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Sınıftaki kavram yanılgıları

Serhat İrez



Evrimsel bakış açısı olmadan biyoloji anlamsızdır. 

Evrim teorisi biyolojinin en 
temel teorisidir çünkü yaşamın 
hem bütünlüğünü hem de 
çeşitliliğini açıklar.

“Evrimsel açıklamanın ışığında 
biyoloji, belki de entelektüel 
olarak en tatmin edici ve ilham 
veren bilimdir. Fakat evrimsel 
açıklama olmadan biyoloji 
küçük olgular topluluğu olarak, 
bazıları ilginç ve merak 
uyandıran, fakat anlamlı bir 
resim oluşturmayan bilgiler 
topluluğudur.” 
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Dobzhansky, T. (1973). Nothing in biology 
makes sense except in the light of evolution. The 
American Biology Teacher, 35 (3), 125-129.
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Miller, et al, 
Science, Aug 
11, 2006



Öğrenme süreci

Bilgi öğrenci tarafından 
yapılandırılır

Öncül kavramlar 
Öğrenme bir kavramsal 

değişim sürecidir
Kavramsal değişim için 

öğrenci sahip olduğu 
öncül kavramların 
(bilgilerin) yetersiz, eksik 
veya yanlış olduğunu 
fark etmelidir.
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Evrim teorisini anlamayı engelleyen faktörler
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 dinin ortaya koyduğu açıklamalar, 
 kavramsal olarak yaşanan zorluklar, 
 geçerliliğini yitirmiş bilimsel bilginin halen kullanılması (örn. 

Lamarck’ın görüşleri), 
 bilimin doğasını anlamada yetersizlikler



Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları

İnsanlar maymundan türemiştir
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Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları
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Doğrusal (lineer) evrim anlayışı



Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları
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Basit

Lineer (doğrusal) evrim

Karmaşık

Yaşam ağacı (Dallanan 
evrim)



Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları

Evrimsel süreçte canlılar daha iyiye doğru gider
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YANLIŞ DOĞRU



Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları

Fosil kayıtlarındaki boşluklar evrim teorisini çürütmektedir

 Canlılık tarihinde yer almış ve yok olmuş 

bütün canlıların fosilleri bulunmamıştır.
 Sebep: yumuşak dokuların kolay fosilleşmemesi, 

fosilleşme için gereken çevre koşullarının 

olmaması veya fosillerin henüz bulunamamasıdır.
 Fosillerin bulunamaması veya beklendiğinden 

farklı fosillerin bulunması evrimi haksız çıkarmaz.
 Bilim insanları çok sayıda fosil bulmuştur, 

bulmaktadır.
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Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları

Evrim test edilemez

 Darwin 1859’da kuşların 
sürüngenlerden evrildiğini 
söylemiştir; Archaeopteryx, 
sürüngen iskeletine sahip 
ancak kuş benzeri tüyleri olan 
canlı fosili 1862’de 
bulunmuştur. 
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Evrim teorisi ile ilgili kavram yanılgıları

Evrim teorisi kriz içindedir ve bilim insanlarının çoğunluğu 
tarafından reddedilmektedir.
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67 Ulusal Bilim Akademisi (2006)



Bilimin doğası ile ilgili kavram yanılgıları
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Bilim

Bilim çeşitli disiplinler 
yardımıyla doğal dünyada 
gerçekleşen olayları 
anlamlandırabilmek, bu 
olaylar hakkında doğru 
(ya da güvenilir) 
tahminlerde 
bulunabilmek ve 
dolayısıyla bu olayları 
kontrol edebilmek için 
yapılan bir girişimdir
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Bilim

Bilim doğası gereği 
kuşkuya ve özgür 
tartışmaya açıktır, yeni 
arayış ve deneylere 
imkan veren bir ortam 
gerektirir. 

Bilim tanım itibari ile 
doğal olaylar ile sınırlıdır 
ve doğaüstü 
açıklamalardan 
arınmıştır 
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Bilim – Bilim olmayan

Hangileri “bilim”dir?
Biyoloji
Fizik
Matematik
Astronomi
Astroloji
Felsefe
Akıllı tasarım
Bilim  - bilim olmayan?
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Bilim – Bilim olmayan

Sir Karl Popper 
Yanlışlamacılık (sınanabilirlik) 
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Bilim – Bilim olmayan

“Canlılar hücrelerden oluşmuştur.” 
“Işık saniyede 300.000 km hızla hareket eder.” 
“Yakın zamanda güzel bir haber alacaksınız.”
“Bir Öklid çemberi üzerindeki her nokta merkeze eşit 

uzaklıktadır.” 
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Bilimde delillerin niteliği

“Daha önce bilimde kanıtların ve deneylerin 
öneminden bahsetmiştim, evrim teorisi konusunda 
deney yapmanın imkanı yoktur. Bu durumda bence 
evrim teorisini bilimsel bir teori olarak tanımlamak 
tehlikeli ve yanlıştır.”

“... Evrim teorisini ispatlamak çok zor... Eğer evrimi 
ispatlamak istiyorsan mesela bir hayvanın şimdiki 
halinin fotoğrafını çekmelisin ve bir milyon yıl 
sonra yine fotoğraflamalısın.”
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Bilimde delillerin niteliği

Bilimde gözlem ve 
deneyler çok önemli bir 
yer tutar. 

Bir bilimsel iddianın 
geçerliliği o olay ile ilgili 
yapılan gözlem ve 
deneylerle sağlanır

Atomun yapısını nasıl 
biliyoruz?
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Bilimde delillerin niteliği

Ancak bilimde pek çok 
olay direk olarak 
gözlenemez.

Atom teorisi, Evrim 
teorisi
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Bilimsel yöntem

“Bilimsel yöntem genellikle hipotezle başlar ve deneylerle 
devam eder, eğer hipotez doğru ise teori olma yoluna 
gider ancak ben evrim teorisinin bir hipotez olarak 
başladığı ve deneylerle test edildiği konusunda bir şey 
bilmiyorum. Nerede test edildiğini siz biliyor musunuz? 
Bütün bildiğimiz, eğer yanlış hatırlamıyorsam, Galapagos 
adalarındayken pek çok şeyin Darwin’in dikkatini çektiği 
ve bu fikri ortaya attığı. Bir teori... Bunun önemli bir şey 
olduğu konusunda ya da Darwin’in konu ile ilgili gerçek 
anlamda bilimsel bir araştırma yapıp yapmadığı 
konusunda emin değilim.”
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Bilimsel yöntem
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Bilimsel Yöntem nedir? Basamakları nelerdir?
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Problemin Belirlenmesi

Problemle İlgili Verilerin Toplanması

Hipotezin Kurulması

Hipoteze Dayalı Tahminlerin Yapılması

Kontrollü Deneylerin Yapılması

Teori

Kanun

Yapılan deney ve 
gözlemler hipotezi 

desteklemezse hipotez 
değiştirilir

Şekil. Bilimsel araştırma yönteminin ders kitaplarında sıklıkla rastlanılan tarifi



Bilimsel Yöntem

Bilimin kompleks 
yapısıyla uyuşan evrensel 
bir yöntemden söz etmek 
imkansızdır. 

“bilimin evrensel ve sıkı 
sıkıya belirlenmiş 
kurallara göre işlev 
gösterdiği fikri gerçekçi 
değildir” ve “bilimi adapte 
olamayan, dogmatik bir 
hale getirir”

Paul Feyerabend

Yönteme Karşı (1975) 
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Bilimsel Yöntem

Mantığın kullanılması ve 
delillerin bu çerçevede 
incelenmesi bilim için 
gerekli ancak yeterli 
değildir.

Bilimde açıklamalar 
“üretilir” ve bu da bilim 
insanlarının yaratıcılığını 
gerektirir.

Friedrich August Kekulé 
Benzen molekülünün 
halkasal yapısı (1866)
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Bilimsel teori ve kanunların yapısı ve 
aralarındaki ilişki

“Evrim teorisi mesela, bana göre hala 
ispatlanamamış durumdadır ve bu yüzden teori 
olarak kalmıştır.”

“... Birşey hakkında ancak hiçbir şüphemizin 
kalmadığı anda bilimsel olarak nitelendirebiliriz, 
bir teori doğru ya da yanlış olabilir ve dolayısıyla 
bilimselliği tartışılır.”
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Bilimsel bilgi: Teori ve Kanun

Bilimsel Teori nedir?
Bilimsel Kanun nedir? 
Teoriler ne zaman kanun 

olur?
Evrim teorisi ne zaman 

kanun olacak?
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Bilimsel yöntemde teori ve kanun
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Problemin Belirlenmesi

Problemle İlgili Verilerin Toplanması

Hipotezin Kurulması

Hipoteze Dayalı Tahminlerin Yapılması

Kontrollü Deneylerin Yapılması

Teori

Kanun

Yapılan deney ve 
gözlemler hipotezi 

desteklemezse 
hipotez değiştirilir



Bilimsel Teori

Teori = Açıklama
İspatlanamaz veya 

çürütülemez
Açık uçludur 
Her zaman çözülmesi 

gerekli olan problemleri 
vardır. 

Bu durum bir zaafiyet 
değil aksine bir güçlülük 
ifadesidir.
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Bilimsel Kanun

Kanun = Doğadaki 
olayların tarifi

Newton’un evrensel kütle 
çekim yasası
“Her bir noktasal kütle diğer 
noktasal kütleyi, ikisini 
birleştiren bir çizgi 
doğrultusundaki bir kuvvet ile 
çeker. Bu kuvvet bu iki kütlenin 
çarpımıyla doğru orantılı, 
aralarındaki mesafenin karesi 
ile ters orantılıdır”
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Teori ve kanun 

“... yerçekimi gerçekten 
var ve tarif ettiğimiz 
kanunlara göre hareket 
ediyor. ... [ancak] 
yerçekimine neden olan 
olayları açıklayan bir 
açıklama [teori] 
geliştiremedim” (Isaac 
Newton, Mathematical 
Principles of Natural 
Philosophy)
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Bilimsel teori ve kanunların yapısı ve 
aralarındaki ilişki
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Sonuç: 

Evrim Teorisi hiçbir zaman evrim kanununa 
dönüşmeyecek!
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