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Varolma Savaşımı Sonucunda 
Türlerin Kökeni (Darwin)

Toplumlar üstel 
büyüme eğilimi

(Malthus)

Toplum 
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kaynaklar için 
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kalıtsal çeşitlilik

Yararlı özelliklere 
sahip bireyler daha 

çok yaşama 
şansına sahiptir

Türlerin oluşumu



Bazı yaratılış öyküleri
1. Tanrı tüm iyileri yaratır ve tüm kötüleri yaratan şeytani varlıkla mücadele eder. 

Her mücadele yaklaşık 3000 yıl sürer ve kötülük yenilenene kadar devam eder. 
Kötülük yenildiği zaman yaratılış tamamlanmış ve mükemmele ulaşmış
olacaktır. (İran)

2.  Dişi tanrı gökyüzünü denizden ayırdı ve kendisiyle çiftleşen yılanı yarattı. 
Daha sonra kocaman bir yumurta yumurtladı ve bu yumurtadan dünya, 
üzerindeki yaratıklar ve tüm gök cisimler ve beraberindeki tüm bunları
yöneten güçler çıktı. (Yunanistan)

3. Tanrı kendisini altın bir yumurtadan yarattı ve herşey onun vücudunun değişik 
kısımlarından doğdu. Bir zaman sonra hayat yok olur ve bu döngü yeniden 
başlar. (Hindistan)

4. Tanrı ilkel bir okyanusta yüzen ördeklerin perdeli ayaklarında biriken 
çamurdan yeryüzünü ve üzerindeki yaratıkları yarattı. (Kuzey Amerika yerlileri)

5. Evren asıl olarak bir tavuk yumurtası şeklindeydi. Tanrı bu yumurtadan çıktı ve 
evrenin temel fiziksel özelliklerini şekillendirdi. 18000 yıl sonra Tanrı öldü ve 
yeryüzünün geri kalanı onun vüducundan türedi: gökyüzü kubbesi onun 
kafatasından, kayalar onun kemiklerinden, toprak onun etinden, yağmur onun 
terinden, bitkiler onun saçlarından ve insanlar üstündeki pirelerden. (Çin)



Darwin’in Evrim Kuramı
• Darwin’in ortaya attığı değişerek türeme yoluyla evrim kuramı o denli 

muazzam bir düşünsel devrimdir ki sonuçları tüm insanlığı, insanın 
kendine bakışını değiştirmiştir.  

• Kopernik kuramı yıldızların ve güneşin dünyanın çevresine döndüğü
yermerkezli bir evrenden dünyanın güneşin çevresinde döndüğü bir 
evrene geçiştir.

• Darwin’in evrim kuramı, her şeyin insan için yaratılmış olduğu insan 
merkezli bir Dünya’dan ,İnsanın diğer canlılarla ortak bir geçmişi 
paylaştığı,  insan merkezli olmayan bir Dünya’ya geçiş olmuştur.



Darwin’in Evrim Kuramı
• Biyolojik çeşitliliği en iyi açıklayan kuram.

• Bilimde hiçbir kuram son açıklama değildir.

• Darwin’in kuramı ilk ortaya atıldığından bu yana oldukça değişmiştir.

• Bilimin doğası.

• Hiçbir kuram şu ya da bu kişinin geliştirdiği için savunulmaz. O gün 
için geçici olarak olayları en iyi açıkladığı için kabul edilir.

• Bilim insanları deney ve gözlem sonuçları kuramla çelişirse kuramın 
yanlış olduğunu ilan etmekten hiçbir sakınca duymaz aksine keyif 
alırlar.



• ... 1970’li yıllarda Fethullah Gülen, Darwinizm’e ve evrime karşı konferanslar 
vererek yoğun bir propaganda etkinliğine girişmiştir. Bu konferanslara ait 
kasetlerde Fethullah Gülen, bütün kutsal kitapların evrimin olmadığını
belgelediğini söylerek şöyle demektedir: 

“...liselerde okutulacak biyoloji kitaplarını, biyokimya kitaplarını, Allah'ın 
adıyla bizim adamlarımız, dinimize, kökenimize inanmış, bağlı kimseler 
hazırlasınlar...”

• Fethullah Gülen’in Türk biyoloji eğitimi konusundaki dilekleri 1985 yılında Vehbi 
Dinçerler’in Milli Eğitim bakanlığı sırasında gerçekleşme yoluna girmiştir. Lise 
biyoloji ders programına ABD’li köktendincilerle işbirliği içinde evrime seçenek 
olarak yaratılış görüşü eklenmiştir. Lise din kültürü ve ahlak bilgisi ders 
kitaplarında da aynı şekilde Darwin’in evrim kuramı çarpıtılmıştır. 

• Bütün bunlar ülkemizdeki laiklik karşıtı güçlerin derinden derine devleti ele 
geçirip iktidara gelmek için oynadıkları sinsice oyunun bir parçasıdır. Bu nedenle 
evrime karşı yürütülen kampanyada kaynağı bilinmeyen inanılmaz paralar 
harcanmaktadır... belirttiğim gibi halkımızı ve gençlerimizi evrim konusundaki 
bilimsel gelişmelerin dışında tutmaya kimsenin hakkı yoktur. 

Aykut Kence
Eğitimde Köktendinci İşbirliği – I

Haziran 2002, Cilt 2, Sayı 2



• Yaratılış teorisini müfredata ekleyenler sizin gibi 
akademisyenlerdir. Bakanın takdiri sadece tekelciliğin 
kaldırılmasının daha hür, daha bilimsel,  daha tartışmacı, 
bireylerin yetişmesindeki “tekilci ve tekelci” engelleri ortadan 
kaldırmak olmuştur... Yoksa siz Darwin kuramının veya herhangi 
bir kuramın sorgulanmasını istemeyenlerden misiniz?”

• Yazınızda bir çok bilim adamının ve propagandistin yapamadığını
-ya da bilinçli olarak yapmadığını- yapıp son derece objektif 
olarak bir "gerçeği" tesbit etmişsiniz, teşekkür ederim : 
Dinçerler'in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında <...evrime seçenek 
olarak yaratılış görüşü eklenmiştir..> diyorsunuz. İşte bu tesbitiniz 
"teori" değil gerçeğin ta kendisidir.

• ...Yoksa siz Darwin kuramının veya herhangi bir kuramın 
sorgulanmasını istemeyenlerden misiniz?

• Bilimsel teoriler, kanunlaşmayı bekleyen tezlerdir, diye 
düşünürsek herhalde akıl ve mantık yapmış olmayız.

Vehbi Dinçerler

















• Türkiye’de Tarihi 
Yaratılış Konferansı

Acts and Facts, 
Eylül 1992, 21:12



İstanbul’da Tarihi Yaratılış
Konferansı (1992)

• Geçen ekimin sonunda ICR(Yaratılışı Araştırma Enstitüsü) bilim adamları
Dr. Duane Gish ve Dr. John Morris  büyük bir çoğunlukla müslümanların 
yaşadığı bir ülke olan Türkiye’de Bilimsel Yaratılışçılık konusunda bir 
konferansa katıldılar. Kısmen Türk hükümeti tarafından desteklenen bu 
benzersiz konferansta... Hıristiyan ve Müslüman bilim adamları yaratılışın 
bilimsel kanıtlarını sundular.

• 1980’li yılların ortalarında birgün Yaratılışı Araştırma Enstitüsü (ICR) Türk  
Milli Eğitim Bakanı sayın Vehbi Dinçerler’den,  davetsiz bir telefon aldı. Dini 
bütün bir müslüman olarak Mr. Dinçerler yaratılışa inanıyordu (yaratılışın 
Kur’an’daki anlatımı İncil’deki ile hemen hemen aynıydı). Türk Hükümetinin 
bir üyesi olarak, tüm eğitim sistemine vakıf olduğu için okullarında baskın 
olan laik temelli salt evrim öğretimine son verip, bunun yerine yaratılış ve 
evrime eşit zaman ayrıldığı iki modelli bir sistemi getirmek istiyordu. Bunun 
sonucu olarak yaratılışın bilimsel (İncildeki  değil)  kanıtlarını içeren ICR’ın 
çeşitli  kitapları Türkçe’ye çevrildi ve Türkiye’de tüm okul öğretmenlerine 
dağıtıldı.

Acts and Facts,
Aralık, 1992, 21:12



İstanbul’da Tarihi Yaratılış
Konferansı (1992)

• “... Tüm okul öğretmenlerinin ve üniversite akademisyenlerinin 
çağrıldığı önemli bir çıkışın, bir konferansın zamanı gelmişti. Dr.Gish 
ve Dr. J. Morris masraflar Türklere ait olmak üzere konferans 
vermek için çağırıldılar. Bu sıradışı talep, kabul edilmeden önce 
dikkatlice tartıldı. İki dinin yaratılış doktrinleri arasında fazla bir fark 
olmamasına karşın, dinler (Hıristiyan ve İslam dinleri kastediliyor)  
arasındaki önemli farklar gözardı edilemezdi... Halk konferansı
sırasında İncil’e ve Hıristiyanlığa herhangi bir atıfta bulunulmaması
özellikle istenmişti.”

Acts and Facts,
Aralık, 1992, 21:12



Yaratılışı Araştırma Enstitüsü Türk 
Yaratılış Hareketine   Yardım  Ediyor.

Acts and Facts 
Eylül 1998, 27:9



Yaratılışı Araştırma Enstitüsü Türk Yaratılış Hareketine      
Yardım  Ediyor.

“Yıllardır topluma egemen olan laiklik ve eğitimde evrimsel  darbeye 
artık tahammül edilmeyecek. Türkiye’den Bilim Araştırma Vakfı buna 
karşı çıktı ve şimdi Türk halkını özel  yaratılışa olan inançlarına 
sarılarak ahlaki temellerine dönmeleri için teşvik ediyor. Yaratılışı
Araştırma Enstitüsünden bu konuda yardım istediler ve  biz de bu 
isteği karşıladık.”

Acts and Facts 
Eylül 1998, 27:9



Yargı organları “Yaratılış Biliminin” aslında bir dinsel görüş
olduğunda kesin görüş birliğine varmıştır. Amerikan 
anayasasına göre, devlet okulları dinsel açıdan tarafsız 
kalmak zorunda olduklarından, mahkemeler yaratılış biliminin 
okullarda okutulmasını hukuksal (laiklik ilkesi) açıdan 
anayasaya aykırı bulmuştur.

Bilim ve Yaratılışcılık
Amerikan Ulusal Bilimler Akademisinin Görüşü

(TUBA çevirisi)



• ...Darwin teorisi yapısı dolayısı ile ateistlerle deistlerin dünya görüsüyle 
birebir örtüşen bir görüştür. Akıllı tasarım ise dinlerin yaratılışla ilgili 
görüşleriyle birebir örtüşür. 

• ...Darwin teorisi ateist fikirlerle örtüştüğü için bu bir ateist propagandasıdır bu 
kitaba girmemelidir demek ne kadar yanlışsa akıllı tasarım semavi dinlerin 
ilahi kitapların yaratılışla ilgili fikirleriyle örtüşüyor diye bunu yok sayamayız. 

• Gallup Enstitüsü Türkiye'de bir araştırma yapmış, yapılan araştırmada ateist 
1%. ... bu 1% ile Darwin'in görüşleri örtüşüyor ama AT 99% olan insanların 
görüşleriyle örtüştüğü zaman bu bir dini telkindir diyemezsiniz.

Hüseyin Çelik
T.C. Milli Eğitim Bakanı

• Bilim insanları da herkes gibi doğanın düzeni ve karmaşıklığı karşında 
hayranlık duyarlar. Hatta bazı bilim insanları dindardır. Ancak bilim ve din 
insan deneyiminin iki ayrı alanını oluştururlar. Birleştirilmelerini istemek her 
ikisinin de görkemini azaltır.

Bruce Alberts
ABD Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı



Discovery Enstitüsü

• Kama stratejisi, bilimdeki ve fen 
eğitimindeki din karşıtı tutuma karşı
kurulmuş olan Kültür ve Bilimin 
Yenilenmesi Merkezi’nin (KBYM)  bir 
parçasıdır. Discovery Enstitüsü’nün kurucu 
başkanı Bruce Chapman’a göre, bilinçli 
tasarım Discovery Enstitüsü’nün bir 
numaralı projesidir.



Toplumda “Bilinçli Tasarım”ı yaygınlaştırmak 
için Kama (Wedge) Stratejisi Etkinlikleri

1) bilimsel araştırma, yazma ve yayınlama
a) bireysel araştırma burs programı
b) paleontoloji araştırma programı
c) moleküler biyoloji burs programı

2) tanıtım ve kamuoyu oluşturma
a) kitap yayınlama
b) kamuoyu oluşturma konferansları
c) ilahiyat seminerleri, öğretmen eğitim programları
d) önemli gazetelerde başyazılar çıkarma
e) televizyon programları
f) internette tanıtım 

3) kültürel karşılaşma ve yenilenme
a) evrimcilerle, bilinçli tasarımcıların karşı karşıya geleceği paneller
b) Sınıfta bilinçli tasarımı öğreten öğretmenlere hukuk danışmanlığı



Kitzmiller, Dover Okul Bölgesi 
Yönetimine karşı, ABD, Pensilvanya 
Bölge Mehkemesi, 20 Aralık 2005

• Bilinçli tasarım bilim değildir: 

1) doğa olaylarını açıklamada, bilimin yüzlerce yıllık 
kurallarını, doğa üstü nedenler arayarak ve bunları doğa 
üstü nedenlere  bağlayarak ihlal etmiştir.

2) bilinçli tasarım temel tezi olan indirgenemez 
karmaşıklığın 1980’lerde mahkum edilen yaratılış
bilimiyle aynı kusurlu mantığa sahiptir.

3) bilim, bilinçli tasarımın evrime olumsuz saldırılarını
yalanlamıştır. 

John E. Jones III



Evrim konusunda araştırma yapan ülkelerin 
sayısının yıllara göre dağılımı
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Dünyada yıllara göre evrim konusundaki yayın 
sayısı 
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1970 yılında toplam 8 ülke içinde evrim konusundaki 
yayınların dağılımı 
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2006 yılında toplam 158 ülke içinde ilk 10 ülkede 
evrim konusundaki yayınların dağılımı 
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Cevapsız (0.7)

Fikrim yok (2,7)

Canlılığın çeşitliliğini 
açıklayan temel bir kuram (46.9)

Geçerli olabileceğini ama 
tam olarak kanıtlanmadığını (38.1) 

İnançlarımla çeliştiği 
için benimsemiyorum (2.0)

Bilimsel olarak 
geçerliliğine İnanmıyorum (9.5) 

Evrim kuramı konusundaki görüşünüz nedir?



Öğretmenlerin hizmet süreleri ile evrim kuramı 
hakkındaki görüşlerinin karşılaştırılması
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Öğrencilerin Canlıların Kökenine İlişkin Görüşleri

Cevapsız
Fikrim Yok
Allah Tarafından Yaratı lmı ş ve Değişmemiş lerdir
Allah Tarafından Yaratı lmı ş Ancak Onun İzniyle Değişmiştir
Canlı lar Evrimleşmiş lerdir

1.20

27.6%

9.3%
25.7%

36.2%



SONUÇ
Çağdaş ülkeler neden evrim konusunda araştırmalara milyonlarca

ya da milyarlarca dolar harcamaktadırlar? 
Çünkü evrim kuramı insanın ve diğer canlıların geleceğini

yakından ilgilendirmektedir. Evrimin bir sonucu da türlerin yok 
oluşudur. Yeryüzünde günümüzde yaşamakta olan canlı türleri 
varolmuş olan canlı türlerinin %1’i bile değildir. Çağdaş ülkeler, 
evrimin güncel yaşamımızdaki uygulamalarının sağladığı
yararların yanısıra,  insanı bu  %1’in içinde tutmaya çalışıyorlar. 

Bizde ise ülkemizi “muassır medeniyetler seviyesi”nin üzerine 
çıkarmak isteyen yöneticiler ne yazık ki nüfus artışını teşvik 
etmekte, ormanlarmızı satmaya çalışmakta, aynı yöneticiler 
okullarda yaratılışçılık ya da bilinçli tasarımı öğretmeyi 
savunmaktadırlar. 

Eğer Atatürk’ün dediği gibi çağı yakalamak ve çağdaş uygarlıklar 
düzeyinin üstüne çıkmak  istiyorsak eğitim sistemimizde acil 
reforma gereksinim vardır. 



Ben manevi miras olarak  hiçbir ayet, hiçbir 
dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural 
bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim 
ve akıldır.

Mustafa Kemal Atatürk


