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THE LEVEL OF PERCEIVING EVOLUTION THEORY AMONG THE FIRST CLASS 

SCIENCE STUDENTS AT UNIVERSITY 

 

 

Gül KOZALAK*, Ali ATEġ** 

 
ÖZET: Bu çalıĢma, Üniversite fen bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf öğrencilerinin 

evrim teorisini kabul etme düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. AraĢtırmanın problem cümlesi; Fen 

bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin evrim teorisini kabul etme düzeyleri 

farklılaĢmakta mıdır? AraĢtırma evrenini, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim 

Fakültesi’nde Biyoloji, Fizik ve Fen Bilgisi Öğretmenliği alanlarında öğrenim gören öğrenciler oluĢturmaktadır.  

AraĢtırmada Rutledge & Sadler (2007) tarafından geliĢtirilen Reliability of the Measure of Acceptance of the 

Theory of Evolution (MATE) Instrument isimli ‘Evrim Teorisini Kabul Etme’ (ETKE) 5’li likert tipindeki ölçek 

kullanılmıĢtır. Testin toplam güvenirlik katsayısı Cronbach-α=0,74 bulunmuĢtur. Evrim teorisini kabul etme 

düzeyleri için betimsel istatistik analizi kullanılmıĢtır. 

Öğrenciler ölçeğin genelinde ve alt boyutları arasında ‘Dünyanın yaĢı’ alt boyutu hariç ‘Evrim Teorisini Kabul 

Etme’ düzeylerini ‘Kararsız’ olarak ifade etmiĢlerdir. AraĢtırmanın bulgularından gerekli öneriler getirilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: EVRĠM TEORĠSĠ, KABUL, ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ  

 

ABSTRACT: This study was carried out to determine the acceptance levels of the theory of evolution by the 

first class students who studies Science Faculty at university. The problem sentence of the research; Are there a 

differentiation between the acceptance levels of the theory of evolution and the first class students of the Science 

Faculty? Research group covers 88 students studying  in the  Physics,Science and Biology departments of Ahmet 

Kelesoglu  Teacher Education and Training Faculty in Necmettin Erbakan University. 

In the search, 5-point Likert-type scale was used for the acceptance of the evolution theory called Reliability of 

the Measure of Acceptance of the Theory of Evolution developed  by Rutledge and Sadler (2007). The total 

safety coefficient of the test Cronbach α =0,74. Descriptive statistical analysis was used for acceptance levels of 

the theory of evolution.  

Students state their acceptance levels of theory of evolution as ‘Undecided’ except for ‘The Age of the World’ in 

the general of the scale and among the sub dimensions. 

 

Key Words: EVOLUTĠON THEORY, ACCEPTANCE, UNĠVERSITY STUDENTS 

 

GĠRĠġ  

 

Evrim teorisi, bilim dünyasındaki güçlü pozisyonuna ve tüm bilimsel ispatlarına rağmen 

günümüzde yeterince kabul görmemektedir (Dagher & BouJaoude, 2005). Türkiye dünyada evrim 

kuramı karĢıtı hareketinin en güçlü olduğu ülkelerden biridir (Graebsch & Schiermeier, 2006). Bütün 

bunlara karĢın, ülkemizde bazı üniversitelerin Biyoloji eğitimi veren bölümlerinde, evrim dersleri ya 

seçmeli ders olarak verilmekte ya da hiç okutulmamakta, birçoğunda Evrim Bilimi doğru Ģekilde 

öğretilememektedir (Özmen, 2007). 
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Evrim eğitiminde evrimi bütün bir kavram olarak vurgulayan 8 ölçüt belirtilmiĢtir. Bu 

ölçütler, ABD ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’ndan (NSES) uyarlanmıĢ, sekiz maddelik ‘kavram 

grubundan’  (Skoog & Bilica, 2002) oluĢmaktadır. National Research Council’a göre bu standartlardan 

hiçbiri kategoriden elenemez, tıpkı evrimin yaĢamımızdan elenemeyeceği gibi.’ (NRC, 1996). Bu 

kavramlar Ģunlardır: Türler zaman içinde evrimleĢir, türleĢme, canlıların çeĢitliliği, ortak bir ataya 

sahip olma, evrime deliller, doğal seçilim, evrimin hızı ve yönü, insanın evrimi. 

 

Asghar ve arkadaĢlarının, 2013 yılında yapmıĢ oldukları çalıĢmada Türkiye’yi de kapsayan 5 

Müslüman ülkenin (Mısır, Malezya, Suriye, Pakistan, Türkiye) evrim müfredatını incelemiĢlerdir. 

AraĢtırıcıların bulgularına göre genel olarak evrim konusu Türkiye’deki 8. Sınıf Fen ve Teknoloji 

müfredatında açıkça tartıĢılır ve 9. , 12. sınıf Biyoloji kitapları bazı evrimsel kavramları içerir. 

Lamarck’ın ve Darwin’in görüĢleri öğretilir fakat değiĢikliklerle türeyiĢ yalnızca 8. sınıfta kısaca 

verilir ve bu da yalnızca hayvan adaptasyonlarıyla iliĢkilendirir. Paleontoloji, Jeoloji, KarĢılaĢtırmalı 

Anatomi, KarĢılaĢtırmalı Embriyolojiden çeĢitli evrimsel kanıtlar olmasına rağmen Türk müfredatı 

yalnızca KarĢılaĢtırmalı Embriyoloji ve Anatomiden kanıtların üzerinde durmuĢ spesifik olarak fosil 

kalıntıların evrimi desteklediğinden bahsetmiĢ, taklit ve kamuflajın evrimsel önemini tartıĢmıĢtır. 

Ġnsanın evriminden diğer ülkelerin biyoloji müfredatında bahsedilmesine rağmen Türk müfredatında 

tamamen unutulmuĢtur (Asghar, Farahani, & Hameed, 2013).  

 

Sönmez ve arkadaĢlarının Ankara’da 320 öğrenciyle yaptıkları çalıĢmada ise 8. sınıf Fen ve 

Teknoloji kitabı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı, 10. sınıf Biyoloji kitabı incelenmiĢ, 8. sınıf ve 

10. sınıf müfredatının evrimsel konuları anlamada yetersiz olduğuna karar verilmiĢtir. Din Kültürü 

kitabında verilen ayetlerin ise evrimle ilgili çeliĢkiler oluĢturduğu belirtilmiĢtir (Sönmez, GümüĢ, & 

Kurt, 2012). 

 

Evrim teorisi günümüzde 12. sınıf Biyoloji kitabında ‘Hayatın BaĢlangıcı ve Evrim’ 

ünitesinde ‘Darwin’in GörüĢleri’ Ģeklinde yer almaktadır. Aynı ünite içerisinde ‘YaratılıĢ GörüĢü’ de 

vardır. YaratılıĢ görüĢünün 1985 yılında MEB, hazırladığı bir rapor doğrultusunda evrim kuramının 

bilimsel olarak kanıtlanmadığı ve öğrencileri inançsızlığa götürdüğü gerekçesiyle biyoloji ders 

program ve kitaplarında evrim kuramı ile birlikte yer verilmesine karar vermiĢtir (MEB, 1985).  

12. sınıftaki ‘Hayatın BaĢlangıcı ve Evrim’ ünitesinin iĢlenmesi için 9 ders saati (12. sınıfta 

iĢlenen konuların % 8,3’üne denk gelmektedir) önerilmiĢtir. Bu ünitede 5 kazanım yer almaktadır. Bu 

kazanımları ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’ndan uyarlanmıĢ, sekiz ölçütle karĢılaĢtıracak olursak: 

1. Hayatın ortaya çıkıĢı ile ilgili görüĢleri özetler. (Böyle bir ölçüt bulunmamaktadır.) 

2. Canlıların benzerlikleri ve farklılıkları ile fosillerin, hayatın anlaĢılmasına sağladığı 

katkılara örnekler verir. (Bu kazanım ‘Evrime deliller’ ölçütünü kısmen karĢılamaktadır.) 

2.1.Canlıların embriyolojik, biyokimyasal, anatomik, genetik yapılarındaki benzerlik ve 

farklılıkların hayatın anlaĢılmasına katkıları tartıĢılır.  

3. Canlılık tarihi boyunca canlı çeĢitliliğinin değiĢimini ve nedenlerini analiz eder. (Bu 

kazanım ‘Canlıların çeĢitliliği’ ölçütünü karĢılamaktadır.) 

3.1.Jeolojik zamanlar boyunca canlı çeĢitliliğindeki önemli değiĢimlerin nedenleri sorgulanır. 

4. Evrime iliĢkin görüĢleri özetler. (Bu kazanım kısmen ‘Doğal seçilim’ ölçütünü 

karĢılamaktadır.) 

4.1.Lamarck ve Darwin’in çalıĢmaları araĢtırılır. 

4.2.Evrime iliĢkin görüĢler irdelenir. 

4.3.Doğal seçilim, varyasyon, adaptasyon, mutasyon gibi anahtar kavramlar yeri geldikçe 

bağlam içerisinde açıklanır. 

4.4. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verilir. 

5. Doğada meydana gelebilecek iklimsel değiĢikliklerden hareketle, zaman içinde 

hayatın nasıl etkilenebileceğini tartıĢır. (Bu kazanım kısmen ‘Türler zaman içinde evrimleĢir’ ölçütünü 

karĢılamaktadır.) 

5.1.Bazı türlerin (dinozor, mamut vb.) neden yok olduğu tartıĢılır. 

12. sınıf Biyoloji kitabındaki ‘Hayatın BaĢlangıcı ve Evrim’ ünitesinin ‘Ulusal Bilim Eğitimi 

Standartları’ nın 8 ölçütünden yalnızca 4’ünü karĢıladığı görülmektedir. Yer verilen ölçütler içerisinde 

‘Türler zaman içerisinde evrimleĢir’ ölçütüne yalnızca ‘Dinozor ve mamutların neden yok olduğu 
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tartıĢılır.’ vardır. Aynı Ģekilde ‘Evrime iliĢkin görüĢleri özetler’ kazanımında ‘Doğal seçilim, 

varyasyon, adaptasyon, mutasyon gibi anahtar kavramlar yeri geldikçe bağlam içerisinde açıklanır.’ 

‘Doğal seçilim’ ölçütünü yeteri kadar karĢılamamakta ve doğal seçilim kavramının gerektiği kadar 

anlaĢılmamasına neden olmaktadır. Konu içerisinde ‘TürleĢme’, ‘Ortak bir ataya sahip olma’, 

‘Evrimin hızı ve yönü’ ve ‘Ġnsanın evrimi’ ölçütlerine yer verilmemiĢtir. Hayatın nasıl baĢladığına dair 

görüĢler ise yer almasına rağmen ‘Ulusal Bilim Eğitimi Standartları’nda böyle bir ölçüt 

bulunmamaktadır. Bu durum liselerde kullanılan evrim müfredatının sorgulanmaya ihtiyacı olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır.  

 

12. sınıf Biyoloji kitabında evrim konusunu içeren ‘Hayatın BaĢlangıcı ve Evrim’ ünitesi 

programın son konusudur. Öğrenciler bu zaman diliminde YGS ve LYS’ ye hazırlık yaptıklarından 

dolayı yasal olarak velilerinden ve okul idaresinden izinli sayılmaktadır. Bu sebeple son sınıfta fen 

derslerini seçmiĢ olan bu öğrencilerin çoğu evrim konusunu öğrenmeden mezun olmaktadır. Evrim 

öğretimi, bilimin doğasının anlaĢılmasında temel koĢuldur (Rudolph & Stewart, 1998). Dolayısıyla bu 

durum öğrencilerin bilime, bilimsel çalıĢma Ģekline ve bilimin doğasına bakıĢ açılarını da 

etkilemektedir. 

 

Kaynak araĢtırmasında evrim teorisiyle ilgili ülkemizde yeterince çalıĢmanın bulunmadığı 

görülmüĢtür. Bu araĢtırmanın sonuçlarının evrim teorisiyle ilgili çalıĢmalara katkı sağlayacağı 

düĢünülmektedir. 

 

AraĢtırmanın Amacı 

 

AraĢtırmanın amacı Üniversite fen bilimleri bölümlerinde öğrenim görmekte olan birinci sınıf 

öğrencilerinin evrim teorisini kabul düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla aĢağıdaki probleme cevap 

aranmıĢtır. 

 

Problem Cümlesi 

 

Fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri evrim teorisini kabul etme düzeyleri 

farklılaĢmakta mıdır? 

 

YÖNTEM 

 

Bu araĢtırma Konya ili Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi 

fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin evrim teorisini kabul düzeylerini 

belirlemek amacıyla survey araĢtırma yöntemine göre hazırlanmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın evrenini Necmettin Erbakan üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi’nde 

Fizik, Fen Bilgisi, Biyoloji Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 88 öğrenci oluĢturmaktadır. 

Öğrenci sayısı az olduğu için ayrıca örneklem alma yoluna gidilmeyip tam sayım çalıĢması 

yapılmıĢtır. Fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin seçilmesinin nedeni, bu 

öğrencilerin lise öğrenimleri sırasında 12. sınıfta fen derslerini seçmiĢ olmasıdır.  

 

Veri Toplama Aracı 

 

AraĢtırmada Rutledge & Sadler (2007) tarafından geliĢtirilen Reliability of the Measure of Acceptance 

of the Theory of Evolution (MATE) Instrument isimli ‘Evrim Teorisini Kabul Etme’ (ETKE) 5’li 

likert tipindeki ölçek kullanılmıĢtır (Ek 1). Ölçeğin adaptasyonunu sağlamak için Türkçeye çevirisi 

yapılmıĢtır (Apaydın & Sürmeli, 2009).  

 

Ölçek 20 maddeden oluĢmaktadır. Bu 20 maddenin; 10 tanesi olumlu, 10 tanesi olumsuzdur. 

Ölçekteki 1., 3., 5., 8. , 11., 12., 13., 16., 18. ve 20. maddeler olumlu, 2., 4., 6., 7., 9., 10., 14., 15., 17. 

ve 19. maddeler olumsuzdur. Rutledge ve Sadler (2007) tarafından hazırlanan ölçekte evrim teorisine 

kabulü ölçmeye yarayan 6 boyut belirlenmiĢtir. Buna göre 1., 9., 18., 19. maddeler ‘Evrimsel süreç’ 
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boyutunu; 2., 10., 12., 13., 14., 20. maddeler ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ boyutunu; 3., 15. 

maddeler ‘Ġnsanoğlunun evrimi’ boyutunu; 4., 6., 8., 16. maddeler ‘Evrimsel kanıtlar’ boyutunu; 5., 

17. maddeler ‘Bilimsel toplulukların evrim görüĢü’ boyutunu; 7., 11. maddeler ‘Dünyanın yaĢı’ 

boyutunu oluĢturmaktadır  (Rutledge & Sadler, 2007). AraĢtırma için her bir boyutun güvenirliği ayrı 

ayrı hesaplanmıĢtır. Buna göre ‘Evrimsel süreç’ (1, 9, 18, 19) boyutunun güvenirliği α=0,75, 

‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ (2, 10, 12, 13, 14, 20) boyutunun güvenirliği α=0,77,  

‘Ġnsanoğlunun evrimi’ (3, 15) boyutunun güvenirliği α=0,88, ‘Evrimsel kanıtlar’ (4, 6, 8, 16) 

boyutunun güvenirliği α=0,77, ‘Bilimsel toplulukların evrim görüĢü’ (5, 17) boyutunun güvenirliği 

α=0,76, ‘Dünyanın yaĢı’ (7, 11) boyutunun güvenirliği ise α=0,83 olarak hesaplanmıĢtır. 

 

 ETKE ölçeğinin madde yük değerlerinin genellikle 0,30- 0,60 arasında olması gerekmektedir. 

Ölçeğin içerdiği maddelerin yük değerlerine bakıldığında (1. Madde (0,59) ve 4. Madde (0,57)) 

maddelerin bu değerde olduğu, diğer tüm maddelerinse 0,60 değerinin üzerinde olduğu görülmektedir.  

 

Uygulama sırasında 88 öğrencinin ‘Evrim teorisini kabul etme’ ölçeğine verdikleri cevaplara 

göre testin toplam güvenirlik katsayısı α=0,74 olarak hesaplanmıĢtır.  

 

Verilerin Analiz Edilmesi 

 

Öğrencilerin ETKE ölçeğinin güvenirlik hesaplaması için Cronbach Alpha formülü kullanılmıĢtır, 

evrim teorisini kabul etme düzeyleri için betimsel istatistik analizi kullanılmıĢtır.  

 

AraĢtırma için kullanılan ETKE ölçeği 5’li likert tipinde bir ölçektir. Veriler analiz edilirken 

olumlu maddelere ‘Kesinlikle katılıyorum’ 5 puan, ‘Katılıyorum’ 4 puan, ‘Kararsızım’ 3 puan, 

‘Katılmıyorum’ 2 puan, ‘Kesinlikle katılmıyorum’ 1 puan verilerek ortalama hesaplanmıĢtır. Olumsuz 

maddelere ise ‘Kesinlikle katılıyorum’ 1 puan, ‘Katılıyorum’ 2 puan, ‘Kararsızım’ 3 puan, 

‘Katılmıyorum’ 4 puan, ‘Kesinlikle katılmıyorum’ 5 puan verilerek ortalama hesaplanmıĢtır. BoĢ 

bırakılan maddeler ise ‘Kararsızım’ olarak değerlendirilerek 3 puan verilerek ortalama hesaplanmıĢtır. 

 

ETKE  ölçeği sonucunda oluĢan analiz sonuçları yorumlanırken aĢağıda belirtilen kategoriler 

dikkate alınmıĢ, bu sayede öğrencilerin evrim teorisini kabul etme düzeyleri belirlenmiĢtir. Evrim 

teorisini kabul etme ölçeğinin değerlendirilmesinde kullanılan ölçek kategorileri;  

 

Evrim teorisini çok yüksek düzeyde kabul edenler: 4,20 - 5,00 

Evrim teorisini yüksek düzeyde kabul edenler: 3,40 - 4,19 

Evrim teorisine kararsız kalanlar: 2,60 - 3,39 

Evrim teorisini düĢük düzeyde kabul edenler: 1,80 - 2,59 

Evrim teorisini çok düĢük düzeyde kabul edenler: 1,00 - 1,79 Ģeklindedir. 

 

BULGULAR 

 

Öğrencilerin evrim teorisini kabul etme durumları 

 

Öğrencilerin evrimi kabul etme düzeyleri ölçeğin alt boyutlarına göre incelenmiĢtir. Boyutları 

oluĢturan maddelerden birer örnek verilmiĢtir. 

 

Evrimsel süreç 

 

9. Madde: Öğrencilerin ‘Organizmalar temel olarak bugüne kadar hep oldukları aynı Ģekilde 

varlıklarını sürdürmektedirler.’ ifadesine kararsız oldukları görülmüĢtür (X=3,28). Öğrenciler %33’ü 

maddeye katılmadıklarını, %21,6’sı kesinlikle katılmadıklarını, %17’si kesinlikle katıldıklarını ifade 

etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye katılmadıkları fakat ortalamaya 

göre kararsız oldukları görülmektedir. 
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Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği 

 

2. Madde: ‘Evrim teorisinin bilimsel olarak test edilmesi mümkün değildir.’ ifadesine öğrencilerin 

kararsız kaldıkları görülmüĢtür (X=2,68). Öğrenciler % 30, 7’si katıldıklarını, %27,3’ü ise kararsız 

olduklarını belirtmiĢlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye katıldıkları ama 

ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir.  

 

İnsanoğlunun evrimi 

 

3. Madde: ‘Günümüz insanları milyonlarca yıldır meydana gelmekte olan evrimsel süreçlerin bir 

ürünüdür.’ ifadesine öğrencilerin karasız oldukları görülmüĢtür (X=2,71). Öğrenciler %35,2’si 

kesinlikle katılmadıklarını, %29,5’i katıldıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin 

ifadeye yüzdelik olarak kesinlikle katılmadıklarını ama ortalamaya göre kararsız oldukları 

görülmektedir. 

 

Evrimsel kanıtlar 

 

4.Madde: Öğrencilerin ‘Evrim teorisi geçerli bilimsel gözleme ve test etmeye değil, spekülasyona 

(kurgu) dayalıdır.’ ifadesinde kararsız oldukları görülmüĢtür (X=2,79). Öğrenciler %26,1’i 

katıldıklarını,% 21,6’sı kararsız olduklarını, %21,6’sı katılmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu bulgulara 

göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye katıldıklarını ama ortalamaya göre kararsız oldukları 

görülmektedir. 

 

Bilimsel toplulukların evrim görüşü 

 

5. Madde: ‘Çoğu bilim adamı evrim teorisini bilimsel açıdan geçerli bir teori olarak kabul eder.’ 

ifadesine öğrencilerin kararsız oldukları görülmüĢtür (X=3,38). Öğrenciler %43,2’si katıldıklarını, 

%27,3’ü kararsız olduklarını ifade etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye 

katıldıklarını ama ortalamaya göre kararsız oldukları görülmektedir. 

 

Dünyanın yaşı 

 

7. Madde: ‘Dünyanın yaĢı 20.000 yıldan daha azdır.’ ifadesine öğrencilerin katıldıkları görülmüĢtür 

(X=3,62).Öğrencilerin %51,1’i kararsız olduklarını, %23,9’u kesinlikle katılmadıklarını, %20,5’i 

katılmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu bulgulara göre öğrencilerin yüzdelik olarak ifadeye kararsız 

oldukları ama ortalamaya göre katıldıkları görülmektedir. 

 

Tablo 1 incelendiğinde ‘Evrimsel süreç’ boyutunu oluĢturan 1.(3,56), 9.(3,28), 18.(3,21), 

19.(3,30) maddelere verilen cevapların 3,28-3,56 puan aralığında olduğu görülmektedir. Buna 

dayanarak ‘Evrimsel süreç’ boyutuna öğrencilerin genellikle ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. Ġkinci 

boyut olan ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ ni oluĢturan 2.(2,68), 10.(2,81), 12.(2,78), 13.(2,80), 

14.(2,36), 20.(2,78) maddelere verilen cevapların 2,36-2,81 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu 

bilgilere dayanarak ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ boyutuna öğrencilerin genellikle ‘Kararsız’ 

oldukları görülmektedir. Üçüncü boyut olan ‘Ġnsanoğlunun evrimi’ ni oluĢturan 3.(2,71), 15.(2,82) 

maddelere verilen cevapların 2,71-2,82 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak 

öğrencilerin ‘Ġnsanoğlunun evrimi’ boyutuna ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. 
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Tablo 1: Maddelerin betimsel istatistiği 
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Ss 

s1 88 1,00 5,00 3,56 1,34 s4 88 1,00 5,00 2,79 1,29 

s9 88 1,00 5,00 3,28 1,39 s6 88 1,00 5,00 2,45 1,23 

s18 88 1,00 5,00 3,21 1,29 s8 88 1,00 5,00 2,69 1,24 

s19 88 1,00 5,00 3,30 1,10 s16 88 1,00 5,00 2,56 1,26 

Evrimsel 

süreç 
88 4,00 18,0 13,37 3,40 

Evrimsel 

kanıtlar 
88 4,00 

20,0

0 
10,51 3,54 

s2 88 1,00 5,00 2,68 1,17 s5 88 1,00 5,00 3,38 1,03 

s10 88 1,00 5,00 2,81 1,31 s17 88 1,00 5,00 2,62 1,17 

s12 88 1,00 5,00 2,78 1,28 

Bilimsel 

toplulukl

arın 

evrim 

görüĢü 

88 2,00 
10,0

0 
6,01 1,60 

s13 88 1,00 5,00 2,80 1,26 s7 88 1,00 5,00 3,62 ,92 

s14 88 1,00 5,00 2,36 1,42 s11 88 1,00 5,00 3,39 ,89 

s20 88 1,00 5,00 2,78 1,41 
Dünyanı

n yaĢı 
88 4,00 

10,0

0 
7,02 1,46 

Evrimsel 

teorinin 

bilimsel 

geçerliliğ

i 

88 6,00 28,0 16,23 5,38 

s3 88 1,00 5,00 2,71 1,50 

s15 88 1,00 5,00 2,82 1,50 

Ġnsanoğl

unun 

evrimi 

88 2,00 10,0 5,54 2,63 

 

Dördüncü boyut olan ‘Evrimsel kanıtlar’ ı oluĢturan 4.(2,79), 6.(2,45), 8.(2,69), 16.(2,56) 

maddelere verilen cevapların 2,45-2,79 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak 

‘Evrimsel kanıtlar’ boyutuna öğrencilerin ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. BeĢinci boyut olan 

‘Bilimsel toplulukların evrim görüĢü’ nü oluĢturan 5.(3,38), 17.(2,62) maddelere verilen cevapların 

3,38-2,62 puan aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak öğrencilerin ‘Bilimsel 

toplulukların evrim görüĢü’ boyutuna ‘Kararsız’ oldukları görülmektedir. Altıncı boyut olan 

’Dünyanın yaĢı’ nı oluĢturan 7.(3,62), 11.(3,39) maddelere verilen cevapların 3,62-3,39 puan 

aralığında olduğu görülmektedir. Bu bilgilere dayanarak öğrencilerin ’Dünyanın yaĢı’ boyutuna 

‘Katıldığı’ görülmektedir (Tablo 1). 

 

TARTIġMA ve SONUÇ  

 

AraĢtırma grubunun evrimi kabul düzeyleri ETKE ölçeğinin alt boyutlarına göre 

incelendiğinde ‘Evrimsel süreç’ boyutunda öğrencilerin ‘Kararsız’ oldukları belirlenmiĢtir. 

Öğrencilerin ‘Günümüzde var olan organizmalar milyonlarca yıldır değiĢim geçirdiği’, ‘Evrim 

teorisinin yaĢayan canlılarda gözlenen çeĢitli özelliklere ve davranıĢlara anlam kazandırdığı’, ‘Dünya 

üzerindeki organizmaların aynı zamanda var olduğu’ gibi maddelere kararsız kaldıklarını 

göstermektedir. Bu durum öğrencilerin evrimsel süreç ile ilgili yetersiz bilgiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu ise öğrencilerin liseden yeterli evrim bilgisi kazanımına sahip olmadan mezun 

olmasıyla açıklanabilir. 
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Evrimsel sürecin anlaĢılmasında, doğal seleksiyon mekanizmasının anlaĢılması ön koĢuldur, 

bu nedenle doğal seleksiyon mekanizması ile ilgili kavram yanılgıları mutlaka düzeltilmesi gereklidir 

(Gregory, 2009). Literatürdeki pek çok araĢtırma, doğal seçilim, uyum, adaptasyon, mutasyon gibi 

kavramların yanlıĢ algılanmasında Lamarckçı yaklaĢımın etkili olduğunu belirtmektedir (Özyeral, 

2008; Rudolph & Stewart, 1998;  Bishop & Anderson, 1990).  

 

Brumby, 1984 yılında, tıp öğrencileriyle yürüttüğü bir çalıĢmada öğrencilerin çoğunun 

evrimin ihtiyacın bir sonucu olarak devam ettiğini savunan Lamarckçı yaklaĢımı benimsediklerini ve 

sadece %10’unun doğal seçilim konusundaki düĢüncelerini bilimsel açıklamalar ile ifade ettiklerini 

tespit etmiĢtir (Yılmaz & Apaydın, 2007). Yine Amerika' da zooloji öğrenimi gören öğrencilerle 

yapılan bir araĢtırmada öğrencilerin yaklaĢık yarısında Lamarkizm düĢüncesinin hâkim olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca 2/3’sinin ‘yetenekli olanın hayatta kalması’ durumunu doğru olarak 

anlayamadıkları saptanmıĢtır (Sinclair, Pandarvis, & Baldwin, 1997). Deadman ve Kelly (1978), evrim 

konusu almaya baĢlamadan önce 11–16 yaĢ grubundaki erkek öğrencilerle görüĢme yapmıĢlar ve 

evrimin nasıl oluĢtuğunu açıklamalarını istemiĢlerdir. Öğrencilerin açıklamalarında Lamarkizm 

kanıtlarına rastlanmıĢtır.  

 

ETKE ölçeğinin ikinci boyutu olan ‘Evrimsel teorinin bilimsel geçerliliği’ ne öğrencilerin 

‘Kararsız’ olduklarını görülmüĢtür. Bu boyutla ilgili ‘Evrim teorisinin bilimsel olarak test edilmesi’, 

‘Evrim teorisi hayatın özelliklerine dair test edilebilir tahminler üretmesi’, ‘Ġlahi kitaplarda anlatılan 

yaradılıĢ hikâyesiyle uyuĢmadığı için evrim teorisinin doğru olamaması’, ‘Evrim bilimsel olarak 

geçerli bir teoridir’ gibi görüĢlere öğrencilerin toplamda kararsız kaldıkları belirlenmiĢtir. Bu 

bulgulardan öğrencilerin evrimsel teorinin bilimsel geçerliliğine Ģüpheyle yaklaĢtıkları görülmüĢtür. 

Bu durum öğrencilerin bilimi, bilimin çalıĢma prensiplerini, bilimin doğasını gerektiği kadar 

kavrayamadıklarını göstermektedir. Bu öğrencilerin fen bilimleri bölümü öğrencileri olduğu 

düĢünüldüğünde üniversitelerin de öğrencilerde bilime yeterli bir bakıĢ açısı geliĢtiremedikleri 

söylenebilir. Ayrıca bu öğrencilerin ders kitaplarında ‘Hayatın BaĢlangıcı ve Evrim’ ünitesinde verilen 

yaradılıĢ görüĢüyle uyuĢmadığı için evrim teorisinin doğru olamayacağı görüĢüne yüzdelik olarak 

‘Kesinlikle katılmaları’ manidardır. 

 

AraĢtırmacılar evrim teorisinin anlaĢılmasında bilimin doğasının önemli bir faktör olduğuna 

vurgu yapmaktadır (Passmore & Stewart, 2002;NRC, 1998). Evrim eğitiminde biliĢsel öğrenmeler 

üzerine yoğunlaĢan çalıĢmalar, biyoloji ve fen eğitimcilerinin ve öğrencilerin bilimin doğası ile ilgili 

temel kavramlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, evrim kavramlarıyla ilgili bilimsel 

olmayan bakıĢ açılarına sahip olduklarını göstermektedir (Moore vd, 2002;Palmer, 1999;Rudolph & 

Stewart, 1998).  

 

Özyeral (2008), biyoloji öğretmen adaylarının bilimin doğası ve evrim teorisine bakıĢ açılarını 

araĢtırdığı çalıĢmada katılımcıların önemli bir kısmının evrim teorisine karĢı olumsuz tutum içinde 

olduğunu bu durumunsa bilimin doğasını kavrayamamaktan kaynaklandığını tespit etmiĢtir. Dagher ve 

Boujaoude (2005), evrim eğitimi ile ilgili 15 biyoloji bölümü öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada 

öğrencilerin bilimin doğası konusundaki fikirlerinin, evrim teorisi hakkındaki düĢüncelerini 

etkilediğini ortaya koymuĢtur. Ġrez tarafından 2004 yılında fen bilimleri eğitimi alanında çalıĢan 15 

üniversite öğretim elemanı ile yapılan çalıĢmada üniversite öğretim elemanlarının evrim teorisini 

bilimsel bir teori olarak kabul etmeleri ile bilimin doğasını anlamaları arasında pozitif yönlü bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir (Ġrez, Çakır, & Doğan, 2007). Amman’da 107 10.sınıf öğrencisiyle yapılan diğer bir 

çalıĢmada ise öğrencilerin evrimsel kabulü ve doğal seleksiyonla ilgili görüĢlerinin biyoloji 

kitaplarında yer alan kuran ayetleriyle çeliĢtiğini göstermiĢtir (Baz & El-Weher, 2011). New York’ta 

44 fen öğretmeni adayıyla yapılan bir çalıĢmada öğrencilere 14 haftalık verilen kursun neticesinde 

öğrencilerin evrim ve bilimin doğasıyla ilgili kavram bilgileri artmıĢ, evrim ve doğal seleksiyonla ilgili 

yanlıĢ anlamaları önemli ölçüde azalmıĢtır. Fakat öğrencilerin antievülanaristliğin okullarda 

öğretilmesi düĢüncesi değiĢmeden kalmıĢtır (Nehm & Schonfeld, 2007). 

 

ETKE ölçeğinin üçüncü boyutu olan ‘Ġnsanoğlunun evrimi’ ne yönelik öğrencilerin  ‘Kararsız’ 

oldukları görülmüĢtür. Bu boyutla ilgili ‘Günümüz insanları milyonlarca yıldır meydana gelmekte olan 
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evrimsel süreçlerin bir ürünüdür’, ‘Ġnsanlar temel olarak bugüne kadar hep oldukları aynı Ģekilde 

varlıklarını sürdürmektedirler’ gibi olumlu ve olumsuz görüĢlere toplamda kararsız kaldıkları 

belirlenmiĢtir. Bu durum öğrencilerin lisede evrim konusunun iĢleniĢinde insanın evrimiyle ilgili 

hiçbir kazanım kazanmadıklarını göstermektedir. Bu kazanım yerine yaratılıĢ görüĢünün yer alması 

öğrencilerdeki insanın evrim geçirmediğine dair düĢüncelerini güçlendirmektedir. 

 

Kitaplarda ve programda yaratılıĢ görüĢünün evrim teorisine alternatif olarak sunulması din ve 

bilimi karĢı karĢıya getirmektedir (Bozcuk, 2007). Somel (2007) evrim teorisinin Fen Bilgisi ve 

Biyoloji öğretmenleri ile lise birinci sınıf öğrencileri arasında ne kadar yaygın olduğuna iliĢkin yaptığı 

ankette öğretmenlerin yarısı evrim kuramını benimsememektedir ve yaratılıĢın müfredatta yerini 

korumasına önemli oranda destek vermiĢtir. Öğrencilerin ancak dörtte biri canlıların evrimleĢtiğini 

düĢünmektedir; ayrıca, canlılığın kökenine ve insan türünün canlılık içindeki yerine iliĢkin görüĢleri de 

büyük oranda (‘Ġnsan ayrı bir türdür, hayvanlar ile birlikte sınıflandırılmamaktadır’ ı tercih edenlerin 

oranı %46,3’tür) yaratılıĢ görüĢü ile paralellik göstermektedir (Somel, Somel, Tan, & Kence, 2006). 

Özyeral (2008), evrim teorisi hakkında olumlu tutuma sahip öğretmen adaylarının, diğer organizmalar 

gibi insanın da evrimsel süreci yaĢadığına inandıkları; olumsuz tutum sergileyen adayların ise diğer 

canlıların evrimini kabul ettikleri, ancak modern insanın evrimini kabul etmedikleri görülmüĢtür. 

Ġnsanın evrimini kabul etmeyen katılımcıların bu konudaki görüĢlerinin dini inançlarının etkisinde 

olduğu, kutsal kitaplardaki yaratılıĢ anlayıĢını benimsedikleri için insanın evrimini kabul etmedikleri 

belirlenmiĢtir. Köse (2010), tarafından yapılan Türkiye’de ortaöğretim öğrencilerinin ve biyoloji 

öğretmenlerinin dini inanıĢlarının ve evrime yönelik tutumlarının incelendiği araĢtırmada öğretmen ve 

öğrencilerin çoğu, evrim teorisi ve din arasında seçim yapma ihtiyacı hissetmekte, birini kabul 

etmelerinin diğerini reddetmeleri anlamına geleceğini düĢündüklerini bildirmiĢtir. Downie & Barron, 

2010 yılında Glasgow Üniversitesinde (12 yıl) 8 dönem boyunca biyoloji 1. sınıf öğrencilerinden 800 

kiĢiyle yapmıĢ oldukları çalıĢmada evrimi reddedenlerin %86’sı kendini dindar olarak tanımlamıĢtır ve 

bunların çoğu Medikal bölüm öğrencileridir.  

 

ETKE ölçeğinin dördüncü boyutu olan ‘Evrimsel kanıtlar’  öğrencilerin görüĢleri ‘Kararsız’ 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu boyutla ilgili ‘Evrim teorisi geçerli bilimsel gözleme ve test etmeye değil, 

spekülasyona (kurgu) dayalıdır’, ‘Evrim teorisini destekleyen önemli derecede veri bulunmaktadır’ 

gibi olumlu ve olumsuz ifadelere öğrencilerin toplamda kararsız kaldıkları belirlenmiĢtir. Bu sonuç 

öğrencilerin evrimsel kanıtlarla ilgili lisede gerektiği kadar kazanım kazanmadıklarını göstermektedir. 

Aynı zamanda öğrencilerin evrimle ilgili düĢüncesinin aile ve çevrelerinden ayrıca bazı yayın 

organlarında yapılan yaratılıĢçı propagandadan etkilendiği de ortaya çıkmaktadır.  

 

Biyoloji öğretmen adayları ile yapılan bir araĢtırma da öğretmen adaylarının evrimi kabulleri 

ile aile eğitim düzeyleri, evrimi anlamaları, düĢünce eğilimleri arasında pozitif korelasyon olduğu 

belirlenmiĢtir (Deniz, Donnely, & Yılmaz, 2008). 5-13 yaĢ arası çocuklar ve velileri ile yapılan bir 

araĢtırmada, çocukların evrim ve yaratılıĢ görüĢlerinin, ailelerinin ve yetiĢtikleri çevrenin etkisi ile 

Ģekillendiği sonucuna ulaĢılmıĢtır (Evans, 2001). Türkiye’de ortaöğretim öğrencilerinin ve biyoloji 

öğretmenlerinin dini inanıĢlarının ve evrime yönelik tutumlarının incelendiği araĢtırma sonucu evrimi 

reddettikleri belirlenmiĢtir. Öğretmen ve öğrencilerin evrimi reddetmelerinde birinci sırayı yaratılıĢ 

görüĢüne inanmaları, ikinci sırayı ise evrimin çeliĢki ve uyuĢmazlıklarla dolu olduğu düĢüncesi 

almıĢtır (Köse, 2010). 

 

ETKE ölçeğinin beĢinci boyutu olan ‘Bilimsel toplulukların evrim görüĢü’ ne öğrencilerin 

‘Kararsız’ kaldıkları bulunmuĢtur. Bu boyutta ‘Çoğu bilim adamı evrim teorisini bilimsel açıdan 

geçerli bir teori olarak kabul eder’, ‘Bilim camiasının büyük bir kısmı evrimin gerçekten meydana 

gelip gelmediği konusunda Ģüphelidir’ olumlu ve olumsuz ifadelere öğrenciler toplam puan 

ortalamalarında kararsız kaldıkları saptanmıĢtır. Bu durum üniversitelerimizde yetiĢtirilen bilim 

adamlarının da yeteri kadar evrim bilgisine sahip olmadığıyla açıklanabilir. Dolayısıyla öğrenciler 

hem lise hem de üniversite eğitimlerinde evrimsel kazanımlardan yoksun bırakılmaktadır. 

 

Biyoloji alanından 7 profesör ve 20 biyoloji öğretmeninin evrime ve evrim eğitimine yönelik 

düĢüncelerinin araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmaya katılan 20 öğretmenden 9’u evrim teorisini kabul ettiğini, 
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5’i ise dini inançlarıyla çeliĢtiği gerekçesi ile reddettiğini ifade etmiĢ ve 3’ü ise evrimin insanı 

içermediğini belirtmiĢtir. Evrim teorisini reddeden ve yeniden yorumlayan öğretmenler yaratıcılık ve 

evrim konusunun aynı anda verilmesi gerektiğini düĢünür. Profesörlerden 2’si derslerinde evrimi ayrı 

bir konu baĢlığı altında anlattığını, 5’i diğer biyoloji konularına entegre ederek anlattığını ifade 

etmiĢtir. Müslüman Profesörlerden biri, evrim konusunu anlatırken Allah’ın yaratılıĢtaki rolünü 

vurguladığını belirtmiĢtir (BouJaoude vd, 2011). Van Dijk’ in en az 6 yıllık tecrübeli 9 Biyoloji 

öğretmeniyle Almanya’da yaptığı çalıĢmasında öğretmenler evrimin kanıtları çeĢitlidir ve biyolojinin 

doğal tarihini her zaman yansıtmaz demektedir. Buradan anlaĢılacağı üzere öğretmenler evrim 

konusunu anlatırken mutasyon ve seleksiyon kavramlarının üzerinde durmaktadır, ne en son 

atalarımızdan ne de evrimin uzun zaman aldığından bahsetmemektedirler. Bu da öğrencilerin konuyu 

anlamasında birçok probleme sebep olmaktadır (Dijk, 2009). A.B.D. Karayiplerde 59 biyoloji 

öğretmeniyle yapılan bir çalıĢmada öğretmenlerin evrimsel kabulleri ve evrimi anlamaları düĢük 

bulunmuĢtur (Nuneza, Pringle, & Showalter, 2012). A.B.D. genelinde öğretmen, bilim adamı ve tıp 

profesörleriyle yapılan bir araĢtırmaya göre ise katılımcılar en fazla oranda evrimi kabul ediyor, fazla 

oranda doğal süreçlerle evrimin gerçekleĢtiğini söylüyor, çoğu ise yaratıcılık veya akıllı tasarımdansa 

evrimin sınıflarda öğretilmesi gerektiğini düĢünüyor (Coalition of Scientific Societies, 2008). 

 

 ETKE ölçeğinin altıncı boyutu olan ’Dünyanın yaĢı’ boyutuna yönelik öğrencilerin görüĢleri 

katıldıklarını göstermektedir. Bu boyutta yer alan ‘Dünyanın yaĢı 20.000 yıldan daha azdır’ ve 

‘Dünyanın yaĢı en az 4 milyar yıldır’ ifadelerine öğrencilerin katıldıkları belirlenmiĢtir. Öğrencilerin 

bu boyuta yüzdelik olarak kararsız kaldıkları görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin dünyanın evrimi ile 

ilgili bilgi eksikliklerine bağlanabilir. Buradan anlaĢılacağı üzere öğrenciler Dünyanın oluĢumunu ilk 

olay olarak kabul ederken, hayatın baĢlangıcı ile ilgili kafaları karıĢıktır.  

 

ABD’nin Midwestern bölgesindeki üniversitede yapılan bir araĢtırmaya göre öğrencilere Big 

Bang’den baĢlayarak soğuk savaĢa kadar olan 10 önemli tarihi geliĢimi zamansal olarak sıralamaları 

istenmiĢ ve hepsi Big Bang’i en eski zamansal geliĢim olarak iĢaretlemiĢtir (Delgado, 2014).  

 

Sonuç olarak bu çalıĢmada öğrencilerin ETKE ölçeğine ‘Kararsız’ kalmaları lisede evrim 

konusunun iĢlenmesinde yetersiz evrim kazanımı olması; öğrencilerin bilime, bilimin çalıĢma 

prensiplerine, bilimin doğasına ait bilgi ve ilgilerinin olmaması; lisede kullanılan kitaplarda 

‘Ġnsanoğlunun evrimi’ kazanımı yerine ‘YaratılıĢ görüĢü’ nün olmasına bağlanmıĢtır. Türkiye’de ilk 

evrim kitabının yazarı olan Demirsoy’a (2005) göre, Türk toplumunda evrim kuramının kabul düzeyi 

düĢüktür. Çünkü her Ģeyden önce Türk toplumu evrim kuramına yakın değildir. Bu yabancılığın 

altında da bilime ve kendisini çevreleyen doğal varlıklara olan yabancılığı yatmaktadır. O’na göre ‘bu 

kadar doğaya yabancı olan bir topluluktan evrime katkı beklemek söz konusu olamaz’.  

 

ÇalıĢmayla benzer sonuçları öğretmen adaylarının evrim öğretimi niyetlerini incelenen bir 

baĢka çalıĢmada öğretmen adayları, kimsenin kendilerinden evrim konusunu öğretmelerini 

beklemediğini, özellikle ailelerin ve okul yönetiminin ders içerikleri ile çok ilgili olmadıklarını, bu 

konuda olumlu ya da olumsuz görüĢ bildirmediklerini ifade etmiĢlerdir (Kılıç, Soran, & Graf, 2011). 

Öğretmen adayları, evrim konusunu dini inanıĢlarla iliĢkilendiren ve medyadan edindikleri yanlıĢ 

bilgiler nedeniyle konu hakkında olumsuz tutuma sahip olan ailelerin çoğunlukta olacağına 

inanmaktadırlar (Kılıç, 2012). Ülkemizde bulunan 7 üniversiteden 417 fen öğrencisiyle yapılan 

çalıĢmada ise öğrencilerin çoğunun evrimsel kabul oranı yüksektir (Akyol, Tekkaya, & Sungur, 2012). 

Hristiyan üniversitesinde 15 fen öğrencisiyle yapılan çalıĢmada ise öğrencilerin çoğunun yaratıcı 

düĢüncede olduğu fakat evrimi evrimsel kanıtlarla kabul etmeye hazır olduğu bulunmuĢtur ayrıca 

evrimi kabul eden Hristiyan profesörleri model aldıklarını belirtmiĢlerdir (Winslow, Staver, & 

Scharmann, 2011). 

 

ÖNERĠLER 

 

 AraĢtırmamızda ETKE ölçeği ve alt boyutlarına göre öğrenci cevapları ve nedenleri ayrı ayrı 

incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda elde ettiğimiz bulgulara göre öğrencilerin evrimsel kabul düzeyi 

‘Kararsız’dır. Bunun nedeni olarak ise Biyoloji ders kitapları ve müfredatında, üniversitelerin fen 
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eğitimi veren bölümlerinde evrim konusuyla ilgili eksiklikler görülmüĢtür. Buradan hareketle neler 

yapılabileceğiyle ilgili bazı öneriler verebiliriz.  

Evrim konusu ortaöğretimin son biyoloji konusu olmaktan kurtarılmalıdır, ders saatleri ve kazanımları 

arttırılarak ilköğretimden itibaren sarmallık çerçevesinde müfredata alınmalıdır. Evrim teorisi, 

YaratılıĢ görüĢüyle aynı ünitede yer almamalıdır. Evrim öğretimi sırasında öğrenciler bilimin doğası, 

bilimsel dil, bilimin çalıĢma prensipleri konusunda bilgilendirilmeli ve dersler buna uygun olarak 

iĢlenmelidir. Üniversitelerin fen bilimleri bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerin evrim 

konusunu ortak bir ders olarak seçebilmesi sağlanmalıdır. Bilimsel yayınlara daha fazla destek 

sağlanmalıdır. Eğitim fakültesi öğrencilerine uygulamıĢ olduğumuz bu araĢtırma topluma da 

uygulanarak toplum görüĢleri de tespit edilebilir. 
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EKLER 

 

Ek 1. Ölçek formu 

Sevgili Öğrenciler, 

Öncelikle çalıĢmamıza katıldığınız için teĢekkür ederim. Bu anket Necmettin Erbakan 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Eğitimi bölümü yüksek lisans öğrencisi tarafından tez 

çalıĢmasında kullanılacaktır. AraĢtırma evrim teorisiyle ilgili görüĢlerinizi bu anket vasıtasıyla almayı 

amaçlamaktadır. Bu nedenle araĢtırma anket sorularına vereceğiniz samimi cevaplarla Ģekillenecektir. 

Anket iki bölümden oluĢmaktadır; ilk bölümde kiĢisel bilgileriniz, ikinci bölümde ise anket maddeleri 

ve bunlara vereceğiniz cevaplar bulunmaktadır. Verdiğiniz bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. 

AraĢtırmanın sonuçlanabilmesi için yıldızlı bölümleri mutlaka cevaplamanız gerekmektedir. 

                                      

TEġEKKÜRLER… 

Gül KOZALAK 

1)KiĢisel Bilgiler: 

ADI SOYADI: 

(Belirtmeyebilirsiniz) 

*CĠNSĠYET: 

a. (  ) Bay    b. (  ) Bayan  

DOĞUM TARĠHĠNĠZ: 

(Belirtmeyebilirsiniz) 

MEMLEKETĠNĠZ: 

(Belirtmeyebilirsiniz) 

*OKUDUĞUNUZ BÖLÜM: 

MEZUN OLDUĞUNUZ LĠSE: 

(Belirtmeyebilirsiniz) 

*LĠSEDE BĠYOLOJĠ DERSĠNDE EVRĠM KONUSU ĠġLEDĠNĠZ MĠ? : 

a.Evet (  )          b.Hayır (  ) 

2)Anket: 

Rutledge ve Sadler (2007) tarafından geliĢtirilen Evrim Teorisini Kabul Etme Ölçeği 

 

Bu bölümde ifade edilen görüĢe ne derece katıldığınızı 

gösteren seçeneğe (X) iĢareti koyunuz. ĠĢaretlediğiniz 

seçeneklerin doğru ya da yanlıĢ olması söz konusu değildir. 

Lütfen hiçbir maddeyi boĢ bırakmayınız. 
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1.Günümüzde var olan organizmalar milyonlarca yıldır 

meydana gelmekte olan evrimsel süreçlerin bir sonucudur.  

     

2.Evrim teorisinin bilimsel olarak test edilmesi mümkün 

değildir. 

     

3.Günümüz insanları milyonlarca yıldır meydana gelmekte olan 

evrimsel süreçlerin bir ürünüdür. 

     

4.Evrim teorisi geçerli bilimsel gözleme ve test etmeye değil, 

spekülasyona (kurgu) dayalıdır. 

     

5.Çoğu bilim adamı evrim teorisini bilimsel açıdan geçerli bir 

teori olarak kabul eder. 

     

6.Evrimin gerçekten meydana gelip gelmediğine dair mevcut 

veriler belirsizdir. 

     

7.Dünyanın yaşı 20.000 yıldan daha azdır.      

8.Evrim teorisini destekleyen önemli derecede veri 

bulunmaktadır. 

     

9.Organizmalar temel olarak bugüne kadar hep oldukları aynı 

şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. 

     

10.Evrim bilimsel açıdan geçerli bir teori değildir.      
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11.Dünyanın yaşı en az 4 milyar yıldır.      

12.Bugünkü evrim teorisi sağlam bilimsel araştırmaların ve 

yöntemin sonucudur. 

     

13.Evrim teorisi hayatın özelliklerine dair test edilebilir 

tahminler üretir. 

     

14.İlahi kitaplarda anlatılan yaradılış hikâyesiyle uyuşmadığı 

için evrim teorisi doğru olamaz. 

     

15.İnsanlar temel olarak bugüne kadar hep oldukları aynı 

şekilde varlıklarını sürdürmektedirler. 

     

16.Evrim teorisi gerçeğe dayalı (olgusal), tarihi ve deneysel 

veriyle desteklenmektedir. 

     

17.Bilim camiasının büyük bir kısmı evrimin gerçekten meydana 

gelip gelmediği konusunda şüphelidir. 

     

18.Evrim teorisi yaşayan canlılarda gözlenen çeşitli özelliklere 

ve davranışlara anlam kazandırır. 

     

19.Birkaç istisnayla beraber, dünya üzerindeki organizmalar 

yaklaşık aynı zamanda var oldu. 

     

20.Evrim bilimsel olarak geçerli bir teoridir.      

 

 

 


