
ÖZET

Geleneksel olarak bilimin tan›m›n› yapmakta fazla zorluk çekmeyen kamuoyu, zaman›m›zda sahtebilim kavram›n›n ne-
leri kapsad›¤›n› net olarak tan›mlamakta zorlanmaktad›r. Bu durumun oluflmas›nda bilgi kaynaklar›n›n bilinçli veya bilinç-
siz olarak yan›ltma ve ç›kar amaçl› kötü kullan›m›n›n yan› s›ra, yüzeysel bak›flla bilimadam› zannedilen kiflilerin de suisti-
malleri rol oynamaktad›r. ‹yi niyetle yap›lan naif sa¤altma çabalar›n›n bile sofistike hastal›klar›n tedavisinde zarar verdi¤i
gerçe¤inden yola ç›karak kötü niyetle tezgahlan›p pazarlanan yalanc›bilimsel uygulamalar› öncelikle ay›rt edebilmenin, son-
ra da önlemenin mekanizmalar› acilen kurulmal›d›r. 
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SUMMARY

Pseudoscience

Although science can be described almost accurately, the description of pseudoscience can be tricky among public. In
addition to the information bombartment through various media, the deliberate twisting of the truth about medicinal facts by
the health professionals further complicates the diagnosis of pseudoscience. Since the naive treatment attempts propose serio-
us threats to the management of sophisticated illnesses, intentional manipulation of the facts through pseudoscientific appli-
cations inflict unavoidable irrepairable damage. Thus the diagnosis of pseudoscientific applications is crucial step in comba-
ting with its potential hazards to public well-being. 
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T›p alan›ndaki geliflmelerin üstel biçimde
artmas› yalanc›bilimsel (=pseudoscientific) t›p
uygulamalar›n›n, bilimsel (=kan›ta-dayal›) t›p
uygulamalar›ndan ay›rdedilebilirli¤ini zorlafl-
t›rmaktad›r. Özellikle de geçmifl yüzy›llardaki
flarlatanl›klar›n günümüzde yerini daha sofisti-
ke aldatma yöntemlerine b›rakm›fl olmas›, sade
vatandafllar›n ve kimi sa¤l›k proesyonellerinin
ak›llar›n› kar›flt›rmaktad›r. 

Yalanc›bilimsel uygulamalar iyi niyetle
veya kötü niyetle planlanm›fl ve uygulan›yor
olabilirler. Her ne kadar iyi niyet ürünü olan
davran›fllar› kabahat kategorisinde de¤erlendi-
rerek daha toleransl› yaklaflmak al›fl›lagelen bir
uygulama olsa da, sonuçlar› itibariyle toplumun
görece¤i zarar, kötü niyetle planlam›fl olanlar›n
oluflturdu¤u zarardan pek farkl› olmamaktad›r.
Dolay›s›yla yalanc›bilimsel uygulamalara “s›f›r
tolerans” ile yaklaflmak tüm taraflar›n yarar›na-
d›r. Nedir peki yalanc›bilimsel uygulamalar›n

karakteristik özellikleri ? Bunlar› afla¤›da mad-
deler halinde bulabilirsiniz.

Yalanc› bilimsel uygulamalar:
• ‹spat etmeye çal›flmaz, ikna etmeye çal›fl›r
• ‹nançlara ve imana hitab ederek saf de¤ifl-

tirmeye zorlar
• Güvencesi kiflisel beyanatlar ve hikayelerdir
• Literatürü (e¤er denebilirse) sade vatanda-

fla yöneliktir
• Araflt›rmas› (e¤er varsa) istisnas›z sallapati

yap›lm›flt›r 
• Standartlar›, ölçüm hassasiyeti, validasyo-

nu yoktur
• Baflar›s›zl›klar göz ard› edilir, mazeret ileri

sürülür
• Bilinçli olarak detaylar gizlenir ve mistik

bir hava verilir 
• ‹leri sürülen iddia hiçbir suretle terk edil-

mez, de¤ifltirilmez



• Hiçbir ilerleme olmaz, somut bir ürüne va-
r›lmaz.

Yukar›da say›lanlara ek olarak yalanc›bi-
limsel uygulamalar› farkettirecek yedi ana belir-
tinin listesi afla¤›dad›r:

1. Bulufl önce medyaya aç›klan›r
2. Mucit tek bafl›na keflfetmifltir 
3. Bulufl bir tesadüf sayesinde olmufltur 
4. Güç odaklar› mucidi bask›l›yordur 
5. Bilimsel etki saptanma s›n›r›ndad›r 
6. Etki yeni bir do¤a kanunuyla aç›klan›r
7. Bulufl as›rlard›r bilindi¤i için sayg›nd›r.

Öte yandan baz› dogmalar yalanc›bilimsel
uygulamalar›n farkedilmelerini zorlaflt›rmakta-
d›r. Bunlar ise: 

• fiarlatanl›¤›n kolay anlafl›labilece¤ine inan-
mak

• Sadece ak›ls›zlar›n kurban olacaklar›n›
sanmak

• Devletin bizi flarlatandan koruyabilece¤i-
nin zannedilmesi

• Alternatif t›p bilimsellefliyor sanr›s›
• Minör flarlatanl›k zarars›zd›r 

inanc›d›r. 

Olaylar›n daha da çözülemez hale gelme-
sinde as›l neden ise sa¤l›k profesyonellerinin
flarlatanlaflmas›d›r, bunun sebepleri ise flöyle
özetlenebilir:

• Mesleki b›kk›nl›k
• Düflük mesleki sayg›nl›k
• Maddi kazanç dürtüsü
• ‹nançlar›n akl› ele geçirmesi
• Gerçekle yüzyüze gelme floku 
• Peygamberlik dürtüsü
• Paranormal e¤ilimler (paranoid-psikopa-

tik kiflilik, konversiyon fenomeni).

Di¤er bir fenomen ise günümüz teknoloji-
lerinin teknik detaylar›n›n sade vatandafllar ta-
raf›ndan zor anlafl›l›rl›¤›n›n ard›na s›¤›n›larak
piyasaya sürülen yalanc›bilimsel sa¤alt›c› cihaz-
lard›r. Bunlar›n ortak özellikleri ise afla¤›da ve-
rilmektedir: 

• Dünyaca ünlü ama pek tan›nmayan bir
doktor bulmufltur

• Ad› karmafl›k ama kula¤a bilimsel gelen
bir terimdir

• Parlak ›fl›klar saçar, çok say›da dü¤meleri
vard›r

• Her hastal›¤› iyilefltirir
• ‹yi olsan›z da kullanman›z› gerektirecek

nedenler vard›r
• Bilimadamlar›n›n ölçemeyece¤i kadar az

enerji kullan›r
• Kilometrelerce öteden iyilefltirir
• Vücudu ›s›t›r/titretir/emer/sarsar, vb.
• Sonuç almak için özel durum/zaman, vb.

gerekir
• Normal doktorlarda bulunmaz
• Posta ile veya özel sat›fl merkezlerinden

al›nabilir
• Resmi sa¤l›k otoriteleri onay vermemifltir
• Üretici nas›l çal›flt›¤›n› tam olarak aç›klamaz.

Yalanc›bilimsel uygulamalar›n karfl›s›nda
kan›ta-dayal› t›p uygulamalar›n› icra etmekte
olan bizler zaman zaman bahsekonu sa¤alt›mla-
r›n ifle yarad›klar› sav›yla karfl›laflmaktay›z. Bu
yanl›fl alg›n›n sebepleri ise flöyle özetlenebilir:

• Hastal›k do¤al seyrini izleyerek hafifle-
mifl olabilir

• Bir çok hastal›k dönemseldir
• Plasebo etkisi öne ç›km›flt›r
• En baflta tan›-prognoz konusunda hata

yap›lm›flt›r
• Geçici duygulan›m iyileflmeleri “tedavi”

olarak alg›lan›r
• Hastan›n psikolojisi hüküm verme hatas›

yapt›rabilir
• ‹yileflen kifliler bunu “as›l tedavi”ye ba¤-

lamazlar.

Tüm bu veriler ›fl›¤›nda yalanc›bilimsel uy-
gulamalar› bizlerin iyi tan›mas› ve bilimsel plat-
formlar›m›zdaki tavizsiz durufllar›m›z› netlefltir-
memiz gereklidir. Çünkü yalanc›bilimsel uygu-
lamalar kamu fonu, zaman ve insan kayna¤› isra-
f›na neden olmalar› ve temelde kamu refah›n›
olumsuz etkiledikleri için insanl›¤a karfl› ifllen-
mifl suç kategorisinde de¤erlendirilmelidir.

KAYNAK

Daha fazla bilgi için bkz. www.quackwatch.com
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