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NEDEN BNEDEN BİİLLİİMM??

•• BaBaşş ddööndndüürrüüccüü bir hbir hıızla gelizla gelişşen bilim ve en bilim ve 
teknoloji teknoloji ççaağığında yanda yaşşamaktayamaktayıız. z. 

•• İİnsan hayatnsan hayatıı bilimle bilimle şşekillenmekte, refahekillenmekte, refahıı
bilimle sabilimle sağğlanmaktadlanmaktadıır.r.

•• Evrenin kEvrenin köökeninden keninden 
nanoteknolojiyenanoteknolojiye,robotikten ,robotikten genomiksgenomiks’’ee, , 
iletiiletişşimim--bilibilişşim teknolojisinden gen tedavisine im teknolojisinden gen tedavisine 
kadar bilim ve teknoloji savakadar bilim ve teknoloji savaşışımmıı devam devam 
ediyor.ediyor.



TanTanıımlardan birisi domlardan birisi doğğal al bilmlerebilmlere daha uygun daha uygun 
ggöörrüüllüüyor:yor:

’’Fiziksel ya da maddesel dFiziksel ya da maddesel düünyannyanıın gn göözlem ve zlem ve 
deney yaparak elde edilen sistematik deney yaparak elde edilen sistematik 
bilgisidir.bilgisidir.’’

AraAraşşttıırmalar brmalar büüyyüük k ççooğğunlukla unlukla 
üüniversitelerimizde yapniversitelerimizde yapııllııyor.yor.

BBİİLLİİM NEDM NEDİİR ?R ?



TTüürkiyeninrkiyenin ddüünya bilimsel snya bilimsel sııralanmasralanmasıındaki yeri ndaki yeri 
19831983’’te 41.ste 41.sıırada iken,2006rada iken,2006’’ da 20. sda 20. sııraya raya 
yyüükseldi. kseldi. 

Ancak,Ancak,ÜÜlke olarak aldlke olarak aldığıığımmıız bilimsel atz bilimsel atııflar ve flar ve 
yaptyaptığıığımmıız patent baz patent başşvuru sayvuru sayııssıı bu oranda bu oranda 
artmamartmamışışttıır.r.

AyrAyrııca, araca, araşşttıırma ve gelirma ve gelişştirme itirme iççin in GSMHGSMH’’dandan
ayrayrıılan pay,ileri lan pay,ileri üülkelerde ayrlkelerde ayrıılan paya glan paya gööre re ççok ok 
gerilerde.                 gerilerde.                 

BunlarBunlarıı gergerççekleekleşştiren bilim insanlartiren bilim insanlarııddıır,er,eğğitilmiitilmişş
beyinlerdir.beyinlerdir.

ÇÇaağğdadaşş ddüünyada nyada ‘‘bilim ve teknolojibilim ve teknoloji’’ iliilişşkisi giderek kisi giderek 
belirginlebelirginleşşmektedir.mektedir.

TTüüm bunlar toplumlarm bunlar toplumlarıı etkilemekte ve sonuetkilemekte ve sonuççta ta 
dedeğğerler sistemini alt erler sistemini alt üüst etmektedir.st etmektedir.





O zaman, Neden Bilim? diye sorulunca, O zaman, Neden Bilim? diye sorulunca, 
bunun kbunun kıısa yansa yanııttıı olarak olarak 

“çü“çünknküü bilim kalkbilim kalkıınmannmanıın anahtarn anahtarııddıırr””
diyebiliriz. diyebiliriz. 

AyrAyrııca,ca,
’’EEğğitim yoluyla insanitim yoluyla insanıı dedeğğiişştirmedikcetirmedikce

kalkkalkıınma dedinma dediğğimiz geliimiz gelişşme me 
ggöörrüülemez.lemez.’’



TTüürkiyerkiye’’de Bilim Gde Bilim Güündemindemi
DDüünyada ve nyada ve üülkemizde bilim, lkemizde bilim, 

emperyalizmden ve Ortaemperyalizmden ve Ortaççaağğ ddüüşşüüncesinden ncesinden 
kaynaklanan iki ykaynaklanan iki yöönlnlüü bir saldbir saldıırrıı altaltıındadndadıır. Bu r. Bu 
saldsaldıırrıılarlarıın temel amacn temel amacıı, bilimin, toplum hayat, bilimin, toplum hayatıınnıın n 
merkezinden uzaklamerkezinden uzaklaşşttıırrıılarak etkisizlelarak etkisizleşştirilmesi; tirilmesi; 
genel dgenel düüzlemde gzlemde güüvenilirlivenilirliğği sorgulanan, sadece i sorgulanan, sadece 
dar uzmanldar uzmanlıık alanlark alanlarıında genda geççerli ve berli ve büüttüünnüüyle yle 
teknik nitelikte bir etkinliteknik nitelikte bir etkinliğğe indirgenmesidir. e indirgenmesidir. 
Bilim gBilim güündemindemi, g, güünnüümmüüzde bu amazde bu amaççlar lar 
dodoğğrultusunda yalnrultusunda yalnıızca dozca doğğrudan getirisi olan rudan getirisi olan 
sorunlara ksorunlara kııssııtlanmtlanmışış, bilimsel , bilimsel ççalalışışma sma süürereççleri leri 
ticarileticarileşştirilmitirilmişştir. Bilimin utir. Bilimin uğğratratııldldığıığı bu bu 
ddöönnüüşşüümmüün gern gerççekleekleşştirilmesinde kullantirilmesinde kullanıılan lan 
temel aratemel araçç da, bilginin, kamu deda, bilginin, kamu değğeri olmaktan eri olmaktan 
ççııkarkarııllııp alp alışışveriverişşin konusu olan in konusu olan öözel bir dezel bir değğiişşim im 
dedeğğeri haline getirilmesi olmueri haline getirilmesi olmuşştur.tur.



BBüüyyüük Atatk Atatüürkrk’ü’ünn ““DDüünyada her nyada her şşey iey iççin, in, 
uygarluygarlıık ik iççin, yain, yaşşam iam iççin, bain, başşararıı iiççin en in en 
gergerççek yol gek yol göösterici bilimdir, fendir. Bilim sterici bilimdir, fendir. Bilim 
ve teknoloji dve teknoloji dışıışında yol gnda yol göösterici aramak sterici aramak 
aymazlaymazlııktktıır, bilgisizliktir ve hr, bilgisizliktir ve hııyanettiryanettir……
YalnYalnıız; z; …… Binlerce yBinlerce yııl l öönceki bilim ve nceki bilim ve 
teknik dilinin teknik dilinin ççizdiizdiğği ilkeleri, i ilkeleri, şşu kadar bin u kadar bin 
yyııl sonra bugl sonra bugüün, oldun, olduğğu gibi uygulamaya u gibi uygulamaya 
kalkkalkışışmak elbette bilim ve teknimak elbette bilim ve tekniğğin iin iççinde inde 
bulunmak debulunmak değğildirildir”” ilkesi gereilkesi gereğğince bilimi ince bilimi 
hayathayatıın merkezine n merkezine ççekmek ve onu geleceekmek ve onu geleceğğimizin imizin 
kurulmaskurulmasıında temel aranda temel araçç konumuna getirmek konumuna getirmek 
durumundaydurumundayıız. z. ŞŞimdilerde ise; bizde bilim imdilerde ise; bizde bilim öözetlezetle
““siyasetsiyaset--tarikattarikat--ticaretticaret”” iliilişşkisinin kisinin 
uuççurumundadurumundadıır.r.



EVREVRİİM BM BİİLLİİMMİİ
TTüüm canlm canlıılarlarıın ortak atadan den ortak atadan değğiişşerek erek 

gelmigelmişş olduolduğğu, evrimin tarihsel geru, evrimin tarihsel gerççeeğği i 
olarak, 150 yolarak, 150 yııla yakla yakıın bir sn bir süüredir redir 
bilimcilerce sorgulanbilimcilerce sorgulanııyor. yor. 

Fakat, yaFakat, yaşşamamıın evrimi hakkn evrimi hakkıında her nda her 
şşeyi tam bilmesek de, mekanizmaseyi tam bilmesek de, mekanizmasıı ve ve 
tarihi hakktarihi hakkıında detayda ayrnda detayda ayrııllııklar olsa da, klar olsa da, 
bu bilim dalbu bilim dalıı, maddenin atomik yap, maddenin atomik yapııssıı ya ya 
da dda düünyannyanıın gn güüneneşş ççevresinde devresinde döönmesi nmesi 
kadar bilimsel bir gerkadar bilimsel bir gerççektir. ektir. 





Amerikalı’ların (ABD’liler) yaklaşık% 40’ı insan 
türünün tanrı tarafından doğrudan yaratıldığına 
inanır (Futuyma, 2005). 

ScienceScience (2006)(2006)’’ta yayta yayıınlanan bir aranlanan bir araşşttıırmaya rmaya 
ggööre 34 re 34 üülke araslke arasıında Tnda Tüürkiye, Evrim Teorisine rkiye, Evrim Teorisine 
inancinancıın en dn en düüşşüük olduk olduğğu u üülke iken, ABD en lke iken, ABD en 
sondan ikinci ssondan ikinci sııradadradadıır.r.

Homo sapiens’in diğer primatlarla birlikte ortak 
bir atasoydan evrimleştiğine inanmıyorlar.

ÖÖte yandan, Avrupate yandan, Avrupa’’da yerleda yerleşşik resmi bir dini ik resmi bir dini 
olan olan İİtalya bile evrim gertalya bile evrim gerççeeğğini sorgulamini sorgulamııyor.yor.

Avrupalılar ABD’lilerin evrimi yanlış ve eksik 
algılamasına şaşırıyorlar.



BunlarBunlarıın dn dışıışında, pek nda, pek ççok koyu dinsel inanok koyu dinsel inanççllıı
insan evrime, Tanrinsan evrime, Tanrıınnıın yaratma eyleminin devam n yaratma eyleminin devam 
edebilmesi iedebilmesi iççin gerekli olan doin gerekli olan doğğal bir mekanizma al bir mekanizma 
olarak bakarlar. olarak bakarlar. 

Papa John Paul IIPapa John Paul II, 1996, 1996’’da evrim da evrim 
gergerççekliekliğğini doini doğğrulamrulamışış ve Katolik kilisenin ve Katolik kilisenin 
teolojik doktrini ile evrim arasteolojik doktrini ile evrim arasıında bir nda bir ççatatışışma ma 
olmadolmadığıığınnıı vurgulamvurgulamışışttıır (r (TheThe QuartQuart. R. of . R. of 
BiologyBiology 72: 38172: 381--406). 406). 

PapanPapanıın gn göörrüüşşüü teistikteistik evrimevrim’’e yake yakıındndıır: Buna r: Buna 
ggööre Tanrre Tanrıı dodoğğal yasalaral yasalarıı (Do(Doğğal seal seççilim gibi) ilim gibi) 
koydu, ve evrenin kendi bakoydu, ve evrenin kendi başışına, daha bana, daha başşka ka 
dodoğğaaüüststüü mmüüdahale olmadan dahale olmadan 
ilerlemesine/yilerlemesine/yüürrüümesine izin verdi.mesine izin verdi.



NEDEN EVRNEDEN EVRİİM?M?
Evrim:Evrim: CanlCanlıı ve cansve cansıız sistemlerin zaman iz sistemlerin zaman iççinde inde 

dedeğğiişşim sim süürecidir. Bizim bu sempozyumdaki recidir. Bizim bu sempozyumdaki 
konumuz "biyoloji ekonumuz "biyoloji eğğitiminde evrim" (canlitiminde evrim" (canlıılarlarıın n 
evrimi ve bunun eevrimi ve bunun eğğitimi) olacaktitimi) olacaktıır.r.

Gen etkinliGen etkinliğğini dini düüzenleyen  mekanizmalarzenleyen  mekanizmalarıı kekeşşfettifettiğği ii iççin in 
Biyoloji ve TBiyoloji ve Tııpta Nobel pta Nobel ÖÖddüüllüünnüü kazanmkazanmışış olan bolan büüyyüük k 
genetikcigenetikci FranFranççoisois JacobJacob 19731973’’te bu konuda te bu konuda şşunlarunlarıı
ssööylemiylemişştir:tir:““Biyolojide birBiyolojide birççok genelleme vardok genelleme vardıır, fakat r, fakat 
ççok deok değğerli olan birkaerli olan birkaçç tanedir. Bunlar arastanedir. Bunlar arasıında, nda, 
evrim kuramevrim kuramıı en en öönemli olannemli olanııddıır; r; çüçünknküü, , ççok deok değğiişşik ik 
kaynaklardan toplanan ve ayrkaynaklardan toplanan ve ayrıı ayrayrıı nitelikteki nitelikteki 
ggöözlemler yzlemler yığıığınnıınnıı birarayabiraraya getirir; canlgetirir; canlıılarla  ilgili larla  ilgili 
ttüüm disiplinleri birlem disiplinleri birleşştirir; tirir; ççok ok ççeeşşitli organizmalar itli organizmalar 
arasarasıında bir dnda bir düüzen kurar ve bunlarzen kurar ve bunlarıı yerkyerküürenin geri renin geri 
kalan kkalan kıısmsmıına sna sııkkııca baca bağğlar; klar; kıısaca, canlsaca, canlıılar lar 
ddüünyasnyasıında nda ççok tok tüürlrlüüllüüğğüünnüün mantn mantııksal bir ksal bir 
aaççııklamasklamasıınnıı sasağğlar.lar.””





EEğğitim gitim göörmrmüüşş herhangi bir herhangi bir 
kimse, evrim hakkkimse, evrim hakkıında nda 
birbirşşeylereyler bilmelidir ve bilmelidir ve 

okullarokullarıımmıızda neden evrim zda neden evrim 
okutulmasokutulmasıı gerektigerektiğğini ini 

anlamalanlamalııddıır. r. 





DNA yapDNA yapııssıınnıın ortak n ortak bulubuluşşcusucusu ve  ve  
Nobel Nobel ööddüüllllüü bilim adambilim adamıı

James Watson:James Watson:
““bugbugüün evrim teorisi, kn evrim teorisi, kööktendinci ktendinci 

azazıınlnlıık dk dışıışında, herkesin kabul nda, herkesin kabul 
ettiettiğği bir geri bir gerççektir.ektir.””

diye kaydetmidiye kaydetmişştir.tir.



Evrimsel biyolojinin Evrimsel biyolojinin öözzüü, evrim olay, evrim olayıınnıın n 
gegeççmimişşini tanini tanıımlamak ve bunun mlamak ve bunun 
nedenlerini ve mekanizmalarnedenlerini ve mekanizmalarıınnıı analiz analiz 
etmektir. Evrimsel biyoloji alanetmektir. Evrimsel biyoloji alanıında, bnda, büüttüün n 
canlcanlıılarlarıın tn tüüm m öözellikleri evrimsel dezellikleri evrimsel değğiişşimin imin 
tarihi ve tarihi ve üürrüünleridir. Nitekim, nleridir. Nitekim, ‘‘Bizim Bizim 
kendi tkendi tüürrüümmüüzde, kzde, küültltüürel kalrel kalııttıım m 
(sosyal (sosyal –– kküültltüürel evrim) tarihsel rel evrim) tarihsel 
dedeğğiişşimin temelidirimin temelidir’’ diyor diyor 

J. J. MaynardMaynard SmithSmith (2002).(2002).





Evrimsel biyoloji ile diEvrimsel biyoloji ile diğğer biyolojik er biyolojik 
disiplinler disiplinler şşu konuda geru konuda gerççeeğği i 
paylapaylaşışırlar: rlar: 

ÇÇooğğu kez gu kez göörrüünmeyen olay ya da nmeyen olay ya da 
nesneler hakknesneler hakkıında yorumlar yaparnda yorumlar yaparıız. z. 
GeGeççmimişşteki evrimsel deteki evrimsel değğiişşimleri imleri 
iişşlerken glerken gööremeyiz; aslremeyiz; aslıında ne DNA nda ne DNA 
kopyaskopyasıınnıı,  ne de b,  ne de büüyyüüme ve me ve üüremeyi  remeyi  
ddüüzenledizenlediğğini bildiini bildiğğimiz imiz hormonu dahormonu da
ggöörebiliriz. rebiliriz. 



BilimdeBilimde ççok ok ççeeşşitli olay ve gitli olay ve göözlemleri zlemleri 
aaççııklayan birbiri  ile ilgili bir grup hipotez, klayan birbiri  ile ilgili bir grup hipotez, 
bbööyle syle sıınamalarla kuvvetle desteklenirse, o namalarla kuvvetle desteklenirse, o 
zaman zaman kuramkuram adadıınnıı alalıır. r. 

JacobJacob ve ve WatsonWatson'un dedi'un dediğği gibi i gibi ““kuramkuram””
yalnyalnıızca bir tahmin  dezca bir tahmin  değğildir. ildir. ““KuramKuram”” ,  ,  
kuantum kuramkuantum kuramıı, atom kuram, atom kuramıı ya da hya da hüücre cre 
kuramkuramıı gibi iyi desteklenen ve genigibi iyi desteklenen ve genişş bir bir 
aaççııklama klama ççererççevesi saevesi sağğlayan  ilkeler ilayan  ilkeler iççin in 
saptanmsaptanmışış onurlandonurlandıırrııccıı bir terimdir. bir terimdir. 



DoDoğğal seal seççilimin imkansilimin imkansıızzıı
yaratmak konusundaki yaratmak konusundaki 

ggüüccüünnüü bazbazıı invitroinvitro deneyler deneyler 
ggööstermektedirstermektedir

MaynardMaynard SmithSmith, 2002, 2002



Bilim ve Bilim ve İİnannançç
İİleri Dleri Düünya nya üülkelerinde biyologlar ve dilkelerinde biyologlar ve diğğer bilimciler, er bilimciler, 

yaratyaratııllışışççııllığıığı ççaağğrrışışttııran herhangi bir bilimsel eran herhangi bir bilimsel eğğitim itim 
mmüüfredatfredatıınnıın okullarda uygulanmasn okullarda uygulanmasıına karna karşışıddıır. r. 

AyrAyrııca bunun serbest konuca bunun serbest konuşşma hakkma hakkıına karna karşışı olduolduğğu, ya da u, ya da 
dinsel inandinsel inanççlarlarıı ssööndndüürme amarme amaççllıı olduolduğğu da su da sööylenemez. ylenemez. 

Fen dersleri ile dinsel bilgi ve eFen dersleri ile dinsel bilgi ve eğğitiminin birlikte verilmesi itiminin birlikte verilmesi 
genelde egenelde eğğitim ve itim ve öözellikle de zellikle de ççaağğdadaşş fen efen eğğitimi anlayitimi anlayışıışı ile ile 
babağğdadaşşttıırrıılamaz. lamaz. 

Laik, demokrat ve sosyal bir devlet olan TLaik, demokrat ve sosyal bir devlet olan Tüürkiye rkiye 
CumhuriyetiCumhuriyeti’’nde ende eğğitimin itimin ççaağğdadaşş olacaolacağığı AnayasanAnayasanıın 42. n 42. 
maddesinde yazmaddesinde yazııllııddıır. r. 

Bu Anayasa maddesi Bu Anayasa maddesi ““EEğğitim ve itim ve ööğğretim, Atatretim, Atatüürk ilkeleri ve rk ilkeleri ve 
İİnknkıılaplarlaplarıı dodoğğrultusunda, rultusunda, ççaağğdadaşş bilim ve ebilim ve eğğitim itim 
esaslaresaslarıına gna gööre, Devletin gre, Devletin göözetim ve denetimi altzetim ve denetimi altıında nda 
yapyapııllıır. Bu esaslara aykr. Bu esaslara aykıırrıı eeğğitim ve itim ve ööğğretim yerleri retim yerleri 
aaççıılamaz.lamaz.”” demektedir.demektedir.



DoDoğğal bilim, geral bilim, gerççeklerin eklerin kolleksiyonukolleksiyonu
dedeğğildir; doildir; doğğal olaylaral olaylarıı anlamayanlamayıı sasağğlama lama 
ssüürecidir. Hipotezler ileri srecidir. Hipotezler ileri süürme, bunlarrme, bunlarıı
ggöözlemsel ve deneysel kanzlemsel ve deneysel kanııtlarla test etmeyi tlarla test etmeyi 
iiççerir. Matematikte olduerir. Matematikte olduğğu gibi hipotezler u gibi hipotezler 
ispatlanmaz, ispatlanmaz, gegeççiiççii olarak kabul edilir, olarak kabul edilir, 
izleyen kanizleyen kanııtlara gtlara gööre dere değğiişşir, kapsam alanir, kapsam alanıı
genigenişşler ya da reddedilir ya da daha iyi bir ler ya da reddedilir ya da daha iyi bir 
hipotez tasarlanabilir. Benzer konulardaki hipotez tasarlanabilir. Benzer konulardaki 
destek gdestek göörmrmüüşş hipotezler bir arada bir hipotezler bir arada bir 
““kuramkuram”” a da da da döönnüüşşebilir. (Evrim kuramebilir. (Evrim kuramıı
gibi).gibi).



Bilimciler teker teker bir Bilimciler teker teker bir 
hipotezi ihipotezi işşleseler de, bilim leseler de, bilim 
insanlarinsanlarıı topluca, herhangi bir topluca, herhangi bir 
bilimsel inanca, gbilimsel inanca, güüvenilir tersine venilir tersine 
kankanııtlar ortaya tlar ortaya ççııkkıınca, geri nca, geri 
ddöönnüülmez tarzda balmez tarzda bağğllıı kalmaz. kalmaz. 

KanKanııtlar nastlar nasııl gerektiriyorsa l gerektiriyorsa 
ööyle olmalaryle olmalarıı, yapmalar, yapmalarıı ve ve 
fikirlerini defikirlerini değğiişştirmeleri gerekir. tirmeleri gerekir. 



BBööylece bilim sosyal bir sylece bilim sosyal bir süürereççtir, getir, geççiciici--
sorgulaysorgulayııccııddıır. r. 
İİnannanççlarlarıı ve yetkeyi (otoriteyi) sorgular. ve yetkeyi (otoriteyi) sorgular. 
GGöörrüüşşlerini slerini süürekli olarak kanrekli olarak kanııtlarla birlikte stlarla birlikte sıınar. nar. 

BiyolojiBiyoloji’’de birde birççok bilimsel iddialar (savlar), ok bilimsel iddialar (savlar), 
gergerççekte doekte doğğal seal seççilim silim süürecinin bir getirisidir; recinin bir getirisidir; 
bilimcilerin fikirleri, birbiri ile yarbilimcilerin fikirleri, birbiri ile yarışışarak barak bööylece ylece 
kekeşşif dif düünyasnyasıı ve gve güüccüü iiççinde binde büüyyüüyerek ilerler. yerek ilerler. 

Bilim bu yBilim bu yöönnüüyle, iddialaryle, iddialarıınnıı kankanııtlamak itlamak iççin in 
test/deney/stest/deney/sıınama ynama yööntemini kullanmayan ntemini kullanmayan 
““yaratyaratııllışışççııllııkk””tantan ayrayrııddıır. r. 

AyrAyrııca, ca, ““yaratyaratııllışışççııllııkk”” dodoğğal dal düünyaynyayıı aaççııklamak klamak 
iiççin zamanla kapasitesini geliin zamanla kapasitesini gelişştiremez.tiremez.



Eğitim

• * Eğitim, kişileri yeni icat ve buluşları
daha kolay kabul edebilir hale getirir.

• * Teknik, ekonomik ve siyasal kararları
verme durumunda olan sorumlulara 
gerekli bilgi ve beceriyi kazandırır.

• * Eğitim, kişilerin çağdaş topluma uyum 
gücünü arttıran ve dolayısıyla düşünce ve 
davranış değişimine yol açan bir eylem 
sürecidir.



Gelin gGelin göörrüün ki Sultan Abdn ki Sultan Abdüülhamit lhamit II'ninII'nin son Maarif son Maarif 
NazNazıırrıı (E(Eğğitim Bakanitim Bakanıı) ) HaHaşşim Paim Paşşaa (1852(1852--1920) 1920) ––
[1903[1903--1908 y1908 yııllarllarıında bakanlnda bakanlıık yapmk yapmışışttıır];r];

““DarDarüülflfüünun (nun (üüniversite) niversite) ööğğrencilerin ahlakrencilerin ahlakıınnıı
bozuyorbozuyor”” diyerek kapatdiyerek kapatıılmaslmasıınnıı öönerminermişştir.tir.

AynAynıı NazNazıır: r: ““Mektepler olmasa Maarifi ne gMektepler olmasa Maarifi ne güüzel zel 
idare ederdimidare ederdim”” diyen kidiyen kişşidir.idir.

RastlantRastlantııya bakya bakıın ki, 2005 yn ki, 2005 yııllıında nda üülkemizde Milli lkemizde Milli 
EEğğitim Bakanlitim Bakanlığıığı yetkilileri: yetkilileri: Evrim dersi ile Evrim dersi ile 
ööğğrencilerin beyinlerinde tahribat yaprencilerin beyinlerinde tahribat yapııllııyoryor””
diyebiliyor (gazetelerden). diyebiliyor (gazetelerden). 

Oysa, Oysa, ççaağğdadaşş evrim bilimi devrim bilimi düüşşüünmeyi nmeyi ööğğretiyor; retiyor; ıırk rk 
kavramkavramıınnıı, , ööjeniyijeniyi reddediyor. reddediyor. İİnsan ve toplumlarnsan ve toplumlarıın n 
gelecegeleceğğine kuramsal ve uygulamaline kuramsal ve uygulamalıı katkkatkıılar salar sağğllııyor. yor. 
AyrAyrııca, kuca, kuşşku duymayku duymayıı ve dve düüşşüünme disiplinini nme disiplinini ööğğretiyor.retiyor.



ŞŞimdilerde basimdilerde basıın haberlerine n haberlerine 
ggööre, ilkre, ilkööğğretim 4. ve 5. retim 4. ve 5. 
ssıınnııflara flara ““ddüüşşüünce ence eğğitimiitimi””
dersi konacakmdersi konacakmışış. . 

Bu dersi hangi Bu dersi hangi ööğğretmenler retmenler 
verecek, felsefe verecek, felsefe ööğğretmeni mi? retmeni mi? 
HayHayıır. r. 



Biyoloji KitaplarBiyoloji Kitaplarıında Yaratnda Yaratııllışış ve Evrimve Evrim
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 kadarki dönemde ise yaratılış görüşü evrim 

kuramına bir alternatif olarak sunulmaktadır.
*1995 yılındaki hariç tutulursa (yaratılış görüşü yer almaz) 1985, 1992 ve 

1998’de basılanlar, evrim kuramının eleştirisine ayrı bir başlık altında yer 
verirken, yaratılış görüşü eleştirilmemiştir.

*2000 ve 2003 yıllarının kitaplarında yaratılış görüşü eleştirilerek 
sunulmuştur (Öztürkler, 2006).

*2004 y*2004 yııllıında basnda basıılan (2005 ve 2006 ylan (2005 ve 2006 yııllarllarıı da buna benzemektedir) da buna benzemektedir) 
ve ve ööğğrencilere bedava darencilere bedava dağığıttıılan Fen Bilgisi 8. slan Fen Bilgisi 8. sıınnııf kitabf kitabıında nda 
evrim teorisi ile ilgili bilgiler dengesiz olarak verilirken bu evrim teorisi ile ilgili bilgiler dengesiz olarak verilirken bu 
teorinin adteorinin adıı kullankullanıılmamlmamışış, yaln, yalnıızca zca üçüç kez kez ““evrimevrim”” ssöözczcüüğğüü
kullankullanıılmlmışışttıır. Lise 3. sr. Lise 3. sıınnııf biyoloji kitabf biyoloji kitabıında ise, nda ise, öönce nce ““YaratYaratııllışış
GGöörrüüşşü”ü” anlatanlatıılmlmışışttıır:r:

“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
yeralan “canlıların evrimi” ile ilgili görüşler zayıf düşürülmüştür.

Bu zihniyetle yazdırılan kitaplarla yapılan eğitim, toplumu ileriye değil
geriye götürebilir ancak.



EEğğitimde Yaratitimde Yaratııllışış ve Evrime Eve Evrime Eşşit Zaman mit Zaman mıı??
Biyolojik Biyolojik ççeeşşitlilik ve canlitlilik ve canlıılarlarıın karakteristik n karakteristik 

öözellikleri izellikleri iççin ileri sin ileri süürrüülen yaratlen yaratııllışışççıı aaççııklamalar, klamalar, 
bilimsel ybilimsel yööntemle uyuntemle uyuşşamadamadığıığına gna gööre re yaratyaratııllışışccıı
ggöörrüüşş ile evrimsel teoriye eile evrimsel teoriye eğğitimde eitimde eşşit zaman, it zaman, 
verilmeli mi? verilmeli mi? 

NasNasııl ki bugl ki bugüün kimya derslerinde n kimya derslerinde ööğğretmenler retmenler 
simyaysimyayıı ööğğretmiyorlarsa, yerbilimi derslerinde retmiyorlarsa, yerbilimi derslerinde 
yerkyerküürenin drenin düüz z (tepsi(tepsi bibiççimli) olduimli) olduğğuna dair eski una dair eski 
kaydkaydıı ve ayrve ayrııca depremin eskiden varsayca depremin eskiden varsayıılan lan 
nedenini hinedenini hiçç zikretmiyorsa, biyoloji disiplini izikretmiyorsa, biyoloji disiplini iççinde inde 
de evrim dersini anlatde evrim dersini anlatıırken dinsel grken dinsel göörrüüşşlere elere eşşit it 
aağığırlrlıık verilmemelidir. k verilmemelidir. 

Bu konular Bu konular ““din kdin küültltüürrüü ve ahlak bilgisive ahlak bilgisi””
dersinde  anlatdersinde  anlatıılmallmalııddıır.r.



Bilim ve din aynBilim ve din aynıı alanlarda halanlarda hüükküüm m 
ssüürmezler. rmezler. ‘‘bilim bilim ööğğrenir, din renir, din ööğğretir. retir. 

Bilimin itici gBilimin itici güüccüü kukuşşkudur; kudur; 
dinin dinin ççimentosu ve tutkalimentosu ve tutkalıı inaninanççttıır.r.’’
İİkisinin yetki alanlarkisinin yetki alanlarıınnıı karkarışışttıırmamak rmamak 
gerekir. gerekir. 

Bilim dBilim düünyaynyayıı anlamaya anlamaya ççalalışıışır; dinler ve r; dinler ve 
felsefeler insan yafelsefeler insan yaşşamamıına bir anlam verme na bir anlam verme 
ggöörevini revini üüstlenmistlenmişşlerdir.lerdir.



““UygarlUygarlıık yolunda yk yolunda yüürrüümek ve bamek ve başşararııllıı
olmak, yaolmak, yaşşamamıın kon koşşuludur. Bu yol uludur. Bu yol 

üüzerinde duraklayanlar ya da bu yol zerinde duraklayanlar ya da bu yol 
üüzerinde ileri dezerinde ileri değğil geriye bakmak il geriye bakmak 
gaflet ve cehaletinde bulunanlar, gaflet ve cehaletinde bulunanlar, 

genel uygarlgenel uygarlığıığın con coşşkun seli altkun seli altıında nda 
boboğğulmaya mahkumdurlar.ulmaya mahkumdurlar.

……UygarlUygarlıık yolunda bak yolunda başşararıı yenileyenileşşmeye meye 
babağğllııddıırr””

((ATATATATÜÜRKRK’ü’ünn 30.08.1924 Ba30.08.1924 Başşkomutan Savakomutan Savaşışı ikinci ikinci 
yyııldldöönnüümmüündeki sndeki sööylevinden)ylevinden)



Değerli katılımcılar,
Bu sempozyumda evrim biliminin evrensel 
gerçekliği, yeni veriler ışığında güncel 
konumu ve ileriye dönük beklentileri ile 
pratik yararları dile getirilecektir.
Ayrıca, Eğitim sistemimiz içinde yeralan
doğal bilimler alanındaki “Fen bilgisi” ve 
“Biyoloji” derslerinin kapsamı içinde 
“evrim” olgusunun yeri ve önemi, niye ve 
nasıl öğretilmesi gerektiği üzerinde 
durulacaktır.


