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Sunuş

Bu kitap, insanların düşünürken yaptıkları sistematik hatalarla ilgilidir. Yirmi yıl süreyle Dünya Satranç Şampiyonu olan ve bu alandaki
otoritelerin büyük çoğunluğu tarafından, “tüm zamanların en iyi satranç oyuncusu” kabul edilen Garry Kasparov’u, 2010 yılında New
York’ta World Business Forum toplantısında dinleme fırsatı bulmuştum. Kasparov’un konuşmasında aldığım aşağıdaki not, bu kitabı
yazma konusunda bana ilk ilhamı verdi:
“Verdiğimiz kararların temelinde sezgilerimizin büyük bir rolü vardır. Bu yüzden daha iyi karar vermek öğretilemez, kişi ancak bunu
kendi kendine öğrenebilir. Bunun için de kişinin kendi karar sürecinin
bilincine varması ve bilinçli uygulamalar yapması gerekir. Böylece
sezgisel (bilinçsiz) performansını artırabilir. Çünkü biz yetişkinlerin
kararlarını etkileyen, önceden biçimlenmiş, iyi ve kötü kalıpları vardır. Kötüleri düzeltmek ve iyileri de geliştirmek için, kişi kendisiyle ilgili farkındalıkta sorumluluk ve aktif rol almalıdır.”
Bazı insanlar düşünürken hata yaparlar ve bunun sonucunda hatalı kararlar verirler. Ancak bütün insanlar düşünürken sistematik olarak hata yaparlar. Bu nedenle insanların öngörülebilir şekilde akıldışı
davrandığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni beynimizin yapısı ve duyguların her karara mutlaka dahil olmasıdır. Oysa genel olarak toplumda, özellikle de iş hayatında duyguların kararları etkilememesi gerektiği konusunda temel bir kabul vardır. Ancak bu imkânsızdır. Öyle ki,
beyninde duyguyla ilgili bölgeleri hasar görmüş insanlar, menüden
yemek veya giysi dolaplarından kıyafet seçmek gibi en sıradan konularda dahi karar veremezler.
“Ekonomik psikoloji” ya da “davranışsal psikoloji” adı verilen yeni
bir disiplin, insanların bir konuda karar verirken gösterdikleri sapmaların sistematiğini inceler, mantıkla uyuşmayan davranışları, bilimsel
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yöntemler ve matematiği araç olarak kullanarak, “modellemeye” çalışır ve insanların yaptıkları sistematik hataları ortaya koyar. Bu çalışmaların kaynağında beyinle ilgili araştırmalar yer alır.
Bu kitapta finansal kararlarımızı verirken içine düştüğümüz yanılgıların yanı sıra, yaptığımız sistematik hatalar sonucu yaşadığımız hayal kırıklıkları, kendimize olan güvenimizin sonuçları, doğruluk ve dürüstlük sınırını zorladığımız durumlar ve parayla olan ilişkilerimiz konu ediliyor. Akılsız Duyguların Cezasını Kararlar Çeker kitabını yazmaktaki amacım, kararlarımızın duygular tarafından yönlendirilmesine neden olan zihinsel süreçleri tanıtmak, gündelik hayatımızda verdiğimiz sıradan ve önemli kararların duygularımız tarafından
yönlendirildiği konusunda örnekler ve araştırma bulguları sunmaktır.
Böylece okuyuculara büyük usta Kasparov’un uyarısını hayata geçirmeleri, hem çevremizdeki insanların, hem de kendimizin öngörülebilir şekilde akıldışı olduğunu ve sistematik hatalar yaptığını anlamak
için bir fırsat doğacağına inanıyorum. Kimbilir, belki de böylece bu
hataları azaltmak mümkün olabilecektir.
Tarabya, 2015
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ristoteles insanın “akıllı hayvan” olduğunu söylemiştir. W.
Shakespeare, Hamlet’te insanın, “akıldan yana soylu, sonsuz
yeteneklerle donatılmış” olduğunu yazmıştır. Klasik ekonomistler, S.
Mill ve A. Smith, insanların kararlarını, kendilerine dönük yararı “maksimize ederek” vereceklerine inanmıştır. Buna karşılık B. Russell,
İngilizlere özgü ince mizahıyla, “İnsanın akıllı bir hayvan olduğu söylenir. Hayatım boyunca bunun kanıtlarını aradım ancak bulamadım,”
demiştir.
İnsanların tehlike, tehdit, risk, kriz, haz, menfaat gibi unsurların
söz konusu olduğu kritik anlarda aldıkları kararlara bakılacak olursa,
B. Russell’ın sözlerinde gerçeklik payı olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda, hayvanlar arasında en gelişmişi olan insanın beyninin, neden akılcı kararlar veremediği sorusu ortaya çıkar.(11)
Evreni oluşturan madde, enerji, zaman ve uzayın yaklaşık 13,5 milyar yıl önce, dünya üzerinde organizma olarak adlandırılan yapıların
ise yaklaşık 3,8 milyar yıl önce oluştuğu kabul edilir. Bugünkü insana
benzeyen canlılar ise yaklaşık 2,5 milyar yıl önce ortaya çıkmıştır.(2)
Beynin oluşması da uzun bir zaman almıştır. İlk sinir sistemini oluşturan ağlar 500 milyon yılı aşkın zaman önce yapılanmış(3)
ve bu ilk kümeler basit refleksler verilmesini sağlamıştır.
Şekil 1’de görüldüğü gibi,(4) insan beyni evrim boyunca sırayla gelişmiş üç bölümden oluşur: Alt beyin, orta beyin ve üst beyin.
Omuriliğin üst bölümünü de içeren alt beyin, solunum ve kalp atışı gibi bedenin hayati fonksiyonlarını kontrol eder. Orta beyin, beyin sapının üst bölümünü içerir. Bazı reflekslerimizi, göz hareketlerimizi ve
istemli hareketlerimizi yönetir. Üst beyin, beynin en büyük ve gelişmiş yapısıdır.
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ŞEKİL 1

Beynin evrimsel gelişimi

Alt beyin

Orta beyin

Üst beyin

Şekil 2’de görülen limbik sistem,(5) üst ve orta beyinde yer alan
ara bir yapıdır ve içgüdülerimiz, duygularımız, dürtülerimizle ilgilidir.
Yiyecek, içecek, sosyal statü, cinsellik, para gibi insana haz veren
şeyleri tanıma ve onları yönetme konusunda önemli bir rol oynar.
Tehlike, tehdit ve haz konusunda röle (aktarma) istasyonu görevi görür. Bu bölgede yapılan değerlendirme sonucu oluşan tepki mesajı,
milyarlarca sinir bağlantısı aracılığıyla aktarılır. Limbik sistemin üstün-

ŞEKİL 2

Limbik sistem ve bileşenleri

Singulat girinti

Singulat kıvrım
Parahipokampal
kıvrım

Korpus Kallozum

Hipokampus
ve amigdala
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de yer alan alın lobu (prefrontal lob) ise insana özgü olan ve bilinçli
olarak yapılan okuma, yazma, hesap yapma, sembolizasyon, akıl yürütme gibi işlevleri yönetir.(6)
İlk homo sapiensler 200 bin yıl önce görülmüştür.(7) Dil, soyutlama, bilinçli düşünme ve nihayetinde kültürün ortaya çıkışı ise elli bin
yıllık bir süreyi geçmez. Tarih kitaplarında okuduğumuz cilalı taş devri bugünden yaklaşık 7000, maden devri ise 5000 yıl öncesine dayanır. Bu durumda, beynin evriminde bilinçli düşüncenin oldukça geç
çıkmış olduğu söylenebilir.(8)

İki Beyin
Davranışsal ekonomi uzmanı G. Loewenstein, “Beynin büyük bölümü bilinçli düşünmekten çok, otomatik süreçlerin etkisi altındadır. Bu nedenle beyindeki işlemlerin büyük çoğunluğu düşünerek
değil, duyguların etkisi altında gerçekleşir,” demiştir. Bu saptamadan yüz yıl önce de Amerikalı gazeteci ve yazar A. Bierce da beyni, “Düşündüğümüzü sandığımız organdır,” ifadesiyle tanımlamıştır.
İnsan beyni verdiği tepkileri ve aldığı kararları iki ayrı bölgede işlemden geçirir. Bunlardan birincisi, beynin gelişim açısından daha
eski yapıları olan alt ve orta beynin etkili olduğu “hisseden beyin”, diğeri ise üst beynin etkili olduğu “düşünen beyin”dir. Beynin tabanında yer alan hisseden beyin, hızlı, güçlü ancak tepkisel ve dolayısıyla
“düşüncesiz”dir. Buna karşılık daha üstte yer alan düşünen beyin yavaş, zayıf ancak irdeleyici ve dolayısıyla “düşünceli”dir.
Hisseden beyin, evrim süreci içinde, otomatik olarak, hayatı kolaylaştıran “şey”lere yönelmek ve zararlı görünenlerden kaçınmak
üzere yapılanmıştır. Tehlike, tehdit, risk, kaygı, ödül, haz, refah gibi temel uyaranlar karşısında bilinçli olarak verdiğimizi zannettiğimiz
kararlar, aslında hızlı ve güçlü olan hisseden beyinden çıkar ve daha
sonra kuvvetli gerekçelerle desteklenmek üzere irdeleyen ve düşünen beyin bölgesine havale edilir.
İnsanların duygularının sağ beyinde, mantıklı düşünme süreçlerinin de sol beyinde olduğu yönündeki yaygın görüş sadece sınırlı ölçüde geçerlidir. Çünkü insanın sahip olduğu iki tür düşünce süreci,
beynin sağı ve solu tarafından yönetilmekten çok, alttaki ve üstteki
yapıları tarafından yürütülür.
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