baﬂka canl›larla paylaﬂ›yoruz. Birçok ortak kal›tsal
özelli¤i paylaﬂt›¤›m›z bu
canl›lar›n da yaﬂam›, t›pk› bizimki gibi, yak›nl›k
kurma, empati ve sevginin yan› s›ra aldatmaca, ç›kar iliﬂkisi ve öfke üzerine
kurulmuﬂ.
Ancak tüm bu benzerliklerimizin yan›nda insans›maymunlardan ayr›ld›¤›m›z bir nokta var. O da yüksek
biliﬂsel gücümüz. Bu sayede, dil ö¤renebiliyor, ak›l yürütebiliyor, sanat
eserleri yaratabiliyor, çevremizi etkile-

yebiliyor, ondan yarar
sa¤layabiliyoruz. O
halde öncelikle beynimizin yap›s› üzerinde
durmam›z gerekiyor.

Beynimiz ve
Zeka
Uzun ve karmaﬂ›k bir evrimsel sürecin sonucunda bugünkü yüksek biliﬂsel özelliklerine kavuﬂan beynimiz büyüklük aç›s›ndan da farkl›l›k gösteriyor. Büyüklü¤ü, bizim a¤›rl›¤›m›zdaki

bir primat›n sahip olabilece¤i beyin büyüklü¤ünün üç kat›. Bu özelli¤inden
dolay›, vücudumuza giren enerjinin
yüzde yirmisine gereksinim duyuyor.
Belki de büyüklü¤üne oranla bu kadar
çok enerjiye gereksinim duymas› davran›ﬂlar›m›z aç›s›ndan bir avantaj say›labilir. Ancak beynimizle ilgili daha
önemli bir özellikse onun benzersiz yap›s›. Beynimizin yap›s› sayesinde üstün
biliﬂsel yeteneklere sahibiz. Beynimizin tam olarak nas›l çal›ﬂt›¤›n› ve ne gibi kimyasal ve elektriksel al›ﬂveriﬂlerin
biliﬂsel yeteneklerimizi ve bilincimizi
ortaya ç›kard›¤›n› bilmiyoruz. Ancak

Do¤ay› Anlamak...
.

Do¤a hakk›ndaki görüﬂlerimiz, bizi ve kültürümüzü oldu¤u kadar, bizi çevreleyen dünyay› da ﬂekillendiriyor.
Avusturyal› ünlü etolog (hayvan davran›ﬂbilimcisi) Konrad Lorenz’le röportaj yapmak üzere bürosuna giden bir gazeteci, Lorenz’i odas›nda bulamay›nca
onu aramaya baﬂlar. Ancak binadakiler de Lorenz’in bürosundan ç›kmad›¤›n›
söyleyince, gazeteci büroya tekrar bakar ve gördü¤ü ﬂey karﬂ›s›nda hayretler
içinde kal›r: Lorenz, büronun duvar›na gömülü, dev bir akvaryumun içindedir.
Do¤al olarak ilk anda çok garip gelse de bu olay, biyologlar›n çal›ﬂt›klar›
canl›larla olabildi¤ince yak›n iliﬂki içinde bulunma isteklerine iyi bir örnek oluﬂturuyor. Matematikçiler, kimyac›lar ve astronomlar da toplum içinde büyük
sayg› görmekle birlikte, biyologlar daha özel bir yere sahipler. Onlar do¤an›n
ruhani temsilcileri olarak görülüyorlar ve biz insanlar›n geçmiﬂleriyle bugünleri aras›ndaki köprüyü kurmak gibi büyük bir sorumlulu¤u taﬂ›yorlar; bir zamanlar Ezop ve La Fontaine’in masallar›n›n yerine getirdi¤i bu görevi, ﬂimdi
biyoloji üstlenmiﬂ durumda.
Tüm bunlara karﬂ›n bilim adamlar›n›n do¤aya bak›ﬂ aç›lar›nda, o kiﬂilerin
sosyal, kültürel ve ahlaki kimliklerinin etkisinin olmad›¤›n› düﬂünmek hatal›
olur. Rekabetin evrimsel süreçlerin itici gücü oldu¤unu öne süren Darwin’in bu
görüﬂü, ‹ngiliz toplumunun kapitalizme geçiﬂ aﬂamas›nda ortaya ç›km›ﬂt›r. Ayn› dönemlerde, bu konularda oldukça tutucu olan Avrupa’da Lorenz gibi davran›ﬂbilimciler, içgüdü, ve ondan türeyen "davran›ﬂlar›n de¤iﬂmezli¤i" kavramlar›yla büyülenmiﬂlerdi.
‹nsanlar›n di¤er hayvanlardan içgüdüleriyle de¤il, kültürel birikimleriyle hareket etmeleriyle ayr›ld›klar›n› öne sürenler de asl›nda do¤aya, kültürlerinin
onlara yükledi¤i önyarg›larla bakan kiﬂilerdir. Buna bir örnek de, insanlar›n
do¤adaki en yak›n akrabalar› olan büyük maymunlar hakk›nda geçmiﬂte Do¤u
ve Bat› bilim adamlar›n›n birbirleriyle çat›ﬂan fikirleridir. Bat› görüﬂüne göre
maymunlar, toplumsal ba¤lardan ve bunun getirdiklerinden bütünüyle uzak bireyler olarak yaﬂ›yorlard›. Ormanda maymunlar›n yaﬂay›ﬂlar›n› gözleyen bilim
adamlar›, maymun gruplar›n›n bir meyve a¤ac›ndan di¤erine atlamalar›n›, kaynaﬂm›ﬂl›¤›n göstergesi olarak de¤il de, amaçs›z ve rastgele bir araya gelen bireylerin bir etkinli¤i olarak de¤erlendiriyorlard›. 1960’larda, -Tanzanya’da
ﬂempanzeler üzerine çal›ﬂan ‹ngiliz hayvanbilimci Jane Goodall’un,
ﬂempanzeleri birarada tutan tek ba¤›n anne ve yavrular aras›ndaki ba¤ olabilece¤ini öne sürdü¤ü s›ralarda- Goodall’›n çal›ﬂt›¤› alana yaln›zca 130 km uzakl›kta, ﬂempanzeler üzerinde incelemeler yapan bir grup Japon bilim adam›ysa
farkl› bir varsay›mdan yola ç›km›ﬂlard›. Onlara göre, insanlar ve di¤er hayvanlar aras›ndaki boﬂlu¤u dolduran
maymunlar, bizim gibi karmaﬂ›k sosyal iliﬂkilere sahip olmal›yd›lar. Junichiro Itani önderli¤indeki grup, düzenli
alan çal›ﬂmalar› sonucunda, ﬂempanzelerin asl›nda kalabal›k ve üyeleri pek de¤iﬂmeyen gruplar halinde yaﬂad›klar›n› ortaya ç›kard›. ﬁempanzelerin toplumsal varl›klar olarak yaﬂad›klar›, günümüzde kabul edilmiﬂ durumda. Farkl›
ﬂempanze topluluklar› aras›nda varolan rekabet ve farkl› gruplaB‹L‹M ve TEKN‹K 38 Mart 2001

r›n kendilerine özgü sosyal gelenekleri hakk›nda yeterince delil var. Ancak
ﬂempanzelerin, Bat›l› araﬂt›rmac›lar›n iddia ettikleri kadar bireysel olmad›klar›
düﬂüncesi, ilk olarak bu Japon araﬂt›rmac›lar taraf›ndan do¤rulanm›ﬂt›r. Bu da
asl›nda Do¤ulu ve Bat›l› araﬂt›rmac›lar›n ait olduklar› kültürlerin, araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar› üzerindeki etkilerinin bir göstergesi. Herﬂeyi araﬂt›rmac›n›n kültürel birikimine ba¤lamak elbette do¤ru olmaz. Bilimin güzel taraf›, kan›tlar
›ﬂ›¤›nda bize farkl› bak›ﬂ aç›lar›ndan, verilerle en uyumlu olan› saptayana dek
bakma olana¤›n› sunmas›. Do¤aya farkl› ﬂekillerde bak›lmas› da bilimin zenginleﬂmesini beraberinde getiriyor. Kuramlar›n kültürel ya da ideolojik bak›ﬂ
aç›lar›yla yönlendirilmelerinde sak›nca yok; yeter ki gerçekli¤in s›nav›n› baﬂar›yla geçebilsinler. ‹ﬂte bilimi, masaldan ay›ran nokta da bu.
Bat› gelene¤inde en büyük çeliﬂki, do¤al olan› kabul edenlerle etmeyenler
aras›nda yaﬂan›yor. Buna iyi bir örnek, ‹ngiltere’nin, do¤an›n kesinlikle güvenilir olmad›¤› görüﬂündeki iki düﬂünüründen geliyor. 17. yüzy›l filozoflar›ndan
Thomas Hobbes, insanlar›n birbirlerine karﬂ› birer kurt gibi davrand›klar› görüﬂündeydi. Bu görüﬂünü Homo homini lupus betimlemesiyle özetlemiﬂti (Homo sapiens insan›n, Canis lupus da kurdun Latince ismi). Böylece tek bir hamleyle hem insanlar›n grup halinde yaﬂayabilme yetene¤ini reddediyor, hem de
yaﬂamlar›n› birbirleriyle büyük ölçüde uyum içinde geçiren kurtlara haks›zl›k
etmiﬂ oluyordu. Hobbes’a göre insanlar kendi hallerine b›rak›ld›¤›nda, toplum
hayat›na uygun olmad›klar› ortaya ç›kar, içgüdülerinin üstesinden ancak denetim ve e¤itim koﬂuluyla gelebilirler.
Darwin’in en h›rsl› savunucusu olan Thomas Henry Huxley de ayn› düﬂünceyi evrimsel aç›dan ele al›yor. Ona göre de evrimde do¤al seçilim öylesine
zorlu bir süreçtir ki, onun sonucunda yard›mseverlik ve ahlak gibi olgular ortaya ç›km›ﬂ olamaz. E¤er bu tür olgularla insan toplumlar›nda karﬂ›laﬂ›yorsak,
nedeni, bunlar›n yaln›zca kültürel olarak bize dayat›lmas›d›r. Baﬂkalar›na yard›m etmek ve birlikte hareket etmeyi, evrimsel süreçte bir avantaj olarak görmedi¤i belli olan Huxley’e göre do¤a, kurallar› olmayan bir bahçeyi and›r›r ve
bu bahçeyi yöneten de ac›mas›z bir bahç›vand›r.
Oysa Darwin’in kendisi "‹nsan›n Atas›" (Descent of Man) adl› kitab›nda, ahlak›n evriminin olas› oldu¤unu anlatm›ﬂt›. Darwin’e göre hayvanlar da bizim
duyarl›l›¤›m›za sahipti; toplumsal içgüdüye sahip her hayvan, zihinsel kapasitesi geniﬂletilebilseydi, ahlaki bir anlay›ﬂa da
mutlaka sahip olacakt›. Huxley’in, insanlar›n kendi kendisiyle kavga içinde olan bir tür oldu¤u düﬂüncesinin etkileri birçok alanda görülür. Buna Sigmund Freud’un "Uygarl›k ve Hoﬂnutsuz Bireyleri" (Civilization and its Discontents) adl› kitab›nda da rastlayabiliriz. Bu görüﬂ bugün bile baz› biyologlar taraf›ndan savunulmaktad›r.
Bu türden kötümser bak›ﬂ aç›lar›na karﬂ›n, daha
iyimser olanlar› da var. Örne¤in, Rus prensi Peter Kropotkin 1902 tarihli "Karﬂ›l›kl› Yard›mlaﬂma" (Mutual
Aid) adl› kitab›nda, birçok hayvan›n birlikte hareket etmek sayesinde hayatta kalabildi¤ine iﬂaret eder. Sibirya’n›n
çok a¤›r çevre koﬂullar›nda hayatta kalabilen hayvanlar›ndan

beynimizin geliﬂimiyle ilgili ﬂunlar›
söyleyebiliriz: Tüm geliﬂmiﬂ primatlar›n beyni uzun bir evrimsel sürecin sonunda bugünkü özelliklerine kavuﬂtu.
Yani primatlar›n beyni, bir anda geliﬂtirilmiﬂ bir mühendislik harikas›
de¤il. Bu nedenle de beynimizde, daha yak›n zamanlarda kazand›¤›m›z "üstdüzey" merkezlerin birço¤u, birbirleriyle, daha
ilkel "alt-düzey" merkezler arac›l›¤›yla iletiﬂim
kuruyor. K›saca, birçok
"üst-düzey" iﬂlevin eﬂgüdü-

mü, daha alt-düzey yap›larla sa¤lan›yor. O halde, zihinsel yeteneklerimizle
gururlan›rken, bunlar›n alt›nda ilkel
beynimizin özelliklerinin yatt›¤›n› göz
ard› etmememiz gerekiyor.
Belirtilmesi gereken ikinci
önemli noktaysa ﬂu: Beynimiz, uzun evrim süreci boyunca, öteki primatlar ve
hatta memelilerde olmayan yeni yap›lar kazanmad›. Bu nedenle de beyinsel yeteneklerimize, yeni beyin yap›lar› sayesinde
kavuﬂtu¤umuzu söyleyemiyo-

etkilenen Kropotkin, bu koﬂullarda hayatta
kalabilmenin, birbirini elemeye çal›ﬂmaya
de¤il, yard›mlaﬂmaya ba¤l› oldu¤unu savunur. Atlar›n çember halinde durmalar›, birbirlerine duyduklar› sevgiden de¤il, kurtlar›n sald›r›lar›ndan korunmak içindir.
Do¤aya yöneltilen her iki bak›ﬂ aç›s› da
(boyun e¤mek zorunda oldu¤umuz bir zorba ya da bizi oluﬂturan her ﬂeyin kayna¤›
olarak), yüzy›llard›r var ve bu görüﬂler yaln›zca bat› kültürünün ürünü de¤il.
Bat› kültüründe hâlâ, insanlar›n di¤er
hayvanlardan çok daha "özel" olduklar›na inan›l›r. Bugün, büyük maymunlarla
genetik olarak yak›nl›¤›m›z›n ortaya ç›kar›lm›ﬂ olmas›na ve büyük maymunlar›n
sosyal ve duygusal canl›lar olduklar›n›n bilinmesine karﬂ›n, hayvan davran›ﬂlar›
konusunda baz› noktalar hâlâ birer tabu olarak görülüyor. Illinois’deki bir hayvanat bahçesinde, kafesine düﬂen küçük bir çocu¤u kurtaran diﬂi bir gorilin bu
davran›ﬂ›, baz› bilim adamlar› taraf›ndan sempatinin bir iﬂareti olarak görülürken (Darwin de kuﬂkusuz böyle düﬂünürdü), di¤erleri bu düﬂüncenin fazla insanmerkezcil bir bak›ﬂ›n ürünü oldu¤unu iddia edebiliyorlar. Evrimsel bak›ﬂ aç›s›na göreyse, bize evrimsel olarak yak›n bir hayvan bizim gibi de davran›yorsa,
davran›ﬂlar›n›n alt›nda yatan bilinç ve duygusal sebepler de benzer olmal›d›r.
Bat›da, Platon ve Aristoteles’in görüﬂlerinden türeyen "Varoluﬂun Büyük
Zinciri" (Great Chain of Being) kavram›na göre, yeryüzündeki bütün canl› gruplar› bir merdivenin basamaklar›na dizilmiﬂtir. ‹lkel ve basit canl›lar en alt, yüce ve tanr›sal varl›klarsa en üst basamaklarda yer al›rlar. Bu görüﬂe göre insanlar, di¤er bütün hayvanlar›n üstündedir. Bu da asl›nda Bat›’n›n, insan ve
hayvana iliﬂkin oldukça uzun süre egemen olmuﬂ bak›ﬂ aç›s›n› gayet aç›k bir
biçimde simgeler. Bu görüﬂün ortaya ç›k›ﬂ›ndan neredeyse 2000 y›l, Darwin’in
canl› gruplar›n›n birbirleriyle iliﬂkilerini evrimsel olarak aç›klamas›ndansa yaklaﬂ›k 100 y›l sonra, bu bak›ﬂ aç›s› her ne kadar de¤iﬂtirilmiﬂ ve modernize edilmiﬂ olursa olsun, insan›n do¤adaki yeri konulu resme hâlâ bu eski Bat› görüﬂünün renkleri hakim. Canl›lar›n böylesine hiyerarﬂik olarak iliﬂkilendirilmesi,
Do¤u felsefesine alabildi¤ine uzakt›r. Do¤u felsefesine göre, bütün canl›lar birbirlerine ruhsal olarak ba¤l›d›rlar ve her canl› öldükten sonra farkl› bir yaﬂam
biçiminde dünyaya geri döner. Bir insan, ikinci hayat›nda bir bal›¤a dönüﬂebilir; bal›k da bir tanr›ya. Asya’da bulunan primatlar da bu süreklilik felsefesinin
kurulmas›nda rol oynam›ﬂlard›r kuﬂkusuz. Do¤u kültürüne ait ﬂiir ve halk hikayelerinde maymunlar›n etkilerine rastlan›r. ‹ncil’deki üç bilge kiﬂi, Do¤u kültüründe farkl› bir biçimde; Tendai Budizmi’nde iﬂlenen üç bilge makak maymununda hayat bulmaktad›r (*).
E¤er ruh, maymundan insana ve insandan tekrar maymuna geri dönebiliyorsa, iki tür aras›ndaki geçmiﬂ ba¤›n›n ve ruhsal ba¤›n varl›¤›na karﬂ› ç›kman›n elbette mant›¤› yoktur. Ve do¤al olarak, evrim fikri Do¤u kültürünün bak›ﬂ›na ters düﬂmedi¤i gibi, olumlu da karﬂ›lanm›ﬂt›r. Japon araﬂt›rmac›lar› birçok
önemli buluﬂun bu sayede yap›ld›¤›n› düﬂünüyorlar. Japon kültüründe insanlar
ve di¤er hayvanlar aras›nda büyük bir fark yoktur. Japon bilim adamlar›n›n,
her canl›n›n ayr› bir kiﬂili¤i oldu¤u yolundaki düﬂünceleriyse, Bat›l› bilim adamlar›nca "hayvanlar› insanlaﬂt›rma" e¤ilimi olarak alg›lanm›ﬂt›r.

ruz. Evrimsel tarihimizde beynimizin
belirli bölümleri di¤erlerine oranla büyüdü ya da küçüldü ve bunlar›n aras›ndaki ba¤lant›lar de¤iﬂti.
Beyinkabu¤umuzun bedenimize
oranla çok daha büyük olmas› bir baﬂka özelli¤imiz. ﬁunu da belirtmek gerekir ki beyinkabu¤umuzun belirli bölümleri insans›maymunlar›nkinden
farkl› geliﬂmiﬂtir. Özellikle de de¤iﬂik
duyusal yollar›m›zdan gelen uyar›lar›n sentezlendi¤i ve bunlar›n alg›lanm›ﬂ deneyimlere dönüﬂtürüldü¤ü bölümler biz insanlarda çok geliﬂmiﬂtir.
Örne¤in, düﬂüncelerimizin büyük bir

Ünlü Japon primatolo¤u Kinji Imanishi,
1952’de yazd›¤› bir kitab›nda hayvanlar›n,
içgüdüleri taraf›ndan yönlendirilen birer makine gibi gösterilmesine karﬂ› ç›km›ﬂt›r. Imanishi’ye göre, bir canl› grubundaki üyeler birbirlerinden baz› davran›ﬂlar› ö¤renirlerse,
davran›ﬂlar› zaman içinde ayn› türün di¤er
gruplar›ndan farkl›l›k gösterecek, böylece
onlara özgü bir "kültür" oluﬂacakt›r. Yani kal›tsal olarak de¤il, sosyal olarak aktar›lan
davran›ﬂ ve gelenekler bütünü, yaln›zca insanlar için de¤il, hayvanlar için de geçerlidir.
Yine Japonya’da yaﬂayan bir maymun türü olan makaklar› örnek verelim.
1952-1958 aras›nda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, bu hayvanlar›n zaman içinde birbirlerinden baz› davran›ﬂlar› ö¤rendikleri farkedildi. Örne¤in makaklar›n
patatesleri yemeden önce y›kamalar› bütünüyle sonradan, birbirlerinden ö¤rendikleri bir davran›ﬂt›r. Bat›l› bilim adamlar› da bu konuda Japon meslektaﬂlar›n› izlemiﬂlerdir. Bugünse, "kültürel ö¤renme"nin, birçok canl› grubu için
geçerli oldu¤unu biliyoruz. Kuﬂlar›n ötmeyi, ﬂempanzelerin çubuklarla kar›nca
yemeyi ve cevizi yiyebilmek için taﬂla kabuk k›rmay›, balinalar›nsa ilginç avlanma tekniklerini ö¤renmeleri, hep bu ﬂekilde.
Katil balina ad›yla bilinen orkalar, gerçekten de deneyimli olmad›klar› takdirde hayatlar›na mal olacak bir ﬂekilde avlan›rlar. Foklar› yakalayabilmek için
sahile çok yaklaﬂan balinalar, av› yakalad›ktan sonra, tekrar derin sulara dönme aﬂamas›nda karaya oturabilir ve ölebilirler. Bu yüzden yetiﬂkin balinalar
yavrular›n›, avlanma konusunda e¤itmek için, her zaman avland›klar› alana de¤il de, foklar›n bulunmad›¤› bir sahile götürürler ve orada onlara "al›ﬂt›rma"
yapt›r›rlar. E¤er yavru balina kuma saplan›rsa, yetiﬂkin balina ufak dalgalar yaratarak denizi hareketlendirir ve yavrusunu bu durumdan kurtar›r.
‹nsanlar, her ne kadar iletiﬂimde simge kullan›m› ve e¤itim özellikleriyle
di¤er hayvanlardan çok daha karmaﬂ›k bir kültür yap›s›na sahip olsalar da, birbirlerinden ö¤renme yöntemleri di¤er hayvanlarla k›yasland›¤›nda çok da farkl› de¤ildir. Ama Bat›, hayvanlar›n da kültürel bir yap›lar› olabilece¤i düﬂüncesini hâlâ reddedebiliyor. Bat›l› sosyal ve beﬂeri bilimciler, daha önce "ruh"un
varl›¤›yla di¤er canl›lardan farkl› olarak tan›mlad›klar› insan türünü art›k, "kültür" ayr›cal›¤›yla tan›ml›yorlar. Hayvanlarda kültürün varl›¤›n› savunmak da bu
durumda do¤al olarak Do¤ulu bilim adamlar›na kal›yor.
Do¤an›n iﬂleyiﬂini anlamak, onu tan›mak, tek bir kültürün veya düﬂünce
sisteminin do¤rultusunda yap›lamaz. Her kültür do¤a üzerine kurdu¤u düﬂünce sistemi içinde öylesine kaybolmuﬂtur ki, kendinden bir ad›m uzaklaﬂ›p ona
nesnel olarak yaklaﬂmas› çok zordur. Böyle bir durumda da, do¤an›n resmi ancak farkl› görüﬂlerin bütünleﬂtirilmesi yoluyla tamamlanabilir. Asl›nda bütün
bu bilgi karmaﬂas›n›n içinde bir yerlerde, keﬂfedilmeyi bekleyen gerçek, bütün
ç›plakl›¤›yla durmakta...
Çeviri: Özge Balk›z
*Ünlü üç maymun sembolünün verdi¤i mesaj›n bizde yanl›ﬂ bir biçimde “Görmedim, duymad›m,
söylemedim” olarak, bir ilgisizlik önerisi biçiminde alg›lanmas›na karﬂ›n, orijinal mesaj do¤u felsefesinin
etik ö¤retisini yans›tan “Kötüyü görme, kötüyü dinleme, kötü söyleme” biçimindedir. (Ç.N.)
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