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Alper B�lg�l�: D�n �le b�l�m çatışır �dd�ası, b�l�m�n ses�n�
kısıyor

D�n �le b�l�m�n çatıştığı �dd�ası son �k� yüzyıldır hem dünya hem de Türk�ye gündem�n� meşgul
etmekte. Bu �dd�a üzer�ne �nşa ed�lm�ş k�m� �deoloj�ler �se toplumların hayatına etk� etmekte.

Çatışma tez�n� b�r hak�katm�ş g�b� kabul eden k�tleler�n �nançlı tarafı b�l�me yönel�k güven�n�
kaybederken bu durum new age şarlatanlıklarına, komplo teor�ler�ne taban kazandırmakta.

Öte yandan b�l�mle �lg�lenen kes�mlerde de b�l�msell�ğ�n �lla k� d�n karşıtlığı ve �nançsızlığı
gerekt�rd�ğ� önyargısını beslemekte.

Pek�, bu kısırdöngüden çıkab�lecek üçüncü b�r yol mümkün mü?
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Bu sorunun cevabını Sosyolog Alper B�lg�l� �le gerçekleşt�rd�ğ�m�z sohbette aradık:     
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- Alper Hocam gerek ülkem�zde gerekse de dünyada b�l�m ve d�n�n çatıştığına da�r popüler
b�r söylem var. Bu söylemden �k� kes�m�n yararlandığını düşünüyorum. B�r�s� b�l�m karşıtı
d�nsel gruplar d�ğer� �se d�n karşıtı gruplar. S�z bu düşünceye katılır mısınız? B�l�m ve d�n
çatışır söylem� s�zce tutarlı b�r �dd�a mıdır?

B�l�m ve d�n�n doğaları gereğ� çatıştığı tez� halk arasında gayet yaygın. Ülkem�zde yapılmış b�r
PEW anket�ne göre halkın yüzde 40'ı bu tez�n doğruluğuna �nanıyor. Y�ne PEW ve Gallup'un
anketler�ne göre halkın yüzde 80'�nden fazlası d�n hayatımda öneml� b�r yerded�r d�yor.

Bu durumda çatışma tez�n�n sadece ate�stler arasında değ�l d�ndarlar arasında da
azımsanmayacak oranda kabul gördüğü söyleneb�l�r. Tab� burada kavramları doğru oturtmak
lazım… 
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Alper B�lg�l� k�md�r? 

Alper B�lg�l�, l�sans ve yüksek l�sans
eğ�t�m�n� Boğaz�ç� Ün�vers�tes� S�yaset
B�l�m� ve Uluslararası İl�şk�ler
Bölümü'nde tamamladı. 

Doktora dereces�n� İstanbul
Ün�vers�tes� Sosyoloj� Bölümü'nde
yazdığı "Sosyal Etkenler�n B�l�msel
B�lg�n�n Oluşumundak� Rolünün
Anal�z�: Kuhn ve Güçlü Program
Örneğ�" başlıklı tez�yle elde ett�. Post-
doktora çalışmalarını İng�ltere'de,
Leeds Ün�vers�tes�'nde, b�l�m tar�h� ve
b�l�m felsefes� alanlarında sürdürdü. 

Halen Acıbadem Ün�vers�tes� Sosyoloj�
Bölümü'nde öğret�m üyes� olarak görev
yapan Alper B�lg�l�, İng�l�z B�l�m Tar�h�
Topluluğu (The Br�t�sh Soc�ety for the
H�story of Sc�ence) Uluslararası
Danışma Kurulu üyes�d�r. 

Yazarın "B�l�m Ne Değ�ld�r", "Darw�n ve
Osmanlılar", "B�l�m Susunca" ve
"Karınca İnc�tmez Artur Balyan'ın Tuhaf
İnt�kam Planı" �s�ml� k�tapları
bulunmaktadır. 

- Doğru, burada "hang� d�n" d�ye de sormak lazım sanırım.

- Evet. Örneğ�n Kur'an'da Ankebut Sures� 20. ayettek� g�b� yer�n ve göğün yaratılmasının
�ncelenmes�n� teşv�k eden ayetler düşünüldüğünde beklent�m�z Müslümanların evren üzer�ne
düşünmeye eğ�l�ml� olacağıdır.

Ancak ne yazık k� kamuoyunda b�l�nen b�r d�n� f�gürün kend�s�ne CERN'dek� çalışmalar
sorulduğunda dudak büktüğüne şah�tl�k edeb�l�yoruz.

Yan� zaman zaman aynı d�n�n k�tabıyla o d�n�n tems�lc�s� olarak görülen b�r�n�n açıklamaları
çel�şk� arz edeb�l�yor. Bu sebeple hang� d�n sorusu burada k�l�t b�r soru. Her d�n�n her
yorumunun b�l�me eş�t mesafede olduğunu �dd�a edemey�z.

Öte yandan bu çatışma algısı sadece bu g�b� d�n� otor�teler�n yorumlarından kaynaklanmıyor.
B�l�m tar�h�n� b�l�m �le d�n arasında b�r çatışma olarak sunan bakış da bu algıyı besl�yor.

Fransa örneğ�n� hatırlayalım. Fransız Devr�m�'n�n sebepler�nden b�r�, halk ağır verg�ler�n altında
ez�l�rken bel�rl� grupların verg�lerden muaf olmasıydı k� bunlardan b�r� de K�l�se ve ruhbanlardı.
K�l�se'n�n d�n dışı alanlardak� otor�tes� ve gücü toplumda rahatsızlık uyandırıyordu.
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K�l�se'n�n bu yönünden rahatsız olanların başında Volta�re ve D�derot g�b� aydınlar gel�yordu. Bu
düşünürler ve onların tak�pç�ler� b�l�m�n otor�tes�n� ve artan prest�j�n� kullanarak Fransa'nın
kurumlarını yen�den şek�llend�r�rken K�l�se'n�n gücünü sınırlandırmayı hedefl�yorlardı.

Bu süreçte b�l�m tar�h�n�n b�rçok m�t�n�n ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğ�n Gal�leo'nun K�l�se
�le çatışması önceler� d�n-b�l�m çatışması olarak sunulmazken bu dönemde Gal�leo d�n karşıtı b�r
b�l�m kahramanı olarak sunulmaya başlıyor.

Daha sonraları Darw�n'�n de bu tartışmalara dah�l ed�ld�ğ�n� göreceğ�z. İng�ltere'de eğ�t�m�
sekülerleşt�rmek �steyen f�gürler de çatışma tez�n� faydalı bulup �şlevselleşt�r�yor. Bunu
gerçekleşt�rmek �ç�n tar�h anlatılırken b�rçok öneml� had�se ve f�gürün kırpılması gerek�yor tab�.

Örneğ�n İng�ltere'de Darw�n'� destekleyen 19'uncu yüzyıl d�n adamları yok sayılmalı. Angl�kan
K�l�ses�'n�n Baş Ps�koposluğunu da yapan Freder�ck Temple g�b�. D�kkat ed�n İng�ltere'dek� en
üst düzey d�n� otor�teden bahsed�yorum.

Veya Darw�n'�n teor�s�n�n kötülük problem�n� çözerek d�nlere yardımcı olduğunu düşünen
Harvardlı botan�kç� Asa Gray g�b� �s�mler görmezden gel�n�yor. Çünkü bu �s�mler ve görüşler�
d�n-b�l�m çatışması tez�ne h�zmet etm�yor. Türk�ye'de de bundan farklı b�r durum yok.

B�zde de b�r yandan Avrupa'dak� anlatılar tekrarlanırken b�r yandan da kend� tar�h�m�z benzer
b�ç�mde kurgulanıyor. Örneğ�n Tak�yüdd�n'�n kurduğu Rasathane'n�n yıkımı had�ses�n�n d�n-
b�l�m çatışmasına b�r örnek olarak sunulduğunu görüyoruz.

Bunu yaparken nüansların amaca uygun şek�lde kırpıldığını, mesela Tak�yüdd�n'� destekleyen
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa �le Şeyhül�slam Şemsedd�n Efend� arasında hal�hazırda b�r güç
mücadeles� olduğunun göz ardı ed�ld�ğ�n�, Tak�yüdd�n'�n gözden düşmes�nde bu rekabet�n etk�l�
olduğundan bahsed�lmed�ğ�n� görüyoruz.

Ya da Tak�yüdd�n'�n münecc�mbaşı olduğundan, dolayısıyla yıldızlara bakarak Pad�şah'a çeş�tl�
pol�t�ka tavs�yeler�nde bulunduğundan ve bu tahm�nler�n başarısız olmasının Tak�yüdd�n'�n
sonuna etk� ett�ğ�nden bahsed�lm�yor. Bütün süreç b�r astronom �le b�l�me düşman b�r d�n� f�gür
arasındak� mücadele g�b� sunuluyor.  

- Pek� bu b�r kısırdöngüye dönüşmüyor mu? B�l�mc�l�k b�l�m adına �nançsızlığı �deal�ze
ed�nce d�ndarlarda b�l�me karşı ant�pat� oluşmuyor mu? B�l�me güvens�zl�ğ� besleyen b�r
durum değ�l m� bu?

Elbette. Özell�kle Kov�d-19 pandem�s� �nsanları b�l�m �le d�n arasında terc�h yapmaya zorlamanın
sakıncalarını hatırlattı. Yen� yapılan b�r ankete göre ABD'de halkın yüzde 17's� b�l�msel konularda
et�kle �lg�l� b�r sorusu olduğunda d�n� otor�telere danışacağını söylüyor.

Y�ne Amer�ka'da s�yas� otor�teler�n aşılamaya �kna sürec�nde d�n� otor�teler�n halk üzer�ndek�
etk�s�nden faydalandığını gördük. "Fa�ths4vacc�nes" g�b� oluşumlar bu süreçte d�n�n olumlu
katkısına örnek ver�leb�l�r. Türk�ye'de de halkın azımsanmayacak b�r kes�m�n�n d�n�n ne ded�ğ�n�
önemsed�ğ�n� b�l�yoruz.

Hal böyleyken b�l�m �le d�n arasında b�r çatışmanın var olduğu �dd�ası sadece yüzeysel b�r tar�h
okuması olmanın ötes�ne geç�p toplum �ç�n de hayat� b�r tehl�ke arz ed�yor. 
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- Evr�m kuramı da benzer� b�r polem�ğ�n kurbanı oluyor. Sen ne ders�n?
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B�r taraf kend� ate�st dünya görüşünü evr�m bunu gerekt�r�yor d�ye sunarken karşı taraf da b�r
dak�ka bu argümanlar ne kadar gerçekç�, b�l�m tar�h�nde aks� örnekler var mı d�ye sormuyor.
Sorması gerek ama sormuyor.

Onun yer�ne tümden evr�me veya �nancıyla çel�şt�ğ�n� düşündüğü b�l�msel teor�ye karşıt b�r
şüphec� tutum gel�şt�reb�l�yor. Bu aralar sıkça duyduğumuz evr�m b�r teor�d�r, b�l�msel b�r �dd�a
değ�ld�r söylem� bu refleks�n sonucu. B�rçok k�ş� böyle b�r cümley� konforlu buluyor.

Oysa kend�n�z� ps�koloj�, tıp veya b�yoloj� okuyan b�r öğrenc�n�n yer�ne koyun. Bu sözde konfor
veren cümle onların çoğu �ç�n h�çb�r anlam �fade etmeyecekt�r. Bu tür gereks�z ve bana göre
hatalı d�kotom�ler çoğu genc� �nancıyla b�l�m arasında seç�m yapmaya �t�yor.  

Aslında Türk�ye'de muhafazakâr çevrelerde Paul Feyerabend, Thomas Kuhn g�b� �s�mler�n
popüler olmasının b�r sebeb� de b�l�m �le d�n�n çatıştığına da�r �nanç d�yeb�l�r�z. Bu g�b� �s�mler
b�l�m�n gücünü sarsan, onu sıradan b�r �deoloj�ye �nd�rgeyen �s�mler olarak algılanıyor.

O nedenle onlardan medet umulab�l�yor. Yanlış anlaşılmasın, bu �s�mler�n her görüşler�ne
katılmasam da z�h�n açıcı �dd�alarının olduğunu düşünüyorum ama ben�m gördüğüm Türk�ye'de
popüler olma nedenler� yukarıda bahsett�ğ�m fonks�yonları. 

- İnsanlar böyle b�r çatışmada �nançlarından vazgeç�yorlar d�yeb�l�r m�y�z? Gençl�k
arasında ate�zm ve de�zme yönel�ş�n arttığı �dd�ası da var. Sen ne düşünüyorsun bu
konuda?

Kısmen bu �dd�ayı doğrulayan araştırmalar var. PEW anketler�ne göre Türk�ye'de son 10 senede
ate�st sayısı üç katına çıkmış görünüyor. Ancak bunu hızlıca b�r nedene bağlamadan şunu da
düşünmel�y�z. İnsanların d�nden uzaklaşmasını sağlayan temel mot�vasyon ned�r?

Benzer� b�r tecrüben�n V�ktoryan İng�ltere'de de yaşandığını görüyoruz. Angl�kan K�l�ses�'n�n bu
dönemde �nsanları zorla d�ndarlaştırmaya çalışmasında... İng�ltere'de devlet�n aklında İng�ltere,
Fransa g�b� terör ve kaosa tesl�m olur mu korkusu var o dönemde.

Charles D�ckens'ın İk� Şehr�n H�kayes� adlı eser�nde bu korkuyu göreb�l�rs�n�z. Bu sebeple
Angl�kan K�l�ses� d�n�n ve gelenekler�n İng�l�z toplumunda kaosu engelleyeceğ�n� üm�t ederek
halkı tepeden aşağıya doğru kend� uygun gördüğü şek�lde d�ndarlaştırmaya çalışıyor.

Ancak bu çaba, tar�htek� b�rçok had�sede olduğu g�b� ters tep�yor ve İng�l�zler�n d�nden daha da
uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor. Bununla beraber o dönem �nanç y�t�rme romanlarını
okuduğunuzda b�rçok k�ş�n�n �nancını y�t�rmes�n� daha rasyonel sebeplere bağlamaya çalıştığını
görürsünüz. B�l�m�n artan prest�j� bu anlamda onu eşs�z b�r aday kılıyor.

Edward Clodd g�b� dönem�n popüler yazarları �nançlarını y�t�rmeler�n� b�l�msel sebeplerle
�l�şk�lend�r�yor. Demek �sted�ğ�m anlaşılmıştır sanırım. Yan� aslında �nsanlar sosyal-s�yasal veya
duygusal sebeplerle d�nden soğusa da bunu daha rasyonel sebeplerle sunma ya da destekleme
çabasına g�r�yorlar.

Herkes�n d�nden uzaklaşma serüven� bu şek�lde değ�l elbette ama bu tür b�r eğ�l�m de var. B�zde
de bu eğ�l�m�n varlığı göz ardı ed�lmemel�.  
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- Osmanlı'nın son dönem�nden Türk�ye'n�n kuruluş dönem�ne oradan da günümüze kadar
yaşadığımız Batılılaşma sürec�nde "d�n-b�l�m çatışması" tez�n�n yer� ned�r?

Bu tartışma bel�rtt�ğ�n g�b� Cumhur�yetle başlamıyor. D�n �le b�l�m arasında b�r çatışmanın var
olduğu yönündek� söylem�n kökenler� 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar götürüleb�l�r. Bu, hem bu
tartışmaların Batı'da da z�rve yaptığı b�r dönem hem de Osmanlı'nın varlık mücadeles� verd�ğ�
b�r dönem.

Osmanlı aydınları haklı olarak geç ve ger� kalmışlık h�sler�yle boğuşuyorlar. Batı'nın b�rkaç yüz
yılda ulaştığı noktaya b�rkaç on yılda ulaşma telaşı �ç�ndeler. Abdullah Cevdet'�n, Kılıçzade
Hakkı'nın yazılarında bu travmayı ve telaşı görmek mümkün.

İşte bu �s�mler, dönem�n popüler b�l�m tar�hç�ler� ve felsefec�ler� Draper, Büchner ve Vogt'tan
etk�len�yorlar. Onların da etk�s�yle d�nle şek�llenen geleneksel dünya görüşünün yer�ne b�l�msel
b�r dünya görüşü koyma derd�ndeler.

Tab� burada b�l�msel �le materyal�st�n sık sık b�rb�r�n�n yer�ne kullanıldığını söylemem gerek. Bu
düşüncen�n elbette nüansları var, farklı vers�yonları var. Ancak Cumhur�yet'�n kurucu el�t�n�n bu
dünya görüşünden etk�lend�ğ�n� ve eğ�t�m pol�t�kaları dah�l b�rçok kurumu bu görüşe uygun
b�ç�mde şek�llend�rd�ğ�n� görüyoruz. 

- Pek�, d�n� tamamen b�l�mselleşt�rme çabaları var. Yan� bu çatışmayı sonlandırmak �ç�n
d�ndek� tüm konuları poz�t�v�st b�ç�mde tev�l edenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? 

D�ndar perspekt�ften bakarsak yeter�nce kanıta sah�p b�l�msel b�r �dd�anın b�r d�n�n kutsal
k�tabıyla çel�şmemes� doğal b�r beklent�d�r. Geçm�şte doğa f�lozofları olarak anılan �s�mler
Tanrı'nın �k� k�tabı vardır, b�r� doğa k�tabı, d�ğer� vah�y d�ye düşünür, bu �k�s�n�n çel�şmemes�n�
beklerd�. Yan� çel�şk�n�n olmadığı yönünde beklent� doğaldır.
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Bunu poz�t�v�st b�r tev�l olarak görmemek gerek. Ancak sen�n ded�ğ�n� anlıyorum, bazı zorlama
yorumlardan bahsed�yorsun. Şöyle b�r örnek demek �sted�ğ�m� daha �y� açıklayab�l�r sanırım.
 İnc�l'� veya Kur'an'ı okuyan b�r k�ş� evren�n b�r başlangıcı olduğu �dd�asını açık şek�lde görür.

B�r d�ndar bu durum �le B�g Bang arasında paralell�k görürse bunu poz�t�v�st b�r tev�l olarak
göremey�z. Hatta �lg�nçt�r Fred Hoyle g�b� bazı b�l�m �nsanlarının B�g Bang'e muhalefet
etmes�n�n b�r neden� bu b�l�msel teor�n�n İbrah�m� d�nlerle olan uyumudur.

Yan� d�n� met�nler b�r b�l�m k�tabı olmamakla beraber bazı �dd�alarda bulunurlar ve d�ndar k�ş�ler
evren� yaratan Tanrı �le kend� kutsal k�taplarını yazan Tanrı'nın aynı varlık olduğuna
�nandıklarından bunlar arasında uyum olmasını beklerler. 

Doğa b�l�mler�nde sosyoloj�n�n �z�n� sürmek 
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- Son k�tabın B�l�m Susunca'da yer alan doğa b�l�mler�nde sosyoloj�n�n �z�n� sürmek ne
demek? 
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B�l�m� ve bulgularını değers�zleşt�rmeden b�l�m �nsanlarının ve b�l�msel süreçler�n zaman zaman
toplumsal ve ps�koloj�k etkenler�n etk�s� altında kaldığını hatırlatmak �sted�m.

Kabaca şöyle anlatab�l�r�m. Doğa b�l�mler�n�n b�r d�s�pl�n�nde hâk�m b�r teor� varsa, bu teor�
öneml� b�l�m �nsanları tarafından uzun süred�r savunuluyorsa, o d�s�pl�nde eğ�t�m bu teor�
eksen�nde ver�l�yorsa bu alanda yen� b�r teor� ortaya konulduğunda toplumun ve b�l�m
�nsanlarının b�r anda "evet, bu yen� teor� daha mantıklıymış" dey�p yen� teor�y� ben�msemes�n�
bekleyemey�z.

Zaten yen� gelen teor� adı üstünde "yen�" olduğundan her şey� açıklayamaz, açıkları da bulunur.
Gal�leo dünya merkezl� s�stem� eleşt�rmekte haklıydı ancak o dönem tüm �dd�aları �sabetl�
değ�ld�.

Örneğ�n gel-g�tlerle �lg�l� �zahı hatalıydı. K� bu çok anlaşılır b�r durum. B�l�msel teor�ler�n açıkları
zaman �çer�s�nde, çoğunlukla da sonradan gelen b�l�m �nsanlarınca kapatılacaktır. 

B�l�m Susunca �s�ml� k�tabımda bazı tar�hsel örnekler verd�m. 19'uncu yüzyıl ortalarında yaşanan
Semmelwe�s had�ses� ve y�ne aynı dönemlerde yaşanan Londra'dak� kolera salgını.
Semmelwe�s'ın lohusa humması �le John Snow'un da kolera �le �lg�l� açıklamaları toplumsal ve
ps�koloj�k faktörler�n de etk�s�yle uzun süre kabul görmüyor.

Bu gayet olağan b�r durum aslında, çünkü b�l�m, �nsanlarca �cra ed�l�yor. İnsan� zaaflarımızın
b�l�msel sürece yansımaması beklenemez. Zaman zaman çıkarlar, zaman zaman toplumun
baskısı, zaman zaman b�l�m çevreler�n�n kurumsal baskıları objekt�f b�l�msel araştırmayı
zorlaştırır.

Bunu önems�yorum çünkü doğa b�l�mc�ler b�le, hem de �steseler de her zaman objekt�f
olamıyorlarsa doğa b�l�mler�nden çok daha sübjekt�f yorumlara açık alanlarda objekt�f
olab�lmem�z çok daha zordur.

Örneğ�n s�yasette del�ller ve argümanlarla b�rb�r�m�z� alt edeb�leceğ�m�z� düşünüyoruz. Tar�h
alanında da böyle. Han� bazı �ht�laflı tar�h� konularda, arş�v belgeler� açılsın görel�m d�ye b�r
beklent� var ya. Arş�vler açılsa da o belgeler� nasıl yorumlayacağımız b�z�m dünya görüşümüzden
tamamen bağımsız değ�l.  

- Haklısın ancak arş�vlere, tar�he g�tmene gerek yok Alper. Bugün örneğ�n Sur�ye'de
gözler�m�z�n önünde son 10 yıldır Esed rej�m� evler�, fırınları, okulları havadan ve karadan
bombalıyor, s�v�ller katled�l�yor. İsra�l benzer b�ç�mde Gazze'de canlı yayında s�v�ller�
bombalıyor. Ama her �k� ülkede de yaşananların değerlend�r�lmes�, yorumlanmasına
gel�nce taban tabana zıt tutumlar takınılab�l�yor.

Doğru. Tab� şöyle b�r farkın da altını ç�zmem gerek. Doğa b�l�mler�nde en azından uzun vadede
objekt�fl�ğ� daha çok mümkün kılan b�r faktör var. Doğa b�l�mler�nde sosyal b�l�mlerden farklı
olarak doğanın zorlayan gücünden söz edeb�l�r�z.

Örneğ�n s�z doğa �le uyumlu olmayan b�l�msel b�r h�potez ortaya koyuyorsunuz. İdeoloj�k
nedenlerle yanlış olmasına rağmen o h�potezde ısrar ed�yorsunuz. Bu durumda doğayı yanlış
modellemen�n sonuçlarına katlanmanız gerek�yor. B�r süre bunu yapmak mümkünse de uzun
vadede bu �dd�anızdan vazgeçmek zorunda kalacaksınız.

Stal�n dönem�ndek� tarım pol�t�kaları bu anlamda güzel b�r örnekt�r. Hatalı b�l�msel �dd�alar
arkasındak� �kt�dar desteğ� ne kadar güçlü olursa olsun çökmeye mahkumdur. Tab� doğa kend�
doğrularını y�ne b�l�m �nsanları üzer�nden dayatacaktır. Dolayısıyla bu süreç bazen uzun ve
sancılı olacaktır. 
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- Bu güzel sohbet �ç�n çok teşekkür eder�m.

 

 

*Bu makalede yer alan f�k�rler yazara a�tt�r ve Independent Türkçe'n�n ed�töryal
pol�t�kasını yansıtmayab�l�r.
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