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Önsöz

“İnsanlar mantıklı değil, duygusal mantıklılardır.”1 Psikoloji veya 
sosyoloji gibi davranış bilimleri, psikolojisinin elverdiği ölçüde man-
tıklı davranan/davranmayan insanı ve insan toplumlarını inceleme 
nesnesi yaparken iktisat –çoğunlukla– insanın “mantıklı” davrandığı 
varsayımından hareket eder ve bu varsayım iktisadı diğer disiplin-
lerden ayıran belki de en önemli özelliktir. Nedir “mantıklı” olmak? 
Mantıklı olmak yani akla uygun davranmak, genellikle hesap kitap 
yapmayla ve (en azından) belli ölçüde tutarlı olmayla ilişkilendiri-
lebilir. Bu nedenle psikolojisinin elverdiği ölçüde mantıklı olmak, 
akla uygun davranmamaktan ziyade seçimlerimize ve davranışları-
mıza yön veren başka önemli unsurların da olduğunu söyleyen daha 
kapsayıcı bir bakış açısına işaret eder. Bu bakış açısına göre tutarsız 
davranmak, hata yapmak, yanlı olmak ve duygularımızı işin içine 
karıştırmak da en az mantıklı olmak kadar incelemeye değerdir. 

Akla uygun davranmak, aynı zamanda, rasyonel hareket etmek 
olarak tanımlanır. Rasyonel olmak çoğu zaman kendi çıkarını dü-
şünmekle –örtük olarak– özdeşleştirilir. Hangi adlandırmayı seçtiği-
mizden bağımsız olarak rasyonel, akla uygun ya da mantıklı olan sa-
dece kendi çıkarımız peşinde koşmaktır. Ama gerçekten öyle midir? 
Başka bir deyişle, rasyonel olmak gerçekten de salt kendi çıkarını 
düşünmeye indirgenebilir mi? Bu varsayıma göre başkalarına bazen 
hiçbir karşılık beklemeden yardım eden insanlar akla uygun davran-
mamaktadır. Belki de biyolog Michael Ghiselin’in (1974) belirttiği 
gibi özgeci (altruist) davranış da aslında bir tür ikiyüzlülüktür, yani 

1  “People are not logical, they are psychological”
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yardımseverlik olarak görünen birçok davranışın altında da bencillik 
ve kişisel çıkar motivasyonu yatmaktadır. Bu satırları okuyan bazıla-
rınızın biraz şüpheyle de olsa “ama olur mu, insanların birbirine yar-
dım etmesi sadece kendi çıkarını gözetmeye indirgenemez” yollu iti-
razına rağmen birçoğunuzun bu yargıyı onayladığını görür gibiyim.

İnsanın ne kadar rasyonel olduğuna veya irrasyonel olmanın 
kendi içinde bir rasyonelliğinin olup olmadığına ilişkin tartışmalar 
neredeyse bütün davranış bilimciler tarafından yürütülmektedir. Bu 
tartışmalar, bizi, davranış bilimlerinin konusu (nesnesi) olan insan 
hakkında şu soruyu sormaya itmektedir: Davranış bilimleri hangi 
insanı incelemektedir? Davranış bilimlerinin farklı disiplinleri bu 
soruya farklı cevaplar verirken, bu disiplinlerde eğitim görenler çoğu 
zaman kendi disiplinleri dışındaki varsayımlardan ya üstünkörü ha-
berdardır ya da daha kötüsü hiç haberdar değillerdir. Sonuçta bazen 
birbiriyle çelişkili gibi görünen insan davranışına ilişkin varsayım-
larımız toplu olarak hiçbir yerde yazmamaktadır. Bu farklı varsa-
yımlara ilişkin bakış açısı kazanabileceğimiz bir kaynağın varlığı da 
şüphelidir. 

Davranış bilimlerinin altındaki disiplinlerin insanın davranışına 
dair farklı açıklamalar getirmesinin bir sorun oluşturmadığını düşü-
nebiliriz. Sonuçta davranış bilimlerinin kapsamı altına aldığı birçok 
disiplin zaten bazen tutarsızlık gibi görünen bu çeşitliliği incelemek 
için yok mudur? Bu disiplinlerin hemen her biri farklı kültürleri, 
zaman dilimlerini ve coğrafyaları kendine konu edinmiştir. Bu da 
insan doğasına ilişkin farklı varsayımlarda bulunmalarına ve açıkla-
malarında farklı unsurların önemine dikkat çekmelerine neden ol-
maktadır. Unutmayalım ki insan toplulukları tarih boyunca (ve hat-
ta tarih öncesinde) çok farklı coğrafyalarda yaşamış, buralara uyum 
sağlarken çok çeşitli normlar, kurumlar ve kültürler geliştirmiştir 
(Durham 1990). O zaman antropoloji, sosyoloji, iktisat, psikoloji gibi 
birçok disiplini kapsayan davranış bilimlerinde var olan çeşitlilik as-
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lında insan davranışını incelemek için bir fırsattır diye düşünebili-
riz. Yine de bu çeşitliliğin içinde hiçbir ortak yön bulunup bulun(a)
madığını kendimize sorabiliriz. Tercihlerimiz, motivasyonlarımız 
ve karar verme süreçlerimiz gerçekten de birbirinden tümüyle farklı 
mıdır? Oysa iyi bilinmektedir ki bazı ortak yönlerimizin olduğu ya-
dsınamaz bir gerçektir. O zaman baştaki soruya dönersek davranış 
bilimleri hangi insanı incelemektedir? Bu sorunun cevabını verirken 
belki orta yolu tercih eder ve şöyle diyebiliriz: Asıl sorun insan dav-
ranışını belirleyen ortak yönlerin olup olmadığı değil, her disiplinin 
odak noktası olarak neyi seçtiğidir. Örneğin antropoloji insanı ve 
toplumu anlamak için farklılıkların ve çeşitliliğin önemine dikkat 
çekerken, iktisat bu çeşitliliği neredeyse tümüyle göz ardı etmekte 
ve herkese ait olan ortak yönlere vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla so-
runun cevabı hangi insanın incelendiği değil, disiplinlerin insanın 
hangi yönünü incelemeyi tercih ettiğinde gizlidir. 

Son dönemde oyun teorisi ve aktör temelli simülasyon gibi anali-
tik tekniklerin davranış bilimlerinde giderek artan bir şekilde kulla-
nılması bu tartışmalara yeni bir boyut katmıştır. Bu yeni gelişmelerin 
ışığında akla şu soru gelmektedir: Sadece kendi çıkarını düşünen (ve 
kendini gözeten tercihlere sahip) birey varsayımının ötesine geçen 
bir rasyonellik kavramı acaba davranış bilimlerinin ortak bir zemin-
de buluşmasında ne kadar önemli bir rol üstlenebilir? Özgeci veya 
daha genel olarak başkasını gözeten tercihleri dikkate alan bir insan 
davranışı modelinin davranış bilimleri alanındaki birleştirici gücü 
yadsınmamalıdır, ancak konu göründüğü kadar basit değildir. Bu-
nun temel nedeni, böyle bir modelin rasyonellikle ilgili tartışmayı 
sonlandırmamasıdır. Bu model çerçevesinde rasyonelliğin daha zayıf 
bir tanımını kullanmak gerekir. Burada rasyonellik tutarlı olmak ola-
rak tanımlanabilir. Ne var ki bu da sorunumuza çare olamamaktadır 
çünkü psikolojiden beslenen ve pek çok Nobel iktisat ödülüne de-
ğer görülen davranışsal iktisat araştırmaları insanın gerçekten tutarlı 
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davrandığı konusunda yüreğimize su serpmemektedir. Birçok çalışma 
insan davranışının hata, yanlılık vb. birçok unsuru da içinde barındır-
dığını göstermektedir (Kahneman 2015). Bazı araştırmacılar, bunun 
nedeninin günümüzde (avcı-toplayıcılıktan farklı olarak) durağan ol-
mayan bir toplumsal yapı ve ilişkiler ağının yol açtığı sosyal karmaşıklık 
(social complexity) olabileceğini iddia etmektedir (Bently 2007). 

Diğer yandan davranışsal iktisadın beslendiği deneyler insan dav-
ranışını anlama konusunda özünde çok da yeni olmayan sorunların 
yeniden gün yüzüne çıkmasına neden olmaktadır. Ampirik çalışma-
ların genellikle deneylere dayandığını ve deneysel iktisadın son dö-
nemde yıldızının parladığını hatırlatmakla birlikte, örneğin karma-
şık toplumsal ilişkiler ve bu ilişkiler ağı içindeki davranış kalıplarının 
basit deneyler aracılığıyla ne kadar doğru bir biçimde incelenebile-
ceği hâlâ kuşkuludur. Bu konuda bilinen bir eleştiriyi hatırlayalım. 
Brunswik’in neredeyse elli yıl önce belirttiği gibi insan davranışına 
ilişkin deneyler son derece hassastır ve sonuçlar deney tasarımında-
ki çok ufak değişikliklerden bile etkilenir. Bu nedenle, çoğunlukla 
birkaç değişkeni dikkate alarak yapılan deneylerin sonuçlarını genel-
lemek neredeyse imkânsızdır. Dolayısıyla deney ortamı ve tasarımı 
ile “gerçek hayat” arasındaki boşluğun (gap) kapanması mümkün 
olmadığı gibi deney sonuçlarının da “gerçek hayat”ı ne kadar temsil 
ettiği şüphelidir (Hammond 2007). 

Deneyin geneli temsil edebilme gücüyle ilgili olarak ampirik ça-
lışmaların bulguları ve tartışmalar bir kenara, rasyonelliğin hâlâ bir 
mihenk taşı olduğunu iddia edenler, bunun temellendirilebileceği 
daha mutlak (ultimate) bir açıklama biçimine dikkat çekmektedir: 
Ortak evrimsel geçmişimiz. Bundan neredeyse yüzyıl önce sosyo-
log Talcot Parsons evrimsel olarak evrensel (evolutionary universals) 
bazı normlar, kurumlar ve davranış biçimlerinden söz etmekteydi. 
Para, piyasa, bürokrasi, toplumsal tabakalaşma (stratification) bunla-
ra örnektir (Parsons 1964). Bu bağlamda Frederich Hayek’te gördü-
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ğümüz piyasa ve özel mülkiyet de bunlara eklenebilir (Bowles 2004). 
Bu görece modern kurumların bir kısmının evrensel olmasına biraz 
şüpheyle yaklaşacağınızdan eminim, ancak bu ortak yönler sadece 
yakın zamanda ortaya çıkmış değildir. Yiyecek paylaşımı, tek eşlili-
ğin benimsenmesi ve yaygınlaşması, ortak amaca yönelik katkı sağ-
lamayanların toplumca cezalandırılması gibi birçok başka norm; av-
cı-toplayıcıların çoğunda gözlemlenmektedir. Antropologlar bunun 
arkasında kültürel grup seçiliminin (cultural group selection) yani or-
tak evrimsel geçmişimizin olabileceğini iddia etmektedir (Richerson 
ve Boyd 2005).

Tartışmanın ontolojik bir boyutu da vardır. Eğer sosyal gerçeklik 
bir ve bütün değilse (disunified), davranış bilimlerinin ortak temel-
lerde birleştirilmesi ne işimize yarayacaktır? Dahası, bu durumda, 
metodolojik ve ontolojik olarak yanlış bir şey yapmış olmayacak mı-
yız? (Clarke 2007). Bu, aynı zamanda davranış bilimlerini birleştirme 
yönünde başka çabaların neden göz ardı edildiğine ve farklı ontolojik 
ve metodolojik tercihlerin bu konuda neden önemli olduğuna işaret 
etmektedir. Mesela yirminci yüzyılın felsefecilerinden Althusser ve 
aynı yüzyılda ortaya çıkışlarına tanık olduğumuz yapısalcı sosyal te-
oriler, bu yönde çabalara örnek gösterilebilir. Ancak, oyun teorisi ve 
rasyonalite tartışmalarından farklı olarak, bu tartışmalarda rasyonel 
bireyin önemi geri plana itilirken sosyal olarak belirlenen (socially 
determined) birey davranışına vurgu yapılmaktadır (Clarke 2007). 
Görüldüğü gibi birey ve yapı arasındaki ilişkiyi farklı felsefi temel-
lere dayandıran bu yaklaşımları birleştirmek hiç de kolay değildir. 
Bu bağlamda belki varsayımlardaki çeşitlilik tümüyle terk edilme-
melidir. Ancak, her disiplin varsayımlarını gözden geçirmek için bu 
tartışmaları bir fırsat olarak da değerlendirebilir. Örneğin rasyonali-
te ve akıl yürütmeye olan mesafeli duruş terk edilebilir. Bu, özellikle 
stratejik ilişkilerin anlaşılması açısından önemlidir (Krueger 2007).
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Bütün bu tartışmaların bir de pragmatik boyutu vardır. Unutma-
yalım ki (vergi, ceza, teşvik gibi) her yasal düzenlemenin arkasında 
insanların bu düzenlemelere belli yönde tepki vereceği ve davranı-
şını buna göre değiştireceği varsayımı yatmaktadır. Bu bize aslında, 
dolaylı olarak, insan davranışına dair politika yapıcıların veya ka-
nun koyucuların aklında bir model ve/veya teori olduğunu gösterir. 
Eğer insana ilişkin modelimizin dayandığı varsayımlar yanlışsa bu 
düzenlemelerin istenen sonuca ulaşmayacağı açıktır (Jones 2007). 
Kısacası en azından bazı temel noktalarda uzlaşmanın faydaları da 
yok değildir. Görüldüğü gibi beklenen faydalardan biri iktisatçıların 
sıklıkla başvurduğu bir kavramda gizlidir: Politika çıkarımlarında 
bulunmak. Gerek ekonomi politikası gerekse yasal düzenlemeler 
arka planda (farkında olarak veya olmayarak) insan davranışına, 
tercihlerine ve motivasyonlarına dair ön kabullerde bulunmaktadır. 
Eğer bu ön kabuller birbiriyle çelişiyorsa farklı politika tasarımları-
nın anlamlı ve yararlı bir bütün oluşturması beklenemez. Hatta ve 
hatta insan tercihlerine ve davranışına ilişkin ön kabullerimizin ek-
sik ve/veya yanlış olması, beklenmeyen sonuçlara (unintended con-
sequence) neden olacaktır. Başkasını gözeten tercihlerin dışlanması 
buna bir örnektir (Bowles 2016, Titmuss 1970). Günümüzde politika 
tasarımlarını bu tartışmalar bağlamında ele almak Thaler’in Nobel 
iktisat ödülüne (2017) layık görülen çalışmalarında da olduğu gibi 
geçer akçe olmuştur.

Bu kitapta, bu konuya ilişkin tartışmaları içeren yazılar bula-
caksınız. İlk makale; inançlar, tercihler, kısıtlar (İTK) yaklaşımının 
özetlendiği bir çalışmadır. Herbert Gintis bu yaklaşımın temel var-
sayımlarını özetlemekte ve davranış bilimlerinin bu çerçevede nasıl 
birleştirilebileceğini tartışmaktadır. Bu yaklaşım, biri mutlak (kül-
türel evrim) diğeri yaklaşık (rasyonalite) olarak nitelendirilebilecek 
birbiriyle ilişkili iki açıklama biçimi üzerinden davranış bilimlerinin 
antropoloji, sosyoloji, iktisat ve psikoloji gibi birçok farklı disiplini 
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için kapsayıcı genel bir teorik çerçevenin geliştirilebileceğini iddia et-
mektedir. Kültürel evrimsel geçmişimizin önemi gün geçtikçe daha 
az eleştiriye maruz kalmakla birlikte, ikinci açıklama biçimi yani ras-
yonellik yukarıda da belirttiğimiz gibi davranış bilimlerinde üzerin-
de uzlaşılması zor bir konudur. Gintis, makalesine yapılan farklı yo-
rumlar sonucunda toplumun kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere 
(emergent property) sahip, karmaşık uyarlanabilir bir sistem (complex 
adaptive system) olduğunu çerçevesine eklemiştir. Bu özellik, aslın-
da, davranış bilimlerinin aynı zamanda tarihsel yönünün varlığının 
tanınması ve dikkate alınması anlamına gelmektedir. Gintis, bu bağ-
lamda üç çeşit tarihsel anlatıdan (historical narrative) söz eder: doğa, 
kültür ve biyografik tarih (Gintis 2007, 46). Bu tarihsel anlatıların 
modele eklenmesiyle insanın ve insan toplumlarının davranışlarına 
dair çok daha bütünlüklü bir çerçeve ortaya çıkmaktadır.

İkinci bölümde, son yıllarda belki de iktisatla en fazla etkileşen 
disiplin olan psikolojide önemi giderek artan öz belirleme kuramı ile 
İTK arasındaki ilişkiye değinilmektedir. Melike Eğer Aydoğmuş öz 
belirleme kuramının temel bulgularının, Gintis’in İTK çerçevesini 
destekleyen yönlerini ortaya koymakta ve insan davranışını anlaya-
bilmek için bu yaklaşımlar arasında köprü kurmanın önemini vur-
gulamaktadır. 

Üçüncü bölümde, Neslihan Demirkol birey temelli analitik çer-
çeve arayışlarının nasıl bazı açıklama biçimlerini biraz da haksız bir 
biçimde dışarıda bırakabileceğini ve/veya göz ardı etmemize neden 
olabileceğini tartışmaktadır. Bu bağlamda Demirkol, geç on doku-
zuncu yüzyıl matbuat alanını hem Gintis hem de Pierre Bourdieu 
üzerinden incelemektedir. Gintis’in sert biçimde eleştirdiği Bour-
dieu’yle aslında birçok noktada benzer analizler yaptığı gözleminden 
yola çıkarak farklı terminolojiler ve varsayımlar kullanan yaklaşım-
lar arasında tercih yapmaya çalışmanın bazen araştırmacıları yanlışa 
götürebileceğini göstermektedir.  
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Dördüncü bölümde, Seda Erkoç Yeni, günümüzde davranış bi-
limlerini birleştirme çabalarının odak noktasını oluşturan ortak 
bir insan ve toplum modeli geliştirme çabalarının geçmişine ışık 
tutmaktadır. Çalışmada, 16. yüzyıl Fransa ve İngiltere’sinde, bugün 
davranış bilimlerinin farklı disiplinleri olarak tanımladığımız alan-
lar ortaya çıkmadan önce, Bodin’in Methodus ad facilem historiarum 
cognitionem’de açıkladığı iklim teorisi ve evrensel tarih fikrinin, Gin-
tis’in çözmeye çalıştığı ortak bir model belirleme çabasından çok da 
farklı olmadığı ortaya konulmaktadır. 

Beşinci bölümde, Özgür Hakan Aydoğmuş, bu tartışmaların içe-
riği kadar önemli başka bir konuya dikkat çekmektedir. Davranış 
bilimlerinde modellemenin limitleri vardır. Modellemenin limitleri 
aynı zamanda farklı disiplinlerin nasıl ve neden farklı varsayımlarda 
bulunabileceğini; bu varsayımları tutarlı bir biçimde birleştirmenin 
bazen neden mümkün olmayabileceğini göstermektedir.

Son bölümde, Erkan Gürpınar ve Sezgin Polat, İTK yaklaşımının 
ana bileşenlerinden biri olan sosyal tercihlerle bağlantılı başka bir 
kavram olan “sosyal normlar” arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. 
Çalışmada, her ne kadar iki kavrama da son yıllarda sıklıkla baş-
vurulmaktaysa da aralarındaki ilişkinin çok net olmadığına dikkat 
çekilmektedir. Bu belirsizliğin bir ayağı konunun epistemolojik ve 
ontolojik boyutuyla ilgiliyken diğer ayağı da önceki bölümde belir-
tilen modelleme sorunuyla yakından ilişkilidir. Sosyal normlar, aynı 
zamanda günümüzde popülaritesi gittikçe artan başka bir kavram 
olan “kurum”la (institution) bağlantılıdır. Sosyal normlar ve kurum-
lar arasındaki ilişkinin niteliği de tartışmaya açıktır. Bu tartışmalar 
göstermektedir ki kavramlar ve aralarındaki ilişkiler üzerinde uzlaş-
mak bazen göründüğünden daha zordur.
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Elinizdeki bu derleme ortak bir üretim sürecinin sonucudur. Bu 
uzun ve yorucu süreçte katkıda bulunan herkese teşekkür etmek iste-
rim. Efil Yayınevi’nden Serenay Dıraz kitabın yayına hazırlanmasın-
da önemli katkıda bulunmuştur. Suat Ertüzün, tercümesi zor birçok 
kavramı içeren Herbert Gintis’in makalesini Türkçeye kazandırmış-
tır. Özgür H. Aydoğmuş, çeviriye terminoloji desteği sağlamıştır. 
Neslihan Demirkol, çevirinin ve önsözün gözden geçirilmesinde 
emeğini hiç esirgememiş ve her iki bölümün son halinin verilmesine 
büyük katkı sağlamıştır. Eşim Selin Gökten Gürpınar, yazdığım ve 
düzenlediğim her bölümün tekrar tekrar gözden geçirilmesinde ve 
düzenlenmesinde bana yardımcı olmuştur.

Son olarak, eşime ve oğlum Alp’ e bana bu kitabı derleyecek vakti 
ve imkânı sağladıkları için teşekkür ederim.        

Erkan Gürpınar

Ankara, Nisan 2022
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Davranış Bilimlerinin Birleştirilmesi için Bir Çerçeve2

Herbert Gintis3

Çevirmen: Suat Ertüzün

1. Giriş

Davranış bilimleri içinde iktisat, biyoloji, antropoloji, sosyoloji, 
psikoloji ve siyaset bilimi ile bunların nörobilim, arkeoloji ve pale-
ontoloji gibi alt disiplinlerinin yanı sıra daha sınırlı bir biçimde de 
olsa tarih, hukuk çalışmaları ve felsefe gibi ilgili disiplinler yer alır.4 

2  Gintis, H. (2007) “A Framework for the unification of the behavioral 
sciences” Behavioral and Brain Sciences, 30(1):1-16. (© Bu makalenin yayım 
hakkı Cambridge University Press’ten alınmıştır).

3  New Mexico, Santa Fe Enstitüsü’nde konuk öğretim üyesi; Macaristan, 
Budapeşte Orta Avrupa Üniversitesi’nde İktisat Profesörü. Kendini gözeten 
aktöre ilişkin geleneksel modelin yeterince işlemediği empati, karşılıklılık, 
içerideki/dışarıdaki davranışı, kincilik gibi gözlenir insan davranışlarını 
modelleyen çok disiplinli bir araştırmanın başını çekiyor. Web sitesi www-
unix.oit.umass.edu/~gintis’te konuyla ilgili bilgiye ulaşılabilir. Game Theory 
Evolving (Princeton University Press, 2000) kitabını yayımlayan Gintis, 
Foundations of Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic 
Evidence from Fifteen Small-scale Societies Oxford University Press, 
2004) ve Moral Sentiments and Material Interests: On the Foundations 
of Cooperation in Economic Life (MIT Press, 2005) isimli çalışmaların da 
eş editörüdür. Halen A Cooperative Species: Human Reciprocity and its 
Evolution başlıklı yeni kitabı üstünde çalışıyor. hgintis@comcast.net 

4  Biyoloji hem doğal bilimlere hem davranış bilimlerine uzanır. Biz davranış 
bilimlerine, (insan dahil) hayvan davranışlarının biyolojik modelleri kadar 
davranışın fizyolojik temellerini de dahil ediyoruz.
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Bu disiplinler konuları bakımından birbirinden ayrılsa bile her biri 
bireysel insan davranışına ait bir model içerir. Anılan modeller farklı 
şeyleri açıklamayı amaçladıkları için, beklenebileceği gibi birbirin-
den farklı olmakla kalmaz, aynı zamanda birbiriyle bağdaşmaz da. 
Üstelik bu bağdaşmazlık başvurulan nedensellik türüyle (sözgelimi, 
mutlak veya yaklaşık açıklamalar) ilgili değildir. Bu bilinen bir du-
rum, fakat düzeltmeye yönelik hemen hiçbir çaba olmamasına ba-
kılırsa davranış bilimciler, bundan herhalde rahatsız değil.5 Öte yan-
dan, davranış bilimlerinin gözünde gerçek bilimlerin mevcut statüsü 
de pek güven vermiyor.

Yirminci yüzyıl biliminin büyük zaferlerinden biri fizik, kimya ve 
gök bilimin, temel parçacıklara ve uzay-zaman yapısına dayalı ortak 
bir model temelinde pürüzsüzce entegrasyonuydu. Gerçi bambaş-
ka enerji ölçeklerinde işlerlik gösteren çekim kuvveti ve diğer temel 
kuvvetler uzlaştırılmış değil; fizikçiler bu uzlaşmayı gerçekleştirebil-
mek amacıyla sanki sonu hiç gelmeyecekmiş gibi sürekli spekülatif 
modeller geliştirdikleri için sık sık eleştiriliyor. Oysa davranış bilim-
cileri de analitik uyuşmazlıktan benzer bir hoşnutsuzluk duysa iyi 
olur. Bu yazı, entegre bir davranış biliminin çerçevesini kuracak ana-
litik ve ampirik temellere artık sahip olduğumuzu savunmaktadır.

Davranış bilimlerinin hepsi bireysel insan davranışına ait model-
ler içerir. Bu modeller birbiriyle bağdaşık olmalıdır. Hatta temelde 
ortak bir model bulunmalı ve bu model her disiplinin ihtiyaçlarını 
çeşitli yollardan karşılayacak şekilde zenginleştirilmelidir. Gerçi dav-
ranışsal disiplinlerin modelleri hâlihazırda bağdaşık olmadığı için 
bu amaca ulaşmak kolay değildir. Fakat yeni kuramsal ve ampirik 
gelişmelerle birlikte bu disiplinlerin örtüştüğü alanlara tutarlılık ka-
zandıracak şartlar oluşmuştur. Bu yönde yararlanılan analitik araçlar 

5  Davranış bilimlerini birleştirecek analitik bir çerçeve geliştirmeye yönelik 
son ciddi çabayı Parsons ve Shils (1951) göstermişti. Bu yolda daha yeni bir 
girişim ise Wilson’dan (1988) geldi, fakat o da birleştirici ilkeler sunmadı.
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değişik davranışsal disiplinlere ait temel ilkeleri de içinde barındır-
maktadır.6

Davranış bilimlerindeki parçalanmanın gerekçesi, standart olarak, 
her birindeki insan davranışı modelinin kendi araştırma alanına daha 
uygun düşmesidir. Bu doğru olmakla birlikte, çalışma konularının ör-
tüştüğü yerlerde modellerin de birbiriyle bağdaşması gerekir. Özellik-
le psikoloji, iktisat, antropoloji, biyoloji ve sosyolojinin yasaya uygun 
davranışa (law-abiding behavior), hayırseverliğe, siyasi yolsuzluğa, oy 
kullanma davranışına ve akademik disiplinlerin kalıplarına kolay sığ-
mayan diğer karmaşık davranışlara ait açıklamaları birbiriyle uyumlu 
olmalıdır. Oysa bu türden bir açıklamaları halen bulunmamaktadır.

Bu yazıda davranış bilimlerini birleştirmeye yönelik bir taslak 
çerçeve sunulmaktadır. Mutlak ve yaklaşık nedensellik konusu başlı-
ca iki kavramsal kategoriyle –evrim ve oyun teorisi– ele alınmakta-
dır. Her kategoride, iki veya daha fazla davranışsal disiplinin örtüşen 
alanlarıyla ilişkili kavramsal alt kategorilere yer verilmiştir. Elinizde-
ki hedef makalede7 aşağıdaki noktaları işleyeceğim:

1.1. Evrimsel Perspektif
Homo sapiens’in evrimleşmiş bir tür olması ve belirli bir evrimsel 

geçmişin ürünü olan özellikler göstermesi bakımından davranışsal 
disiplinlerin hepsinin altında evrimsel biyoloji yatar.

6  Siyaset biliminin önemli bir katkısı olan güç/iktidar kavramı iktisat 
kuramında yokken temel iktisadi ilkelerle güçlü bir etkileşime sahiptir 
(Bowles ve Gintis 2000). Yer darlığı nedeniyle bu can alıcı konuyu daha fazla 
açamıyorum.

7  Editörün notu: Hedef makale olarak çevirdiğimiz “target article” kavramı, 
bir akademik çalışma alanının önde gelen, tanınmış yazarları, araştırmacıları 
tarafından yazılmış ve ele aldığı konuda/alanda önemli bir referans haline 
gelmiş makaleleri tanımlamak için kullanılmaktadır. https://www.cambridge.
org/core/books/publishing-journal-articles/how-should-we-identify-target-
articles/BFF5FE9A2FA8029BDDC036BD906047C2
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1.1.1. Gen-kültür birlikte evrimi. Homo sapiens’in evrimsel ba-
şarısında kültürün ve karmaşık toplumsal örgütlenmenin merkezî 
bir yer tutması, insanların uyumluluğunun (fitness) kültürel yaşamın 
yapısına bağlı olacağı anlamına da gelir.8 Kültür, insanın genetik yat-
kınlığından etkilenir; yani insanın bilişsel, duygulanımsal ve ahlaki 
kapasitesi gen-kültür birlikte evrimi olarak bilinen özgün bir dinami-
ğin ürünüdür. Gen-kültür birlikte evriminde genler, kültürel formların 
önemli birer parçası olduğu bir uyumluluk ortamına adapte olur ve 
bunun sonucunda da genetik değişimler kültürel evrimin devamına 
zemin hazırlar. Ortak evrim sürecinin böylesi bizi, geleneksel ikti-
sadi ve biyolojik kuramlardaki kendini gözetmenin (self-regarding) 
ötesine geçen ve başkalarını da gözeterek iş birliğini, hakkaniyeti ve 
karşılıkta bulunmayı (retribution); empati kurma yeteneğini; dürüst-
lük, çalışkanlık, farklılıklara karşı hoşgörü ve referans grubuna bağ-
lılık gibi olumlu davranışları takdir etmeyi gözeten değerlere dönük 
tercihlerle donatmıştır.9

1.1.2. Taklit ve konformist aktarım. Kültürel aktarım genel-
de konformizm şeklinde olur. Bir başka deyişle bireyler, görünür-
de uyumluluğu arttırdığı için başat kültürel formları kabul ederler 
(Bandura 1977; Boyd ve Richerson 1985; Conlisk 1988; Krueger ve 
Funder 2004). Başarılı bireylerin inançlarını, yöntemlerini ve kültü-
rel pratiklerini benimsemek kültürel aktarımın başlıca mekanizma-
larından olmakla birlikte kültürel mutasyon hep vardır ve bireyler de 
çıkarlarına daha iyi hizmet ettiğini düşündüklerinde yeni kültürel 
formları tercih edebilirler (Gintis 1972; 2003b; Henrich 2001). Kül-

8  Hedef makalenin tümünde “uyumluluk” ifadesi kapsayıcı uyumluluğu 
(Hamilton 1963) kastedecek biçimde kullanılmıştır.

9  Başkalarının yararına olan çıktıların tercih edildiği hallerde karışıklığı 
önlemek için daha yaygın olan “kendi çıkarı” terimi yerine “kendini gözeten” 
terimini kullanıyorum. Sözgelimi, başkalarına armağan vermek bencillik 
olabilir (bu bana haz verebilir), ama bunun benmerkezci bir tutum olmadığı 
kesin (çünkü bir başkasının kazancından haz duyuyorum).
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türel formların evrimi, yayılımı ve yok oluşu dahil kültürel aktarımın 
anlaşılmasını sağlayan analitik aygıtın, kültür hayatına odaklanan 
disiplinler olarak sosyoloji veya antropolojiden çıktığı sanılabilir, 
ama durum aslında farklı. İki disiplin de kültürü statik bir tutumla 
ele alır, kültürün dinamik ve evrimsel yanını görmezden gelir. Kül-
türel aktarımı anlamanın analitik temelini, kuşaktan kuşağa aktarı-
lan bilgi biçimleri olarak genlerin ve kültürün ortak doğasını gören 
biyoloji bize sunar.

1.1.3. Normların içselleştirilmesi. Başka türlerin aksine, in-
sanlar toplumsal olarak programlanabilir tercihler yaparlar; bir baş-
ka deyişle, bireyler sırf hedeflere ulaşma yollarını değil, hedeflerin 
kendisini de toplumsal bir öğrenme süreciyle belirler. Bu bakımdan 
kültür yalnızca doğayı denetlemeye dönük yeni teknikler biçiminde 
karşımıza çıkmaz; sosyalleşme olarak bilinen sosyolojik ve normların 
içselleştirilmesi olarak bilinen psikolojik mekanizmalar aracılığıyla 
bireysel tercih fonksiyonlarının birer parçası haline gelen norm ve 
değerlerin biçimini de alır. İnsan zihninin belki en ayırt edici özelliği 
olan ve insan topluluklarındaki iş birliği ve çatışmanın anlaşılmasın-
da büyük önem taşıyan normların içselleştirilmesi konusu, gariptir 
ki, antropoloji ve sosyal psikoloji dışındaki davranışsal disiplinlerce 
ya göz ardı edilmekte ya da saptırılmaktadır.

1.2. Oyun Teorisi
Canlı sistemlerin analizi, cansız dünyada bulunmayan ve doğa bi-

limlerinde analitik olarak temsil edilmeyen bir kavramı içerir: Stra-
tejik etkileşim. Stratejik etkileşimde bireylerin davranışı, başka birey-
lerin eylemlerine herkesin uyumluluk-bağlantılı (fitness-relevant) bir 
tepki seçtiği varsayımından türer. Bireylerin uyumluluk-bağlantılı 
tepkiler seçtiği ve bu tepkilerin dinamik olarak geliştiği sistemleri 
evrimsel oyun teorisi inceler. Oyun teorisi, stratejik etkileşimin bu-
lunduğu bir ortamdaki seçimleri analiz etmenin disiplinler-üstü 


