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Covid-19 krizi Mart 2020’de Amerika Birleşik 
Devletleri’ni etkisi altına alırken Financial Times, 
James Ferguson imzalı bir karikatür yayımladı Ka-

rikatürde kulaklarını elleriyle kapatmış, gözlerinin üzerinde de 
cerrahi maske olan Donald Trump Oval Ofis’teki masasında 
otururken yerdeyse Çin bayrağından yapılmış bir maske takan 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in olduğu resim göze çarpıyordu. 
Liderlerden biri gözlerini ve kulaklarını kapatmış; ötekininse 
ağzı, ülke ve ideoloji sembolüyle kaplanmıştı. Covid-19’un tüm 
dünyaya yayılması yüzyılın bilinmeyenle baş etme konusundaki 
belki de en büyük sınavı oldu. Cehalet, inkâr ve olumsuzlama, 
Trump’ın aşırı rahat tavırlarının da etkisiyle pandeminin ilk 
günlerinde kelimenin tam anlamıyla başroldeydi. Trump önce 
hastalığın ABD’de yayılma riskini görmezden geldi; ocak ve 
şubat aylarında virüs tüm dünyayı etkisi altına alırken o endişe 
verici bir durum olmadığını, ABD’de yalnızca birkaç kişinin 
enfekte olduğunu, hastaların tamamının yurtdışından geldiğini 
iddia etti. Ortaya çıkan gerçekleri inkâr ederek halka “her şeyin 
kontrol altında olduğunu”, “yeni virüsün gripten daha tehlikeli 
olmadığını” ve bizzat kendisinin enfeksiyonu anlamak konu-
sunda “doğal bir yeteneğe” sahip olduğunu söyledi. Pandemiyi 
görmezden gelmeye devam etmenin imkânsız olduğu anlaşıldı-
ğındaysa vakit kaybetmeksizin taktik değiştirdi ve “görünmez 
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düşmana” karşı “savaş” ilan etti. Gelgelelim Trump, durumun 
vehametini uzmanlarca ansızın ikna edildiği ya da yeni bulgu-
lara eriştiği için kabul etmedi; aksine, kamuoyuna konunun ne 
kadar ciddi olduğunu başından beri bildiğini söyledi.»Pandemi 
ilan edilmeden önce de bunun bir pandemi olduğunu hisset-
miştim,” deyip ekledi, “ama görünmez düşmanı yeneceğiz. 
Ve sanıyorum bunu düşündüğümüzden de hızlı başaracağız. 
Sonuç tam bir zafer olacak. Gerçek bir zafer bizleri bekliyor.” 1

On yıl önce The Simpsons’ın senaristleri de benzer derecede 
kör bir iyimserliğe yol açan bir ilaç hayal etmişlerdi. Oldukça 
popüler olan bu bölümde Lisa’nın okulda Springfield’ın elli 
yıl içinde nasıl bir yer olacağı konusunda bir sunum yapması 
gerekir. Lisa her zamanki çalışkanlığıyla kendini iklim değişik-
liği meselesini anlamaya adar ve ortaya kasabanın geleceğine 
ilişkin karanlık bir tablo çıkar. Sunumu öyle korkutucudur 
ki öğretmenleri ailesine Lisa’yı bir psikiyatriste yollamalarını 
salık verir. Muayene sonrası Lisa’ya çevresel sebepli depresyon 
teşhisi konur ve doktoru ona Cehalet isimli bir ilaç yazar. Bu 
ilacın yardımıyla Lisa’nın dünya algısı tamamen değişir, umut-
suzluktan kurtulan küçük kız Pollyanna olur çıkar! Bulutlar 
ona gülümseyen oyuncak ayılar gibi görünür, kafasında sürekli 
What A Wonderful World şarkısı çalar. Lisa’nın ebeveynleri başta 
bu iyimser deliryumla başa çıkmaya çalışsalar da nihayetinde 
kızlarına Cehalet hapını vermekten vazgeçerler. Hem Marge 
hem de Homer eski karamsar Lisa’nın delice neşeli olandan 
çok daha kolay idare edildiğinin farkına varırlar.

Bir ilacın ya da benzer bir tedavi şeklinin gerçekliğin da-
yanmakta zorlandığımız  yönlerini görmezden gelmemize 
yardımcı olacağı fikri kurmacayla sınırlı değil. Bilim onlarca 
yıldır gazilerin ya da diğer şiddet mağdurlarının travmatik 
anılarını bastırmanın yollarını arıyor. Bu çalışmalar, yaşanan 
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travmatik şiddetin unutulmasına yarayan bir ilacın tecavüze, 
korkunç bir saldırıya ya da cinsel istismara uğrayanlara da fayda 
sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Şiddet içeren anıları hafiflet-
mek için ilaç ya da benzeri yöntemlerin kullanımına dair etik 
tartışmalarsa daha ziyade hafızadan yalnızca seçili kısımlarını 
silmenin mümkün ya da arzu edilir olup olmadığı, şiddet ya 
da istismar suçlularının da aynı ilaçları kimliklerinin tespit 
edilmesini engellemek ya da alacakları cezadan kurtulmak için 
kullanmaları halinde neler olabileceği konularına yoğunlaşıyor. 
Kaldı ki insanlar bu tür ilaçlar olmadan da huzurlarını tehdit 
eden bilgileri görmezden gelmenin, inkâr etmenin ya da farklı 
şekillerde yorumlamanın yollarını keşfediyorlar.

Her çağ kendi cehaletini doğurur; insanların bilgiyle ilişki 
kurma şekilleriyse son derece bağlamsaldır. Bilgi olarak kabul 
ettiğimiz şey yalnızca sosyal olarak inşa edilmiş değildir, aynı 
zamanda bireyseldir de. İşleri daha da karmaşık hale getirmek 
pahasına da olsa insanlar katlanması güç bir bilgiyle karşılaş-
tıklarında bir şekilde cehalete ya da inkâra (daha sonra göre-
ceğimiz gibi bu ikisi aynı şey değildir) sarılırlar.

Fransız psikanalist Jacques Lacan, pek çok hastasının acı-
larının gerçek sebebini anlamak niyetiyle kapısını çaldığını, 
ama gerçeklerle yüzleşmekten kaçınmak için ellerinden ge-
leni yaptıklarını vurgulamak için Budist öğretilerden ödünç 
aldığı “cehalet tutkusu” kavramını kullanır. Lacan cehaleti 
analistin gözünden de değerlendirmiş ve analistlerin “cevap-
ları bilen” rolüne bürünmek yerine bilgisizlik halini benim-
semeleri, semptomların altında yatan her ne varsa, hastaların 
kendi kendilerine keşfetmelerine olanak tanımaları gerektiği 
sonucuna varmıştır.



12 |cehalet tutkusu: neyi neden bilmek istemeyiz?

Bu kitabı cehalet tutkusunun doğasını irdelemek için kale-
me aldım diyebilirim. Bir yandan travmatik bilgiyle uğraşmak-
tan nasıl kaçtığımıza odaklanırken, bir yandan da toplumların 
mevcut düzeni koruyan güç yapılarını ya da ideolojik mekaniz-
maları sekteye uğratacak bilgileri inkâr etmenin yeni yollarını 
nasıl keşfettiklerini anlamaya çalışacağım. Buna ek olarak, in-
sanlar bilim ve teknolojinin yardımıyla gerek birbirleri, gerek 
kendileri hakkında her zamankinden de çok şey öğrenebilirken 
Sanayi Devrimi sonrası bilgiye dayalı toplumlarda cehaletin 
nasıl şaşırtıcı ve yeni bir güce dönüştüğünü açıklamaya çalı-
şacağım. Bilgiyle ilişki kurma biçimimiz hiçbir zaman tarafsız 
değildi; bundan dolayı Merriam-Webster’ın “yoğun, itici veya 
abartılı bir duygu ya da inanç”2 olarak tanımladığı tutku ke-
limesi yalnızca insanların  gerçek olarak algıladığı şeye neden 
tutunduklarını değil, aynı zamanda neden onu görmezden 
geldiklerini, inkâr etmeye ya da reddetmeye meyilli olduklarını 
anlamamıza yardımcı olabilir. Merak kimileri için bir tutku-
dur; insanların yerleşik bilgileri sorgulamaktan vazgeçmeleri, 
tutkularının körelmesine neden olabilir, bu da cehalete yeni 
kapılar aralar.3 

Bilginin doğasına ilişkin devrim niteliğinde bir değişim 
geçirdiğimizden cehalet kavramını da yeniden ele almamız 
gerekiyor. Genetik, sinir bilim gibi alanlarda yaşanan geliş-
meler ve büyük veri, birey hakkında nelerin bilinebileceğine 
dair anlayışımızı kökünden değiştirdi. Yeni bilgi türleri ve bu 
bilginin anlamına ilişkin kavrayış güçlükleri, bilgiye kimin 
erişebileceğiyle ilgili soruları ve bilgiyi kimin kullanabileceği ya 
da manipüle edebileceğiyle ilgili endişeleri beraberinde getirir-
ken tıp alanında yeni bilgi türlerinin ortaya çıkması, “bilmek 
ya da bilmemek” sorununu birey için hayati kılmış, cehaletin 
yeni iktidar mekanizmalarıyla ilişkisinin incelenmesiyse aynı 
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derecede önem kazanmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında 
Fransız düşünür Michel Foucault güç ve bilgi arasındaki iliş-
kiyi uzun uzadıya irdelemişti; günümüzdeyse güç ve cehalet 
arasındaki ilişki eşit bir ilgiyi hak ediyor.

İnsanlar rahatsız edici buldukları bilgileri görmezden gel-
mek, inkâr etmek ve reddetmek için gözlerini yummanın, ku-
laklarını ve ağızlarını kapamanın yollarını daima bulmuşlardır. 
Söylemleri yalanlarla dolu olsa bile bir liderle pekâlâ özdeşleşe-
bilirler örneğin. “Hakikat sonrası” çağda farklı olansa “bilişsel 
atalet”in yükselişi, yani neyin gerçek neyin yalan olduğuna dair 
kayıtsızlığın artmasıdır. Bu sapma, basit bir öğrenme isteğine 
ilişkin yoksunlukla değil, bilmek konusundaki acziyetle ilgi-
lidir. “Sahte” haberlerin internet üzerinden nasıl yayıldığına 
baktığımızda haber kaynağını tespit etmenin ve haberin tam 
olarak hangi konuya dikkat çekmeye çalıştığını anlamanın 
güçlüğüne tanık oluruz. Örneğin Ağustos 2017’de Twitter’da 
#borderfreecoffee etiketiyle yasa dışı göçmenlere Amerika’daki 
Starbucks’larda ücretsiz Frappuccino verileceği yönünde sahte 
bir kampanya oluşturuldu. Starbucks, müşterilerini bunun 
bir aldatmaca olduğuna ikna etmek için epey çabalamak zo-
runda kaldı. Bazı insanlar bunun göçmen yanlısı hackerlarca 
ortaya atılmış olabileceğini düşündü ama gerçek tam tersiydi. 
Bu kandırmaca, yasa dışı göçmenleri bir yerde toplamanın ve 
ücretsiz kahve için sırada beklerlerken polis tarafından tutuk-
lanmalarının harika bir fikir olduğuna inanan göçmen karşıt-
ları tarafından oluşturulmuştu. Bazı sahte haberlerin altında 
gerçekten politik ya da ekonomik bir mesele yatıyor olsa da, 
çoğu yalnızca daha fazla tıklama ve reklam geliri için başvu-
rulan araçlardır. Sahte haberlerin çoğalmasıyla birlikte haber 
kaynaklarına güvensizliğin artması da sürpriz değil. Bu gibi 
durumlarda kayıtsızlık ve cehalet, neyin güvenilir neyin güve-
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nilmez olduğuna sürekli karar vermek zorunda olan birey için 
koruyucu kalkan görevi görür. William Davis’in de belirttiği 
gibi insanlar, medyadaki gerçekliğin temsiline ve bağlamına 
karşı çıkıp hepsinin eşit derecede ön yargılı olduğuna inanırsa 
bu, ciddi bir siyasi krize neden olabilir, çünkü bu durumda 
ya gerçeğin olmadığı ya da normal siyaset kanallarının dışın-
da bilgiye daha tarafsız ve aracısız erişimin var olduğu kanısı 
ortaya çıkar.4

Bu kitapta birbiriyle yakından ilişkili iki konuya değinece-
ğim: bilmemek (cehalet) ve kabul etmemek (görmezden gel-
mek). İki zihin durumu da bugün toplumumuz, kültürümüz 
ve entelektüel yaşamımızla büyük ölçüde ilintili ve her ikisinin 
de kendine has sorunları, kullanım alanları ve faydaları var. 
Örneğin cehalet kendi içinde bir erdem olarak görüldüğün-
de ya da postmodern “bilgi ekonomisinde” tüketim yoluyla 
kurtulmamız gereken utanç verici bir hal olarak karşımıza 
çıktığında tehlike arz eder. Diğer taraftan, kim olduğumuzu 
ve dünyadaki yerimizin ne olabileceğini anlamaya çalışırken 
de bizlere doğal bir kalkan sağlar. Cehalet, bir profesyonelin 
uzmanlığında aşamayacağı noktayı işaret eder, ki bu oldukça 
faydalıdır; daha da önemlisi, bireylerden ve toplumlardan ma-
kul çerçevede neler bekleyebileceğimizin sınırlarını belirler. 

Bir şeyi bilinçli ya da bilinçsizce görmezden gelmenin de 
benzer şekilde farklı biçimler alabilir. Bazen açıkça görüneni 
inkâr etmek, hayatta kalmanın stratejik bir yoludur;5  bazense 
inkâr, istismar ilişkilerinin ve zalim hiyerarşilerin güç devşir-
diği kolektif korkuları besler. Gelgelelim cehalet bu tür güç 
yapılarını reddederek onları zayıflatmanın, hatta yıkmanın 
bir yolu olabilir.
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İnsanların gerçeğe karşı tutumlarına dair psikanalitik bilgi, 
Sanayi Devrimi sonrası toplumdaki cehalet biçimlerini analiz 
etmeye olanak tanır. Genetiğin, adli tıbbın ve büyük verinin 
gücü göz önüne alınarak insanların yeni bilgileri nasıl algıla-
dıklarını ve bu bilgilerin hem gerçeğe ilişkin yeni inançları hem 
de yeni cehalet biçimlerini ne şekilde yarattığını görebilmek 
önem arz eder.

Kitabın birinci bölümü, çağdaş Batı toplumunda cehalet al-
gımızın nasıl değiştiğini ve sözde bilgi ekonomisinin neden bir 
cehalet ekonomisi olduğunu sorguluyor. Kriz zamanlarında in-
sanların neden cehalet ve inkâra sarıldıklarını anlamak için bu 
iki stratejinin savaşı yaşayanlarca nasıl benimsendiğine bakmak 
faydalı olacaktır. İkinci bölümde 1992-1995 yılları arasında 
Bosna Hersek’teki savaştan kaçan mülteciler arasındaki cehalet 
ve inkâr ele alınıyor. Sevdiklerini kaybeden insanların çoğu, 
kalıntıların DNA yardımıyla bulunmasının travmalarıyla başa 
çıkmalarına yardımcı olacağını umuyor. Genetik, sinir bilim 
ve büyük verideki gelişmeler DNA’nın gücüne dair genel bir 
kabule yol açtı ve kimilerini öznelliğin sırrına vakıf olmanın 
zamanla mümkün olacağını düşünmeye itti. Gelgelelim vücu-
dun içini  “görmeye” ve genetik testler yardımıyla gelecekteki 
hastalıkları tahmin etmeye, hatta önlemeye çalışarak aslında ne 
elde ederiz? Üçüncü bölüm insanların genler üzerine kurduk-
ları hayallere, genetik hastalıklar için yaptırdıkları testlerden 
sonra kalıtsal özelliklerini nasıl tekrar düşündüklerine ve ge-
netik kodlarını anlamaya çalışırken yeni ne tür kaygılar, utanç, 
üzüntü ve suçluluk hissettiklerine odaklanıyor.

Travmatik bilginin bireyin refahını etkilediği durumlarda, 
cehalet genellikle inkârla kol koladır. Dördüncü bölüm bunun 
sağlık bağlamında ve daha geniş ölçekte nasıl işlediğine odak-
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lanıyor. Aydınlatılmış onam çağında insanların hastalıkları, 
mevcut tıbbi prosedürlerin çeşitliliği ve riskleri hakkında tam 
olarak bilgilendirilmeleri beklenir. Ancak insanlar hayatlarını 
tehdit eden sorunlarla karşılaştıklarında genelde üç maymunu 
oynamayı seçerler.

İnsanlar hakkında öğrenilen yeni bilgilerle romantik ilişkiler 
kurmak da gitgide zorlaşıyor. Başkalarına çekici görünmek 
isteyen insanlara potansiyel bir arzu nesnesine karşı ilgisiz gö-
rünmeleri salık verilir. Beşinci bölüm cehaletin öznelerarası 
düzlemde, bilhassa aşk ve nefret gibi durumlarda nasıl işledi-
ğini mercek altına alıyor.

Günümüzün son derece bireyselleşmiş toplumunda birçok 
insan başkaları tarafından göz ardı edildiğini ve toplum tara-
fından yok sayıldığını düşünüyor. Öyle ki kimileri –çevrim 
içi incel1 hareketi gibi– internetteki kadın düşmanı yazılarla, 
bazen de masum insanlara yönelik fiziksel saldırılarla görü-
nürlük aramakta. Altıncı bölüm kişinin görmezden gelindiği 
hissinin neoliberal başarı ideolojisiyle ve onun çoğu zaman 
“maço” imajıyla bağını irdeliyor. Ne de olsa paradoksal olarak 
bu ideoloji insanların yetersizlik, endişe ve suçluluk hislerini 
fazlasıyla kaşımakta.

Algoritmalar çağında büyük veri kendimize yönelik dü-
şünme biçimimizi değiştirmektedir. Bununla birlikte cehalet, 
verilerin toplanma ve kullanım şekillerinde önemli bir rol oy-
nuyor. Tıpta olduğu gibi büyük veri alanında da aydınlatılmış 
onam, iktidar mekanizmalarını gizleyerek iktidarı koruyor ve 
cehaletin daha da artmasına katkıda bulunuyor. Yedinci bö-
lüm, kişisel gelişim ideolojisine ve daha üretken olma heve-

1  İngilizce istemsiz bekârlar anlamına gelen involuntary celibate kelimelerinin 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş, kendilerini tercihleri dışında romantik veya cinsel 
partner bulamamayışları üzerinden tanımlayan online alt kültür grubu. (ç.n.)
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siyle kullanılan uygulamalarla giyilebilir cihazların kullanıcılar 
hakkında veri toplamalarına rağmen nasıl popüler oldukları 
konusuna eğiliyor. Bugün toplumu politik, sosyal ya da ticari 
olarak kontrol altında tutanlar, toplanan veriler üzerinden in-
san davranışlarının analizine, manipülasyonuna ve kontrolüne 
fazlasıyla bel bağlıyor, tam da bu yüzden büyük verilerin şeffaf 
dünyası, iktidar ve cehalet arasındaki ilişkide vazgeçilmez bir 
unsur olarak öne çıkıyor. 

Kendimiz hakkındaki sözde gerçeğin (genlere, beyinlere ve 
büyük veriye duyulan hayranlıktan beslenen) etrafında şekil-
lenen yeni fantezilerin ve gerçeğinden ayırt etmenin gitgide 
zorlaştığı sahte haberlerin yön verdiği bir çağda cehaletin bu 
denli yükselişe geçmesi şaşırtıcı değil. Öte yandan, cehaletin 
insanların hâkim ideolojiden uzaklaşmalarına ve yeni düşünce 
biçimlerini keşfetmelerine olanak tanıdığı için olumlu etkileri 
de olabilir. Gelgelelim nüfuz sahiplerinin, iktidar mekanizma-
larının işleyiş biçimleri konusunda insanları yeterince bilgilen-
dirmek istemeyişlerindeki kararlılıklarının sebeplerini anlamak 
da bir o kadar önemli.





1

Cehaletin Veçheleri

Cehalet iki türlü ele alınabilir. Terimin ilk anlamı bilgi 
eksikliği ya da bilme arzusunun yokluğuna ilişkindir, 
ikincisiyse ilişkileri temel alır –belirli bir davranışı 

ya da kişiyi görmezden gelmeyi ya da yok saymayı seçmek gibi. 
Bununla birlikte, ne kadar özdeş görünürse görünsün, bir şeyi 
görmezden gelmekle gözden kaçırmak arasındaki fark açıktır. 
Görmezden gelmek bir şeyin önemini ya da varlığını inkâr et-
mektir, pekâlâ göz ardı etmek anlamına da gelebilir. Bihaber ol-
maksa, o şeyin evrendeki gerçek yahut olası mevcudiyeti ya da 
anlamına ilişkin farkındalık eksikliğine işaret eder. Görmezden 
gelme edimiyle bihaber olma arasındaki fark, sorumlu olma ha-
liyle masumiyet arasındaki ahlaki ayrımı da pekiştirir. Farkında 
olduğumuz bir şeyi görmezden gelmek, “hakiki” cehaletin bir 
zamanlar sağladığı mutluluğu tekrar kazanma çabasını berabe-
rinde getirmektedir.

“Cehalet” bir terim olarak sıklıkla olumsuz bağlamıyla ele 
alınır ve başkalarını kapılıp gitmekle suçladığımız bir şey olarak 
görülür. Gelgelelim cehalet ve görmezden gelmenin gündelik 
yaşamda, bilhassa ilişki kurma biçimlerimizde üstlendiği rol dü-
şündüğümüzden de önemlidir. Cehalet olmasaydı aşk da olmazdı 
denebilir. Çocuk yetiştirme, ebeveynin çocuğuna önce tüm dik-
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katini vereceği, sonra onu titizlikle görmezden geleceği olaylara 
gebedir. Yürümeye yeni başlayan bir çocuğun öfke nöbetleriyle 
başa çıkmanın en etkili yolu genellikle onu görmezden gelmek ya 
da “mola” stratejisine başvurmaktır. Dolayısıyla mola, çocukları 
ebeveynleri tarafından görmezden gelindiklerini kabul etmeye 
zorlayan bir nevi büyü sayılabilir. Uyku da temelde cehaletle 
ilgilidir, keza uykusuzluk hastalığı genellikle gündelik olayların, 
bu olayların tetiklediği duyguların hazmedilip geride bırakılma-
sındaki başarısızlığın sonucudur.

Stratejik görmezden gelme okullarda da teşvik edilir –öğ-
retmenler öğrencilerine okuldaki sorunlu akranlarını görmez-
den gelmelerini, onların kışkırtmalarına kulak vermemelerini 
öğütler. Sorunlu olarak bilinen öğrencilerin şahsi ya da ailevi 
problemlerine dair sinyalleri de yer yer görmezden gelinir. Öğ-
retmenler bazen göz ardı etme konusunda başka bir ayrıma da 
bel bağlarlar: Karşılaşılan davranışsal sorunu, başka bir şeyin 
yanlış olduğu sinyalini verirken göz ardı etmek ya uyarının fark 
edilip üzerinde durulmadığı ya da bunun gerçekten bir uyarı 
olarak görülmediği anlamını taşır.

Flört ederken kusurları görmezden gelmek arzuyu diri tut-
manın bir yolu olabilir. Yeni bir şey tasarlıyor ya da bir şeyler 
üretiyorsak kendimizi başkalarıyla kıyaslamamak için onların 
işlerini görmezden gelmemiz söylenir. Gündelik hayatımızda da 
sosyal bir norm ya da kişisel ilişkilerin dayandığı “yazılı olmayan 
kurallardan” birine sadık kalabilmek için sıklıkla aptala yatarız. 
Saygı duyduğumuz biri hoş olmayan bir şey söylemiş ya da tuhaf, 
zevksiz bir şey giymiş olabilir. Bu durumda nezaketen hiçbir şey 
söylememeyi ve yanlışını kasten görmezden gelmeyi seçmemiz 
muhtemeldir.
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Para konusu da bizleri gerçek ve sahte cehalet arasındaki 
ayrımı bulanıklaştırmaya iter. İş yerlerinde maaşlar gizli tutulur 
ve pek çok şirkette bu konu hakkında konuşmak bir tür tabu 
olarak görülür. Gelgelelim tatiller, arabalar ya da kıyafetler ça-
lışanların kazançları hakkında epey şey söyler. Kimileri banka 
hesaplarının detaylarını eşleriyle paylaşmayı bile reddeder. Daha 
genel anlamda evlilikler bize, partnerlerden biri diğerine galebe 
çaldığında bir şeyi gerçekten bilmemekle o şeyi reddetmek ara-
sındaki incelikli ama temel ayrımın sahici bir örneğini sunar. 

Görmezden gelme kapasitesi ikili ilişkilerimizin ve sosyal 
hayatımızın önemli bir parçasıysa, bu konudaki eksiklikler haya-
tın diğer alanlarında da sık sık sorun yaratır. Çevremizi kuşatan 
dünyayı algılamak ve anlamlandırmak için ihtiyaçlarımız ve he-
deflerimiz doğrultusunda neyin önemli, neyin önemsiz olduğu-
na karar vermemiz gerekir ve bunu başaramayanlar kendilerini 
aciz hissedebilirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde şimdiye dek 
ölçülmüş en yüksek IQ’lardan birine sahip bir kadın, başarılı 
bir kariyerin keyfini süremediğini, çünkü alakasız bilgileri gör-
mezden gelmeyi bir türlü başaramadığını dile getirmiştir. Büyük 
miktardaki veriyi ayrım gözetmeden kolaylıkla ezberlese bile 
belli bir durum karşısında hangi bilginin kendisi için gerekli 
olduğuna karar verememektedir. Bu kadının kariyerinin durma 
noktasına gelmesinin nedeni, bir meslek ya da bilgi dalında uz-
manlaşmaya yönelemeyişidir. Pek çok konu hakkında bilgisi olsa 
da insanın neyi gerçekten bilmeye ihtiyaç duyup duymadığına 
karar vermesini sağlayan, doğuştan gelen zihinsel “filtreden” 
yoksundur.6  



22 |cehalet tutkusu: neyi neden bilmek istemeyiz?

KORUYUCU APTALLIK OLARAK CEHALET

Konfüçyüs gerçek bilginin kişinin cehaletinin boyutunu 
bilmesiyle ilgili olduğuna dikkat çeker. Benzer şekilde Thomas 
Jefferson, “Bilen, ne kadar az bildiğini bilir,” der. Benjamin 
Franklin’e göre, “Cahil olmak, öğrenmeye isteksiz olmak kadar 
ayıp değildir.” Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi eski sosyalist 
ülkelerin siyasi liderleri, öğrencileri çok çalışmaları için uyarır-
dı. Hem Vladimir Lenin hem de Josip Broz Tito öğrencilere 
yaptıkları konuşmaları, “Öğrenmek zorundasınız, öğrenmek zo-
rundasınız, öğrenmek zorundasınız,” diyerek tamamlardı. Buna 
karşılık günümüzde kimi liderler ne kadar az bildikleriyle gurur 
duyuyor gibiler. Donald Trump cehaleti bir erdeme dönüştürdü. 
Destekçilerinin çoğu Trump’ın cehaletiyle ve bundan utanmıyor 
oluşuyla kendini özdeleştirmiş ve bu durum oy verenlerin gö-
zünde Trump’a diğer politikacıların ve teknokratların sahteliğine 
tezat bir özgünlük kazandırmıştır.

Cehalet inkârla bağlantılı olarak da incelenebilir. Richard S. 
Tedlow, Denial adlı kitabında, ticari kuruluşlardaki şaşırtıcı inkâr 
vakalarını ortaya koyar ve büyük şirketlerin bu tür durumlardan 
nasıl kârlı çıktıklarını gösterir.7 Tedlow için inkâr, her gün sava-
şılması gereken bir hastalıktır: “İnkâr, hareket halindeki bir hedef 
gibidir ve bunun tedavisi yoktur.” 8 Bu görüşünü BP üzerinden 
örneklendirir: 2010 yılında Meksika Körfezi’ndeki petrol sızın-
tısına BP’nin derin su sondajının neden olduğu söylendiğinde 
şirket, bu felaketin ekolojik sonuçlarıyla yüzleşmeyi reddeder. 
Tedlow şirketin bu tepkisi için üç ihtimale dikkat çeker: İlki şir-
ketin, durumun ne kadar vahim olduğunu gerçekten bilmemesi-
dir. İkincisi, şirket hiyerarşisinde daha alt seviyede olan yetkililer 
neler olduğunu bilir ama patronlarına söylemekten korkarlar. 
Üçüncüsüyse, herkes ne olduğunun farkındadır ama korkunç 
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gerçeğe gözlerini yummayı seçer. “Gördüler ama görmediler. 
Biliyor ama bilmiyorlardı. Aptallık onları koruyordu.” 9

Peki koruyucu aptallık nedir? Bu terim ilk kez 1984 isimli 
distopik romanında George Orwell tarafından bir “suçdurum” 
stratejisi olarak kullanılmıştır. Orwell bunu, “tehlikeli bir dü-
şünceyi doğmasına izin vermeden, içgüdüsel olarak sonlandır-
ma yetisi” olarak tasvir eder. 10 Üstelik bu yeti otoriteye karşı 
olmak koşuluyla “mukayeseleri kavramama, mantıksal hataları 
algılamama, en basit argümanları yanlış anlama” gibi durumları 
kapsar ve “sapkınlığa yol açacak tüm düşüncelerden sıkılmayı 
ya da nefret etmeyi” de beraberinde getirir.11

Slovenya’da bir üniversitenin dekanı, özel bir kuruluş için 
para karşılığı yazdığı raporda öğrencilerden birinin mezuni-
yet tezinden izinsiz faydalandı. İntihal suçlamaları karşısında 
üniversite yönetimi koruyucu aptallığa sığındı ve çalışmanın 
izinsiz kullanılmasının sanıldığı kadar kötü olmadığına dair üç 
gerekçe öne sürdü. İlk olarak profesörün, tezin ortak yazarı ola-
rak görülebileceğini iddia ettiler. İkinci savunmaları rapordaki 
dipnotların birinde öğrencinin adına yer verildiğiydi. Son olarak 
da profesörün şirketle kişisel bir anlaşma yaptığını, üniversite 
bünyesinde bir hizmet vermediğini dile getirdiler. Böylelikle 
profesörün başkasının çalışmasını kendisine aitmiş gibi kullan-
dığını kabullenmek yerine neyin gerçekten intihal sayılacağını 
tartışmaya açmış oldular. Üniversitenin öğrencilere intihal yap-
mamaları yönündeki sert uyarıları –ve bunu yapmanın korkunç 
sonuçları– göz önüne alındığında, yönetimin en yüksek rütbeli 
profesörlerinden birine bu konuda arka çıkıp intihalin genel 
geçer tanımını dahi bulanıklaştırması oldukça rahatsız ediciy-
di. Gelgelelim bu skandal çok geçmeden sümen altı edildi ve 
profesör hiçbir yaptırımla karşılaşmadı.
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İnsanlar gündelik yaşamlarında koruyucu aptallığın veya ka-
sıtlı cehaletin çeşitli biçimlerinden sıklıkla faydalanırlar. Örneğin 
bir arkadaşım, eşi ölüm döşeğindeyken katıldığı yemekli bir 
davette diğer misafirlerden yaşadığı korkunç deneyimi görmez-
den gelmelerini istedi, hatta eşinin hastalığı hakkında konuşul-
mamasını açıkça talep etti. Ölümcül hastalığın gerçeklerinden 
uzak, birkaç saatlik “sıradan” bir sohbet ona hatırı sayılır bir 
rahatlama sağlamıştı. Arkadaşımın derdi, yaşadıklarını inkâr 
etmekten ziyade, son zamanlarda hayatının büyük bölümünü 
kaplayan konunun toplu bir sessizlikle kuşatılmasıyla bir süre-
liğine de olsa teselli ve huzur bulabilmekti. Ölümcül bir hasta-
lıktan mustarip bir başka çiftin de benzer bir kendini koruma 
ambargosu başlattığına tanık oldum. Bir cuma öğleden sonra   
“hastalıksız hafta sonu” fikrini ortaya attılar. Partnerlerden biri 
ölümcül bir hastalığın pençesindeydi, çift hafta içi doktor ziya-
retleri yüzünden bitip tükeniyordu ama hafta sonu başladığında 
bu konu hakkında konuşmamaya ve her şey normalmiş gibi 
davranmaya karar verdiler. 

Kendini kandırma, cehalet ve göz yumma bu olağanüstü 
durumlar dışında özel hayatımızda da inanılmaz faydalar sağla-
yabilir. Evlilikte mutluluk üzerine çalışan sosyologlar, eşlerinin 
yalnızca iyi ve olumlu özelliklerini gören insanların, eşlerine daha 
“gerçekçi” bakanlara göre çok daha mutlu olduklarını keşfetti.

Peki cehaletin kendini aldatmayla ilişkisi nedir? Leonardo da 
Vinci insanların en çok kendi fikirleri yüzünden aldandıklarını 
gözlemlemiştir. Upton Sinclair, kazandığı para idrak yoksunlu-
ğuna bağlı olan insanın bir şeyi anlamasını sağlamanın ne kadar 
güç olduğunu dile getirmiştir. Henrik Ibsen’in Yaban Ördeği’nde 
bize hatırlattığı gibi, sıradan bir insanı yalanlarından mahrum 
bırakırsak onun mutluluğunu da elinden alırız.12 Kendini kan-
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dırma üzerine çalışan sosyolog ve psikologların araştırmaları, 
insanların kendilerini tanıdıklarını, öz farkındalıklarının yük-
sek olduğunu düşünmeyi sevdiklerini göstermektedir. Peki ama 
böyle bir kendini tanıma, gerçeği ne derece yansıtmaktadır?13 
1990’ların başında akademide kendini kandırma üzerine yapı-
lan araştırmalar, Amerikalı profesörlerin %94’ünün işlerinde 
meslektaşlarından daha iyi olduklarını düşündüklerini ortaya 
koymuştur; lise son sınıf öğrencileri arasında yapılan benzer 
bir araştırmaysa çoğunluğun başkalarıyla geçinme becerilerinde 
ortalamanın üzerinde olduklarına inandıklarını göstermiştir. 
Dahası, ankete katılanların %25’i, %1’lik dilimde olduklarına 
inanmaktadır.14

BILGI VE BILGI EKSIKLIĞI

İnsanların bir şeyi bilmediklerini itiraf ettiklerine ne sıklıkla 
tanık oluruz? En son ne zaman üst düzey bir politikacı, uygu-
lamaya konması muhtemel bir politikanın olası tüm negatif 
sonuçlarına vakıf olmadığını kabul etti? Ya da bir doktor bir 
ilacın hastasını ne şekilde etkileceğini öngöremediğini açık yü-
reklilikle ne zaman dile getirdi?

Bir cehalet taksonomisi oluşturmaya çalışan yazarlar vardır. 
Örneğin Ann Kerwin cehaletin söz konusu olduğu altı alanı 
şöyle listeler:

1. Bilmediğimizi bildiğimiz her şey (bilinen bilinmeyenler)

2. Bilmediğimizi bilmediğimiz şeyler (bilinmeyen bilinme-
yenler)

3. Bildiğimizi sandığımız ama bilmediğimiz şeyler (hatalar)

4. Bildiğimizi bilmediğimiz şeyler (örtük bilinenler)

5. Tabular (“yasak” bilgi)


