
Anti-Bilim*
anti-scince

Bilim Eleştirisine Giriş - Temel Kavramlar
Introduction to the critic of science -  basic concepts

* M u s t a f a   C a k i r o g l u  

____________________
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Epistemoloji ve 
 Bilgi Sosyolojisi

• “Bilgi sosyolojisi ile epistemeloji arasındaki bakış açısı farkı Kuhn ile 
Popper arasındaki ayrılığa denk düşer. Poperiyen ekol ile Kuhniyen 
ekol arasındaki temel fark, Popper’in bilgiyi epistemelojik, Kuhn’un ise 
sosyolojik açıdan, özellikle de bilgi sosyolojisi açısından ele 
almasında yatar” (Arslan, 1990: 24).
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Bilgi Türleri

1. Dış dünyayı algılayıcı bilgiler
2. Başkaları, bizler, gruplar, 
toplumlar ile ilgili bilgi
3. Sağduyusal bilgi veya ortak 
toplumsal bilgi
4. Teknik bilgi
5. Siyasal bilgi
6. Bilimsel bilgi
7. Felsefi bilgi
G. Gürvitch (1985)
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Bilim Eleştirisi

1. Metodolojik Eleştiri (pozitivizmin eleştirisi)

Kartezyen Akılcılık + Klasik (Modern) Mantık 
Tek bir bilgi üretme yöntemi - bilimsel yöntem

(A.Comte) 

2. İnsani Değerler Sorunsalı ( anti-bilim)
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1927-1948: George Sarton: Bilim Tarihine Giriş 
                   Introduction to the history of science

1939: Bilimin Toplumsal İşlevi, J.D. Bernal 
          The social functionof science

1954: Çin’de Bilim ve Uygarlık , Joseph Needham
          Science and Civilization in China 

1960: Bilimsel Devrimlerin Yapısı - Thomas Kuhn
          The Structure of  Scientific Revolutions

Bilim Eleştirisinde Dönüm Noktaları
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1994: Büyük Hurafe: Akademik Sol ve Onun 
Bilimle Kavgası,  
          Paul Gross (Biyolog) & Norman Levitt 
(matematikçi)
          Higher Supersition: The Academic left and It’s 
Quarrels With Science
      
1994: Çan Eğrisi (The Bell Curve)
Richard Harnstein & Charles Murray 

1995: Bilimden ve Akıldan Kaçış Konferansı
(The Flight From Science and Reason ) 
Newyork Bilimler Akademisi
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SOKAL VAKASI
(sokal hoax)

1995: Social Text (Bilim Savaşları Özel Sayısı)
Alan Sokal: 

Sınırları Aşmak: 
Kuantum Ağırlığının 

Dönüştürücü Hermeneutiğine Doğru
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Popper ve Yanlışlamacılık
falsification

“Metafizik bir kuram yalnızca anlamlı olmakla kalmaz, 
gerçekten doğru da olabilir; fakat onu sınamamızın bir 
yolu yoksa, destekleyecek deneysel kanıtı da yok 
demektir, dolayısıyla, bilimsel olduğu ileri sürülemez.” 
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Kuhn ve Bilimsel 
Devrimlerin Yapısı 

pür bilim ve ilerleme?! 

Thomas K U H N 

Bilimsel devrimler eski bir bilim 
yapma geleneğini yenisiyle 
değiştirilmesidir. Var olan karşıt 
bil im görüş leri arasındaki 
seçim büyük ölçüde sosyal-
psikolojik bir süreçtir ve bilginin 
temeldeki evrensel niteliğiyle 
doğrudan bir ilgisi yoktur.
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Kuhn ve Paradigma

Birbiriyle yarışan farklı bilimsel yaklaşımlara “paradigma” adını vermiştir. 

1. simgesel genellemeler
2. metafizik öğeler
3. değerler
4. örnekler
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Feyerabend ve Anarşist Bilgi 
Kuramı: Her şey gider!

Doğayı anlamak istiyorsak, fiziksel 
çevremize egemen olmak istiyorsak, 
bütün düşünceleri, bütün yöntemleri 
kullanmalıyız, yalnızca küçük bir 
parçasını değil. Bilimin dışında bilgi 
yoktur –extra scientlam nulla salus- 
savı, bir başka alışılmış masaldan 
başka bir şey değildir (Feyarebend, 
1975)

Özgür düşüncenin yolunu açmak için 
çırpınan Feyarebend “everyting 
goes” (her şey gider) derken, bekli de 
gittiği yerde bilimin çok daha rahat 
gideceğinin farkındaydı.

çoğulculuk 
11

15 Mayıs 12 Salı



Anti-bilim 
doğu düşüncesi

J. Needham, China 
Doğanın kutsallığından sıyrılması (desacralization) 
mekanik bir metaryalizmin yerleşmesini sağlayarak, 
indirgemeci bir zihniyetin oluşmasını bu da sınırsız bir 
iştahla doğaya egemen olma hırsına dönüştü.

Batı
kartezyen düşünce
ruh-madde ayrımı
yarışmacı bilim 

Bir kez daha ‘Ex Oriente Lux’ Işık Doğudan 
gelir demek isterim. 
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Anti-bilim 
doğu düşüncesi

Rene Guenon 
G e l e n e k 

 Tradition

Bedenüstü ilahi bir kaynaktan yani Vayh’den neş’et etmiş ve onun etrafında 
şekillenerek çeşitli coğrafyalarda işlenerek medeniyetlere kaynaklık etmiş, zaman 
içinde ilham ve keşif yoluyla canlılığı muhafaza edilen, zayıfladığında 
canlandırılan, ferdi ve sosyal hayatın her safhasıyla ilgili, beşer aklını aşan bir 
manzumeler bütünüdür.

13

15 Mayıs 12 Salı



Rene Guenon 
N i c e l i ğ i n   E g e m e n l i ğ i 
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Seyyid Hüseyin Nasr
bir kutsal bilim ihtiyacı
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Düşüncenin Coğrafyası

. Kadim Çinliler neden Yunanlılar gibi geometride değil de sadece cebir ve aritmetikte başarılı olmuşlardır?
· Doğu Asyalılar bir nesneyi çevresinden soyutlamakta neden zorlanırlar?
· Batılı bebekler isimleri fiillerden daha hızlı öğrenirken, Doğu Asyada neden tam tersi geçerlidir?
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önce / sonra before & after

Modern Çağ Öncesi 
Bilim 

•  Bilgi erdemdir 
•  Tanrı/doanlamakğa 

merkezli 
•  Doğayı 
•  Gözleme dayalı 
•  Bilgelik (hikmet) 

Modern Bilim 

•  Bilgi güçtür 
•  İnsan merkezli 
•  Doğaya hükmetmek 
•  Deneye dayalı 
•  Bilginlik  
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Eleştiri Noktaları

•  Yönteme ilişkin, 
•  Dile ilişkin, 
•  Doğasına ilişkin, 
•  Bilim-Din ilişkisine dair, 
•  Bilim-İktidar ilişkisine dair, 
•  Bilim-Çevre ilişkisine dair, 
•  Entelektüel kaygılar. 
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Bilimsel Yöntem

Tümevarım

Tümdengelim

Yönteme Hayır
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Tümdengelim
•  Aristoteles tarafından sistematize edilmiştir. 
•  Rasyonalistlerce savunulmaktadır 
•  Matematik ve mantığın yöntemidir. 
•  Doğruluğu tartışma götürmez birtakım 

öncüllerden hareketle kesin ve doğru bilgilere 
ulaşmayı amaçlar. 

•  Gerçekte yeni bilgi üretmez. Öncüllerde gizli 
olanı belirtik hale getirmeye yarar. 

•  Duyu deneylerine güvenmez. Akıl yürütmeye 
güvenir. 
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Tümevarım
•  F. Bacon tarafından önerilmiştir. 
•  Empiristlerce savunulmaktadır. 
•  Duyu deneylerine dayanır. 
•  Tek tek gözlem ve deneylerden hareketle 

genel bir sonuca ulaşma yöntemidir. 
•  Tüm tümevarımlar eksiktir. 
•  “Tümevarım, bilim için bir zafer, felsefe için 

bir skandaldır” (Catton) 
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Yönteme Hayır 
Anarşist Bilgi Kuramı

•  Bilim tarihinde elde edilen atılımlar, kazanılan 
başarılar az önce sayılan yöntemlerden hiçbiriyle 
elde edilmemiştir. Yukarıda verilen yöntemler 
sadece doğrulama bağlamına ilişkin olabilir. 
Bulma bağlamı ise, olsa olsa psikolojinin konusu 
olmalıdır. Sezgi, yaratıcı hayal gücü, rastlantı vs 
yollarla buluşlar ve icatlar yapılmıştır. 

•  Yöntemler, bilimin ilerleyişini sınırlar, yaratıcılığı 
ve özgür düşünceyi yok eder. Bilimin 
ilerlemesine en büyük katkıyı yapanlar bu 
kuralları çiğneyenlerdir. 
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Dile İlişkin Eleştiriler

•  Dil, olgular dünyasının bir resmidir. Bu anlamda dilin 
sınırları dünyanın sınırlarını belirler. (Wittgenstein) 

•  Bilimde iyi bir tanım, doğayı tanımanın ve tanıtmanın 
vazgeçilmez koşuludur.  

•  Bilim dilinin açık-seçik ve kesin olması gerekmektedir. 
•  Gündelik dilin çoğu kez anlam belirsizliği veya çok 

anlamlı olması nedeniyle bu gerekliliği 
karşılamamaktadır. Bu yüzden de doğa bilimleri genelde 
yapma bir dil olan matematiği kullanırlar. Oysa 
matematiğin bilimi ifade etmekte ne derece yeterli olduğu 
tartışılmaktadır.  

•  Bilim dili vülgar değildir. Halk bilimi anlayamıyor. 
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Bilimin Doğası
•  Bilimin de inançları vardır. Bunlar olmadan bilim yapmak 

imkansızdır. 
•  Bilimsel bilginin değişebilirliği ve bilimin dogmatik 

olmayışı şu soruyu akla getirir: “Değişken olana bu 
derece bağlanmak niye?” 

•  Bilimsel bilginin yorumu nesnel değil özneldir.  
•  Bilim doğası gereği, “olması gerekeni” değil “olanı” 

inceler. Bu bilim ile değere arasına bir mesafe koyar. 
Böylece bilimin insani bir kaygısı kalmamaktadır. 

•  Aklın sınırları vardır. Akıl evreni anlama ve anlatmada 
yetersizdir. 

•  Duyu organlarının yetersizliği, duyu deneyleriyle elde 
edilen verilerin güvenirliğini tartışılır hale getirir. 

•  Ölçmede hatalar ve belirsizlik, hatasız bir ölçmeye izin 
vermez. 
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Bilim - Din İlişkisi
•  Bilim inanılacak değil ancak faydalanılacak bir 

etkinliktir. Bu anlamda bilim, dinin yerini alamaz. 
•  Bilim materyalisttir, en azından materyalist bir 

dünya görüşüne dayalıdır. Evren ve evrensel 
düzen Tanrısal bir güçle değil, nedeni yine 
doğada olan mekanik bazı nedenlerle açıklanır. 
Bu ise ruhu ve Tanrıyı evrenden dışarlamak 
demektir. 

•  Bilim olgusal olduğundan herhangi bir şeyin 
sebebini mutlaka yine doğada aramaktadır. Bu 
ise onu tarafsız değil taraflı yapar.  
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Bilim - İktidar İlişkisi
•  Bilim, kendi nesnel doğasına aykırı olarak bir elitin elinde onun öznel 

çıkarlarını koruyacak, kendisine hizmet edecek bir alete 
dönüşmüştür. 

•  Üretilen bilim ve teknoloji güçlü bir sınıfın elinde onların politik iktidar 
mücadelelerine hizmet etmesine yol açarak, 20 yy.’ da yaşanan iki 
büyük dünya savaşında 100 milyon insanın ölmesine yol açmıştır.  

•  Artık o derece büyük bütçeli projeler yapılmaktadır ki neredeyse 
dünyayı bir anda yok edecek kadar güçlü silahlar belirli iktidar 
sahiplerinin elindedir. Bu bilimin nesnel ve evrensel ruhuna aykırıdır. 

•  Modern bilim, modern sömürgeciliğin doğmasına sebep olmuştur. 
Bu yeni sömürgecilik tipinde, artık ülkeler işgal edilmemekte ama 
küreselleşme ile birlikte büyüyen popüler kültür tüm dünyayı 
sarmaktadır. Bu beraberinde yerel kültürlerin, dillerin düşünce ve 
duyuşların yok olmasına ve tek ve alternatifsiz bir yaşam tarzının 
doğmasına neden olmuştur. 

•  Bilimin ilerleyişi bu anlamda politik ve askeri çıkarlar tarafından 
belirlenir olmuş, iktidarlar ve ideolojiler bilimi hizaya getirmiştir.  
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Bilim - Çevre İlişkisi
•  Doğal yaşamdan uzaklaşma sürecinde bazı hastalıkların yok 

edilmesine rağmen yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmaktadır. 
•  Sayıları binlerle ifade edilen canlı türleri yok olmaktadır. 
•  Ekolojik denge bozulmaktadır. 
•  İnsanlık tarihinin daha önce hiç karşılaşmadığı şekilde “deniz 

kirliliği”, “hava kirliliği”, “su kirliliği” gibi sorunlar hayatı tehdit eder 
hale gelmiştir. 

•  Küresel ısınma bilimsel yaşamın getirdiği bir başka önemli sorundur. 
Büyük devletlerin ayak sürtmesi sonucu “Kyoto Anlaşması” hala 
imzalanamamaktadır. 

•  Gelecek nesillerin imkanları şimdiden tüketilmektedir. 
•  Neredeyse bilim kendi ürettiği sorunları çözmek üzerinde 

çalışmakta, ancak sorunlar bilimsel çalışmaları hep öncelemekte ve 
yönlendirmektedir. 

•  Tüm bu eleştiriler modern bilimin “insan-merkezci” yaklaşımlarının 
sonucudur. Bu anlayış, insana doğayı sınırsızca ve fütursuzca 
dönüştürme hakkı vermiştir. 
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Entelektüel Karşı Çıkışlar

•  Özellikle II Dünya Savaşından sonra sistemleşmeye başlayan bu anti-bilim 
hareketi, akla ve bilime duyulan güvenin sarsılmasından doğmuştur.  

•  Bilim, bilim olmayan sistemlerle adil bir yarışa sokulmadı (Din, büyü, 
metafizik, sanat vs).  

•  Ayrıca fiziğin geliştikçe metafiziğin önemini yitireceği inancı boş çıkmıştır. 
Üretilen her yeni bilgi yeni soyutlamaları beraberinde getirmiştir.  

•  Ortaçağda din ve devlet ele ele vermiş bilime meydan okurken şimdi de 
sanki bilim-devlet ele ele vermiş dinin canına okumaktadırlar. Sanki bilim 
skolastik düşünceden öç almaktadır. 

•  Bilimsel gelişmeler, hiç de sadece aklın ve deneyin değil akıl dışılığın ve 
tutkulu insan doğasının bir edimidir. 

•  İşsizliğe sebep olmaktadır.  
•  İnsan özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Mahremiyet neredeyse ortadan 

kalkmıştır. 
•  Yabancılaşmaya sebep olmaktadır. İnsanlığın yıllardır biriktiregeldiği 

kazanımlarının yerini köksüz, anlamsız, sanal davranış düşünüş ve duyuş 
biçimleri almıştır. Bilim tek boyutlu bir insan yaratmıştır. 

•  Feminist felsefe bakış açısından bilim erkek egemen bir toplumun ürünüdür. 
Kadın deneyimlerini ve duyumlarını ifade etmekten uzaktır. 
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Entelektüel Karşı Çıkışlar 

•  Sözlerine “bilimsel olarak” deyimiyle başlayan bir kişi sanki bir 
dokunulmazlık zırhına bürünmüş gibi görülmektedir. Onlara göre 
bilim olmayan her önerme bir boş söz yada “gürültü” olmaktan öteye 
bir şey değildir. 

•  Bilimle bilim olmayandan hangisinin daha değerli ve önemli 
olduğunu belirleyecek bir üst değerin mevcut olmayışı bilimcilerin 
zaferi olarak algılanmaktadır. 

•  Bilimsel bilgi tartışma götürmez bir dogma olarak görülmektedir. 
Oysa bilim kendine has yöntemleri olan bir bilgi edinme yoludur. Bir 
bilginin bilimsel olmaması demek onun anlamsız yada saçma 
olduğunu değil, sadece “bilimsel bir bilgi” olmadığı anlamına 
gelmelidir. 

•  Çoğu bilimsel kuram, artık ömrünü doldurduğu halde, yada 
kuramcıları tarafından bile terk edildiği halde hala belli ideolojik 
kaygılar için savunulmaktadır. 

•  Bilimin çağdaş yaşamda oynadığı önemli rol tamamen yok 
edilemese de belki daha hümanist bir bilim anlayışı ortaya 
konulabilir. 
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Entelektüel Karşı Çıkışlar 

•  Modern bilim batı uygarlığının bir ürünüdür. Bu anlamda 
evrensel değildir. 

•  Bilim adamları, bir seçkinler sınıfı olarak kendilerini 
görerek, bilimi halka indirme noktasında hiç hevesli ve 
gayretli değillerdir. Bilim adamlarının bilimi tekellerinde 
tutması onun evrensel ve insancıl niteliğini yok eder. 

•  Bilim adamları çalışmalarının kısa vadedeki pratik 
faydalarını göstererek kendilerini haklı bulurlar. Oysa Max 
Planck’ ın dediği gibi “Bilim adamını mutlu yapan gerçeği 
bulmak değil, sosyal prestij ve şöhrete ulaşmaktır”. 

•  Aşırı ve dar uzmanlaşma bilim adamına at gözlüğü takar. O 
her şeyi kendi zaviyesinden görmekte mahirdir. Kendi 
araştırma konusu ile buluşlarının geniş sosyal ve kültürel 
sonuçlarına kayıtsız kalan bir bilim adamına ”barbar” 
gözüyle bile bakılabilir. 
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Dinlediğiniz için teşekkürler...

“...bilim yalnızca insanın yapması gerekeni ya da yapabileceğini

bilmesinden ibaret değildir; yapabileceğini

ama belki de yapmaması gerektiğini bilmesini de içerir.”

Gülün Adı, Umberto Eco
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