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1800’lerde Almanya Baden’de nöroanatomist
Franz Joseph Gall, kafatasının şeklinden bireyin
karakterinin ve bu karakterin düzen dışı olup
olmadığının tespit edilebileceğini iddia etti. Bu
saçma sapan iddia, bilim dünyası tarafından önce
frenoloji adıyla bir bilim dalı olarak kabul edildi;
1850’lere gelindiğinde ise bir bilim dalı olmaktan
çıkarıldı.
1900’lerde İngiltere Birmingham’da Francis Gal-

ton, İngiliz halkının dünyadaki diğer halklardan da-
ha başarılı ve akıllı olduğunu iddia etti. Galton, İn-
giliz halkının çoğalmasının insanlık için önemli ol-
duğunu savundu. Bu saçma sapan iddia da Birleşik
Krallıkça kabul edildi. 1954’de ABD’li James Wat-
son, İngiliz Galton’u da aşarak farklı coğrafyalarda
yaşayan insanların beyinleri arasında farklılıklar ol-
duğunu iddia etti. İddiası, beyaz ırktan olan insan-
ların, diğer insanardan akıllı olduğu savına dayanı-
yordu. James Watson, DNA’da ikili sarmalı bulan
bilimci olarak Nobel ödülü aldı. Nobel ödülü alma-
sıyla beraber Harvard Üniversitesi’nde biyoloji pro-
fesörlüğüne getirildi. Irkçı iddiaları eleştirilmedi.
2010’larda, yani günümüzde, ABD Kaliforniya’da

Elizabeth Sowell, zenginlerin beyinlerinin, fakirlerin
beyninden büyük olduğunu iddia etti. Bu iddia da
büyüklük akıllıkla eş değerli tanımlandı. Bu iddi-
ayı bilimsel bir teoriye dönüştürmek için, 2000’e ya-
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kın denek üzerinde senelerce araştırmalar yapıldı.
Araştırmaya farklı üniversitelerden katılan nörolog-
lar, psikiyatristler ve psikologlar, iddiayı yani “fakir-
liğin beyin gelişimini olumsuz etkilediği” savını onay-
ladılar. Perinatologlar biraz daha geriye giderek, zen-
ginin ve fakirin beyinleri arasında gebelikten itiba-
ren fark görüldüğünü; fakir annenin zengin anneye
göre yaşadığı beslenme bozuklukları ve sürekli stre-
sin, bebeğin beyin gelişimini yavaşlattığını açıkladı-
lar. Genetikçiler daha da geriye giderek, fakirlerin
beyninin küçüklüğünün, kuşaktan kuşağa aktarılan
genlerle sürebileceğini araştırmaya kalkıştılar.
1840’larda bilimin ilkeleri yeni yeni oluşmaktay-

dı. İlkelerin içinde kullanılan yeni kavramlar da bi-
rer birer açığa çıkıyordu. Pseudoscience kavramı da
böyle bir kavramdı. Kelime anlamı “sahtebilgi” olan
bu kavram, bilim dünyasınca sahtebilim olarak kul-
lanıldı. Bilim dünyası saçma sapan önermelerle olu-
şan her tezi, bilimsel kabul etmeyeceğini böylece gös-
teriyordu. Ama Alman Franz Joseph Gall, İngiliz
Francis Galton’un ırkçı tezleri oldukça uzun zaman
sonra Pseudoscience olarak kabul edildi. Daha da
beteri, ABD’li James Watson’un aşırı ırkçı tezleri,
DNA sarmalını bulması ve Nobel ödülü alması sa-
yesinde asla Pseudoscience kabul edilmedi. Çünkü
bilim, beyazların uydurma tezlerine “bunlar uydur-
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ma” diyemeyecek kadar beyazdı. Bu, ırkçılığın yanı
sıra, sınıfsal çelişkinin de bir etkisiydi.
Dünyanın zengin ve fakir ülkeleri arasındaki renk

farkı, aynı anlayış için sınıfsal bir farkı da belirgin-
leştiriyordu. Bu, ırkçı ve burjuva bilimcilerle benzer
yaklaşımını sürdüren Elizabeth Sowell ve arkadaşla-
rının yaptığı araştırmadan şunu çıkarabiliriz: “Zen-
ginler akıllıdır fakirler aptal. Ama fakirler de zengin-
leşirse akıllanabilirler.” Tam da böyle söylüyor Eliza-
beth Sowell. Fakirlikten tiksinip zenginliğe imrenen
her fakir, zengin olmak için daha çok ve daha çok ça-
lışacaktır. Fakirler çalıştıkça zenginler de daha rahat
yaşayacaklardır. Bu araştırma, doğuştan eşit olma-
dığımızı, zenginleşmek için her şeyin mübah olduğu
bir dünyayı meşrulaştıran bir araştırmadır. Ve diğer-
leri gibi bu araştırma da bilim dünyası tarafından
bilimsel kabul edilecektir. Bilimsel araştırmalar kar-
maşıktır ve karmaşalarının arkasında ırkçılık, faşist-
lik ve sömürgecilik gibi iktidar kavramları saklıdır.
Bu araştırmayı anlamamız için bilim dünyasının uy-
durma bilgilerine ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan
iktidarın bencil, rekabetçi, sömürücü davranışlarını
yaşayarak bilmektir. Bunu anlamak için de ezerek
bolluğuna bolluk katan zenginlerin “aklı” değil; fa-
kirlerin “aptalca” yaptığı paylaşma ve dayanışma ve
ezilmişliğiyle artan öfkesini yaşamak gerekir. Eliza-
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beth Sowell ve arkadaşlarının bilimsel araştırmalarla
anlayamayacağı – yaşayamayacağı- da budur.
Bilim dünyasının yeni iddialara ve tanımlara ihti-

yacı varsa; ben de bilim dünyası için bu makalemle
yeni bir kavram tanımlıyorum. İddiam şudur ki; bi-
lim tüm canlılara yani yaşama anlam katamayacak
kadar archoscientik1’tir.

1 İktidarcıbilim.
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