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ÖNSÖZ

Bilimin de dinin de insanların evrene ve hayata bakış 
açılarında ne kadar önemli bir yer tuttuklarına hepimiz 
tanıklık etmekteyiz. Özellikle bilimin otoritesinin arttığı 
son birkaç yüzyılda, insanların zihninin şekillenmesinde 
bu kadar önemli olan bu iki alanın arasındaki ilişkinin 
nasıl kurulması gerektiği çözümlenmesi gerekli önemli 
bir mesele olarak karşımıza çıkmıştır. Yüksek lisans, dok-
tora, doçentlik, profesörlük, post-doktora ve misafir aka-
demisyenlik çalışmalarında bilim-felsefe-din üçgenindeki 
konuları çalışmış birisi olarak “bilim-din ilişkisi” denildi-
ğinde hiçbir konunun evrim teorisi kadar tartışmaya se-
bebiyet vermediğini ve zihinleri meşgul etmediğini rahat-
lıkla söyleyebilirim. Bu konuyu yoğun olarak çalışmayan 
birçok kişinin de bu konunun tartışma ve sorun çıkartma 
potansiyelinden haberdar olduğu ve “bilim-din ilişkisi” 
denildiğinde geniş kitlelerin aklına ilk olarak bu teorinin 
geldiği rahatlıkla söylenebilir.

Bu kitapta bilim-felsefe-din ilişkisi açısından en çok 
tartışma konusu olan evrim teorisinin İslam dini açısın-
dan bir sorun teşkil edip etmediği ele alınacaktır. Bu konu 
birçok zaman evrim teorisinin delillerinin ne kadar güve-
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nilir olduğuyla beraber değerlendirilmektedir. Böyle olun-
ca iki tane ayrıntılı konu birbirine karışmakta; bu teorinin 
delillerinden dolayı mı yoksa İslam dini açısından sorun 
teşkil etmesi veya etmemesinden dolayı mı, teorinin kabul 
veya inkâr edildiği tam olarak açığa çıkmamaktadır. “Bir 
Müslüman evrimci olabilir mi?” ayrı bir sorudur, “Evrim 
teorisinin delilleri güvenilir midir?” ayrı bir sorudur. Bu 
sorular beraberce cevaplanmaya çalışılabileceği gibi bu 
soruların ayrı ayrı cevaplanmaları da mümkündür. İkinci 
alternatifin birçok karışıklığın önlenmesinde faydalı ol-
duğunu defalarca gözlemledim. Bu kitapta bu soruların 
sadece birincisine odaklanılmakta, böylece bu teorinin 
İslam dini açısından sorun teşkil edip etmediğinin tam 
olarak ortaya çıkartılması hedeflenmektedir. Bunu bilim-
sel verileri göz önünde bulundurarak, felsefi değerlendir-
meler yaparak ve Kuran ayetlerinin konularla ilişkisini 
irdeleyerek gerçekleştirmeye çalışacağım. İslam adına bu 
teoriye yapılmış bütün itirazları incelemek, hiçbir itira-
zın incelenmesini dışarıda bırakmadan kitabı yazmak en 
önemli hedeflerimden biri oldu. Bu kitap, hem bilim hem 
felsefe hem de ilahiyat alanlarıyla ilişkilidir. Bilimin farklı, 
felsefenin farklı, dinlerin farklı hakikatleri olamayacağına 
inananlardanım. Gelenekten gelen yorumların ve moder-
nite adına beklentilerin esiri olmamak ise en temel ilkele-
rimden biridir.

Evrim teorisini, detaylı şekilde, ilk olarak Marmara 
Üniversitesi’ndeki doktora çalışmam sırasında ele aldım. 
Daha sonra Harvard Üniversitesi CMES’te ve Cambridge 
Üniversitesi Faraday Enstitüsü’nde misafir akademisyen 
olduğum dönemlerde de bu teori üzerinde çalıştım. Bu 
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teoriyle ilgili birçok televizyon programında yer aldım ve 
birçok üniversitede konferans verdim. Daha önce dokto-
ra çalışmamı genişleterek Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı 
ismiyle görüşlerimi kitaplaştırmıştım. O kitapta, felsefe 
tarihindeki önemli birçok filozofun görüşleriyle ve bilim 
tarihindeki gelişmelerle bu teorinin ilişkisine, bu teorinin 
ortaya konulma süreci ile bilim felsefesi açısından incelen-
mesine ve Allah’ın varlığı hakkında ileri sürülen delillerin 
değerlendirilmesine de geniş yer ayırmıştım. Üniversite-
lerde verdiğim konferanslarda ve bu konuyla ilgili diğer 
etkileşimlerimde, bu konu bu kadar geniş ele alındığın-
da birçok kişinin konunun genişliği içinde kaybolduğu-
na tanıklık ettim. Ayrıca aslında en çok merak edilenin 
“Bir Müslüman evrimci olabilir mi?” sorusunun cevabı 
olduğunu da gözlemledim. Bu yüzden sadece bu konuya 
odaklanan bir kitap yazmaya karar verdim ve bu kitabın 
yazımına başladım.

Bu kitabı yazarken uzun yıllar içerisinde bu konu hak-
kında oluşmuş birikimimden faydalandım. Dolayısıyla 
doktora sürecimde, Harvard ve Cambridge Üniversitele-
ri’ndeki çalışmalarımda katkısı olanların bu kitabın ortaya 
çıkmasında katkıları var. Ayrıca bu konuyla ilgili tartıştı-
ğım ve konuştuğum birçok kişiden ve bu kitabı okuyarak 
değerlendirmelerde bulunanlardan da istifade ettim. Tüm 
bu kişilere teşekkürü bir borç biliyorum, ayrıca bu kitabı 
okuduğunuz için siz okurlarıma da teşekkür ediyorum. 
Öneri, yorum ve eleştirilerinizi birçok çalışmama da erişe-
bileceğiniz www.canertaslaman.com adresine iletmenizi 
rica ediyorum.
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MODERN DÖNEMDE
BİLİM VE DİN İLİŞKİSİ

Modern dönemde bilimin artan otoritesine tanıklık 
ettik. Bir bilginin “bilimsel” olduğunun söylenmesi onun 
güvenilir olduğunun en önemli göstergesi olarak kabul 
edilmeye başlandı. Bu olgunun, ortaya çıkış süreci ve han-
gi tarihten başlatılabileceği tartışılabilir fakat 17. yüzyıl-
da bilimsel devrimin en kritik başarılarının elde edildiği 
dönemin bu süreç açısından özel önemi olduğu hemen 
herkesin üzerinde ittifak ettiği bir husustur. Bu yüzyılda-
ki Descartes, Galileo, Kepler ve de özellikle Newton gibi 
önemli felsefeci ve bilim insanlarının bilime katkıları sa-
yesinde evren hakkında hiçbir zaman olmadığı kadar bilgi 
sahibi olduk.1

Bilimdeki gelişmeler sanayi devriminin ortaya çıkma-
sında etkili oldu. Sanayi devrimiyle hem ortaya yeni tek-
nolojik ürünler çıktı ve bu ürünler yaşam tarzlarını dö-
nüştürdü hem de bu süreç şehirleşme, çekirdek ailelerin 

1. 17. yüzyıldaki bilimsel devrimin en etkili eseri Newton’un kısaca Principia ola-
rak bilinen kitabıdır. Bu kitabın kozmolojiden felsefeye, ilahiyata kadar çok geniş bir 
alanda etkileri olmuştur: Isaac Newton, The Principia: Mathematical Principles of 
Natural Philosophy, Çev: Bernard Cohen ve diğ., The University of California Press, 
Berkeley, 1999.
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çoğalması gibi büyük sosyolojik değişikliklerin tetikleyi-
cisi oldu. Bu süreçte insanlar arası ilişkilerden devletle-
rin yapısına, savaşların yapılış şeklinden yeni uluslararası 
sömürü şekillerinin yaygınlaşmasına kadar birçok alanda 
büyük dönüşümler yaşandı. Büyük bir siyasi ve ekonomik 
güç olan Kilise’nin gücünü ve etkisini kaybetmesi de bu 
süreç içerisinde gerçekleşti ve geniş kitlelerin hayatların-
da dine referanslar belirgin şekilde azaldı. 9-13. yüzyıllar 
arasında İslam medeniyetinin bilim ve felsefede dünyanın 
en etkili medeniyeti olmasına karşın 17-21. yüzyıllar ara-
sında bahsedilen değişimleri yaşayan Batı-Hıristiyan me-
deniyeti dünyanın en etkili medeniyeti oldu. İslam dün-
yası bu medeniyetten bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 
alırken, bu medeniyetin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı 
şehirleşme, çekirdek ailelerin yaygınlaşması ve dine refe-
ransların azalması gibi olgulardan da etkilendi.

19. yüzyılın önemli sosyologları Auguste Comte, Karl 
Marx ve Emile Durkheim gibi düşünürler bilimin artan 
otoritesine karşı dinlerin öneminin azalacağını ve za-
manla yok olacağını düşündüler. Örneğin Comte’a göre 
insanlık farklı aşamalardan geçmektedir ve son aşama 
olan pozitivist aşamada bilim dinlerin yerini alacak-
tır.2 Dinlerin yok olacağıyla ilgili sosyolojik tahminlerin 
hepsinin yanlış çıktığını bugün rahatlıkla söyleyebiliriz 
fakat bilimin artan otoritesiyle aynı süreçte bireylerin 
hayatlarında dinin otoritesinin azaldığı da bir gerçektir. 
Bu, Batı-Hıristiyan medeniyeti için geçerli olduğu gibi 
bilim ve teknolojiyle beraber diğer birçok unsuru da bu 

2. Auguste Comte, Pozitif Felsefe Kursları, Çev: Erkan Ataçay, Sosyal Yayınlar, İstan-
bul, 2001, s. 32-38.
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medeniyetin paradigmasından ithal eden İslam dünyası 
için de geçerlidir.

Tüm bu süreçleri tetikleyen bilimsel devrimin en 
önemli isimleri olan Descartes, Galileo, Kepler ve New-
ton gibi felsefeci ve bilim insanlarının hepsi dindar kim-
selerdi ve evrenle ilgili bulgularındaki hiçbir unsurun 
Allah’ın yaratmasıyla ve dinlerin yaratmayla ilgili öğre-
tileriyle çelişkili olmadığını ifade etmişlerdir. Fakat son-
raki tarihsel süreçlerde bilimle dinlerin arasında çelişki 
olduğunu ifade eden yaklaşımlarda yükseliş oldu. Batı-
Hıristiyan dünyasında yaşanan bu sürecin nasıl oldu-
ğuyla ilgili tarihsel ve sosyolojik analiz yapmak bu kita-
bın konusunun dışında kalan, müstakil bir çalışmada ele 
alınmayı gerektirecek kadar uzun bir meseledir. Bilim ve 
din arasındaki ilişkiler ile ilgili konunun böylesi tarihsel 
ve sosyolojik bir arka plana sahip olduğuna işaret ederek 
bu konuyu geçiyorum.

Modern dönemde bilimin artan otoritesiyle beraber 
bilim-din ilişkisinin nasıl kurulacağı hayati bir konu ola-
rak ortaya çıktı. Bilim ve din arasında çelişki olduğunu 
söyleyen düşünürlere karşı, bilimle dinin birbirlerinden 
tamamen farklı alanlar oldukları için aralarında bir çeliş-
ki veya uyum olduğundan bahsedilemeyeceğini söyleyen 
düşünürler de, bilimle dinin arasında olumlu ve birbirini 
tamamlayıcı yönde ilişki kurulması gerektiğini ifade eden 
düşünürler de oldu.3 Bu sonuncu yaklaşıma kendimi ya-
kın görüyorum; 12. yüzyıl filozoflarından İbn Rüşd gibi 

3. Bilimle dinin arasındaki ilişkinin nasıl kurulabileceğiyle ilgili yaklaşımların sınıfla-
ması için bakabilirsiniz: Ian G. Barbour, When Science Meets Religion, Harper Collins 
Publishers, San Francisco, 2000, s. 4-12.
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din ile bilimi arkadaş veya sütkardeş olarak4 ve 21. yüzyı-
lın bilim insanı ve ilahiyatçısı John Polkinghorne gibi din 
ile bilimi kuzenler olarak tanımlayan yaklaşımı en isabetli 
yaklaşım olarak benimsiyorum.5

Bilim-din arası ilişki kurulurken “Hangi bilim?” ve 
“Hangi din?” sorularının cevabının aydınlatılması gerek-
tiğini de unutmamalıyız. “Bilim” ve “din” gibi genelleyi-
ci ifadeler birçok zaman yanıltıcı olabilmektedir. Dinin 
içinde farklı mezheplerin ve ilahiyatçıların, ne kadar bir-
birinden ayrı görüşler ifade ettiklerine hepimiz tanıklık 
etmişizdir. Bilimin içinde de yoruma açık (hermenö-
tik ile ilgili) bir alan vardır, örneğin Einstein ve Niels 
Bohr’un kuantum teorisiyle ilgili farklı yorumları felsefi 
açıdan çok kritik bir konu olan determinizmin farklı an-
laşılmasına götürecek kadar önemliydi.6 Bilim-din ilişki-
siyle ilgili konuları verimli bir şekilde çalışmak için her 
iki alanın da multidisipliner bir çalışmanın ciddiyetiyle 
değerlendirilmesi ve ilişki kurulurken felsefe alanının bi-
rikiminden yararlanılması olmazsa olmaz şartlar olarak 
gözükmektedir.

Bu kitapta, evrim teorisi ile “İslam” dininin çelişip çe-
lişmediğini ele alırken “İslam” adına bu teoriye getirilmiş 
olan eleştirilerin hepsini ele almaya gayret edeceğim. Ay-

4. İbn Rüşd, Faslü’l Makal, Çev: Bekir Karlığa, İşaret, İstanbul, 1992; Hüseyin Sarıoğlu, 
İbn Rüşd Felsefesi, Klasik, İstanbul, 2003, s. 203-220.
5. John Polkinghorne, Quantum Physics and Theology, SPCK, London, 2007, s. 15.
6. Bilimin de hermenötik bir yönü bulunması hakkında bakınız: Stephen Happel, 
“Metaphors and Time Asymmetry: Cosmologies in Physics and Christian Meanings”, 
Ed: Robert John Russell, Nancey Murphy ve C. J. Isham, Quantum Cosmology and 
the Laws of Nature, The Center for Theology and the Natural Sciences, Berkeley, 
1999, s. 108-109.
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rıca “Dinde metaforlar vardır” gibi bir genellemenin çu-
valına bütün eleştirileri koyup (bazılarının yaptığı gibi), 
bu konuyla ilgili ileri sürülen itirazların üzerini örtmeye 
çalışmayacağım. Kısacası önümüzdeki sayfalarda evrim 
teorisi hakkında “din” (bu kitapta sadece İslam dini açı-
sından konu ele alınacaktır) adına ileri sürülen görüşler 
incelenerek, bilim-felsefe-din ilişkisinin bu en tartışmalı 
konusu değerlendirilecektir.
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EVRİM TEORİSİNİN
ORTAYA KONULMA SÜRECİ VE TEMEL TEZLERİ

Odak noktamız olan İslam inancı açısından evrim te-
orisinin kabulünün bir sorun teşkil edip etmediği mese-
lesine geçmeden önce bu teori hakkında kısa bir şekilde 
bilgi vererek evrim teorisinin ortaya konulma sürecini 
ve bu teorinin ne dediğini kısaca anlatmaya çalışacağım. 
Bugünkü anlamda anlaşılan şekliyle “evrim teorisi” ile 
birkaç milyar yıl önceki tekhücreli bir (veya birkaç) can-
lının soyları boyunca ortaya çıkan değişimlerin sonraki 
nesillere aktarıldıkları bir süreçle dünyamızdaki bütün 
canlıların oluştukları anlatılır. Bu süreçte doğal selek-
siyon, mutasyon, seksüel seleksiyon gibi mekanizma-
lara atıf yapılır. Bu teori bugünkü şeklini almadan önce 
Lamarck’tan, Darwin’den Yeni-Darwinciliğe önemli deği-
şiklikler geçirmiştir.

Türlerin birbirlerinden değişerek oluştuklarını ifade 
eden detaylı bir biyolojik teoriyi ilk olarak ortaya koy-
ma ayrıcalığı Lamarck’a aittir. O, önceden, uzun yıllar 


