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Eğitimini Boğaziçi Üniversitesi ve Johns Hopkins Üniversitesi’nde 
tamamlayan Taner Edis halen ABD Missouri eyaletinde bulunan 
Truman Devlet Üniversitesi’nde fizik profesörüdür. Teorik fizikteki 
çalışmalarının yanı sıra bilim din ilişkisi başta olmak üzere 
büyük ölçüde bilim tarihi ve felsefesi alanında eserler vermiştir.   
Yayımlanan son eserleri arasında “Gelişen İslam” kitabı bulunmakta 
ayrıca popüler sergilerdeki İslam bilim tarihinin temsiliyeti üzerine 
ele aldığı ve yakında çıkacak olan “1001 Tahrifat” adlı edisyon kitap 
çalışması bulunmaktadır. 

Taner Edis is a professor of physics at Truman State University in 
Missouri, U.S.A., trained at Bosphorus University and Johns Hopkins 
University. Alongside his work in theoretical physics, he has 
published widely in the area of history and philosophy of science, 
including on the relation between science and religion. Among his 
latest books are “Islam Evolving” and a forthcoming edited volume 
“1001 Distortions” on the representation of Islamic history of 
science in popular exhibitions.

Temel bilimlere ait argümanları kullanarak felsefi, 
etik, dini yahut sağlıkla ilgili pozisyonları eleştirenler 
genellikle ‘bilimcilik’ suçlamasıyla karşılaşmaktadırlar. 
Müteakip üç örnek göz önünde bulundurularak bilimin 
nasıl sınırları dışına taşıp taşmadığına bakılabilir: 
Parapsikoloji alanında açıkça bilimsel argümanlar 
kullanılmaktadır ve bu yüzden eleştirilere karşı bir 
savunma olarak ‘bilimcilik’ suçlaması kullanılamaz. 
Alternatif tıp ve sağlık alanında bilimsel ve ‘kanıta 
dayalı tıb’bın temel alındığı oldukça güçlü eleştiriler 
bulunmaktadır, ancak uygulamalı bir alan olarak 
tıbbın amaçları bilimsel amaçlarla yüzde yüz 
örtüşmemektedir. Olumsuz anlamda bir bilimcilik 
potansiyeli sağlık alanında bulunmaktadır. Üçüncü bir 
örnek olarak etik ve siyasi konumlar incelendiğinde, 
bilimsel amaçlarla örtüşmeme çok daha açık bir 
şekilde önümüze çıkmaktadır. Sonuçta, etik ve siyaset 
gibi alanlarda ‘bilimcilik’ten negatif bir anlamda söz 
etmek zor değildir, ancak bundan bilim dışı “başka 
bilme biçimleri” olduğu savlarına bir destek de 
çıkmamaktadır.

Critics of philosophical, ethical, health-related, or 
religious positions using arguments from the basic 
sciences often are accused of “scientism”. Considering 
three examples, we can assess if and how science is 
transcending its boundaries. Parapsychology is openly 
using scientific arguments, and can thus hardly use the 
accusation of “scientism” as a defence against critics. 
In the area of alternative medicine and health, strong 
criticism exists founded on science and “evidence-
based medicine”; however, as an applied discipline, 
the aims of medicine and science do not coincide a 
hundred percent. There is a negative potential for 
scientism in health. As a third example, examining 
ethical and political positions, the lack of overlap 
with scientific aims is more readily apparent. After all, 
in fields like ethics and politics, it is not hard to talk 
about scientism in a negative sense, but this does not 
support arguments to the effect that there are “other 
ways of knowing” outside science.


