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Bir ortaokul kompozisyon ödevi giriﬂine and›rsa da, “inançla ak›l her zaman çat›ﬂm›ﬂt›r” diye baﬂlamak istiyorum bu yaz›ya.
‹nanç’tan dinsel inanç ya da hurafeler kastediliyorsa beylik bir laf bu dedi¤im;
ama dinsel inançlar de¤il konum; bize bilimsel gibi gelen, baﬂkalar›n› ikna edece¤imizi inand›¤›m›z, do¤rulu¤u hakk›nda hiçbir kuﬂkumuzun olmad›¤› felsefi, siyasi ya
da toplumsal yaﬂamla ilgili inançlar›m›zdan ve önyarg›lar›m›zdan söz ediyorum.
Biriyle yapt›¤›m›z saatler süren ateﬂli bir tart›ﬂmay› an›msayal›m. Tart›ﬂma sonlara do¤ru bir sa¤›rlar diyalo¤una dönüﬂür. K›rk defa ayn› ﬂeyi tekrarlar›z ama bir
türlü öbür tarafa derdimizi aktaramay›z. Anlamak istemez, direnir, düﬂüncesine kilitlenmiﬂtir. Allem edip kallem edip bizi düﬂüncesinin do¤rulu¤una inand›rtacakt›r.
Acemi satranç oyuncusu gibi kendi hamlelerine odaklanm›ﬂt›r, ne dedi¤imiz ya da
söylediklerine nas›l yan›t verece¤imiz umrunda de¤ildir. Gerçekten satranç oynuyor
olsak, mat olup Hanya’y› Konya’y› görür ama satranç maç›nda de¤iliz ki...
Belli ki karﬂ› taraf›n bir türlü k›ramad›¤›n›z sars›lmaz bir inanc› vard›r.
O öyle de sanki biz de¤iﬂik miyiz? Büyük olas›l›kla biz de ayn› durumday›zd›r,
ama fark›nda de¤ilizdir. Ne de olsa baﬂkas›n›n kusurunu görmek daha kolay.
Hemen hemen her zaman bir gerçe¤i ortaya ç›karmak için de¤il, di¤erini ikna etmek için gireriz tart›ﬂmalara. Bir tart›ﬂmaya girmeden önce belli bir düﬂünceye saplanm›ﬂ›zd›r ve bu oluﬂmuﬂ düﬂüncenin bozulmamas› için elimizden ne geliyorsa yapar›z. Sanki tart›ﬂmaya de¤il de boks maç›na, hatta savaﬂ meydan›na ç›km›ﬂ›z...
Çok civcivli somut örnekler verirsem, örne¤e tak›l›p söylemek istedi¤imin kaç›r›lma tehlikesi var. O yüzden birçok kimseyi çok heyecanland›rmayan oldukça sönük
örnekler verece¤im. Son günlerde siyaset gündeminde olan bir soruyla baﬂlayay›m:
Toplumda kad›nlara pozitif ayr›mc›l›k yap›lmal› m› (örne¤in milletvekili adaylar›n›n
ﬂu kadar›, t›p fakültesi ö¤renci ve hocalar›n›n bu kadar› kad›n olmal› gibi kotalar koymal› m›) yoksa kad›nlar da toplumda erkeklerle eﬂit koﬂullarda m› yar›ﬂmal›?
Kimilerinin bu konuda sars›lmaz düﬂünceleri var, örne¤in baﬂbakan›n ve KADER baﬂkan›n›n. Benim yok! Çok zor bu soru. Matematik daha kolay...
Baﬂka tart›ﬂma konular›: ‹lk ve ortaö¤retim ö¤rencilerinin üniforma zorunlulu¤u olmal› m›? Daha da zorlayal›m: E¤itimde dayak yasaklanmal› m›? Okullarda çocuklara tuvalet temizletmek kötü bir ﬂey mi? Bir çocu¤un e¤itimi konusunda önce
anababan›n m› yoksa devletin mi sözü geçmeli? Al bir ahret sorusu daha: Cumhurbaﬂkan›n› halk m› yoksa parlamento mu seçmeli? Ç›k bakal›m iﬂin içinden...
Matematik daha kolay ama en basit matematik sorusunda çuvallayanlar her
nas›lsa bu konularda sars›lmaz düﬂüncelere sahiptirler! Hayran›m böylelerine! Hayat onlar için ne kadar kolay! Oysa düﬂünmek kendi kendini saçlar›ndan tutup kald›rmak kadar zordur. Hele her soruya yan›t bulmak! Aptallara özgüdür.
Anababalar bana çocuklar›n›n matematik zekâlar›n› geliﬂtirmek için ne yapmalar› gerekti¤ini sorarlar. Edebiyat okusunlar ve yukardaki gibi yan›t› çok zor, hatta belki de imkâns›z olan sorular› tart›ﬂs›nlar derim.
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