
Yerler ve gökler birlikte kısa sürede yaratıldı: 
Kuran: “Allah yerleri ve gökleri altı günde yarattı.” 

Sonra: yeryüzünde sürekli de�i�im olurken gökteki düzen hiç de�i�mez. 
Yer ve gö�ün ya�ı ayni olmalı, ya da tutarlı olmalı. 
( ~ 6000 yıl)

Gökbilimleri: 
Gökcisimleri de�i�iyor. Yeni yıldızlar/patlamalar (Süpernovalar). Galaksilerin 
olu�umu ve evrimi.

Yerbilimleri:
Yeryüzü katmanları kutsal kitapların söyledi�inden çok daha yava� de�i�iyor. 
Yeryüzünün ya�ı: milyonlarca yıl (19. yüzyıl jeolojisi).

Enerji Korunumu ve Güne�in Ya�ı:
Lord Kelvin: Güne�in ya�ı Dünya’nın jeolojik ya�ına ve biyolojik evrimin 
gerektirdi�i uzun zamanlara yetmiyor.
Ya� = (Güne�teki atom sayısı x her atomun verebilece�i kimyasal enerji ) / 

Güne�in ı�ıma gücü (Watt) ~104 – 105 yıl !  



Rutherford ve di�erleri:  

Çekirdek reaksiyonları: hidrojen helyuma dönü�ürken atom 
ba�ına milyon elektron volt enerji açı�a çıkıyor. 

Bu reaksiyonlar kuantum mekani�iyle anladı�ımız tünelleme 
olayı sayesinde..

� Güne�in ya�ı ~ Dünyanın ya�ı ~ Evrim için gereken zaman � Güne�in ya�ı ~ Dünyanın ya�ı ~ Evrim için gereken zaman 
~ 4.5 milyar yıl



Mucizeler

Genel i�leyi�e/korunum yasalarına aykırı  olaylar: 
Tanrı isterse müdahale ediyor. 
Bu da “emergence”.

Mucizeler insanların gördüklerine inanmalarına, “bilime” hitabediyor. 
Mucizeyi kendin görmediysen: bir kez oldu�u iddia ediliyor, naklen ö�renip 
inanman bekleniyor. Bunda hiyerar�i, otorite rol oynuyor.

Bilimin cevabı: öngörü yapabilme, ba�kalarının da aynisini görmeleri, 
tekrarlanabilirlik. 

Ama bütün bunlar do�anın hep ayni biçimde i�leyi�i ile ilgili. Bilim hep ayni 
yasaların i�ledi�ini Tanrı’nın herhangi bir zamanda müdahale etmedi�ini kabul 
eder. 

Tekrarlanabilirlik ne demek? Bütün deneyleri herkes kendisi yapmadı�ına göre 
yine naklen kabul söz konusu de�il mi?
Farklı bilim adamları ayni deneyi ayni �artlarda yapıyorlar/yapabilirler. Herkesi 
temsilen.



Ortaya Çıkı� – Emergence (Zuhur etmek, peyda olmak?)

Karl Marx: Nicelik farklılıklarıyla yeni niteliklerin ortaya çıkması.

Termodinamik. Mekanikten gaz özelliklerine (basınç, sıcaklık) geçi�. 

Faz dönü�ümleri.Faz dönü�ümleri.
Entropi. Tersinmezlik (bazı özelliklerin yok olup bir daha gelmemesi).

Phil Anderson (Nobel Fizik 1978) “More is Different”



Ara kesitler:

Zaman içinde; ölçekler arasında; uzayda yeni yapıların ortaya çıkı�ı:

Yıldız kümeleri, galaksiler, galaksi grupları.

Mezoskopik fizik.  

Deney: Evrenin geni�lemesi (Hubble). 
Motivasyon: ‘Bir ilk ba�langıç olamaz’ fikri � Öneri : 
Steady State (dura�an) Evren modeli, Hoyle:
Sürekli ve her yerde yeni madde peyda oluyor. 

Ama gözlem: Mikrodalga fon ı�ıması.
Öyleyse olu�um ilk ana özgü (Big Bang).
Olu�umu ba�langıca öteleme. 



Bilim ve Din “esas” olu�um(lar)ın ba�langıç(lar)da oldu�u 
konusunda hemfikir. 

Bilime göre Evrenin ba�langıcı, Samanyolu’nun, Güne� sistemi
ve Dünyanın ve Dünyamızda hayatın ba�langıcı ayrı zamanlarda. 

Bilimin sürüp gitti�ini gösterdi�i olu�umlar niteliklerin/yapıların 
ortaya çıkı�ı: Bu arada türlerin ortaya çıkı�ı (insan dahil).



Evrim teorisine göre:

i) Türler arasındaki benzerlik ortak kökenlerden ayrı�tıklarındandır. 
Önce türler de�i�iyor olmalı. Bu çok eski bir fikir: �bn-i Haldun 14.yy, al-Cahiz 9.yy, batıda da..   

Darwin ve sonrasında önemli olan mekanizmanın anla�ılması:  

ii) canlıların sonraki nesillere özelliklerini geçirmesine (kalıtıma) araç olan genlerde (DNA’da) 
nadiren ve rasgele çe�itli sebeplerle mutasyonlar olur. 

iii) bu mutasyonlar ço�u zaman canlının özelliklerini etkilemez, ço�u zaman çevresi ile 
uyumunu, hayatta kalmasını ve üreyerek genlerini daha sonraki nesillere aktarmasını zorla�tıran 
özellikler getirir. O zaman bu mutasyonu ta�ıyan yeni nesil canlıların do�ması ihtimali çok özellikler getirir. O zaman bu mutasyonu ta�ıyan yeni nesil canlıların do�ması ihtimali çok 
dü�üktür. Bu tür olumsuz etkisi olan mutasyonlu genler istatistik olarak sonraki nesillerde 
azalırlar. Nadiren de mutasyon canlının çevreye uyum, hayatta kalma ve üreme �ansını artıran 
özelliklere yol açar. Bu durumda mutasyonlu genlerin sonraki nesillerde görülme sıklı�ı artar. Bu 
“do�al seçim” yoluyla türler evrimle�ir, özellikleri de�i�ir.

iv) Evrim çok nadir olayların çok büyük sayıda nesillerden sonra biriken etkisi ile ortaya çıkar. 
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Inter Academy Panel: Evrim E�itimi BildirgesiInter Academy Panel: Evrim E�itimi Bildirgesi





Darwin’in zorlukları

Türler de�i�iyor:
Algılamıyorum. Çünkü çok yava�. Fosillerin gösterdi�i kanıt/Ba�ımsız kanıt: 

moleküler biyoloji, genom.  
�imdi hızlı de�i�im virüs ve bakteriler üzerinde algılanıyor .
Olamaz, tüm varlıklar ayni zamanda yaratıldı ve de�i�emez.

�nsan di�er türlerle “akrabadır”. Maymundan gelmi� olamayız. Maymunla ve süngerle 
ayni kökten evrimle�tik. 

Evrim çok nadir rasgele tesadüflerden (mütasyon) do�al seçme ile yürür.
Algılamıyorum. Çünkü mütasyonlar çok nadir.

Bu kadar ince ayarlı çe�itlilik çıkamaz. Gerekecek kadar zaman var.
Dünya ve hayat rasgele olaylara dayanamaz. Son amaç, Tanrının iradesi..

Göz gibi organlar nasıl ortaya çıktı? Tam �ekliyle birden bire çıkmadı.

Siyah ile beyaz karı�ınca her�ey gri olurdu: �ki ayrık seçenek. Genetik- de Vries, 
Mendel. DNA. 



Darwin: Türlerin nasıl de�i�ti�ini gösterdi. 

Nasıl oldu�unu anlıyoruz. Adım adım mekanizmaları, nedensellik 
çerçevesinde anlıyoruz. Sonuçlar: son derece incelikli i�leve göre uyum 

sa�lamı� canlılar. �nsanın kendi yaptıklarıyla kar�ıla�tırılınca ister istemez 
tasarım olmalı, hem de bizim yaptıklarımızdan çok daha marifetli tasarım.

Daniel Dennett:  Darwin süreci anlamaya ortasından ba�ladı. 

Ortasında geçerli olan kör mekanizma (algoritma) hayatın ortaya çıkı�ında da Ortasında geçerli olan kör mekanizma (algoritma) hayatın ortaya çıkı�ında da 
çalı�mı� olabilir.

Mantı�ı tersine çevirdi: çok incelikli tasarım önceden bir amaç olmadan, 
küçük “rastgele” adımlarla yürüyor, do�al seçimle yönlendiriliyor.

Sebep olmadan sonuç olmaz.
Amaç olmadan sonuç olabilir mi?



Kanıtlara ula�amamak , algılayamamak:  Bilim denemeye dayalı, yanlı� olabilece�ini 

kabul eden sa�duyudur. Ama bilimsel yöntemle ula�ılan bilgi alanı 
günlük deneyim, algı ve sa�duyunun ötesine uzanır.  
Yapılan deneylerin ve sonuçların neyin nasıl kanıtlanıp nasıl yanlı�landı�ının 
anla�ılması/anlatılması: 

teleskop – Galileo: daha kolay.

Önyargılar. �nsanlar bilimin bulgularından neleri kabul etmekte zorlanıyorlar: (Steven 
Weinberg, Nobel ödüllü fizikçi, New York Review of Books 09 2008)
1. Do�a yasalarının geleneksel açıklamalarının yerine bilimin geçmesi. 1. Do�a yasalarının geleneksel açıklamalarının yerine bilimin geçmesi. 
2. �nsanın Evren’in merkezi olmaktan çıkması. 
Fiziksel Evren ile inanç ve de�erler, amaçlar arasındaki fark.. 
3. Do�a yasaları ile Tanrı’nın iradesinin sınırlandı�ı fikri.
Tanrı her adımdan her ayrıntıdan sorumlu mudur, yoksa Evreni yasaları ile birlikte 
yaratıp bırakmı� mıdır? �nsanın d�nyayı ö�renebilmesi, serbest iradesi ve sorumlulu�u.. 
4. Do�a yasaları ve bilimsel bilgi otoriteye ve hiyerar�iye aykırıdır, Kitabın buyru�una 
aykırıdır, Bilim yanlı�lanabilir, yanlı�lanmadı�ı ölçüde do�rudur, bu do�rulu�unu da 
otoriteden de�il do�a üzerinde deney ve gözlem yapmaktan alır.  



VE:
5. Bilimin bulguları gitgide günlük önseziden, alı�kanlıktan çok uzakla�ıyor. 
Kuantum Mekani�i, Relativite, Evrim,  (Dünya yuvarlaktır, döner, bo�lukta 
Güne�in etrafında hareket eder ...)

Günlük bildik olaylarda sa�duyu  tecrübelerden ö�renmeyi gerektirir. 

Ama bilim günlük deneyimimizin, kendi algımızın çok ötesinde. 

6. Bilim adamlarının otoritesi nereden geliyor? Bilim de bir ünvanlar 
hiyerar�isi de�il mi? Niye bilim adamlarına inanayım?hiyerar�isi de�il mi? Niye bilim adamlarına inanayım?
Bilimin belli sonuçları keyfi bir inanç konusu de�ildir. Bilimsel yöntemin 
kendisi, yani deney ve gözlemlerle sınanmı�, do�rulanmı�-�imdiye kadar 
yanlı�lanmaya çalı�ılmı� ama yanlı�lanmamı� teorilerin geçerli bilgi oldu�u 
fikri bir inançtır. Bu inanç da insan deneyiminin, medeniyetin, kültürün ve 
teknolojinin tarihi ile �imdiye dek sınanmı�tır, en geçerli bir bilgi edinme yolu 
oldu�u sa�duyuya akla yakın görünüyor. 

En hakiki mür�it..



Bilim (ancak) kesin yorumlarda ısrar etmeyen ve Dünya ile ilgili deneysel 
bilgiyi kabul eden bir din anlayı�ıyla veya felsefi bakı�la çeli�meyebilir. 

Tanrı’nın  kainatı yaratırken do�a yasalarını da koydu�u ve ondan sonra bu 
yasalara göre do�anın i�leyi�ine karı�madı�ı �eklinde bir dini inanç bilimin 
bütünüyle ve bu arada evrim teorisi ile çeli�mez. Bunun tersine, Tanrı’nın her 
an do�ada olan ve insanın ba�ına gelen her olayın bütün ayrıntılarına karar 
vermekte oldu�u �eklinde bir inanç ise her türlü bilginin güvenilirli�ini ortadan 
kaldırır ve  gelece�e dönük tasarımı da imkansızla�tırır. Böyle bir itikat elbette 
bilimi de bütün sonuçları ile kabul edemez. bilimi de bütün sonuçları ile kabul edemez. 

Bilim dünya ile ilgili bilgilerin nasıl edinilece�i ve nasıl payla�ılaca�ı 
konusunda bir ilke koyar.  Dünya ile ilgili bilgiyi sadece dünyaya ba�lar. �lke 
olarak, ayni �artlar altında herkesin ayni sonuca varaca�ı tür bilgiler üzerine 
toplumsal anla�mayı  öngörür, ve dini hükümler yerine bu dünya bilgisine 
öncelik verir. Bu anlamda laiklik bilimsel yöntemle uyum içindedir ve toplum 
ve siyaset meselelerinde bilgi yöntemi olarak bilimsel yöntemi seçer.  
Demek ki bilimin nasıl anla�ıldı�ı ve bu arada evrim kuramının nasıl anla�ıldı�ı 
ideolojik bakımdan yüklü ve  modernle�me ile temelden ilgili bir konudur. 



Fethullah Gülen

: Bilimin Kuran’la çeli�ti�i ve çeli�mekten kurtulamayaca�ı gerekçesiyle reddi. 
“Zaten Kuran’la çeli�en bir durum dünyada gözlenmi� olamaz.”

Peki dünya bilgisi nasıl elde edilecek? Kim karar verecek?
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Evrim Teorisi veya Rölativite veya Kuantum Teorisi veya Geni�leyen Evren 
Kozmolojisi birer inanç de�ildir. 

Teori  yanlı�lanabilir ama �imdiye kadar yanlı�lanmamı� 
(yani �imdiye kadarki deneylerle olabildi�ince do�rulanmı�) ve yeni deneyler ve 
gözlemler için öngörülerde bulunabilen bir önermelerden olu�ur. 

Bir fizikçi, sosyolog veya biyolog için mesela evrim teorisi içinden geldi�i gibi ele 
almayı seçece�i bir inanç konusu mu? (mesela: Taha Akyol). 

Bilim insanları yanlı�lanmamı� (�imdiye kadar do�rulanmı�) sonuçları kabul ederler. 

Teslimiyet: eppur si muove

�nanç konusu olan �ey bilimsel yöntemin kendisidir. Bu da insanlı�ın �imdiye kadarki 
deneyimlerine bakılırsa  dünyadan bilgi edinme konusunda en sa�duyulu  inanç. 



Kanıtlara bakmak. 
Bir konuyu içeri�i ile tartı�mak. 

Uzmanların kanıtlara dayanan çalı�malarına  itibar etmek. 
(Yargı. Özerk ihtisas kurumları)

Dünya ile ilgili bilgiler dine veya ba�ka referanslara göre önceden bilinemez. 

Konular oy çoklu�u , ünvanlar vs dahil hiçbir otorite ile önden, Dünyaya
bakmadan bilinemez. 

Toplumsal e�itim Dünyayı ö�renmek üzerine kurulmalıdır. 

E�itimin kendisi de tecrübelere ve ara�tırmalara bakmadan otorite ve 
oyçoklu�u ile �ekilleniyor!



!��	,�������	������	�;	9$8�	���$�	��������������	�9�8	%�,�����	
�����	8�	,���+�	9�	�4���	8�	��	�$�$�,�#	

�,��,�,J��	�,�	,�	��������	9��������-	

�#	@%	5$%���,4������	����	9����������	9*��������
�5���	.����������	3���	.#	52�����	D���	'#	
����	A,���	FK���

*����	����	%������	8����	��������	����J�	(4����	�8��������	�����	��	
�����	�$��$���	�2	��	��44���	��	,���+���	��������+����	7��������	�����	�$��$���	�2	��	��44���	��	,���+���	��������+����	7��������	
����J:�	9$�����	9����#	

5,�	�����-		(4���6�	L�		���+��	�������	�,+�����	9*������	�����#	
LFK	��������	�����-	������	��	�����	,���+���	�,�����	,�����	
*�8����,���#	

L��	��������	����J#	3�	����I	3���,���#
D��	�����������	��4��	���,���#	



Spekülasyon. Hayal.

Mantık gibi soyutluk,  �iir gibi soyutluk.

Sakiya câmında nedir bu esrar? 

Aydınlanma. 
Hakikat.
Tahkik.

Arayı�. Arayı�ın hiç bitmemesi. Hep yakla�mak ama hiç ula�mamak.  

Aranan me�erse arayı�ın kendisi imi�. 

Yol. Yordam. Yöntem.
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