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Baﬂkandan

Ak›l-Zeka Etkileﬂimi
Prof. Dr. ‹smail Hakk› Ayd›n
Sinir Sistemi Cerrahisi Derne¤i Baﬂkan›
k›l, zeka, hareket, aktivite ve faaliyet çizgisindeki etkileﬂimlerle ilgili olarak bir
çok filozof farkl› düﬂünceler beyan etmiﬂler, M.Ö. ki y›llarda, hatta insanl›¤›n baﬂlang›c› ile ortaya ç›kan bu de¤iﬂik bak›ﬂ aç›lar› günümüze kadar gelmiﬂ, insanl›k var oldukça ve
insan düﬂündükçe de bu devam edecektir.

A

Sokrat, Eflatun ve Aristo üçgeninde özellikle
“Ak›l” kavram› üzerinde farkl› görüﬂler temayüz etmiﬂ ve “Ak›l-Düﬂünce” ekseninde insanl›k önemli bir yol kat etmiﬂtir. Kendisine zaman
zaman Tanr›dan ilham geldi¤inin imas›nda bulunan ve bu nedenle de, bir anlamda Tanr›n›n
yerdeki temsilcisi oldu¤unu dolayl› olarak, insanlar›n beyinlerine yerleﬂtirmeye çal›ﬂan “Atinal› Sahte Peygamber!?” Sokrat, bir taraftan
eleﬂtirel akl›n arkas›na gizlenip, di¤er yandan fikirlerinin eleﬂtirilmesine tahammül edememiﬂtir. Oysaki eleﬂtirel akl›n olmad›¤› yerde medeniyetin bar›namayaca¤›, insanl›¤›n ba¤nazl›k ve
cehalet karanl›¤›nda ç›rp›nmaya ve fikri diktatörlük bata¤›nda debelenmeye mahkum oldu¤u
çok aç›kt›r.
Gerçek, hakikat, do¤ru, hak ve hukuk kavramlar›n› “Ak›l”›n ürünü olarak gören Aristo, bu mefhumlar› her ﬂeyin üstünde tutmuﬂ ve insanl›¤›n
en önemli miras› olarak görmüﬂtür. “Amicus
Plato, Sel Magis Veritas” (Hocam Eflatun benim için çok k›ymetlidir, ancak hakikat daha
k›ymetlidir) diyerek bu gerçe¤i gözler önüne
sermiﬂtir.
Eleﬂtirel akl›n hararetli savunucular› aras›nda
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felsefi kimlikleri ile temayüz etmiﬂ filozoflar›n
yan›nda, Hipokrat, ‹bn-i Sina ve Farabi gibi hekimlikleri ile öne ç›kan düﬂünürlerin de bulundu¤unu ve insanl›k-medeniyet çizgisinde önemli kilometre taﬂlar› olduklar›n› unutmamak gerekir. Zira hekim, do¤ru düﬂünmek ve bir çok istifhamdan hareketle gerçe¤e ulaﬂmak mecburiyetindedir. Bu, akli melekelerinin bilim, zeka ve
tecrübe ›ﬂ›¤› alt›nda do¤ru ve ihtirastan ar›nd›r›lm›ﬂ olarak kullan›lmas› ile mümkündür. Bu nedenle her hekim, ayn› zamanda bir filozof olmak
ve insanl›¤›n medeniyet ufkuna katk› yapmak
durumundad›r. Tarih bu abidevi ﬂahsiyetlerin,
kutsal hat›ralar› ile dolu olup, ›ﬂ›klar› yolumuzu
ayd›nlatmaya devam etmektedir. Baz› düﬂünürlerin toplum taraf›ndan hep ruhani bir lider ve
bir hekim olarak kabul edilmesinin ard›nda yatan gerçek de budur.
‹nsan› olgunlaﬂt›ran, do¤ruyu bulmakta ve isabetli karar vermekte etkin olan en önemli olan
faktör, tart›ﬂ›labilir-eleﬂtirilebilir ak›ld›r. Eleﬂtirel akl›n olmad›¤› yerde tekamül mümkün de¤ildir. Son as›rlarda bu gerçe¤i, bat›da Kant (17241804) ve Nietzsche (1844-1900), do¤uda ‹kbal
(1877-1938) hararetle savunmuﬂ ve “‹nsan-› Kamil”, (ÜSTÜN ‹NSAN) her ﬂeyi ile ‹NSAN,
olabilmenin baﬂka yolunun bulunmad›¤›n› vurgulam›ﬂlard›r.
Kanaatime göre, ak›l karar vermede, ruh (kiﬂilik) ve vicdan› dan›ﬂma, tart›ﬂma ve beyin f›rt›nas› kurulu olarak kullan›r. Ak›l, ruh ve vicdan
üçlüsünün karﬂ›s›nda, zeka, ego ve ﬂeytan (ayk›r› dürtüler) pakt› bulunur. Bu iki taraf devaml›
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eder. K›saca “Ben” ve “Sen” merkezli çat›ﬂmalar hayat› ﬂekillendirir. En büyük hüner ve erdemin, “Seni ben sanmak yerine, beni sen sanmak” oldu¤unu unutmamak gerekir.

çat›ﬂma halindedir. Karar ve bunun sonucu oluﬂan hareket, bu çat›ﬂman›n sonucuna göre iyi, ya
da kötü olarak tecelli eder. Ak›l, ruh ve vicdan
süzgecinden geçen fikir, zeka, ego ve ayk›r› dürtüler (ﬂeytani dürtüler) blo¤unun fikrine galip
gelirse, hareket insan ve insanl›¤›n, bilimin, gerçe¤in ve medeniyetin yarar›na olan “Sen” merkezli bir faaliyet olarak ortaya ç›kar. Aksi takdirde “Ben” merkezli egosentrik, bencil, kendisinden baﬂkas›n› görmeyen ve ba¤naz bir fiil
olarak insanl›¤›n baﬂ›na bela olur. “Vicdan içimizdeki Tanr›n›n sesidir” diyen Biruni (9731048) her halde bunu vurgulamak istemiﬂtir. Zira ak›l ve vicdan senkronize çal›ﬂ›r. Bunun yan›nda zeka, daha ziyade egosentrik ve menfaatperest bir yaklaﬂ›m gösterir. ‹nsandan, yani
“Sen”den çok “Ben”i dikkate al›r. “Detay”›
ak›ldan çok, zeka enstrüman olarak kullan›r.
Detayda baﬂar› , sanat ve hasis ince bir düﬂünce,
ayk›r› dürtü (ﬁeytan) gizlidir. Sanat ve baﬂar›,
“Detay”›n egosentrik çizgideki fonksiyonunun
bir sonucudur. Detay, ak›l ile etkilense de, genelde bu hususta zeka dominantt›r. Güçlü ruh
(kiﬂilik) ve vicdan ile desteklenen ak›l, genelde
zekan›n egosentrik planlar›n› alt-üst eder ve insanl›k-medeniyet do¤rultusuna katk›da bulunan
“Sen” merkezli paralel fonksiyon yarat›r. “Ben”
ya da “Sen” merkezli ortaya ç›kan fikrin harekete dönüﬂmesinde, hem ak›l, ruh ve vicdan, hem
de zeka, ego ve ayk›r› dürtüler birlikte hareket
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“Nefs-i emmareye, ﬂeytana uyduk”, “Akil insanlar do¤ru karar verdiler”, “Akl-› Selim galip
geldi” ya da “Vicdan›m el vermedi” gibi deyimleri s›k s›k kullanan atalar›m›z, bu gerçe¤i ironik
bir ﬂekilde ifade etmiﬂlerdir.
Hala, neyin do¤ru, neyin yanl›ﬂ oldu¤u hususunda metamorfotik bir iç çat›ﬂma yaﬂayan insanl›k,
bilim ve medeniyetin ilerlemesine engel olan,
aya¤›ndaki bu eleﬂtiri kabul etmeyen egosentrik
prangadan mutlaka kurtulmak mecburiyetindedir. Aksi takdirde insanl›¤›n, bilim, gerçek ve
medeniyet ekseninde, bir damlada umman›, bir
noktada evreni görebilmesi mümkün olamayacakt›r.
KAYNAKLAR

