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Darwin’in EVRİM TEORİSİ başlangıçta 
 

 

“TÜM TÜRLERİN TÜREYİŞİ 

ORTAK ATALARDAN MODİFİKASYONLA OLMUŞTUR” şeklinde  

ifade edilebilir. 

EVRİM TEORİSİ, bir fikirler bütünü olup, bu gezegendeki 

yaşamın tarihini anlama ve açıklama yollarını arar. 

 

DİNSEL GÖRÜŞ:  
 

“Cennetin, yerin, bitkiler, hayvanlar ve insanların 

6 günde, özel amaçla yaratıldığını” söyler. 

C. Darwin’in geliştirdiği Evrim Kuramı, bilimden toplum 

kavramlarına, felsefeden din ve edebiyata kadar her alanda 

tartışılmış ve belki önümüzdeki yüzyıllarda da tartışılacaktır. 
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Yaratılışçı inançta olanların görüşleri de birbirine uymaz.  

Kimisi yerkürenin ve evrenin yaşının genç olduğuna  

( 10.000 yıldan daha küçük) ve özel Yaratılış’a inanırlar.  

 

Buna göre özetle, yaşayan veya ortadan kalkmış,  

her tür ayrı ayrı Tanrı tarafından yaratılmıştır.  

(Hazreti Nuh’la birlikte anılan tufan ve gemisine alınan  

her canlı türünün birer çifti, bu inanışın en önemli kanıtı 

olarak değerlendirilir).  

 

Bu temele dayanılırsa, yalnız biyolojik evrimi değil, Jeoloji’yi  

ve Fiziği de (radyoaktif yaş saptanması ve yerin yaşına ait 

astronomik kanıtlar dahil) reddetmiş olurlar.  



4 

  

 Papa John Paul II, 1996’da  

Evrimin geçerliğini kastederek,  

Katolik Kilisenin teolojik doktrini ile  

Evrim arasında çatışma olmadığını vurgulamıştır.  

Papa’nın bu mektubu tanınmış bir uluslararası 

bilim dergisinde yayınlandı. 
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 Son zamanlarda yurdumuzda yaygın olarak gündeme gelmiş 

olan ‘akıllı tasarım’ görüşünü ileri sürenler bunu dinsel değil, 

bilimsel olarak tanımlasa da; “tasarımcı”, maddesel değil      

 bir doğaüstü kimlik olarak algılanmaktadır. 

   ABD’nin Kansas Senatosu’nda 2003’te kabul edilen bir yasa;  

“Okullarda, yaşamın kökeni ve çeşitliliğini destekleyen 

bilimsel kanıtları nesnel olarak, dinle ilişkisiz, doğal ve 

filozofik ikilemden uzak olarak verilmesi..” ni zorunlu kılıyor. 
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Bilimsel araştırma, hipotezleri deneysel ve gözlemsel verilere 

dayanarak test etme yollarına sahip olmayı gerektirir.  

Bilimsel hipotezin (önerme, varsayım) en önemli niteliği,  

ilke olarak, «test edilebilir» olmasıdır. 

“Gerçek”  

basit olarak bir hipotezin yeterli kanıtlarla desteklenerek,   

onun doğru olduğuna güven duymamızı sağladığı aşamadır.  

 

DNA’nın kalıtsal madde olduğu 1944’ten önce bir hipotezdi.  

Şimdi eldeki kanıtlarla bir gerçek olarak kabul edilir.  

(1953’te Watson-Crick kanıtladı) 

HİPOTEZ  GERÇEK ve TEORİ 



8 

• Bilim; neyin güzel ya da çirkin, iyi ya da kötü ahlaki 

  ya da ahlak dışı olduğunu bize söylemez.  

 

• Bilim; aynı zamanda yaşamın anlamını, doğaüstü yaratıklar     

   bulunup bulunmadığını da bize söylemez.  

 

• Bilim insanları, özel yaratılış’ a ait kimi savları test edip yanlışları 

  ortaya çıkarabilir. Örneğin dünya çapında bir tufan olup olmadığını 

   ya da yerkürenin ve tüm organizmaların ortaya çıkışının 10.000 

   yıldan daha genç olup olmadığını kanıtlayabilir.  

 

• Fakat Tanrı’nın varlığı ya da her şeyi yarattığı hakkındaki  

   bir hipotezi test edemez. 
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Oxford İngilizce sözlüğüne göre bir “teori” nin tanımı:  

 

“Bir grup fikirleri ya da olayları açıklamak ya da bunlar 

hakkında yorum yapmak için ileri sürülen fikirler ve ifadelerin 

şeması ya da sistemidir. Neyin genel yasalar ve ilkeler olarak 

bilindiğinin ifadesi ya da herhangi bilinen veya gözlenen bir 

şeyin nedenleridir”.  

Atom Teorisi, Kuantum Teorisi ya da Levha Tektoniği Teorisi 

yalnızca birer spekülasyon ya da düşünceler olmayıp;  

fakat güçlü fikirlerdir ve çok çeşitli olayları açıklar.  

 

Biyolojide teoriler vardır; bunlar arasında Kromozom Teorisi gibi 

Evrim Teorisi de kesinlikle en önemli olanlarıdır. 
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 Ünlü bilim dergisi SCIENCE, 2005 yılının en önemli  

10 bilim olayı arasında 1. sıraya “Evrimin Mekanizması Bulundu” 

konusunu koymuştur.  

  

 Genomların insan, şempanze ve Drosophila’da (sirke sineği ) 

açıklanması ile DNA’daki nükleotid sıralanması ve genler 

karşılaştırılınca, moleküler genetik veriler evrime ışık tutuyor.  

Darwin Teorisi’ni kuvvetle destekliyor. 

 İnsan sağlığı açısından bu bulgular insanların AIDS,  

koroner kalp hastalığı, kronik viral sarılık gibi hastalıklara  

yatkın olurken; şempanzelerin yatkın olmaması konusunda  

önemli genetik bilgilere erişmemize yol açabilecektir.  

 Böylece Darwin tarafından ortaya atılan «doğal seçilim» 

teorisinin giderek genetik mekanizması daha netlik kazanıyor;  

Teori, gücüne güç katmaya devam ediyor. 
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Biyolojik çeşitlilik ve canlıların karakteristik özellikleri için  

ileri sürülen «Yaratılışçı» açıklamalar bilimsel yöntemle 

uyuşamadığından, Yaratılışçı görüş ile Evrimsel Teoriye  

eğitimde eşit zaman verilmeli midir?  

 

Nasıl ki, bugün kimya derslerinde öğretmenler simyayı 

öğretmiyorlarsa, yerbilim derslerinde yerkürenin düz (tepsi biçimli) 

olduğuna ilişkin eski kaydı hiç anmıyorlarsa, Biyoloji disiplini  

içinde de Evrim dersini anlatırken dinsel görüşlere eşit ağırlık 

verilmemelidir. Bu konular “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersinde  

anlatılmalıdır. 

YARATILIŞ ve EVRİME EŞİT ZAMAN MI? 
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Şimdi yeri gelmişken basından iki haberi anımsayalım:  

 

“Mersin’de bir mahalle imamının yakınması üzerine derste 

“Evrim Kuramı” anlattıkları gerekçesiyle sürgün edilen  

beş öğretmen (Cumhuriyet 29 Ocak 2005)” söz konusu 

ediliyordu.  

 

Daha önce de Ankara’da öğrencilerine Darwin ve  

Evrim konularını anlattığı için soruşturma geçiren  

öğretmen haberlerini basında okumuştuk.  

 

İlgililer tarafından, Evrim dersi ile öğrencilerin beyinlerinde 

tahribat yapıldığı iddia edilmiştir.  
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BİYOLOJİ KİTAPLARINDA YARATILIŞ VE EVRİM 

Yurdumuzda yaratılış görüşünün biyoloji müfredatına ve  

ders kitaplarına girişi 1985 yılına rastlamaktadır. 

*1962, 1968, ve 1982 yılında basılan biyoloji kitapları Evrim konusunu  

genelde bilimsel ölçütler içinde vermiştir.  

 

* Ancak 1985’ten 1998 yılına olan dönemde ise Yaratılış görüşü  

Evrim Kuramı’na bir seçenek olarak sunulmaktadır.  

 

* 1995 yılındaki dışarıda tutulursa (Yaratılış görüşü yer almaz); 1985, 1992 ve 

1998’de basılanlar, Evrim Kuramı’nın eleştirisine ayrı bir başlık altında yer verirken; 

Yaratılış görüşü eleştirilmemiştir.  

 

* 2000 ve 2003 yıllarının kitaplarında Yaratılış görüşü eleştirilerek  sunulmuştur.  

 

* 2004 yılında basılan ve öğrencilere ücretsiz dağıtılan Fen Bilgisi 8. sınıf kitabında 

Evrim Kuramı ile ilgili bilgiler dengesiz olarak verilirken,  

bu teorinin adı kullanılmamış, yalnızca üç kez “Evrim” sözcüğü kullanılmıştır. 



15 



16 

Lise 3. sınıf Biyoloji kitabında ise, önce “Yaratılış Görüşü” 

anlatılmıştır: 

 

“Tüm canlı ve cansız varlıklar Tanrı tarafından yaratılmıştır. 

Evrendeki her bir varlık bir amaca yönelik olarak yaratılmıştır. 

Bu amacı belirleyen de Tanrı’nın kendisidir” denerek,  

daha sonra yer alan “Canlıların Evrimi”  ile ilgili görüşler  

zayıf düşürülmüştür. 

 

Bu denli kesin bir dinsel bir anlatımdan sonra canlıların nasıl,  

ne biçimde ve kim tarafından yaratıldığını [ evrimleşti(rildi)ğini ] 

bilimsel olarak anlatmanın önemi ve ağırlığı kalır mı ?  

 

Kalsa bile inandırıcı olur mu? 
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Bu noktada Charles Darwin’in 3. kuşaktan torunu  

Matthew Chapman’ın dedesi ile ilgili olarak söylediklerini 

anımsayalım: 

 

 “Kökten dinci Hıristiyan Amerikalılar, Darwin’i maddecilikle suçluyor...   

Savları doğru olsa bile, bilim adamının doğayla ilgili gerçekleri 

saklaması beklenebilir mi? Gerçek sonunda ortaya çıkar.  

Bilimsel verilerle, dinsel veriler gittikçe birbirinden uzak noktaya 

sürükleniyor. Dinle bilimi çatıştırmak doğru değil. 

 11 Eylül’e bakın.  

Din hep iyiyi temsil etmez. O uçakları düşürenler,  

ödülün cennet olacağına inanmasa bu işi yapar mıydı?”  

 

 (Hürriyet Pazar, 25 Aralık 2005, syf. 10):  
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ÜNİVERSİTELERDE EVRİM DERSLERİ 

Bilime ve dolayısıyla Evrim Teorisine karşı çıkanlar, yalnızca ilköğretim ve lise 

düzeyinde kalmıyor, doğal olarak bu üniversitelerde de yer yer kendini gösteriyor.  
 

Öncelikle, üniversitelere yeni gelen öğrenciler (genellikle) bu eğitim sistemi içinde 

bilgisiz, düşünce olarak bağnazlaşmış ve Evrime tepkili olarak yetiştirilmiş  

bir olarak karşımıza çıkıyor.  
 

Bunun yanında, üniversiteler son çeyrek yüzyıldır hızla çoğalınca, Evrim gibi  

üst düzeyli sentez gerektiren bir dersi verebilecek öğretim üyesi sayısı  

yetersiz olduğundan; eğitsel anlamda Evrim bilimi desteksiz kalmıştır.  
 

Üniversitelerimizin kimilerinde eski metin, risale ve tarikat görüşlerinden 

yararlanarak Evrim dersleri verildi.  
 

Uyduruk ve meslek dışı kimi -sözde- uzmanların, Evrim konusu hakkında  

açık oturumlarda saatlerce konuşturulduğuna, konuyu bilmeyen ve çoğu eğitilmemiş 

bu kişilerin halkımıza yanlış ve saptırılmış bilgiler verdiğini, yalnızca  

Evrim Kuramı’nın kimi eksik kanıtlarını, bilir-bilmez üslupla anlattıklarına  

ne yazık ki hep birlikte tanık oluyoruz. 
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TÜRK İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE EVRİM KAVRAMI 

Bilimin karşısına dinimizi çıkarmak amaç olamaz, olmamalı.  

Öyleyse, bilimin gözlem ve deney sonuçlarını (bulgularını) ele alıp 

incelemeye ve öğretmeye hangi gerekçeyle karşı çıkılıyor?  

Bunun iyice anlaşılması gerekir.  

 

Bir doğa bilimi olan Fiziğin, Kimyanın, Yerbilimlerinin, Astronominin 

kurallarını, bulgularını, kuramlarını kabul edip Biyolojininkini  

«siyasamıza aykırıdır..» diye  kabul etmemek bir çelişki değil midir? 
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TÜRK İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE EVRİM KAVRAMI 

 

 Bilimsel yöntemle araştırılıp sınanan, gözlem ve deneylere 

dayanan ve onlarla desteklenen bir kuram, başka başka soruları da 

açıklamaya katkıda bulunuyorsa, tüm Biyoloji dünyasında  

Evrim Kuramı kabul görüyorsa, Biyolojinin omurgası bir Kuram  

olarak neden «Doğal seçilim» teorisini biz de kabul etmeyelim?  

Biz tüm dünyadaki çağdaş bilimin gittiği yöne uygun biçimde  

yeni moleküler genetik bulgularla desteklendikçe giderek güçlenen 

Evrim Kuramı’na neden güvenmeyelim? Bu işin içinde  

başka şeyler var gibi görünüyor.  

 

 ABD’de son zamanlarda ortaya atılmış olan «yaratılışçılık»  

(creation science) ve devamı olan «akıllı tasarım»  

(Intelligent design) akımı, Hıristiyan dinci radikallerin geliştirdiği 

ve yatırım yaptığı akımlardır. 
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Biz bu akımlara kanıp onların savunucusu,  

ya da yardakçısı olacağımıza, kendi geçmişimizde 

iz bırakan (ancak çoğu deneye dayanmayan ve 

kimi gözleme dayalı) Türk ve İslam düşünürlerinin 

Evrim için söylediklerine baksak ve bugünkü 

bilimsel görüşle karşılaştırıp varsa artılarını  

ve eksilerini anlamaya çalışsak,  

daha yerinde olmaz mı? 
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Bunlar arasında Nazzam (ölümü 835 veya 845) ve Cahız (776-

1273)’dan başlayarak İbn-i Miskeveyh (970-1035), İbn-i Sina (980-

1037), Mevlana (1207-1273), İbn-i Haldun (1332-1406), Kınalızade  

Ali Efendi (1510-1572) ve Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya (1703-1772) 

kadar birçok adı sayabiliriz. 

İbrahim Hakkı’dan bir alıntı:  

 

“Maddelerin uyuşup birleşmesinden madenler, onlardan sırası ile 

bitkiler ve hayvanlar/canlılar çıkmıştır ortaya. Ve amma hayvanla 

insan arasındaki bağlantının en belirgini maymundur.   

Kıl ve kuyruktan başka dışı ve içi insana benzer” (1835:28-29) 

 

Bu Türk ve İslam düşünürlerin her biri değişik görüşlere sahip  

olsa da, büyük canlı grupları (alem) arasındaki evrimsel geçiş 

formlarını merak etmişler ve kimileri bu ara türleri vermişlerdir. 

 

 

TÜRK İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE EVRİM KAVRAMI 
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TÜRK İSLAM DÜŞÜNÜRLERİNDE EVRİM KAVRAMI 

 
    

Örneğin, madenler aleminden bitkiler alemine geçişte mercanlar,  

bitkiler aleminden hayvanlar alemine geçişte hurma ağacı,  

hayvanlar aleminden insanlar alemine geçişte maymun  

ara tür olarak kaydedilmiştir.  

 

 

Cahız ve Mevlana’ya göre maymunun bizzat insana dönüşümü söz 

konusudur. Mevlana özümleme yoluyla evrim fikrini işlemiştir. 

 

“Haçlı seferi” diyerek uygarlıkların çatışmasını savunan bir liderin, 

çağdaş, laik ve bilimi temel alarak kurulmuş Gazi Mustafa Kemal’in 

Türkiye’sine dinsel öğreti ihracı ve bunun boy sürmesi  

akılla bağdaşır mı? 
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Öğrencilerin okullarına göre, insanın doğadaki  

(canlılar dünyasındaki) yerine ilişkin görüşleri 

karşılaştırıldığında, çok çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmaktadır: 

 

2005’TE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA SONUCU DİKKAT ÇEKİCİDİR 
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Ankara Kurtuluş’ta okuyan öğrencilerin %66.7’si  

insanı öbür canlılarla birlikte (memeli ve primatlar) sınıflandırırken,  

Mamak’taki öğrencilerde bu oran %29.2’de kalmaktadır. 

 

Özetle ve genel olarak;  

Mamak’taki çocuklar yaratılış görüşüne uygun yanıtlar 

vermişlerdir. Bu araştırma sonuçlarından çıkarılan sonuç  

şu olmaktadır:  

 

“EĞİTİMİN DEĞİŞEN İDEOLOJİK İŞLEVLERİNİ BELİRLEYEN 

ÖGE, ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU SİYASAL ve EKONOMİK 

KOŞULLAR ile  İKTİDAR SAHİPLERİNİN HEDEFLERİDİR 
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“…Oysa ASIL EĞİTİM; 

 

İnsanlara bilgi aktarmaktan çok onlara kafalarının içini aydınlatmaya,  

yani düşünme disiplini kazandırmaya yönelik eğitimdir.” 

 

 

“… Eğitimin Birinci Ereği; 

 

Gören, düşünen ve düşündüğünü söyleyen insanı yetiştirmektir”. 

 

 

“…Eğitim Laikleştikçe, 
 

Toplumsallaştıkça ve Demokratikleştikçe Ulusallaşmıştır.” 
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