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SOKAL’IN ŞAKASININ ARDINDAN:BİLİM, SOL VE 
GERÇEKLİK ÜZERİNE

After Sokal Hoax: On Science, Left and Truth

Sibel Kibar*

Öz
Post-modern düşünürler, modern bilimin, güçlü Batılı toplumların ve beyaz erkeklerin zayıf 
toplumları ezmekte bir araç olarak kullanmasına karşı çıkıştan, modern bilim düşmanlığı 
türetmişlerdir. Alan Sokal, modern bilim karşıtlarına, temel varsayımlarının yanlış olduğunu, 
post-modern dili ve argümanları kullanarak muzip bir yolla göstermiştir. Sokal meşhur 
“şakasıyla” bilimin güvenilirliğini ve gerçekliğini savunurken, kendilerini siyaseten solda 
tarif eden bu modern bilim karşıtlarını, sola zarar vermekle suçlamaktadır. Solun, bilim ve 
gerçeklikte ısrar etmesi gerektiğini söylemektedir. Bu çalışmada, Sokal’ın bilim karşıtlarına 
karşı mücadelesi desteklenmekte ve modern bilime yöneltilen eleştirilerin aslında bilimsel 
üretim sürecini kontrol edenlere, fon sağlayıcılara ve bilimi fiziksel bir silaha ve ideolojik bir 
baskı aracına dönüştürenlere yöneltilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Sokal, modern bilim, post-modernizm, sol, gerçeklik.

Abstract
Post-modern thinkers developed hostility to modern science on the basis that modern 
sciencehas been used as a tool in the hands of mighty Western societies and white males in 
order to overwhelm oppressed groups. Through a mischievous way and using post-modern 
discourse and arguments, Alan Sokal showed that the basic assumption of the opponents of 
modern science is wrong. While Sokal with the help of hisfamous “prank” defends the truth 
and the reliability of the science, he charges the opponents of modern science with damaging 
left wing politics although they define themselves leftists. He claims that the left must insist 
on science and truth. In this study, I am on the side that Sokal holds againstthe opponents of 
modern science and also defend the argument that critiques against modern scienceindeedmust 
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be directed to those who control the scientific production process, the fundersandto those who 
make science an ideological weapon and a means of domination.

Keywords: Sokal, modern science, post-modernism, left, truth.

Giriş
Sokal vakası olarak tarihe geçmiş şaka, bilindiği üzere Social Text adlı 
derginin 1996 yılındaki “Bilim Şavaşları” konulu özel sayısına Alan 
Sokal’ın yazdığı “Sınırları Aşmak: Kuantum Kütle Çekiminin Dönüştürücü 
Bir Hermeneutiğine Doğru” başlıklı yazısıyla başlamıştır (bu makalenin 
tam metni Sokal ve Brickmont’un birlikte yazdıkları Son Moda Saçmalar 
[2013] kitabının 241-315. sayfaları ve Sokal’ın Şakanın Ardından [2011] adlı 
kitabının 3-88. sayfaları arasında bulunabilir). Yazıda, Aydınlanma ile birlikte 
Batılı modern bilimin kendisini tek mutlak gerçeklik olarak ortaya koyması ve 
bu düşüncenin, yani Batı merkezli aklın Newtoncu evrensel bilim düşüncesini 
arkasına alarak, dünyanın geri kalan coğrafyaları, farklı kültürler, sosyal 
bilimler ve de kadınlar üzerinde kurduğu tahakküm eleştirilmekte; yirminci 
yüzyıl biliminin ise, Katezyen-Newtoncu metafiziğin nesnellik zeminini 
ortadan kaldırdığı ve karşısında da, kuantum kütleçekiminin, göreli, çoğulcu, 
kurgusal ve özgürleştirici bir bilim anlayışını getirdiği savunulmaktadır (Sokal, 
2011: 7, 9). Post-modern olarak adlandırılan düşünürlerden yararlanarak ortaya 
koyduğu bu tezi Sokal, makalesinin basılmasının hemen ardından, Dissent 
adlı dergide, bir parodi olarak deşifre eder. Bu parodinin amacı, özellikle 
kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu olarak bilinen Heisenberg’in 
“belirsizlik ilkesinin” ardından türetilen modern bilime yönelik saldırılarla 
dalga geçmektir. Felsefe, kültürel çalışmalar, kadın çalışmaları ve edebiyat 
eleştirileri konulu kimi dergilerde, bir takım bilimsel kavramlara ve kuramlara 
yalan yanlış atıflar yapılarak, modern bilim alt edilmeye çalışılmıştır. Sokal da, 
öncelikli olarak, bu tip dergilerde yayımlanan makalelerin bilimsel yanlışlarını 
ortaya dökmeyi hedeflemiştir. Postmodern bir dilin arkasına gizlenen bilimsel 
yanlışlar, Alan Sokal’ın ve Jean Brickmont’un bu olayın peşi sıra yazdıkları 
Son Moda Saçmalar kitabında tek tek anlatılmıştır (Sokal/ Brickmont, 2011).

Bu yazının temel iddiası, kendilerine post-modern sıfatını yakıştırmasalar 
dahi, post-modern olarak adlandırılan kanatta yer alan düşünürlerin temelsiz 
iddialarını bir kez daha çürütmek değildir. Bu nedenle, bu tartışmaların 
ayrıntılarına daha fazla girmeyeceğim. Bu makalenin ele aldığı temel sorun 
bahsi geçen iki kutbun gerçekliğe yaklaşımlarıdır. Siyaseten sol düşünce, 
kabaca söylersek, kendisini, egemenlik ilişkilerin dışarısında tutmaya 
çalışarak, egemenlerin gerçeklik ve doğruluk dayatmalarını ifşa etmeye 
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çabalar. Bu tartışmadaki asıl ironi de kanımca burada yatmaktadır: İki kutup 
da kendisini siyaseten solda konumlandırmakta ve gerçekliğe soldan bir bakış 
sunma iddiasındadır.

Sokal şakasında post-modern ve kültürel görececi düşünürlerin, fizikten, 
matematikten bihaber bir şekilde kendi argümanlarını desteklemek için 
nasıl yanlış kullandığını ortaya sermek istemiştir. Bunun yanı sıra, bu 
kişiler kendilerini siyaseten solda tarif ettikleri için, onların bilimi yanlış 
kullanmaları ve bilime bakışlarının çarpıklığı sola zarar vermektedir. Sokal’ın 
bir diğer amacı da, tüm solcuların bilime dair böyle çarpık bir kavrayışa 
sahip olmadıklarını ve esasen solun bilim ve gerçeklik arasındaki sıkı ilişkiye 
tutunduğunu göstermektir.

Doğa Bilimlerine İlk Tepkiler
Bilimsel Devrimler çağı olarak adlandırılan on sekizinci yüzyılda Galileo’nun 
ve Newton’un keşifleri gerçeklik ve görünen arasındaki sis perdesini aralamıştı. 
Bu yüzyılla birlikte mistik bilme çabalarının karşısında bilim, gerçekliğe 
ulaşmanın yegane yolu olarak tanınmıştı. Bu dönemdeki keşifler bilimsel 
yasalar olarak adlandırıldılar; bunun nedeni, doğanın değişmez kurallarının 
keşfedildiği düşüncesiydi. Bu yasaların keşfinin, diğer bir ifadeyle bilimin 
ilerlemesinin, deneysel ve akılcı yöntemlerle gerçekleştiği düşünülüyordu. On 
dokuzuncu yüzyıldan başlayarak 1930’larda zirve noktasına ulaşan, bilimin 
deneysel ve akılcı yöntemlerle ilerlediği görüşü yirminci yüzyılın özellikle 
ikinci çeyreğinden itibaren ağır yara almıştır. Aydınlanma Döneminde bilime 
duyulan sonsuz güven, yirminci yüzyılın başlarında pozitivizm projesinin 
çökmesiyle ve özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkımla yerini 
kuşkuya bırakmıştır. İkinci Dünya Savaşı, bilime ve akılcılığa duyulan güveni 
sarsmış, insani değerlerin yıkımının faturası, doğa bilimlerine ve teknolojiye 
kesilmiştir. Ziyauddin Serdar, Thomas Kuhn ve Bilim Savaşları adlı kitabında 
dönemin bilime olumsuz bakışını şöyle özetliyor:

Bilim adamları sadece yeni ve daha öldürücü kimyasal ve biyolojik 
silahlar geliştirmekten değil, bombayı tasarlamaktan, onu üretmekten 
ve savaş meydanına sürmekten de sorumluydular. Hiroşima ve 
Nagazaki’ye atılan atom bombalarının mantar bulutları, bilimsel 
masumiyet çağının kapandığını ilan ediyordu. Artık bilim ile savaş 
arasındaki bağ daha açıktı; bilim ile siyasetin suç ortaklığı su yüzüne 
çıkmış, bilimsel özerkliğe dair tüm fikirler buharlaşıp gitmişti (Serdar, 
2001:15-16).
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Öte yandan bilim tarihçisi J. D. Bernal modern bilimin yirminci yüzyılda 
geldiği nokta itibariyle iki tehlikenin belirdiği tespitini yapar. Bernal’in 
ifade ettiği ilk tehlike, modern bilimin serpilip geliştiği on sekizinci ve on 
dokuzuncu yüzyıllarda bilime, “tarihin ana akışından uzak ek bir unsur” olarak 
yaklaşılmasıdır (Bernal, 2009: 12). İkinci tehlikenin ise “ters yönden gelmekte” 
olduğunu söyler:“…yüzyılımızın tanık olduğu olumlu ve olumsuz tüm 
gelişmelerde, görkemli veya yıkıcı değişimlerde, savaşlarda ve devrimlerde 
bilime gereğinden fazla pay biçilmektedir” (Bernal, 2009: 12). Dolayısıyla bir 
yanda, bilimi tarihten, tüm toplumsal gelişmelerden, ideolojilerden soyut gören 
yaklaşım varken; diğer yanda, bilimi kötü niyetli bir takım bilim insanlarının 
daha zayıf, daha az gelişmiş insanları ve toplumları sömürmek, kontrol altında 
tutmak veya en iyi niyetle aşağılamak için kullanılan bir araç olarak gören 
yaklaşım bulunmaktadır.Bu iki yaklaşım da bilimin doğasına ilişkin temel 
yanlış varsayımlar içermektedir. En temelde, özellikle bu yaklaşımlardan 
ikincisinin, bilimin bir takım kötü emeller için kullanılmasıyla, bilimin 
kendisine içkin savları birbirine karıştırdığı görülebilir.

Bernal’in ifade ettiği gibi, on dokuzuncu yüzyılda sonsuz güven duyulan, 
yirminci yüzyılda ise kötülüklerin kaynağı olarak görülen bilimden kasıt doğa 
bilimleridir. Sosyal bilimlerde,doğa bilimlerinde olduğu düşünülen böyle bir 
püripaklık bulunmamaktadır elbette. Sosyal bilimlerde araştırmacının niyetinin, 
çağın paradigmasının, ideolojilerin, bilimin nesnesiyle kurulan ilişkinin 
biçiminin, ortaya çıkacak bilimsel sonucu etkilediği kabul edilmektedir. 
Ortaya konulan bilimsel veri, bilimsel etkinliğin dışarıdaki etkilerinden 
çoğu zaman soyutlanabilir değildir. Hal böyleyken, doğa bilimleri ve sosyal 
bilimler arasında kapanmaz bir açı olduğu varsayılmaktadır. C. P. Snow, 1959 
yılında yayımladığı İki Kültür adlı kitabıyla, literatüre “iki kültür” kavramını 
kazandırmıştır:Buna göre, doğa bilimleri ve beşeri bilimler doğalında farklı 
kültürlere sahiptir ve aralarındaki bu açı baki kalacaktır (Snow, 1999: 159).

Lee ve Wallerstein, Snow’un bu ayrımına atıfta bulunarak hazırladıkları İki 
Kültürü Aşmak adlı kitaplarında, beşeri bilimlerin ortaya çıkışını dahi, modern 
doğa bilimlerinin hâkimiyetine tepki olarak değerlendirmektedirler:

“Bilim” kültürü, yani farazi “doğru” ve “olgular” alemi, o zamana 
dek her şeyi kapsayan “felsefe”den koparılırken ve bilgi yapılarını 
pekiştirme işinin karşıt kutbunda “iyiyi amaçlamaya adanmış bir 
“beşeri” kültür oluşturulurken, bilimlerin üstünlüğünün özellikle, 
Fransız Devrimi’nin ardından giderek artmasına büyük bir tepki 
doğmuştur. … Bu nedenle, on dokuzuncu yüzyılda beşeri kültür (hatta 
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buna beşeri karşı-kültür de diyebiliriz), bilim kültürünün emperyalist 
hak talepleri karşısında savunma amacıyla oluşturulmuştur (Lee/
Wallerstein, 2007: 13).

Bu ve benzeri yaklaşımlar, doğa bilimleriyle sosyal/beşeri bilimler arasındaki 
düşmanlığın tohumlarını atmış veya en masumane haliyle, aradaki karşıtlığı 
sosyal/beşeri bilimler lehine gerekçelendirmiştir. Serdar, modern bilimin 
salt bilimsel bir etkinlik olduğunu söyleyenler ve bu iddianın karşısında 
duranlar arasındaki çatışmayı Thomas Kuhn’un Bilimsel Devrimler’in 
Yapısı adlı eserinin alevlendirdiğini belirtir (Serdar, 2001:8-9). Kuhn “bilim 
adamlarının yeni gerçeklerin peşindeki maceraperestler olmadığını; daha 
ziyade yerleşmiş bir dünya görüşü içinde, bulmaca çözmeye çalışan insanlar 
olduğunu söylüyordu” (Serdar, 2001: 33). Kuhn’a göre bilimsel gelişmeler, 
salt bilimsel düşünme biçimlerinin ve yöntemlerinin ürünü değil; aksine 
bilim, bilim dışı, toplumsal süreçlerin belirleniminde yol almaktadır çünkü 
bilim insanı içerisinde yaşadığı paradigmanın dışına çıkıp, oradan bakamaz. 
Bilim insanları araştırma verilerini içerisine doğdukları paradigma içerisinde 
birleştirir ve bir bütünsellik ortaya koyarlar (Kuhn, 2003: 190). Dolayısıyla 
modern bilimin “gelişim seyri, bilimin dışında, pek de rasyonel olmayan bilim 
topluluğunu içine alan, ondan çok daha geniş süreçlerle açıklanmıştır. Dahası, 
bir paradigmanın diğerinden daha bilimsel ve daha ileride olduğu söylenemez 
çünkü paradigmaları birbirleriyle kıyaslayabilecek dışarıdan bir ölçüt veya 
kimse yoktur (Kuhn, 2003: 264-270). 

Böylece, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bilimin ilerlemeciliğine karşı 
duyulan güvensizlik, Kuhn’un 1962’de yazdığı kitabıyla felsefi temellerine 
oturtulmuştur. Aslında Kuhn bilimsel etkinliklerin ve keşiflerin, o zamana dek 
psikolojik olarak görülen zihinsel arka planına tarihsel ve felsefi, dolayısıyla 
da bilimsel bir açıklama sunmaya çalışmıştır. Ancak, iki paradigmanın 
birbiriyle kıyaslanamazlığı, yani eş-ölçülemezliği düşüncesi, birbirine 
alternatif düşüncelerin, (örneğin, evrim kuramı ve yaratılışçılık) birlikte var 
olabileceği ve birinin diğerinden daha az bilimsel olduğu veya hiç bilimsel 
olmadığı gerekçesiyle reddedilemeyeceği savunusuna kadar gitmiştir (Bkz. 
Robinson, 1971: 535-545). Eş-ölçülemezlik, kültürel görececilik, post-
modernizm ve post-yapısalcılık, yapıbozumculuk sosyal bilimlerden kimi 
akademisyenlerin ve kuramcıların, modern bilimin hakimiyetini ve tekliğini 
sarsmak için sarıldıkları kuramlar haline gelmiştir.

Doğa bilimlerinin doğaya, kadına ve batılı olmayan her şeye yönelik bir yıkım 
getirdiğine yönelik iddialara ülkemizden de bir örnek verebiliriz: Fatmagül 
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Berktay, aşağıda alıntıladığım iki ayrı yazısında Batılı eril aklın doğayı bilme 
çabasını, onu kontrol altına alma, sömürme hatta tecavüz etme eylemleriyle 
bir tutuyor. Doğayı da kadın bedeniyle özdeşleştirdiği için, bilim ve doğa 
arasındaki söz konusu mücadeleyi, erkek ve kadın arasındaki tahakküm kurma 
mücadelesine benzetiyor:

Ekolojik kriz, doğal ve dişil olan her şeyden nefret eden “beyaz, 
batılı ve eril” felsefi, teknolojik ve ölüm üretici sistemlerle bağlantılı. 
İşçi sınıfının, zencilerin, yerli halkların, kadınların ve hayvanların 
sistematik bir biçimde aşağılanması, batı uygarlığının temelinde yatan 
düalist yaklaşımla yakından ilişkili. Bu yaklaşım beden-akıl ikilemine 
dayanır, erkeği akılla özdeşleştirirken, kadını ve “aşağı” ırk ve sınıfları 
doğa ile ilişkilendirir (Berktay, 1996: 73).

Binyıllardır akıl-duygu, beden-ruh, eril-dişil kutuplaşmasının 
kıskacında kendi kendimize karşı bölünüp yabancılaştığımız bir dünyada 
yaşıyoruz. Bedenimiz ve duygularımız çoğu kez bizi “cehennem ateşi”ne 
mahkum eden en büyük düşman, hele kadın bedeni zaten “cehennemin 
kapısı” (tertullianus)… Bu yüzden de bedenin zapturapt altına alınması 
ve ondan kaynaklanan duygular üzerinde sıkıyönetim uygulanması 
farz olur. On yedinci yüzyılın anlı şanlı bilimsel devrimi bu anlayışı 
devralıp aklı bedenin “kirleticiliği”nden, maddeden (mater: madde/
anne) ve dişil olan her şeyden uzak tutmakla, logos’u dişil sophia’dan 
bağımsızlaştırmakla kalmadı, aklın kadir-i mutlaklığıyla birlikte 
doğaya (ve kadına!) tecavüzü “aklın yolu” saydı (Berktay, 2011: 40).

Bilim Savaşları ve Sokal’ın Hamlesi
Zamanla modern bilime yaklaşımdaki bu iki kutbun uçları giderek bilenmiş, 
Batı modern bilimine getirilen eleştirilerle, bu modern ve Batılı bilim karşısında 
konumlandırılan epistemolojik görecelilik ve bilimsel yaklaşımlarda 
çoğulculuk düşüncesi, yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde akademik gündemi 
meşgul etmiştir. Bu yaklaşım, asılolarak sosyal bilimlerdeki mutlak bir 
doğruya ulaşamama olgusundan hareketle, doğa bilimlerinde de bu çabanın 
nafile olduğunu iddia eder. Doğa bilimlerinin, sosyal bilimlere ve diğer bilme 
biçimlerine karşı hiyerarşik üstünlüğünün alaşağı edilerek, bilime alternatif 
görüşlerin de bilimle aynı düzlemde değerlendirilmesi gerektiğini savunur. 
İlaveten, bu yaklaşım altında değerlendirilebilecek bazı düşünürler, yukarıdaki 
alıntıda görüleceği gibi, bilime ve rasyonelliğe atfedilen önemin, Batılı eril 
düşüncenin dünyanın geri kalanını ve kadınları baskılamasının bir aracı 
olduğunu öne sürerler.Bu durumun karşısında muhalif tavrın, bilime, özellikle 
doğa bilimlerine ve bilimsel araştırmanın rasyonel olduğu düşüncesine karşı 
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çıkmaktan geçtiğini savunurlar. Bu kutba göre, muhalif akademisyenler, 
solcular, feministler, antropologlar ve kültürel çalışmacılar, bilimsel 
kuramların öyküsel, kurgusal yönlerini, rasyonelliğin altındaki irrasyonel ve 
psikolojik etkileri ortaya sermeli; belirsizliği ve böylece de doğrudan neden-
sonuç ilişkilerinin kurulamayacağını göstermelidirler.

Bu tavra sahip ve kendilerini siyaseten solcu olarak tanımlayan 
akademisyenlerden, kendilerini modern bilimin karşısında konumlandıran 
Andrew Ross ve Bruce Robbins, bu iki karşıt yaklaşım arasındaki çekişmeyi 
“Bilim Savaşları” olarak tarif ederler ve editörlüğünü yaptıkları dergi için bu 
adı taşıyan bir özel sayı hazırlarlar. Bu özel sayıda, bilimin yeni bir din haline 
geldiği ve akademik solun da ezilenleri savunarak bu yeni din karşısında 
duracağı tezi işlenecektir (Serdar, 2001: 5).

Ne var ki, “Bilim Savaşları” adlı özel sayı, Social Text dergisi editörlerinin 
niyetlerinin dışında bir iddiayla gündeme gelmiştir. Alan Sokal’ın 1996 
yılında post-modern tarzda ve argümanlarla bir ironi olarak yazdığı “Sınırları 
Aşmak: Kuantum Kütleçekiminin Dönüştürücü Bir Hermeneutiğine Doğru” 
adlı makalesinin saygın kabul edilen bir dergide basılması, “Bilim Savaşları” 
olarak adlandırılan tartışmaları iyice alevlendirmiş ve Sokal’ın karşı kutbunda 
yer alan, sosyal inşacılık, kültürel çalışmalar ve bilişsel görececilik gibi adlarla 
anılan tarafın prestij kaybına yol açmıştır. Bilim savaşları terimi, genel olarak, 
modern bilim ve alternatif bilme biçimleri arasındaki karşıtlığı anlatmakta 
kullanılır. Sokal, temelde, Batılı modern doğa bilimine karşı çıkışın, 
bilimsel bir takım kuramların ve verilerin yanlış anlaşılmasına ve yanlış 
yorumlamasına dayandığını gösterir. Örneğin, Sokal’ın işaret ettiği üzere, 
kuantum fiziğinin, “Kartezyen-Newtoncu metafiziği temellerinden sarstığı” 
iddiası, fizik alanında uzmanlığı olmayan kişilerin kimi yanlış yorumlarının 
bir ürünüdür; dolayısıyla doğrudan belirsizliği işaret etmez (Sokal, 2011: 11, 
10. dipnot). (Sokal, paradi olarak yazdığı makalesinde, bu iddiayı yineliyor 
ve kanıtlamaya girişiyor. Samimi düşüncelerini ve bilimsel kanıtları sunduğu, 
sonradan eklediği açıklamalarla birlikte makalenin orijinali için bkz. Sokal, 
2011: 7, 11-21.)

Ross’un ve Robbins’in Bilim Savaşları sayısını çıkarmaktaki amaçları, modern 
bilimin yücelttiği aklın Batılı ve erkek olmayanları tahakküm altına aldığını 
göstermek ve ezilenlerin bilme biçimlerinin de modern bilim kadar değerli 
olduğunu ortaya koymaktı. Sokal’ın amacı da sol adına savunulan bu modern 
bilim karşıtı düşüncelerin solla bir ilişkisinin olmadığını göstermek ve tabiri 
caizse solun namusu savunmaktı. Başta söylediğim gibi, ironik biçimde iki 
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kutup da, sol ve bilim arasındaki ilişkiyi kendi görüşlerinin yansıttığını iddia 
etmektedir. İlerleyen bölümde bu iki yaklaşımın solla mesafesini ölçmeye 
çalışıyorum.

Bilim Savaşlarında Sol ve Gerçeklik
Social Text dergisinin editörü Alan Ross ve Bruce Robbins, Sokal’ın 
kendilerine yönelik parodiyi açıkladığı mektubunun ardından “Bilim 
Savaşları” adlı sayıyı savunurlar (Robbins/Ross, 2000: 54-58). Onlara göre, 
post-modernizm, kültürel çalışmalar, feminist epistemoloji gibi pozitivizm 
karşıtı yaklaşımlar, bilimin egemenliğini sorgulayarak insani değerleri öne 
çıkarmaktadır. Batı aklının diğer kültürleri ezmesinin üstesinden ancak bu 
yolla gelinebilir. Sokal’ın makalesini neden yayımladıklarını da açıklarlar. 
Sokal’ın makalesini esasen, yayımlanmaya uygun olmadığı, çok fazla ve 
uzun dipnotlardan oluştuğu, konunun yeterince sınırlandırılmamış olduğu 
gibi gerekçelerle, yayımlamakta tereddüt ettiklerini ancak alan dışından, 
özellikle de bir fizikçiden bilime eleştirel bir bakış sunan böyle bir çalışmanın 
umut vaat edici olduğunu düşündüklerini itiraf ederler. Ayrıca, editörler epey 
düzeltme istemelerine karşın, Sokal herhangi bir düzeltme veya değişiklik 
yapmayacağını belirtmiş, yazının yayımlanacaksa olduğu gibi yayımlanmasını 
istemiştir. Sokal’ın bu uzlaşmaz tavrı da editörleri zor durumda bırakmış 
ancak bir fizikçinin modern bilim karşıtı görüşlerini yayımlamak istedikleri 
için olduğu haliyle yayımlamak durumunda kalmışlardır (Robbins/Ross, 
2000: 54-55).

Robbins’e ve Ross’a göre, Sokal solcu olduğunu söylese de,onun bu 
yaptığı “şaka” “solun solu yemesidir” (Robbins/Ross, 2000: 57) ve bizzat 
bu durumun kendisi sola zarar vermektedir: Sokal, kendi düşüncesine 
göre,siyasi solun durumu üzerine giderek büyüyen endişe nedeniyle böyle 
bir yazıyı göndermiştir. Pek çok solcunun (çoğunlukla insan bilimlerindeki 
akademisyenlerin),mantığın, doğruluğun ve entelektüel sorgulamanın 
standartlarına, özellikle de bu kavramların doğa bilimlerindeki rollerine 
meydan okuyarak, ihanet içerisinde olduklarını düşünmüştür. Onun endişeleri, 
akademik solun, siyasi soldan giderek uzaklaştığına veya taban tabana zıt 
hale geldiğine inanan çeşitli yazarların yinelenmesinden ibarettir. Esasen 
Aydınlanmanın ve pozitivizmin eski iddialarının savunusundan başka bir şey 
değildir (Robbins/Ross, 2000: 57-58). 
Peki, özel olarak Robbins ve Ross’un, genel olarak da, onun da içinde yer 
aldığı bu kutbun haklı olduğu veya olabileceği yanlar yok mudur? Elbette, 
aklın, bilimin ve teknolojinin insanlığın zararına kullanıldığı örnekler pek 
çoktur. Barbara Ehrenreich, Kuzey Avrupalıların, 19. yüzyılda bilim olduğu 
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iddia edilen frenolojiyi kullanarak, Yahudileri, Afrikalıları ve İtalyanları 
tahakküm altına alma girişimlerini bu duruma örnek verir.Frenoloji bugün 
olduğu gibi, o gün de yanlıştır; bu yanlış salt ahlaki değil bilimsel olarak da 
öyledir. Kafatası ölçülerinden, bir insanın zeki olup olmadığı, suç potansiyeli 
ölçülemez. Ancak, Ehrenreich’ın dediği gibi, frenolojiden kurtulmanın yolu 
daha az bilim değil; aksine daha fazla bilimdir (Ehrenreich, 1999: 17-18).
Benzer şekilde, Robin (2004), akademiyi sarsan skandallara yer verdiği 
kitabında, AIDS’in tedavisinin bulunmasından, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin 
irrasyonelliğinin ortaya konulmasına kadar bilime muhtaç olduğumuzu 
gösterir (Robin, 2004: 200). Günümüz genetik araştırmalarının olumsuz 
sonuçları olabilir. Bu durumda mahkum edilmesi gereken, genetik bilimi 
değil; bilimsel verileri kullanarak, doğayı, hayvanları ve insanları tahakküm 
altına almaya çalışanlardır. Sorun, bilimin toplumsal baskıyı meşru kılmakta 
kullanılmasıdır. Ayrıca, bilim tarihi yazılırken, eril ve batılı bir perspektife 
sahip olunduğu doğrudur. Kadınların ve uzak doğu disiplinlerinin, İslam 
düşünürlerinin bilime katkıları bilim tarihi yazımında sıklıkla görmezden 
gelinir. Günümüzde bu algı kırılıyor ve alternatif bilim tarihi yazımları ortaya 
çıkıyor ki, bu da olumlu bir gelişmedir. Bunda kadın çalışmalarının, kültürel 
çalışmaların katkısı göz ardı edilemez.

Modern bilime yöneltilen eleştiriler bu düzeyde kalmış olsaydı, pek çok bilim 
savunucusu da bu eleştiriye katılıyor olacaktı. Sokal, Barbara Ehrenreich, 
Noam Chomsky, Susan Haack gibi kendilerini bilimin savunucusu olarak 
tanımlayan düşünürlerin bu post-modern itirazlar karşısında, saf, soyut bir 
bilim anlayışını savunmadıkları açıktır. Modern bilime yöneltilen eleştirilerin, 
aslında, kapitalizme doğrultulması gerektiğini söylerler. Ancak, modern bilime 
yöneltilen eleştiri, ne yazık ki, daha temel bir varsayıma dayanıyor. Tek bir 
bilme biçiminin yani, rasyonel olduğu iddia edilen bilimsel yöntemler olduğu 
iddiasının kendisi, insanlığın önüne, tek bir yol koymaktadır ve bu yol da batı 
merkezci, eril düşünme biçimidir. Bu dayatılan ve rasyonel olduğu iddia edilen 
düşünme ve bilme biçimlerinin alternatifleri olduğu; hatta gerçekliğin de bir 
kurgu ürünü olduğu, başka kurgularla başka gerçeklikler yaratılabileceği öne 
sürülmektedir.

Yinelemek gerekirse, Sokal’ın da dediği gibi, bilimin nesnelliğinin, 
güvenilirliğinin, gerçekliğinin, rasyonelliğinin sorgulanması, bilimin bu 
iddialarından vazgeçmesini gerektirmez. Aksine, dış dünyaya dair doğru 
ve güvenilir veri elde etmenin bilimden başka yolu yoktur. Ayrıca, Bilim 
Savaşları’nın kültürel çalışmalar kutbunda yer alanlar, kendi duruşlarını yine 
bilimle temellendirmeye çalışmaktadırlar. Bizim bilme biçimimiz veya bizim 
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yaptığımız iş de sizinki kadar değerli derken, reddettikleri ölçeği kullanarak 
bu ispat etme çabasına girmişlerdir. Yoksa ne Lacan’nın psikanalizmi için 
topolojiye, ne de Deleuze’ün tarihsiz arzu makineleri için biyolojiye, ne 
de Derrida ve diğerlerinin kuantum fiziğine ihtiyaçları vardır. Ama kendi 
kuramlarını daha sağlam temellere oturtmak için ve daha değerli kılmak için, 
temelciliği ve bilimin gerçekle ilişkisini reddetseler bile, bilime yaslanmak 
zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, Sokal’ın gösterdiği üzere, bilime herkesin 
ihtiyacı vardır ancak yanlış öncüllerden doğru sonuç çıkmaz. 

Ayrıca, eleştirilerin adresini doğru belirlemek gerekir. Yukarıda özetlemeye 
çalıştığım eleştiriler, bilimin kendisine veya bilim insanlarına yöneltilmek 
yerine, bilim tarihçilerine, bilimsel üretimi teknolojiye ve sanayiye dönüştüren 
sermaye sahiplerine, iktidara, düzene yöneltilmeydi. Bu bağlamda Sokal’ın 
kralın çıplaklığını göstermek için ortaya koyduğu parodi bilim karşıtlarının 
tutunmaya çalıştıkları dalın ellerinde kalmasına neden olmuştur. 

Dolayısıyla sola asıl zararı veren modern bilim karşıtı kutupta yer alanlardır 
çünkü algılayan öznenin dışında maddi bir gerçeklik olduğu düşüncesine zarar 
vermektedirler. Oysa sol kendisini maddi gerçeklik üzerinde temellendirir. 
Hem maddi gerçeklik hem de insanın doğayı dönüştürme sürecinde üretici 
güçlerin gelişmesiyle inşa edilmiş olan toplumsal gerçeklik, insan zihninden 
bağımsız olarak vardır.

Sonuç Yerine Notlar
Bu tartışmanın ardından, sol, bilim ve gerçeklik ilişkisi nasıl algılanmalıdır 
sorusuna çok genel birkaç yanıt verilebilir:

Birincisi, bilimde ve teknolojide ilerlemenin, insanlığı ve doğayı tahakküm 
altına aldığı iddia edilmektedir. Esasen burada sözü edilen, aklın, bilimin ve 
teknolojinin egemen güçlerin elinde kötüye kullanılmasıdır. Ancak sunulan 
argümanlar, kötü/karamsar ütopyalardaki gibi, bilimin doğasına içkin olduğu 
varsayılan bir kötülük fikrine dayanmaktadır. Bilmek, adeta nasıl tahakküm 
altına alacağını bilmektir. Kimi solcu düşünürler bile, asıl sorumlunun 
kapitalizm olduğu gerçeğini dışarıda bırakmışlardır. Tam da solun özüne 
aykırı bir tutumdur bu yaklaşım çünkü sol için, nasıl üretim sürecinin 
belirleyenleri, üretim araçlarının sahipleriyse, bilimsel faaliyetin kontrolü 
de egemen güçlerdir. Dolayısıyla, doğa bilimlerinin insanı unuttuğu, salt 
araç olarak gördüğü eleştirisi, her şeyden önce kapitalizme, egemen sınıflara 
yöneltilmelidir.
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İkincisi, bilim inanç sistemlerinden birisi değildir. Bilim tarihine baktığımızda 
zaman zaman kimi bilimsel kuramların bir inanç sistemi ile birlikte geliştiklerini, 
iç içe geçtiklerini görebiliriz. Ancak, bu inanç sistemlerinin içerisindeki 
mistik öğeler yerlerini yenilerine bırakırken, bilimsel olan varlığını az çok 
değişerek devam ettirmiştir. Hint, Çin bilimi olarak tanımlanan düşünceler ve 
uygulamalar içerisinde kimi işe yarar, kanıtlanabilir öğeler olabilir. Mesele, 
bu sistemlerin içerisindeki, kültürel, dini öğelerle bilimsel olanları ayırmaktır. 

Üçüncüsü, sol, daha doğrusu Marksizm bilimsel yöntemin tarihsellikle iç içe 
geçtiği iddiasındadır. Marx’ın kendisi, Kuhn’dan yaklaşık yüzyıl önce, bilimin 
kendi iç dinamiklerinden ziyade dışarıdan, yani toplumsal koşulların ve üretim 
ilişkilerinin belirleniminde olduğu tespitini yapmıştı. Ancak postmodernizm, 
bu düşünceyi kendi keşfiymiş gibi pazarladı. Elbette Marksistler için 
bilimsel yöntem ekonomik ilişkilerden bağımsız olmasa da, bizi gerçekliğe 
götürebilecek yegane yol olması bakımından önemlidir ve bilimsel olanda 
diretilmelidir. 

Dördüncüsü, bilimin yüceltilmesinin ideolojik yönü göz ardı edilmemelidir. 
“…bilimi ahlaki ve siyasal değerler çatışmasının üzerine yerleştiren ampirist 
bilim imgesi bilime yapay bir toplumsal otorite atfeden bir ideolojidir” 
(Benton/Craib, 2008: 64, 80). Bilim, gerçeği parçaladığı ve soyutladığı 
takdirde, o bilimin gerçeğin bütününü gizlediğinin, sınıfsal çıkarların üzerini 
örttüğünün altı çizilmelidir.

Beşincisi, bilimlerinin de bir anlatı olduğunu söylenebilir. Ama bilimin 
anlattığı hikayeye uydurma diyemeyiz. Hikaye bir şey hakkındadır. O şey de 
gerçektir. Post-yapısalcılar haricinde, herkes hikayenin gerçek hakkında olduğu 
iddiasına katılacaktır. Bazı hikayelerin yanlışlanması ve bazı hikayelerin 
belirli aralıklarla değiştiği gerçeği, doğru hikayeyi ortaya çıkarma çabasında 
birer aşama olarak düşünülmelidir. Mevcut bilimsel üretimin geldiği nokta 
itibariyle, tüm bu birikimin kurgu olamayacağı su götürmez bir gerçektir.
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