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Anneme, babama ve Robert’a



Yazar Hakkında
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zeteci David Robson, BBC, Atlantic, New Scientist, Aeon gibi 
önemli yayın kuruluşları için çalışmıştır. 2019’da ilk kez bası-
lan ve altı dile çevrilen Zekâ Tuzağı haricinde 2022’de çıkan 
The Expectation Effect [Bekleyiş Etkisi] kitabının da yazarıdır. 
COVID pandemisi döneminde dezenformasyon riskleri hak-
kındaki yazılarından ötürü Britanya Bilim Yazarları Derneği 
ve Birleşik Krallık Tıp Gazetecileri Derneği tarafından çeşitli 
ödüllere layık görülmüştür. Cambridge Üniversitesi mezunu 
olan Robson, Londra’da yaşamaktadır.
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Giriş

İnternetin kuytularına daldığınızda Kary adlı bir adamın gö-
rüşlerine denk gelebilirsiniz. Söylediklerine bakılırsa Kary 
dünya düzenini değiştirebilecek bazı eşsiz içgörülere sahip.1

Mesela Kaliforniya’daki Navarro Nehri yakınlarında “kara 
gözleri fıldır fıldır dönen” parlak bir rakun suretine bürünmüş 
tuhaf bir yaratıkla karşılaştıktan sonra bir uzaylı tarafından 
kaçırıldığından şüpheleniyor. “O küçük pisliğin nazik selamın-
dan” sonra olup bitenleri hatırlayamıyor; gecenin geri kalanı 
tamamen silik. Ama bu olayın dünya dışı yaşamla ilgisi oldu-
ğuna dair kuvvetli şüphelere sahip. “Vadide bir dünya gizem 
var” diye yazmış şifreli olarak.

Aynı zamanda sıkı bir astroloji takipçisi. “Çoğu [bilim insa-
nı] bunun bilimsel olmadığı ve ciddi araştırmalarına uygun bir 
konu olmadığı yanlış izlenimine sahip,” diye söyleniyor uzun 
uzadıya. “Tümüyle yanılıyorlar.” Ona göre astroloji daha iyi bir 
akıl sağlığı tedavisinde kritik öneme sahip ve buna karşı çıkan 
herkes “kafasını kuma gömüyor”. Dünya dışı yaşama ve burçla-
ra inanmanın yanı sıra, Kary, insanların astral düzlemde esîr* 
üzerinden seyahat edebileceğini de düşünüyor.

* İlk ve ortaçağ kozmoloji ve astronomisinde ay altı ve ay üstü diye ikiye 
ayrılan âlemin ay üstü kısmında yer alan gökleri ve yıldızları oluşturduğu 
kabul edilen, duyularla algılanamayan madde. Yüzyıllar boyunca kozmolojik 
ve astronomik olayların açıklanmasında temel ve basit bir madde olarak gö-
rülmüş, 1905’te Einstein’ın özel izafiyet teorisini geliştirmesinden sonra rafa 
kalkmıştır. (e.n.)
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Kary siyasetten konuşmaya başladığında işler karanlıklaşı-
yor. Dediğine bakılırsa “Seçmenlerin kabul ettiği büyük ger-
çeklerden bazılarının ya hiçbir bilimsel dayanağı yok ya da yok 
denecek kadar az.” Buna “AIDS’e HIV virüsünün sebep olduğu” 
ve “atmosfere salınan kloroflorokarbon gazlarının ozon taba-
kasında delik açtığı” inancı da dahil.

Elbette bunlar neredeyse tüm bilim insanları tarafından ka-
bul edilmiş fikirler ama Kary okuyucularına bu fikirlerin tek 
amacının cebi doldurmak olduğunu söylüyor. “Televizyonunu-
zu kapatın. İlkokuldan kalma fen bilgisi kitaplarınızı okuyun,” 
diye yakarıyor. “Neyin peşinde olduklarını bilmeniz gerek.”

Sizlere Kary’nin yanıldığını söylememe gerek yoktur uma-
rım.

İnternet mesnetsiz fikirlere sahip insanlarla dolu elbette 
ama astrologların ve AIDS inkârcılarının entelektüel başarıda 
zirveyi temsil etmesini beklemeyiz.

Ama Kary’nin tam adı Kary Mullis ve yeterince bilgi sahi-
bi olmayan tipik komplo teorisyenlerinin aksine, Marie Curie, 
Albert Einstein ve Francis Crick gibi Nobel Ödüllü bir bilim 
insanı.

Mullis, Nobel Ödülü’nü, bilim insanlarının büyük miktar-
larda DNA klonlamasını sağlayan polimeraz zincir reaksiyonu 
keşfiyle kazandı. Fikir, Kaliforniya’daki Mendocino County’de 
yoldayken birdenbire kafasında şimşek gibi çakmış ve İnsan 
Genom Projesi gibi son dönemlerin en büyük başarılarından 
çoğu, bu bir anlık müthiş zekâ parıltısına dayanıyor. Keşfi o 
kadar önemli ki bazı bilim insanları biyolojik araştırmaları iki 
çağa ayırıyor: Mullis öncesi ve sonrası.

Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’den doktora derecesi bulu-
nan Mullis’in son derece zeki olduğuna hemen hiç şüphe yok; 
yaptığı keşif ancak hücrelerimizin içindeki olağanüstü karmaşık 
süreçleri anlamaya bir ömür adamakla elde edilebilecek cinsten.
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Ancak Mullis’in bu büyüleyici keşfi yapmasını sağlayan de-
hası, aynı zamanda uzaylılara inanmasını ve AIDS’i inkâr et-
mesini de açıklayabilir mi? Muhteşem zekâsı onu fevkalade 
aptallaştırmış da olabilir mi?

5

Bu kitap, zeki insanların neden aptallık ettiğini ve neden bazı 
durumlarda hata yapmaya sıradan bir insandan daha yatkın ol-
duğunu konu alıyor. Aynı zamanda hepimizin bu hatalardan 
kaçınmak için faydalanabileceği stratejileri, bu hakikat sonrası 
dünyada herkesin daha akıllıca ve rasyonel düşünmesine yar-
dımcı olacak dersleri anlatıyor.

Bunların sizde de geçerli olması için Nobel Ödülü kazan-
mış olmanıza gerek yok. Kitapta Mullis, Arjantin sınırından iki 
kilogram kokain geçirmek üzere kandırılan dâhi fizikçi Paul 
Frampton ve iki ergenin oyununa gelen ünlü yazar Arthur Co-
nan Doyle gibilerin hikâyelerini keşfedecek olmakla birlikte, 
aynı düşünce kusurlarının ortalama zekâdan fazlasına sahip 
herhangi birini nasıl dalalete düşürebileceğini de göreceğiz.

Ben de bir zamanlar çoğu insan gibi zekânın iyi düşünmek-
le eşanlamlı olduğuna inanıyordum. 20. yüzyılın başından beri 
psikologlar her türlü öğrenme, yaratıcılık, problem çözme ve 
karar verme sürecinin temelindeki doğuştan gelen genel zekâyı 
yansıttıkları inancıyla olgusal hatırlama, analojik akıl yürütme 
ve kelime dağarcığı gibi nispeten küçük bir grup soyut beceriyi 
ölçtü. Dolayısıyla eğitimin bu “saf” beyin gücüne dayanarak, 
bizi pek çok meslek için de büyük öneme sahip olan güzel sa-
natlar, beşeri bilimler ve fen bilimlerinde daha özellikli bilgi-
lerle donatması bekleniyor. Bu kriterlere göre, ne kadar akıllı 
olursanız muhakeme yeteneğiniz o kadar keskinleşiyor.

Ama psikoloji ve nörobilim dalında uzmanlaşan bir bilim 
gazetecisi olarak çalışmaya başladığımda, en son araştırmaların 
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bu varsayımlardaki ciddi sorunları ortaya çıkarmakta olduğu-
nu fark ettim. Genel zekâ ve akademik eğitim bizi çeşitli bi-
lişsel hatalardan koruyamadığı gibi, akıllı insanlar bazı akılsız 
düşünce tarzlarına daha yatkın bile olabiliyor.

Mesela zeki ve eğitimli insanların kendi hatalarından ders 
çıkarma ya da başkalarından tavsiye alma ihtimali daha düşük. 
Ve hata yaptıklarında kendi gerekçelerini haklı çıkarmak için 
detaylı argümanlar geliştirmeyi daha iyi beceriyorlar; bu da gö-
rüşlerinin giderek dogmatikleşmesine yol açıyor. Daha kötüsü, 
daha büyük “önyargı kör noktaları”na sahip oluyorlar; dolayı-
sıyla mantıklarındaki boşlukları daha az fark edebiliyorlar.

Bu sonuçların ilgimi çekmesiyle konunun daha derinlerine 
bakmaya başladım. Örneğin yönetim bilimciler –üretkenliği 
artırmayı hedefleyen– zayıf kurumsal kültürlerin spor takım-
larında, işletmelerde ve devlet kurumlarında irrasyonel karar 
vermeyi nasıl güçlendirebileceğinin haritasını çıkarmışlardı. 
Bunun sonucunda, inanılmaz zeki olmasına rağmen inanılmaz 
aptalca kararlar alan insanlarla dolu bir ekibiniz olabilirdi.

Bu durum ciddi neticeler doğuruyor. Yapılan hatalar birey-
sel bakımdan sağlığımızı, refahımızı ve profesyonel başarımızı 
etkileyebiliyor. Mahkemelerimizde ciddi adaletsizliklere yol 
açıyor. Hastanelerde tüm teşhislerin yüzde 15’inin yanlış çık-
masının ve bu yanlışlar yüzünden hayatını kaybedenlerin sa-
yısının meme kanseri gibi hastalıklardan ölenlerden daha fazla 
olmasının sebebi bu yanlış kararlar olabilir. İş hayatında iflasa 
ve çöküşe yol açıyor.2

Yapılan yanlışların büyük çoğunluğunu bilgi veya dene-
yim eksikliğiyle açıklamak mümkün değil; daha ziyade yüksek 
zekâ, eğitim ve profesyonel uzmanlık eşliğinde gelen kusurlu 
zihinsel alışkanlıklardan kaynaklanıyorlar. Benzer hatalar uzay 
gemilerinin yere çakılmasına, borsaların çökmesine ve dünya 
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liderlerinin iklim değişikliği gibi küresel tehditleri görmezden 
gelmesine sebep olabiliyor.

Bu olaylar birbiriyle alakasız görünse de hepsinin altında 
bazı ortak süreçlerin yattığını keşfettim: Zekâ tuzağı adını ve-
receğim bir şablon.3

Bu konuda en iyi benzetme araba olsa gerek. Daha hızlı bir 
motor, nasıl doğru kullanacağınızı bilirseniz sizi her yere daha 
çabuk götürebilir. Ama sadece daha fazla beygir gücüne sahip 
olmak, gideceğiniz yere güvenle varmanızı garanti etmez. Doğ-
ru bilgi ve ekipman –frenler, direksiyon, hız göstergesi, pusula 
ve iyi bir harita– yoksa hızlı bir motor ancak aynı yerde dönüp 
durmanıza ya da karşı yönden gelen trafiğe dalmanıza yol aça-
bilir. Ve motor ne kadar hızlı olursa o kadar tehlikeli olursunuz.

Aynı şekilde, zekâ da olguları öğrenip hatırlamanıza ve kar-
maşık bilgileri daha çabuk işlemenize yardımcı olabilir; ancak 
bu beyin gücünü doğru kullanmak için gereken dengelere ve 
denetimlere de ihtiyacınız var. Bunların yokluğunda yüksek 
zekâ daha önyargılı düşünmenize yol açabilir.

Neyse ki son zamanlarda yapılan psikolojik araştırmalar, 
zekâ tuzağının ana hatlarını belirlemenin yanı sıra, yoldan sap-
mamamızı sağlayabilecek ekstra zihinsel nitelikleri de tespit 
etmeye başladı. Örneğin şu basit gibi görünen aldatıcı soruyu 
düşünün:

Jack Anne’e bakıyor, Anne ise George’a bakıyor. Jack evli ama 
George değil. Bu durumda evli biri bekâr birine mi bakıyor?

Evet mi, hayır mı yoksa belirlenemez mi?

Doğru cevap “evet” olsa da çoğu insan “belirlenemez” yanıtını 
veriyor.
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İlk seferde anlamadıysanız hevesiniz kırılmasın. Ivy League 
üniversitelerine giden çoğu öğrenci bu soruya yanlış cevap ve-
riyor; ayrıca testi New Scientist dergisinde yayımladığımda da 
cevabın yanlış olduğunu iddia eden eşi benzeri görülmemiş 
sayıda mektup almıştık. (Hâlâ mantığını çözemediyseniz bir 
şema çizmenizi ya da 324. sayfaya bakmanızı öneririm.)

Bu test, kendi varsayımlarımız ve sezgilerimizi sorgulama 
eğilimi anlamına gelen bilişsel düşünme adlı bir niteliği ölçü-
yor. Testte düşük puan alanlar sahte komplo teorilerine, yanlış 
bilgilere ve yalan haberlere daha kolay inanabiliyor. (Bu konu-
yu 6. Bölüm’de daha yakından inceleyeceğiz.)

Bilişsel yansımanın yanı sıra bizi zekâ tuzağından koruya-
bilecek diğer önemli niteliklerden bazıları entelektüel tevazu, 
aktif açık fikirli düşünme, merak, arıtılmış duygusal farkın-
dalık ve gelişim zihniyeti. Bunlar bir araya gelerek zihnimizin 
yoldan çıkmamasını ve düşüncelerimizin uçuruma doğru sap-
mamasını sağlıyor.

Hatta bu araştırma yeni bir disiplinin doğuşuna da yol açtı: 
“Kanıta dayalı bilgelik” çalışmaları. Diğer bilim insanlarının bir 
zamanlar şüpheyle yaklaştığı bu alan, gerçek hayatta karar ver-
me sürecini geleneksel genel zekâ ölçütlerinden daha iyi ön-
gören yeni akıl yürütme testleriyle son yıllarda serpilip gelişti. 
Üstelik şimdilerde, Haziran 2016’da Chicago Üniversitesi’nde 
açılan Center for Practical Wisdom (Pratik Bilgelik Merkezi) 
gibi bu araştırmayı teşvik eden yeni kurumların kuruluşuna da 
şahit oluyoruz.

Bu niteliklerden hiçbiri standart akademik testlerle ölçül-
mese de söz konusu diğer düşünce tarzlarını ve akıl yürütme 
stratejilerini kazanmak için yüksek genel zekâya sahip olmanın 
avantajlarını feda etmeniz gerekmiyor; bunlar sadece zekânızı 
daha akıllıca kullanmanıza yardım ediyor. Üstelik zekânın ak-
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sine, eğitimle geliştirilmeleri mümkün. IQ’nuz kaç olursa ol-
sun daha akıllıca düşünmeyi öğrenebilirsiniz.

5

Bu yeni bilim, güçlü bir felsefi kökene dayanıyor. Hatta zekâ 
tuzağı hakkındaki ilk tartışmalara MÖ 399’da Sokrates’in da-
vasında rastlamak mümkün.

Platon’un anlattığına göre Sokrates’i suçlayanlar, Atinalı 
gençleri “dinsiz” kötü fikirlerle zehirlediğini iddia ediyordu. 
Sokrates ise bu suçlamaları reddederek, bilgelikteki ününün kö-
kenini ve bu suçlamaların ardında yatan kıskançlığı açıklamıştı.

Söylediğine göre her şey Delfi Kâhini’nin Atina’da Sokra-
tes’ten daha bilge kimse olmadığını ilan etmesiyle başlamıştı. 
“Tanrı bu sözüyle ne demek istemiş? Bu muamma ne anlama 
geliyor olabilir?” diye sormuştu kendine Sokrates. “Küçük ya 
da büyük hiçbir bakımdan bilge olduğuma dair bilgiye sahip 
değilim.”

Sokrates’in çözümü, kâhini haksız çıkarmak için şehri do-
laşıp en saygın siyasetçileri, şairleri ve zanaatkârları aramakta 
bulmuş ama her seferinde hüsrana uğramıştı. “Kendi işlerinin 
ustası oldukları için en önemli hususlarda da en çok bilgeli-
ğe kendilerinin sahip olduğunu iddia ediyorlardı; bu hataları 
bana, sahip oldukları bilgeliği gölgeliyor göründü...”

“En namlıları,” diye eklemişti, “bana aslında en kifayetsizleri 
gibi görünürken, hakir görülen diğerleri, iş sağduyuya geldi-
ğinde daha donanımlı göründüler.” Vardığı sonuç bir çeşit pa-
radokstu: Bilgeliğinin sebebi, tam da kendi bilgisinin sınırlarını 
kavramış olması. Ama jüri yine de onu suçlu bulmuş ve Sokra-
tes ölüm cezasına çarptırılmıştı.4

Bu hikâyeyle son bilimsel araştırmalar arasındaki paralellik-
ler çok çarpıcı. Sokrates’in siyasetçileri, şairleri ve zanaatkâr-
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larının yerine günümüz mühendisleri, bankacıları ve doktor-
larını koyunca davası, psikologların şu an keşfetmekte olduğu 
kör noktaları neredeyse kusursuz yansıtıyor. (Tıpkı Sokrates’i 
suçlayanlar gibi, çoğu modern uzman da kusurlarının açığa 
vurulmasından hoşlanmıyor.)

Ama ne kadar ileri görüşlü olsalar da Sokrates’in tasvirleri 
yeni bulguların hakkını tam vermiyor. Neticede hiçbir araştır-
macı, zekânın ve eğitimin sağlıklı düşünmek için elzem oldu-
ğunu inkâr etmeyecektir. Asıl sorun, bu beyin gücünü sıklıkla 
doğru kullanmamamız.

Bu nedenle zekâ tuzağının günümüzdeki anlaşılışına en ya-
kın isim, René Descartes’tır. 1637’de Yöntem Üzerine Konuş-
ma adlı eserinde “İyi bir akla sahip olmak yeterli değildir; en 
önemlisi onu doğru kullanmaktır” diye yazmıştı. “En yüce akıl-
lılar, en büyük ahlaksızlıklara olduğu kadar, en büyük erdem-
lere de muktedirdir; çok yavaş da olsa ileri yol alanlar, daima 
doğru yolu izledikleri takdirde, acele edip yoldan sapanlardan 
daha ileriye varabilir.”5

Bilimdeki son gelişmeler sayesinde bu felsefi derin düşün-
celerin çok ötesine geçmek mümkün. İyi tasarlanmış deney-
ler, zekânın neden hem lütuf hem de lanet olabileceğinin ke-
sin sebeplerini ve bu tuzaklardan kaçınmanın belirli yollarını 
gösteriyor.

5

Bu yolculuğa çıkmadan önce bir uyarıda bulunmak isterim: 
Zekâ konusunda burada yer almayan pek çok kusursuz bilim-
sel araştırma mevcut. Örneğin Pennsylvania Üniversitesi’nden 
Angela Duckworth, “uzun vadeli hedeflere yönelik sabrımız 
ve tutkumuz” şeklinde tanımladığı “metanet” kavramı üzerine 
çığır açan çalışmalar tamamladı ve kendi metanet ölçütleri-
nin sıklıkla başarıyı IQ’dan daha iyi öngörebildiğini defalarca 
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gösterdi. Bu teori çok büyük öneme sahip olmakla birlikte, 
zekâyla abartılmış görünen belirli önyargıları çözüp çözeme-
yeceği ya da argümanımın büyük bir kısmına yön veren kanı-
ta dayalı bilgeliğin daha genel çatısı altına girip girmediği net 
değil.

Zekâ Tuzağı’nı yazarken kendimi üç soruyla sınırladım: 
Akıllı insanlar neden aptalca davranırlar? Bu yanlışları açıkla-
yabilecek hangi beceri ve eğilimlerden yoksunlar? Bizi bu ha-
talardan koruyacak nitelikleri nasıl kazanabiliriz? Bu soruları 
bireyden başlayıp büyük kuruluşlara musallat olan hatalara ka-
dar toplumun her kesiminde inceledim.

1. Kısım sorunu tanımlıyor. Zekâ anlayışımızdaki kusurları, 
en parlak zekâların bile nasıl geri tepebildiğini –Arthur Conan 
Doyle’un inatla perilere inanmasından, FBI’ın 2004’teki Madrid 
bombalı saldırılarına yönelik kusurlu soruşturmasına kadar– ve 
bilgi ile uzmanlığın bu hataları nasıl körüklediğini araştırıyor.

2. Kısım bizi yeni “kanıta dayalı bilgelik” disipliniyle tanış-
tırarak bu sorunlara çözüm sunuyor. Kanıta dayalı bilgelik, iyi 
akıl yürütme için gereken diğer düşünce eğilimlerini ve bilişsel 
kabiliyetleri özetlemenin yanı sıra, bunları kazanmak için bazı 
pratik teknikler de sağlıyor. Bu yolda, sezgilerimizin neden 
sıkça yanıldığını ve içgüdülerimize ince ayar yapmak için söz 
konusu hataları nasıl düzeltebileceğimizi keşfedeceğiz. Ayrıca 
yanlış bilgilerden ve yalan haberlerden kaçınmak için strate-
jiler keşfedecek, böylece seçimlerimizin hüsnükuruntu yerine 
somut delillere dayandığından emin olabileceğiz.

3. Kısım öğrenme ve bellek bilimini konu alıyor. Beyin güç-
lerine rağmen zeki insanlar bazen iyi öğrenmekte zorlanır ve 
yeteneklerinde potansiyellerini yansıtmayan bir çeşit düzlüğe 
varır. Kanıta dayalı bilgelik, üç derin öğrenme kuralı sunarak 
bu kısırdöngüyü kırmaya yardımcı olabilir. Kendi kişisel he-
deflerimize ulaşmaya yardım etmenin yanı sıra, bu modern 
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araştırma Doğu Asya eğitim sistemlerinin neden söz konusu 
ilkeleri uygulamakta son derece başarılı olduğunu ve Batı’daki 
okulların daha iyi öğrenen ve daha akıllıca düşünen bireyler 
yetiştirmek için onlardan alabileceği dersleri de açıklıyor.

Son olarak 4. Kısım, odak noktamızı bireyin ötesine geniş-
leterek, İngiltere milli futbol takımının başarısızlıklarından BP, 
Nokia ve NASA gibi büyük kuruluşların krizlerine varan ör-
neklerle, yetenekli grupların aptalca davranmasının sebepleri-
ni keşfediyor.

19. yüzyılda yaşamış ünlü psikolog William James’in şöy-
le dediği söylenir: “Birçok insan düşündüğünü sanır; aslında 
yaptıkları, sadece önyargılarını yeniden düzenlemektir”. Zekâ 
Tuzağı, benim gibi bu yanlıştan kaçınmak isteyen herkes için 
bilgelik sanatını ve bilimini açıklayan bir kullanım kılavuzu 
olarak yazılmıştır.


