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'Açık ZİHİN' - Zihin, beyin ve bilinç konularında özgün
araştırmaların yayınlandığı açık erişim bir kaynak yakında
internet üzerinden ücretsiz olarak erişime açılacaktır
Bu 'Açık ZİHİN' kaynağına ZİHİN Grubunda akademik yazıların özerk olarak
yayınlanmasında öncülük etmiş 92 yazar ve yorumcu katkıda bulunmuştur
Mainz'de çalışmalarını yürüten felsefeci Thomas Metzinger'in başını çektiği ZİHİN Grubu
bu özel yıldönümünü kutlamak için alışılmadık ve yeni birşey deneme kararı verdi. Bir
konferans gibi tek seferlik bir etkinlik yerine, Profesör Thomas Metzinger ve Dr. Jennifer
Windt zihin ve beyin, bilinç ve kendilik üzerine yapılan en son ve en önemli araştırmaları
toplayan bir akademik derleme üzerinde çalışıyorlar. Bu derlemeye http://www.openmind.net adresinde ücretsiz olarak erişilebilinecek ve akabinde 2,000 sayfalık bir kitap
olarak basılacaktır. Proje Johannes Gutenberg Üniversitesindeki (Mainz) seçkin lisans ve
lisansüstü öğrencilerinden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir. Projeye katkılar,
aralarında felsefe, psikoloji ve nörobilimlerin çeşitli alanlarında araştırmalar yapan ve
uluslararası saygınlığı olan aralarında gençlerin olduğu kadar daha kıdemlilerinin de
olduğu 92 ZİHİN Grubu üyesi tarafından yapılmıştır. Uluslararası basına duyurulma
aşamasında olan derleme ZİHİN Grubunun yirminci buluşmasını ve on yıldan fazla olan
tarihine bir saygı duruşu mahiyetindedir.
Profesör Thomas Metzinger, genç Alman felsefecilerin güncel zihin felsefesinde en son
gelişmelere katılması ve uluslararası araştırma gruplarıyla iletişim kurmaya yardımcı
olacak zemini sağlaması için 2003’te ZİHİN Grubunu kurdu. İleri düzeyde lisans
öğrencileri, doktora adayları, farklı ülkelerden genç araştırmacılardan oluşan sürekli
değişen grup yılda iki kez Frankfurt, Almanya’da ünlü konuşmacılarla toplanmaktadır.
Toplantılar, genelde bir kaç yıldır gruba organizasyon desteği sağlamış Frankfurt Enstitüsü
Gelişmiş Araştırmalar’ın (FIAS) misafir evinde yer alır. Toplantılar, finansal olarak
Münich’te Barbara Wengeler Kuruluşu tarafından desteklenir. “Genç araştırmacılara
sponsor olmak için yenilikçi yollar araştırıyordum” diyor, Mainz Üniversitesi’nde Teorik
Felsefe ve Nöroetik Araştırma Grubunun yöneticisi, Metzinger.

Genç üyeleri, önde gelen akademilere tanıtmanın yanında, Zihin Grubu, analitik zihin
felsefesi veya etik uzmanlarıyla ve bilişsel sinirbilim’de ampirik araştırmaları yöneten
araştırmacılar arasındaki karşılaşmaları teşvik eder. Böylelikle, toplantılar yeni, öncü
teorileri takip eden ve disiplinlerarası yenilikçi oluşumları geliştiren daha geniş bir ağın
oluşumuna katkıda bulunur.
Bu üretici işbirliğinin sonuçlarından biri “Açık Zihin” açık erişim derlemesidirbirçok yönde
öncülük eden projedir. Derleme, yorum ve cevapların takip ettiği 39 özgün makale içerir.
“Bu metinlerin her biri, üyelerin, seçkin akademisyen ve araştırmacıların makalelerini
düzelten ve anonim değerlendiren, kendi yorumlarını yazan genç üyeler tarafından dört
kez gözden geçirilmiştir. Genç üyelerimiz tüm projenin bütün evrelerine aktif şekilde
katılmışlardır, yeni akademik beceriler edinmişlerdir ve doğrudan özerk elektronik yayın
sürecine aşinalık kazanmışlardır” diyor Metzinger. Grup, büyük akademik dergiler
tarafından kullanılan hakem denetimi süreciyle kıyaslanabilecek düzeyde olan kendi
profesyonel kalite kontrol sistemini kurmuştur. Aynı zamanda, üretimin hızı, yayın evi ve
dergilerin neredeyse hepsinden daha yüksektirbu da projenin bir başka amacıdır.
Derleme, 10 ayda yayın için hazır hale gelmiştir.
İlgilenen herkes için, fakat özellikle araştırmacılar ve öğrenciler için “Açık Zihin” derlemesi
felsefe, bilişsel bilim, ve sinirbilim alanında en son çalışmalara değerli bir erişim sağlar.
Bilinçli düşünme sürecinin temelinden, algı, bilinç ve etiğe uzanan bir çok konu ele
alınmıştır. Sıkı standartlar, katkıların yenilikçi kalitesi, ileri görüşlülüğü ve özgünlüğü
açısından belirlenmiştir. Frankfurt temelli nörofizyolog Wolf Singer, bilincin nöral ilişkilerine
dair araştırmaların şu anki durumunu tartışır ve bu araştırma alanında kullanılan
görüntüleme tekniklerinin de dahil olduğu metodları gözden geçirir. Tufts Üniversitesi’nden,
zihin felsefesi alanında önde gelen filozoflardan biri olan, Daniel Dennett, bilincin neden bir
illüzyon olabileceğini anlatır. Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden, deneysel
psikolog Heiko Hecht de, illüzyonu oluşturanın tam olarak ne olduğu hakkında yeni sorular
ortaya atar.
“Bu derlemeyle, zihin ve beyin evrensel tartışmalarına kalıcı ve büyük etkisi olacak önemli
ve yenilikçi katkılar bırakmak istedik,” diyor editor Thomas Metzinger ve Dr. Jennifer Windt.
Fakat, Hindistan, Çin, Brezilya gibi ülkelerdeki daha az imtiyazlı araştırmacılar tarafından
gelecek yıllarda kullanılabilecek elektronik kaynak da yaratmak istedik. Bu proje

entellektüel mülkiyete bir bağış olarak da görülebilir: 20. toplantımızı, büyük miktarda CO2
ayak izi oluşturacak standart akademik konferans düzenleyerek kutlamak yerine, herkesinsadece dünyanın varlıklı yerlerindeki akademisyenler ve araştırmacılar için
değilyararlanabileceği kalıcı değeri olan bir şey yaratmak istedik.
Genç üyelerin katkıları için uluslararası göze çarpan bir platform oluşturmak bizim için
özellikle önemliydi. Daha genel olarak, ‘Açık Zihin’ başlığı entellektüel titizlikle ilgilenen,
ampirik çalışmaların sonuçlarını ciddiye alan ve aynı zamanda etik ve sosyal konulara
hassas kalan akademik felsefenin yenilenmiş bir biçimini sürekli araştırmayı temsil eder.
Bu süreçte, felsefe akademik disiplini bir çok farklı yönde açılmalıdır. Şu anki durumda,
ihtiyaç duyulan, sadece yenilikçi toplum biçimlerine değil, aynı zamanda diğer disiplinlere,
öngörü kazanmanın yeni metodlarına, epistemik gelişime ve disiplinlerarası işbirliğine de
gerçek ve samimi bir açıklıktır. Eğer bu gerçekleşirse, felsefenin kendisi de bir kaç yıl
içinde değişecektir. ‘Açık Zihin’ derlemesinin amacı bu sürece katkıda bulunmaktır.
Proje finansal desteğini Barbara Wengeler Kurumu’ndan, Volkswagen Kurumu’ndan, ve
Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi’nin Gutenberg Araştırma Koleji’nden almıştır.
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