engeller. Organizman×n
saùl×kl× bir üekilde yaüam×na devam edebilmesi için
bu mekanizmalar× geliütirmesi gereklidir. Tüm
bunlar göz önüne al×nd×ù×nda, eùitim ve bilimin
yayg×nlaümas×yla say×lar×nda ve etkinliklerinde
düüüü görülen hurafelerin de, bilgi noksanl×ù×nda
olaylar×n bir tak×m doùaüstü güçlerle aç×klanarak
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geleceùi merak etme ve tahmin etme güdüsünün
tatmin edilmeye çal×ü×lmas× olabileceùi gündeme
gelebilir. Daha aç×k üekliyle bu, hurafelerin bir tür
savunma mekanizmas× olarak iü görme olas×l×ù×d×r.
Ancak konu hakk×nda henüz net bir bulgu yoktur.
Söz konusu bir güdü olan böylesi ilkel ve
temel bir mekanizma iken, sadece evrimin son
basamaklar×ndaki geliümiü hayvanlara özgü biliüsel
süreçleri, hurafelerin nas×l doùduùu ve sönmeye
uùramad×ù× konular×nda tek sorumlu olarak tutmak
pek de doùru deùildir. Bu sorular×n yan×tlar×n×
ararken daha basit ve ilkel, ancak çok da temel olan
"koüullanma" mekanizmalar×na da referans vermek,
olay× ayd×nlatmada büyük paya sahip olabilir. Peki
"koüullanma" ile kastettiùimiz süreçler neleri kapsar?
úüte bu noktada, Pavlov'un köpekler üzerindeki
çal×ümalar× sonras×nda ortaya koyduùu "klasik
koüullanma" ile Skinner'in güvercinlerle çal×üt×ù×
"edimsel koüullanma"y× konu baül×ù× olarak
incelemeye almak gerekmektedir. Klasik koüullanma
organizman×n güdüsel olarak koüulsuz pekiütirece
vereceùi tepkilerin ayn×s×n×, istemd×ü× koüullu
uyaranlara da vermeyi nas×l öùrendiùini aç×klar.
Ancak elbette istem d×ü× her refleks, klasik
koüullanma yoluyla öùrenilmiü bir davran×ü deùildir.
Mesela göze ×ü×k geldiùinde göz bebeùinin daralmas×
gibi hayati önem taü×yan refleksler salt biyolojik
süreçlerdir. Klasik koüullanma da benzer üekilde – en
az×ndan edimsel koüullanma ile karü×laüt×r×ld×ù×ndagörece tüm düüünsel süreçlerden uzak, mekanik bir
mekanizmad×r. Örneùin, bir yemeùin tad×,
organizmada tükürük salg×s×n× koüulsuzca istem d×ü×
nas×l tetikliyorsa, organizman×n sürekli tad×yla
beraber olarak deneyimlediùi yemeùin görüntüsü de,
bir süre sonra onu tükürük salg×s× üretmeye
koüullayacakt×r. Böylesi bir klasik koüullanma tüm
düüünme süreçlerinden uzak, mekanik bir
mekanizmad×r. Biri nötr, diùeriyse koüulsuz olan iki
d×ü uyaran aras×nda kurulan ve salt zamansal olarak
ayn× anda varolmalar×na dayanan baù sayesinde nötr
uyar×c×, koüullu hale gelerek organizmada koüulsuz
uyar×c×n×n uyand×rd×ù× tepkinin az üiddette olan×n×
uyand×rmaya baülayacakt×r. Nötr ve koüulsuz uyar×c×
aras×nda böylesi bir baùlant×n×n kurulabilmesi için
salt zamansal ortakl×k yeterli olmaz. Zamansal
aç×dan birbirine yak×n olarak varl×k gösteren bu
uyaranlar×n birbirlerini takip s×ras× da oldukça
önemlidir. Eùer ki organizma taraf×ndan bir ödül
olarak görülen koüulsuz uyar×c×, (ki bu örneùin bir
yiyecek maddesi ya da cinsel temas olabilir), nötr
uyar×c×dan önce sunulursa, aradaki baùlant×
kurulmaz. Çünkü organizman×n nötr uyar×c×da
dikkatini yoùunlaüt×rma gerekçesi kalmayacakt×r. Bu
nedenle öùrenmenin gerçekleüebilmesi için nötr
uyar×c×, koüulsuz uyar×c×dan daha önce gelmelidir.
Koüullanma mekanizmalar×, öùrenme teorilerinde
çok büyük bir yere sahiptir. Edimsel koüullanma ise
görece daha karmaü×kt×r ve istemli olarak yönetilen
kas hareketlerini kapsar. Organizma, bu
koüullanmada çevredeki uyaranlarla bu uyaranlara

verdiùi istemli yan×tlar×n doùurduùu sonuçlar
aras×ndaki baùlant×y× öùrenecektir. Organizmay×
çevreye belli yan×tlar vermeye koüullayan dört ana
etken vard×r.
1) Olumlu Pekiütireç: Duruma dahil edildiùinde,
davran×ü×n kazan×l×p güç kazanmas×n× saùlar.
Örneùin bir çocuk her aùlad×ù×nda çikolata olumlu
pekiütireciyle ödüllendirilirse, aùlama davran×ü×
güçlendirilmiü olur.
2) Olumsuz Pekiütireç: Organizma beklenen tepkiyi
gösterdiùinde durumdan çekilmesiyle davran×ü×
güçlendiren uyaranlard×r.
Örneùin bir köpek z×plamad×ù× sürece ona elektrik
vermek, z×plad×ù× anda ise elektriùi kesmek köpekte
z×plama davran×ü×n× geliütirecektir.
3) Ceza: Organizman×n tekrarlad×ù× istenmeyen bir
davran×ü×n manipüle edilmesi amac×yla, ortamdan
organizman×n ihtiyaç duyduùu bir üeyi kald×rma ya
da organizmaya hoü olmayan bir uyar×c× sunma
olarak tan×mlanm×üt×r.
Örneùin dolaptan kurabiye çalan bir çocuùa tokat
at×lmas× gibi.
Öyleyse, edimsel koüullanmalarda,
organizman×n davran×ülar×n× belirleyen, d×ü
uyaranlara karü× verdiùi yan×tlar×n ne üekilde bir
tepkiyle karü×l×k bulduùudur. Çevre ve organizma
karü×l×kl× bir etkileüim içindedir ve organizma, bu
etkileüim s×ras×nda hayatta kalmay× öùrenir. Olaylar
s×ras×nda kurduùu baù×nt×lar kimi zaman gerçek ve
somut verilere dayan×yorken, organizma kimi
zamansa yanl×ü yorumlamalarda bulunarak gerçekte
olmayan bir baù×nt×y× varsayabilir. T×pk× bat×l
inançlar×n ard×nda yatan yan×lg×larda olduùu gibi…
Bat×l inanç tam olarak nedir konusu çok
tart×ümal× ve aç×kças× bu konuda çal×üan bir
araüt×rmac× için de zaman zaman tan×m× yap×lmakta
zorlan×lan bir kavram. Ancak bu konuda erken
psikoloji literatürüne üöyle bir göz atarsak temel
olarak birkaç tan×m×n yap×lm×ü olduùunu görürüz.
Warren taraf×ndan 1934’te yap×lan tan×mda, “bilimsel
aç×dan yanl×ül×ù× ispatlanm×ü olsa bile doùadaki
olaylar× doùaüstü güçlere maletme eùilimi” olarak
tan×mlanan bat×l inanç söz öbeùi, Maller ve Lundeen
(1933) taraf×ndan da “birbiriyle sebep-sonuç iliükisi
olmayan fenomenler ve nesneler aras×nda böyle bir
iliükinin varl×ù×n× iddia etmek” olarak tan×mlanm×üt×r.
Sözlük tan×m× için Oxford úngilizce Sözlüùe
bakt×ù×m×zda bilimsel ve kültürel bir ortak kabul
olmadan ortaya ç×kan irrasyonel ve belirsiz bir
yap×dan bahsedildiùini görüyoruz. Yine ayn×
sözlükte, bat×l inançlar×n dinsel boyutlar×ndan da
bahsediliyor ve mesela “dinle baùlant×l×, bilinmeyen,
gizemli ya da düüsel üeylerden korku olarak
tan×mlan×yor” (Oxford úngilizce Sözlük). Psikolojik
süreçler ve doùan×n içinde yaüam mücadelesi
vermeye programlanm×ü biliüsel mekanizmalar göz
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önüne al×n×rsa, insan×n hiçbir dayanak olmaks×z×n,
körü körüne baùlanamayacaù×, bu inanc×n ard×nda
yatan bir varsay×m×n, organizman×n kendi kendine
yaratt×ù× bir önermenin olacaù× gerçeùi netlik kazan×r.
Zira biliüin duygu organlar× yoluyla gerçek dünyaya
iliükin bilgi toplad×ktan sonra alg×sal süreçlerde bu
bilgiyi yorumlamas× ve bilginin organizmadaki
temsili, bilimsel yöntemle büyük benzerlik gösterir.
Bilimin yöntemi; bilgiyi toplama, yorumlama, bir
önerme ortaya koyma, bu önermeyi deney yoluyla
s×nama aüamalar×n× içerir. Hurafelerde de insanlar
d×ü dünyadan bir tak×m uyaranlar× duyumsarlar, bu
duyular× d×ü dünyaya ait bilgi daùarc×klar×n× devreye
katarak kendi önermeleriyle alg×larlar ve bir
varsay×mla yola ç×karlar. Ancak fark üudur ki,
hurafelerde organizma taraf×ndan aralar×nda bir
baù×nt× olduùu varsay×lan elemanlar, gerçekte
birbirinden baù×ms×zd×rlar. únsanlar geleceùi bilme ve
kontrol alt×na alma güdülerini, uyaranlar aras× yanl×ü
baùlant×lar kurarak tatmin ederken; gerçekte var
olmayan, “boü” inançlar “yaratma” yan×lg×s×na
düüerler. Zaman içerisinde de, bu inançlar× “öùrenip”
onlara gitgide daha fazla kap×l×rlar. Öùrenmenin
gerçekleüebilmesi için ilk koüul motivasyondur.
Organizma, çeüitli uyaranlar aras×nda bir baù×nt×
kurmak ve daha sonra davran×ü ya da düüüncelerini
buna göre deùiütirmek ya da yeni davran×ü ve
düüünceler edinmek için fizyolojik bir ihtiyaç ya da
fizyolojik bir ihtiyaçla iliükilendirilmiü ikincil bir
ihtiyaç duymal×d×r. Bu motivasyon öùrenme
deneylerinde, denek olacak farelerin deneylerden
önce bir hafta boyunca serbest b×rak×ld×klar×nda,
sahip olduklar× kilonun % 75’ine inene kadar aç
b×rak×lmalar×yla saùlan×r. úüte benzer nedenledir ki;
çoùu hurafenin ard×nda da kayg×, tehlike, üzüntü
veren bir durum yatar. Örneùin yaùmur duas×na
inanan bir kabile açl×k tehlikesi içindedir ve bir
üekilde bu tehlikeyle baüa ç×kabilmenin gücünün,
kabilenin geleceùinin kontrolünün ellerinde
olduùuna inama ihtiyac×ndad×r. Belli bir motivasyon
ve kayg× seviyesine ulaüm×ü olan organizma, doùal
olarak d×ü dünyadaki uyaranlara karü× daha hassas
olacakt×r. Eùer biliüsel iüleyiü, belli baù×nt×lar
kurmaya dayal×ysa ve durumlar× organizma doùru
ya da yanl×ü birtak×m önermeler kurarak alg×l×yorsa,
hurafelerin oluüumu da benzer bir nitelik taü×mal×d×r.
Bu ç×kar×m× destekler üekilde, hurafelerin deùiüik
oluüum biçimleri olduùu görülmektedir. úlki,
“Benzerlikler Kural×”na dayan×r. (Law of Similarity).
Bu kurala dayanan hurafelerde, istenilen herhangi
bir etkinin, onu taklit ederek yarat×labileceùine
inan×l×r. Daha aç×k üekliyle, birbirine benzeyen
uyaranlar×n ayn× olduùunu var sayma yan×lg×s×d×r.
Sevilmeyen ve düüman olarak görülen birinin
bezden, tahtadan ya da herhangi baüka bir
malzemeden benzerini yaparak, ona bu yapma bebek
üzerinden zarar verilebileceùine inanmak böylesi bir
yanl×ü inanc×n en bilinen örneùidir. Bu, organizman×n
içine düütüùü tipik bir “uyar×c× genellemesi” yan×lg×s×
olarak alg×lanabilir. Uyar×c× genellemesi, bir

organizman×n davran×m× belli bir uyar×c× mevcutken
pekiütirildikten sonra, davran×m s×kl×ù×n×n benzer
baüka uyar×c×lar mevcutken de artmas×d×r. Basit bir
örnekle aç×klamak gerekirse, beyaz bir köpek
taraf×ndan ×s×r×lan bir çocuk, yaln×zca köpeklere karü×
fobi geliütirmiü bile olsa, beyaz bir kedi gördüùünde
de köpek gördüùünde duyacaù× anksiyetenin
ayn×s×n× deneyimleyebilir. Hayat tecrübeleri
s×ras×nda, birine sald×rd×ù×nda onun zarar gördüùünü
edimsel koüullanma yoluyla öùrenen organizma, bu
baù×nt×y× düüman×na genellediùi bez bebeùe de taü×r.
Büyü ad× alt×nda geçen bu tür hurafeler, nadir olarak
iyi amaçlar için de kullan×labilir. Hasta birinin
iyileütirilmesi ya da ona gelebilecek olas× zarar×n
önlenmesi gibi. Bu inançlar×n ard×nda da, sevilen
birini kaybetme korkusunun fitillediùi motivasyon
yatmaktad×r. Hurafelerin oluüumunda etkinlik
gösteren ikinci kural ise “Temas Kural×”d×r (Law of
Contact). Bu kurala dayanan hurafelerde ise, bir
zamanlar herhangi biriyle temasta olan bir nesneye
bir etkide bulunulduùunda aradaki temas kopmuü
bile olsa, bütünden ayr×lan bu parçan×n o kiüi
üzerinde deùiüime hala yol açabileceùine inan×l×r. Bu
tip hurafelerin tipik örneùi olarak birinin saç× ya da
herhangi bir giysisini kullanarak ona zarar vermeye
çal×üma yan×lg×s× gösterilebilir. Zamansal ve
mekansal olarak sürekli bütünle alg×lanan parça,
koüullanma yoluyla organizmayla öyle güçlü bir
baù×nt× kurmuütur ki, gerçekte parça ve bütün
aras×ndaki baù×nt× kopsa bile, organizman×n içindeki
temsili varl×k göstermeye devam eder. Koüullanma,
yaln×zca ilkel kabilelere ya da henüz çaùdaülaüma
aüamalar×na ulaüamam×ü toplumlara özgü hurafeleri
aç×klamakta baüvurduùumuz bir mekanizma olarak
görülmemelidir. Zira bugün, sporcular×n üans
getirdiùine inand×klar× bir tak×m ritüeller de ayn×
içeriùi taü×maktad×r. Topu att×ktan sonra eliyle onu
hala yönlendirdiùine inanan bir bowling
oyuncusunun bu davran×ü× da yine ayn× “úliükiler
Kural×” ile aç×klanabilir. Bu durum, organizman×n
birbiriyle hiçbir baùlant×s× kalmam×ü olan iki uyaran
aras×nda “Uyar×c× Ayr×m×” yapmakta baüar×s×z olmas×
sonucu ortaya ç×kar.
Psikoloji biliminin öncülerinden olan Skinner
(1948) bat×l davran×ü× “güvercinlerin verdikleri tepkilerin
üans eseri pekiütireclerle iliükilendirilmesinden
kaynaklanan stereotipik ve yinelenen davran×ülar
olduùunu” ifade eder. Amerikal× Psikolog Skinner’×n
tan×m×ndan da anlaü×labileceùi gibi bat×l inançlar
sadece insanlara özgü deùildir ve bir bat×l inanc×n
ortaya ç×kmas× zaman zaman bahsedilen temel
psikolojik öùrenme mekanizmalar×yla
aç×klanabilmektedir. Skinner taraf×ndan 1948’de
yap×lan çal×üma bat×l davran×ü ile ilgili psikoloji
literatüründe ilk deneydir. Bahsedilen motivasyonel
sebeplerden dolay× vücut aù×rl×ù× normalin % 75’ine
getirilmiü bir güvercin yiyecek gözü olan bir kutuya
konmuütur. Aç güvercin gözün içindeki yiyecekleri
görmektedir, fakat hiçbir üekilde yiyeceklere direk
olarak ulaüamamaktad×r. Yaln×z önceden belirlenen
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sabit bir s×kl×kla (30 sn) birkaç parça yiyecek
güvercine verilmektedir. Deney sonucunda Skinner,
güvercinin yiyecek verilmeden hemen önceki
davran×ü×n× tekrarlad×ù×n× bulmuütur: tek ayak
üstünde durma, z×plama, etraf×nda dönme gibi. Oysa
bu davran×ülarla yiyeceùin verilmesi aras×nda hiçbir
iliüki yoktur. Güvercin tek ayak üstünde dururken
yiyeceùin verilmesi tamamen bir rastlant×d×r, fakat
bu davran×ü güvercin taraf×ndan tekrar edilmektedir.
Bu davran×ü Skinner taraf×ndan bat×l olarak
tan×mlanm×üt×r. únsanlar da bat×l inançlar× benzer
üekilde öùrenebilmektedir. Mavi Rotring kalemimizle
girdiùimiz ÖSS denemesinde en yüksek puan×m×z×
al×rsak, bu rastlant×sal olay×n kalemin mistik pozitif
bir etkisine atfedebiliriz. Baüka bir örnek olarak
hepimizin hayat×m×zda en az bir kez yapt×ù×, en
az×ndan akl×ndan geçirdiùi, bir davran×ü×
gösterebiliriz: Çal×ümayan bir elektronik ya da
mekanik ayg×ta yumruk atman×n onu çal×ü×r hale
getireceùi inanc×… Hiçbir mant×ksal olas×l×k iliükisi
içermeyen böylesine bir inanç taklit ederek öùrenme
denen sürecin sonunda ortaya ç×kabilmektedir.
Elektronik ve mekanik bilgisi olmayan bir kiüi
yumruk atman×n ayg×t× çal×ü×r hale getireceùine nas×l
inanabilmektedir? Bu aç×dan bak×ld×ù×nda bat×l
inançlar× aç×klamak için temel al×nabilecek
kuramlardan biri de bilgi kural×d×r (law of
knowledge) ve temel olarak organizmadaki bilgi
seviyesi ile olaylara dair anlay×ü×n ve kontrolün bir
sebep sonuç iliükisi içinde olduùu ifade edilir. Daha
net bir ifade ile, organizman×n bilgi seviyesi artt×kça
olay üzerindeki kontrolü de artacakt×r. Bu aç×dan
bak×ld×ù×nda bat×l inançlar daha kolay anlaü×l×r ve
bat×l davran×ülar gösteren insanlar× yarg×laman×n pek
de doùru olmad×ù× ortaya ç×kar. Pek tabii ki bilgi
edinmek uzun bir süreçtir ve bilginin iülenebilmesi
de ileri seviyede biliüsel yetenekleri gerekli k×lar.
Biliüsel yetenekler ise kullan×ld×kça ve iülendikçe ileri
bir seviyeye gelir. Bu kural en çok da insanlar için
uygun düümektedir. Bilgiye dayanmayan ve
irrasyonel olan varsay×mlar×n tümünü bat×l inanç
olarak tan×mlamak ac×mas×zl×k olarak görünse de
uygun düümektedir. Kendilerini mant×kl× tan×mlayan
insanlar bile yaüamlar×nda çoùu kez bat×l×n
tuzaklar×na düüebilmektedirler. Geçersiz hipotezine
aü×k olmuü bir bilim insan× ve günlük astroloji
yorumunu okuyan bir fizik öùretmeninden yaùmur
duas×na ç×kan köylülere kadar deùiüen bir aral×kta
bat×l inanç kurbanlar×na rastlanmaktad×r. Bütün
vakalar×n temeli araüt×r×ld×ù×nda karü×m×za ayn×
sebepler ç×kacakt×r: Bilgi ve anlay×ü eksikliùi…
Bat×l inançlar×n organizmada nas×l kök
yeüerttiùini bilgi kuram×yla aç×klad×k. Bu köklerin
nas×l güçlendiùini ve sökülmez bir hal ald×ù×n× ise
“fayda kuram×yla” aç×klayabiliriz: eùer iüe yar×yorsa
doùrudur. únsanlar edindiùi bat×l inanc× sürekli
gerçekleme ve denetleme eùilimindedir; fakat bu
denemeler ne yaz×k ki rasyonellikten ve yans×zl×ktan
uzakt×r. Kova burcu insan× olduùunu düüünen biri
bir süre sonra burcunun kendine uymayan

özelliklerini görmezden gelmeye baülay×p kendine
uyan özellikleri ön plana ç×kartabilir. Günlük fal×nda
“bugün insanlarla iletiüiminizi k×s×tlarsan×z baü×n×za
gelecek kötü bir olay× engelleyeceksiniz” tavsiyesini
okuyan kiüi fala biat edip baü×na bir üey gelmediùini
gördüùünde günlük burç yorumlar×na olan inanc×n×
artt×rabilir. Bu duruma psikolojide kendi kendini
gerçekleyen kehanet denmektedir ve bu durum
benimsenen tutumun güçlenmesine sebep
olabilmektedir. Yap×lan boylamsal çal×ümalarda
gençliklerinde “yaülan×nca haf×za zay×flar” yarg×s×na
sahip kiüilerin ileri yaülarda haf×za testlerinde diùer
kiüilere göre daha az skor yapt×klar× görülmüütür.
Arzu edilen bir sonuca ulaüabilmek için,
uyar×c×lar aras×nda yanl×ü baù×nt×lar kurarak
oluüturulan bu tepkisel davran×ülar zinciri
madalyonun yaln×zca bir yüzüdür. Diùer yüzünde
ise, “tabular” yani zararl× sonuçlardan kaç×nabilmek
için yasaklanm×ü davran×ülar bulunur. Ancak
tabularla diùer birtak×m halk inan×ülar×n×(Common
sense) birbirinden ayr× tutmak gerekir. Örneùin,
“Ateüe elini uzatma” söylemi bir hak inan×ü×d×r. Elin
yanmas×, eli ateüe uzatman×n deùiümez bir
sonucudur zaten. Dolay×s×yla bu bir tabu olamaz.
Çünkü tabularda, yasaklanan davran×ü ile önlendiùi
var say×lan olumsuz sonuç aras×ndaki baù×nt× asl×nda
yoktur. ûaü×rt×c× deùildir ki, tabular da t×pk× diùer
hurafeler gibi Benzerlikler ya da úliükiler Kural×na
uygun olarak ortaya ç×km×ülard×r. Eski útalya’daki bir
tabuyu ele alal×m . Kad×nlar×n çevresi tarlal×k bir
yolda yürürken kendi etraflar×nda dönmeleri
kanunlar taraf×ndan yasaklanm×üt×. Bunun nedeni,
muhtemelen tarladaki m×s×rlar×n da bu dönme
hareketinden etkileneceùine ve m×s×r saplar×n×n
ürünü s×karak büyümesine engel olacaù×na dair
inançt×.
1952 y×l×nda Festinger taraf×ndan ortaya
at×lan “biliüsel çeliüki” kuram× insanlarda daima
tutarl× olma yönünde bir eùilim olduùundan
bahseder. Bu kuram özellikle de davran×üsal ve
tutumsal bileüenlerin birbirine ayk×r× olduùu
durumlarda biliüsel çeliükinin yaüand×ù×n× ifade
etmektedir. “dissonance” davran×ülar×n ve tutumlar×n
birbiriyle tutarl× olmas×n× saùlayan bir motivasyonel
durum olarak tan×mlanm×üt×r ve davran×ü ya da
tutumdan biri deùiümediùi sürece kiüinin yaüad×ù×
çeliüki devam eder. Bu çeliüki de kiüide aü×lmas×
gereken bir psikolojik gerilim yarat×r. Bunu aümak da
ancak ve ancak çeliükinin ortadan kalkmas×yla
mümkündür. Bu baùlamda düüünüldüùünde bat×l
davran×ülar gösteren kiüilerin s×k s×k biliüsel çeliüki
deneyimlemesini bekleriz. Bu da bat×l inançlar×n
baüka bir olumsuz niteliùidir. Bu çeliüki kiüinin kendi
davran×ü×n× ya da tutumunu deùiütirmesiyle
aü×labilir, fakat genelde tutum deùiüikliùinin daha s×k
yap×ld×ù×n× görüyoruz. Diyelim ki hayaliniz bir
öùretmen olmakt×, fakat siz üu an asl×nda hiç de
sevmediùiniz avukatl×k mesleùini icra ediyorsunuz.
Önceleri bu durumun size bir rahats×zl×k vermesi
kaç×n×lmaz olacakt×r ve bu rahats×zl×ù× çözmenin tek
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yolu da bu iki mesleùe karü× tutumunuzu
deùiütirmenizdir. Görüldüùü üzere davran×ü×n
deùiütirilmesi -mesleùin b×rak×lmas×- oldukça zordur.
Bunun yerine bir süre sonra kiüide avukatl×k
mesleùinin olumlu özelliklerinin daha fazla ön plana
ç×kar×lmas× ve öùretmenlik mesleùinin de olumsuz
özelliklerinin ön plana ç×kar×lmas× gibi bir durumla
karü×laü×labilir. úüte bat×l inanç sahipleri de her ne
kadar gösterdikleri davran×ü×n mant×ksal aç×dan
yanl×ü olduùunun ay×rd×nda da olsalar, iüe yarad×ù×n×
düüünmeden edemedikleri davran×ülar×n×
deùiütirmek istemezler, bunun yerine tutumlar×n×
deùiütirmeyi tercih ederler.
Ünlü düüünür, yazar ve eùitim bilimci N.F.S.
Grundtvig’nin de (1783-1832) bir keresinde söylediùi
gibi, hayat× yaüamadan tarif etmek mümkün deùildir.
Halbuki bat×l inançlar×n bir olumsuz fonksiyonu da
geleceùe ve yaüam×n geneline yönelik doùruluùu
üüpheli önermeler kurulmas×na zemin
haz×rlamas×d×r. Yaüant×m×zda deneyimlediùimiz
olaylar× ve d×ü uyaranlar× saùl×kl× bir üekilde birbirine
baùlamak, kurduùumuz anlam sistemlerinin
iüleyebilirliùi aç×s×ndan muazzam bir önem taü×yor.
Gerek zararl× sonuçlardan kaç×nabilmek için
yasaklanm×ü davran×ülar yani tabular olsun, gerekse
arzu edilen bir sonuca ulaüabilmek ad×na uygulanan
ritüeller, tüm hurafelerin, bilim ve teknoloji bu denli
ilerlemiü olsa bile, gerçeklik pay× taü×mamalar×na
raùmen halen nas×l varl×klar×n× sürdürüyor olduklar×
halen net bir yan×t bulamam×üt×r. Aç×klamay× yine
“öùrenme” alan×ndaki literatürde aramak doùru
olabilir. Öùrenme deneylerinde, ödül farelere
kesintisiz olarak da sunulsa, kimi zaman verilip kimi
zaman verilmese de, öùrenmenin gerçekleüebildiùi ve
sönmeye uùramad×ù× görülmüütür. Ancak bu
kesintisiz ve kesintili ödül sunumlar×n×n, öùrenmenin
farkl× aüamalar×nda farkl× etkileri bulunmaktad×r.
Öùrenilmemiü bir davran×ü, organizma bu davran×ü×
her yapt×ù×nda ödüllendirilirse, ara s×ra
ödüllendirildiùi duruma göre çok daha h×zl×
öùrenecektir. Örneùin, en sevdiùi eteùiyle üst üste
gittiùi tüm iü görüümeleri olumlu geçen bir k×z, bu
eteùinin uùurlu olduùunu düüünmeyi hemen
öùrenecektir. Oysa görüümelerin birkaç tanesi
olumsuz geçseydi, öùrenme bu kadar h×zl× olmazd×.
Ancak sönme söz konusu olduùunda dengeler
deùiüir. Sönme, daha önce pekiütirilen bir
davran×m×n pekiütirilmemeye baülanmas×yla, art×k
tekrar edilmemesidir. Sönme sonucu öùrenilmiü

davran×m zay×flar ve en sonunda yok olur. Kesintili
ödül sunumu sönmeye daha dayan×kl×d×r. Ayn×
etekle gittiùi kimi iü görüümesi olumlu, kimisi
olumsuz geçen bir k×z×n bu eteùin uùurlu olduùunu
düüünmesi daha uzun bir süreç içerisinde
gerçekleümesine raùmen, o etek üzerindeyken üst
üste pek çok kez “uùursuz” deneyimler yaüasa bile,
eteùin uùurlu olduùuna dair inanc×n×n zay×flamas× ve
sonunda yok olmas× kolay olmaz.
Bireylerin temel ihtiyaçlar×ndan bir tanesi de
tutarl× ve iülevsel bir anlam sistemi oluüturabilmektir.
Bu sistem oluüturulurken, insanlar özellikle de özel
hayatlar×yla ilgili, bilimin yan×tlamakta yetersiz
kald×ù× sorular×n yan×tlar×n× bat×l inançlarda
arayabilirler. Bu aç×dan bak×ld×ù×nda, günümüz
dünyas×nda bat×l inançlar×n nas×l olup da halen yok
olmad×ù× konusunda bir ipucu yakalayabiliriz.
Bireyin birincil ihtiyaçlar× her ne kadar
toplumunkinden baù×ms×z görünse de, toplumun
ihtiyaçlar×n×n tatmin edilmesi, birey için dolayl×
olarak en az kendi birincil ihtiyaçlar× kadar hayati
önem taü×yabilir. únsanlar×n geleceùi tahmin
edebilmek ad×na kafalar×nda kurgulad×klar× teorileri
kültürel öùeleri de harmanlay×p ritüeller haline
dönüütürmeleri bat×l inançlara toplumsal bir nitelik
kazand×r×r. Bu noktada, toplumsal iletiüime hizmet
eden bilim ve sanat×n misyonunu da sekteye
uùratabilir. Bu ortakl×k, bat×l inançlara sahte sanat ve
bilim kimliklerini yükler -ki bu, belki de insanl×ùa
yönelik en büyük tehditlerden biridir. Sonuç olarak,
yazarlar×n ortak görüüü üu üekilde özetlenebilir:
Mant×k ve saùduyu artt×kça bat×l inançlar×n
etkilerinde bir düüüü görülmesi olas×d×r.
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