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GGüündelik Tasarndelik Tasarıımm

Erek gErek güüddüümlmlüü tasartasarıım: Belirli bir erem: Belirli bir ereğğe ye yöönelik nelik 
bir dizi eylem bir dizi eylem ööncesi ya da sncesi ya da süüresince yapresince yapıılan lan 
ayrayrııntntııllıı planlama gerektiren tasarplanlama gerektiren tasarıım (m (öörnek, rnek, 
marangozun bir masa yapmasmarangozun bir masa yapmasıı).).
YYöönelimli tasarnelimli tasarıım: Eylemin sonum: Eylemin sonuççlarlarıı üüzerine zerine ççok ok 
az daz düüşşüünnüülse de belli bir ylse de belli bir yöönelim (intention) nelim (intention) 
iiççerdierdiğği si sööylenebilecek eylemlere iylenebilecek eylemlere işşaret eden aret eden 
tasartasarıım (m (öörnek, binalarrnek, binalarıı ve odalarve odalarıı dekore etmek dekore etmek 
iiççin kullanin kullanıılan dolan doğğal nesnelerin stratejik al nesnelerin stratejik 
noktalara yerlenoktalara yerleşştirilmesitirilmesi). Allen ve Bekoff, 1995.). Allen ve Bekoff, 1995.



İİtiraztiraz
Allen ve BekoffAllen ve Bekoff’’un erek gun erek güüddüümlmlüü tasartasarıım m öörnerneğğinde, inde, 
tasartasarıımcmcıı hem (dehem (değğiişştirilmitirilmişş ya da yapya da yapıılmlmışış olan) olan) 
parparççalaralarıı, hem de b, hem de büüttüünnüü tasartasarıımlar. Ymlar. Yöönelimli tasarnelimli tasarıım m 
öörnerneğğinde ise kiinde ise kişşi nesneleri (doi nesneleri (doğğal varlal varlııklar ya da klar ya da 
eeşşyalaryalarıın parn parççalaralarıınnıı) bir b) bir büüttüün tasarn tasarıımlamak maksadmlamak maksadııyla yla 
kullankullanıırr. B. Büüttüün bir yerlen bir yerleşştirme gtirme gööz z öönnüüne alne alıındndığıığında her nda her 
ikisi de erek gikisi de erek güüddüümlmlüü tasartasarıımdmdıır. Ancak, parr. Ancak, parççalar salar sööz z 
konusu oldukonusu olduğğunda, eunda, eğğer onlar er onlar üüzerinde dezerinde değğiişşiklikler iklikler 
yapyapııldldııysa tasarysa tasarıımlanmmlanmışış; yap; yapıılmamlmamışışsa (bir tasarsa (bir tasarıımmıın n 
parparççalaralarıı saysayıılabilseler de) kendileri tasarlabilseler de) kendileri tasarıımlanmammlanmamışışttıır. r. 



TasarTasarıım ve m ve İşİşlevlev

ŞŞayet X, Z iayet X, Z iççin tasarin tasarıımlanmmlanmışışsa, Z, Xsa, Z, X’’in iin işşlevidir. levidir. 
ÖÖrnek: bir yaprnek: bir yapııntntıı (artifact) konserve a(artifact) konserve aççmak imak iççin in 
tasartasarıımlanmmlanmışışsa onun isa onun işşlevi konserve alevi konserve aççmaktmaktıır.r.
ŞŞayet Z, Xayet Z, X’’in iin işşlevi ise X, Z ilevi ise X, Z iççin in 
tasartasarıımlanmmlanmışışttıır???? r???? ÖÖrnek: Bir tarnek: Bir taşş parparççasasıınnıın n 
iişşlevi kalevi kağığıtlartlarıın un uççmasmasıınnıı engellemek ise (bu engellemek ise (bu 
amaamaççla kullanla kullanııllııyorsa) bu tayorsa) bu taşş parparççasasıı kakağığıt t 
aağığırlrlığıığı olarak tasarolarak tasarıımlanmmlanmışışttıır????r????



TasarTasarıım ve m ve İşİşlev lev ((devamdevam))

YapYapııntntıılarlarıın ve bir in ve bir işş iiççin kullanin kullanıılan ama lan ama 
tasartasarıımlanmammlanmamışış nesnelerin bir inesnelerin bir işşlevi olmaslevi olmasıı
iiççin, tasarin, tasarıımlandmlandııklarklarıı veya niyet edildikleri gibi iveya niyet edildikleri gibi işş
ggöörmelerine gerek yoktur. rmelerine gerek yoktur. ÖÖrnek 1: Bir konserve rnek 1: Bir konserve 
aaççacaacağığı, tasar, tasarıım hatasm hatasıı nedeniyle bir konserve nedeniyle bir konserve 
aaççacaacağığı gibigibi iişşlemeyebilir (konserve kutularlemeyebilir (konserve kutularıınnıı
aaççmayabilir). Ancak hala konserve amayabilir). Ancak hala konserve aççacaacağığına bu na bu 
iişşlevi ylevi yüüklemek yanlklemek yanlışış saysayıılmaz.                       lmaz.                       
ÖÖrnek 2: Bir tarnek 2: Bir taşş yeterince ayeterince ağığır olmadr olmadığıığı iiççin kâin kâğığıt t 
aağığırlrlığıığı olarak iolarak işş ggöörmese de bu amarmese de bu amaççla la 
kullankullanıılmak istendilmak istendiğği ii iççin bu tain bu taşışın in işşlevi kalevi kağığıtlartlarıın n 
uuççmasmasıınnıı engellemektir. engellemektir. 



Ara SonuAra Sonuçç

İşİşlev ve tasarlev ve tasarıım arasm arasıında bir ilinda bir ilişşki varsa da ki varsa da 
bu ilibu ilişşki bize tasarki bize tasarıımmıın ne oldun ne olduğğunu unu 
ssööylememekte, tam tersine eylememekte, tam tersine eğğer bir nesne er bir nesne 
tasartasarıımlanmmlanmışış olarak kabul edilirse onun olarak kabul edilirse onun 
iişşlevi oldulevi olduğğundan sundan sööz etmemizi olanaklz etmemizi olanaklıı
kkıılmaktadlmaktadıır. Bunun dr. Bunun dışıışında genda geççmimişş
deneyimlerimizden kaynaklanan deneyimlerimizden kaynaklanan 
““sezgilerimizsezgilerimiz”” ddışıışında bir nesnenin nda bir nesnenin 
tasartasarıımlanmmlanmışış olduolduğğunu gunu göösterecek bir sterecek bir 
ilkeye ulailkeye ulaşşmak zor gmak zor göörrüünmektedir. nmektedir. 



DoDoğğal Tasaral Tasarıımm

DoDoğğal tasaral tasarıım dm düüşşüüncesine biyolojik incesine biyolojik işşlevi levi 
aaççııklamak iklamak iççin bain başşvurulmaktadvurulmaktadıır.r.
Bir eBir eğğretileme olarak doretileme olarak doğğal tasaral tasarıım.m.
““EEğğer canler canlıı organizmalar tasarorganizmalar tasarıımlanmmlanmışış gibi gibi 
ggöörrüünmeselerdi, inmeselerdi, işşlevleri de olmazdlevleri de olmazdıı ve var ve var 
olamazlar ve olamazlar ve üüreyemezlerdi. Fakat reyemezlerdi. Fakat 
organizmalarorganizmalarıın in işşlevleri var ve tasarlevleri var ve tasarıımlanmmlanmışış
gibi ggibi göörrüünnüüyorlar ve byorlar ve bööylece tasarylece tasarıım m 
eeğğretilemesi uygun gretilemesi uygun göörrüünmektedirlernmektedirler”” (Ruse, (Ruse, 
2003).2003).



DoDoğğal Tasaral Tasarıım m (devam)(devam)

TasarTasarıımcmcııssıız Tasarz Tasarıım.m.
DoDoğğal seal seççilim silim süüreci tasarreci tasarııma yol ama yol aççan bir san bir süürereççtir. tir. 
Mineraller gibi doMineraller gibi doğğada gada göözledizlediğğimiz dimiz düüzenliliklerden zenliliklerden 
farklfarklıı olarak biyolojik nesneler iolarak biyolojik nesneler işşlevi/amaclevi/amacıı olan olan 
varlvarlııklardklardıır. Dir. Diğğer doer doğğal varlal varlııklardan farklklardan farklıı olarak biyolojik olarak biyolojik 
varlvarlııklara atfedilen iklara atfedilen işşlevin alevin aççııklayklayııccıı bir gbir güüccüü vardvardıır. r. 
Mesela minerallerin doMesela minerallerin doğğal ial işşlevi oldulevi olduğğundan sundan sööz etmek z etmek 
mineral hakkmineral hakkıında bize yeni bir (bilimsel) bilgi vermez nda bize yeni bir (bilimsel) bilgi vermez 
ama Harveyama Harvey’’nin kalbin inin kalbin işşlevinin kanlevinin kanıı pompalamak pompalamak 
olduolduğğunu keunu keşşfetmesi kalbi anlafetmesi kalbi anlaşışıllıır kr kıılmlmışışttıır. Ancak bir r. Ancak bir 
organa geliorgana gelişşigigüüzel bir zel bir şşekilde iekilde işşlev atfedemeyiz. Bir lev atfedemeyiz. Bir 
organorganıın yaptn yaptığıığı birbirççok ok şşey vardey vardıır. Mesela kalp sadece r. Mesela kalp sadece 
kankanıı pompalamaz, aynpompalamaz, aynıı zamanda zamanda öözel bir ses zel bir ses ççııkarkarıır ve r ve 
ggööğğüüs kafesi is kafesi iççinde de bir yer kaplar. O halde bunlarinde de bir yer kaplar. O halde bunlarıın n 
dedeğğil de kanil de kanıı pompalamanpompalamanıın kalbin in kalbin işşlevi oldulevi olduğğunu nasunu nasııl l 
ssööyleyebiliriz? yleyebiliriz? 



DoDoğğal Tasaral Tasarıım m (devam)(devam)

Bir yapBir yapııntntıınnıın in işşlevi yapmaslevi yapmasıı iiççin tasarlandin tasarlandığıığı iişştir. tir. 
Benzer Benzer şşekilde biyolojik bir karakterin de iekilde biyolojik bir karakterin de işşlevinden slevinden sööz z 
edilebilir mi? Doedilebilir mi? Doğğal tasaral tasarıımmıı savunanlar dosavunanlar doğğal seal seççilim ilim 
ssüürecinin bir tasarrecinin bir tasarıım sm süüreci oldureci olduğğunu iddia etmekte. unu iddia etmekte. 
Onlara gOnlara gööre biyolojik bir karakterin ire biyolojik bir karakterin işşlevi, bu karakterin levi, bu karakterin 
daha daha öönceki nceki öörneklerinin yapmrneklerinin yapmışış olduklarolduklarıı iiççin in seseççildikleriildikleri
iişştir. tir. 
BugBugüünknküü bir kalbin ibir kalbin işşlevinin kanlevinin kanıı pompalamak olmaspompalamak olmasıınnıın n 
nedeni ilk kez bu organa sahip bireylerde bu organnedeni ilk kez bu organa sahip bireylerde bu organıın n 
kankanıı pompaladpompaladığıığı iiççin sein seççilmiilmişş ve sonraki kuve sonraki kuşşaklara aklara 
aktaraktarıılmlmışış olmasolmasııddıır. Tasarr. Tasarıımlanmmlanmışış bir yapbir yapııntntıı, yapmak , yapmak 
üüzere tasarzere tasarıımlandmlandığıığı iişşi gi gööremese bile onun iremese bile onun işşlevi levi 
tasartasarıımlanmmlanmışış olduolduğğu iu işş ise, biyolojik bir karakterin iise, biyolojik bir karakterin işşlevi levi 
de (o ide (o işşi gi göörmese bile) soyun daha rmese bile) soyun daha öönceki nceki öörneklerinde rneklerinde 
yaptyaptığıığı iiççin sein seççildiildiğği ii işş olduolduğğu su sööylenebilir mi? ylenebilir mi? 



YapYapııntntıı İşİşlevi ve Biyolojik levi ve Biyolojik İşİşlevlev
YapYapııntntıı iişşlevi ve biyolojik ilevi ve biyolojik işşlev araslev arasıındaki farklar.ndaki farklar.
TasarTasarıımlanmmlanmışış bir yapbir yapııntntıınnıın ilk n ilk öörnerneğğinin bile inin bile 
(tasar(tasarıımlanmmlanmışış olduolduğğu iu işşi gi göörmese de) tasarrmese de) tasarıımlanmmlanmışış
olduolduğğu iu işş onun ionun işşlevidir. Ancak biyolojik bir karakterin levidir. Ancak biyolojik bir karakterin 
iişşlev kazanmaslev kazanmasıı iiççin ilk birkain ilk birkaçç kukuşşaktaki aktaki öörneklerinin srneklerinin sööz z 
konusu ikonusu işşi yapmi yapmışış ve bunun ive bunun iççin sein seççilmiilmişş olmalarolmalarıı
gerekmektedir gerekmektedir çüçünknküü dodoğğal seal seççilim her zaman iilim her zaman iççin var in var 
olan karakterler olan karakterler üüzerinde zerinde ççalalışışmak zorundadmak zorundadıır. r. 
AyrAyrııca ortaya ca ortaya ççııkmkmışış bir bir öözellik, hizellik, hiççbir debir değğiişşiklik iklik 
gegeççirmeden seirmeden seççilim tarafilim tarafıından bir tndan bir tüürde rde 
yaygyaygıınlanlaşşttıırrıılabilir. Bu durumda dolabilir. Bu durumda doğğal seal seççilimin yaptilimin yaptığıığı
tek tek şşey onun yaygey onun yaygıınlanlaşşmasmasıınnıı sasağğlamaktlamaktıır. Bu durumda r. Bu durumda 
seseççilim bu ilim bu öözellizelliğği tasari tasarıımlammlamışış saysayıılmaz. lmaz. 
SeSeççilim silim süüreci biyolojik ireci biyolojik işşlevi belirli levi belirli ööllçüçülerde lerde 
aaççııklayabilmektedir. Biyolojik varlklayabilmektedir. Biyolojik varlııklarklarıı tasartasarıımlanmmlanmışış
nesnelere benzetmek ve snesnelere benzetmek ve süüreci de bir tasarreci de bir tasarıım sm süüreci reci 
olarak golarak göörmek bilgimize yeni bir rmek bilgimize yeni bir şşey eklememektedir. ey eklememektedir. 



Zeki TasarZeki Tasarıımm

Thomas AquinasThomas Aquinas
David HumeDavid Hume
William PaleyWilliam Paley
Charles DarwinCharles Darwin



Thomas AquinasThomas Aquinas’’ıın Tasarn Tasarıım Gm Göörrüüşşüü

ZekâsZekâsıı olmayan doolmayan doğğal varlal varlııklar da bir amaklar da bir amaççlarlarıı varmvarmışış
gibi hareket ediyorlar gibi hareket ediyorlar çüçünknküü onlar da en iyiye ulaonlar da en iyiye ulaşşmak mak 
iiççin her zaman ya da hemen her zaman aynin her zaman ya da hemen her zaman aynıı şşeyi eyi 
yapyapııyorlar. O halde bu davranyorlar. O halde bu davranışışlarlarıı rastlantrastlantıısal olamaz. sal olamaz. 
Bir tasarBir tasarııma gma gööre davranre davranııyor olmalyor olmalııddıırlar rlar çüçünknküü zekâszekâsıı
olmayan bir varlolmayan bir varlıık ancak zekâsk ancak zekâsıı olan birisi tarafolan birisi tarafıından bir ndan bir 
amaca yamaca yöönlendirilirse o amaca ulanlendirilirse o amaca ulaşşabilir. Mesela bir ok abilir. Mesela bir ok 
ancak okancak okççu tarafu tarafıından yndan yöönlendirilirse hedefe ulanlendirilirse hedefe ulaşşabilir. abilir. 
Bu nedenle doBu nedenle doğğal varlal varlııklarklarıın hepsine aman hepsine amaççlarlarıınnıı veren veren 
(hedeflerine y(hedeflerine yöönlendiren) zeki bir varlnlendiren) zeki bir varlıık olmalk olmalııddıır. Bu r. Bu 
varlvarlıık da Tanrk da Tanrıı’’ddıır. r. 



David HumeDavid Hume’’un Tasarun Tasarıım m 
DDüüşşüüncesine Elencesine Eleşştirisitirisi

Saatler zeki tasarSaatler zeki tasarıım m üürrüünnüüddüür.r.
Saatler ve canlSaatler ve canlıılar benzerdir. lar benzerdir. 
==========================================
O halde, canlO halde, canlıılar da zeki tasarlar da zeki tasarıım m üürrüünnüüddüür. (Elliott Sober)r. (Elliott Sober)

İİnsanlarda kan dolansanlarda kan dolaşışımmıı vardvardıır.r.
İİnsanlar ve knsanlar ve kööpekler benzerdir.pekler benzerdir.
==========================================
O halde, kO halde, kööpeklerde de kan dolapeklerde de kan dolaşışımmıı vardvardıır. (a.g.e.) r. (a.g.e.) 

İİnsanlarda kan dolansanlarda kan dolaşışımmıı vardvardıır.r.
İİnsanlar ve bitkiler benzerdir.nsanlar ve bitkiler benzerdir.
==========================================
O halde, bitkilerde de kan dolaO halde, bitkilerde de kan dolaşışımmıı vardvardıır. (a.g.e.) r. (a.g.e.) 



Olabilirlik Olabilirlik İİlkesilkesi
DoDoğğru olduru olduğğunu gunu göözleme dayalzleme dayalıı olarak bildiolarak bildiğğimiz imiz 
bir bir öönerme alalnerme alalıım ve buna m ve buna OO diyelim. Sonra diyelim. Sonra 
OO’’nun neden donun neden doğğru olduru olduğğunu gunu göösterecek sterecek HH11 ve ve 
HH22 gibi iki varsaygibi iki varsayııma bama başşvuralvuralıım. Bu durumda m. Bu durumda 
olabilirlik (likelihood) ilkesi olabilirlik (likelihood) ilkesi şşu u şşekilde ifade ekilde ifade 
edilebilir: edilebilir: 
EEğğer er HH11 OO’’nun olasnun olasııllığıığınnıı HH22’’den daha fazla den daha fazla 
arttarttıırrııyorsa yorsa OO HH11’’i i HH22’’ye gye gööre daha fazla re daha fazla 
destekler.destekler.
Daha biDaha biççimsel bir ifadeyle                              imsel bir ifadeyle                              
EEğğer er PP((OO// HH11) >> ) >> PP((OO// HH22) ise ) ise OO HH11’’i i HH22’’den den 
daha fazla destekler. (Sober)daha fazla destekler. (Sober)



William PaleyWilliam Paley’’nin Tasarnin Tasarıım Gm Göörrüüşşüü

AA: Bu saat karma: Bu saat karmaşışıktktıır ve zamanr ve zamanıı ggööstermeye stermeye 
uygundur.uygundur.
WW11: Bu saat zeki bir tasar: Bu saat zeki bir tasarıımcmcıınnıın n üürrüünnüüddüür.r.
WW22: Bu saat rastlant: Bu saat rastlantıısal fiziksel ssal fiziksel süürereççlerin lerin 
üürrüünnüüddüür. (Sober) r. (Sober) 

BB: Canl: Canlıılar karmalar karmaşışıktktıır ve hayatta kalma ve r ve hayatta kalma ve 
üüreme etkinlireme etkinliğğine ine ççok uygundurlar.ok uygundurlar.
LL11: Canl: Canlıılar zeki bir tasarlar zeki bir tasarıımcmcıınnıın n üürrüünnüüddüür.r.
LL22: Canl: Canlıılar rastlantlar rastlantıısal fiziksel ssal fiziksel süürereççlerin lerin 
üürrüünnüüddüür. (a.g.e.)r. (a.g.e.)



Evrim ve TasarEvrim ve Tasarıımm

GG: Canl: Canlıılar lar ççevreleriyle mevreleriyle müükemmel kemmel 
olmayan bir olmayan bir şşekilde uyumludurlar.ekilde uyumludurlar.
VV11: T: Tüürler, mutlak zeki, iyi, grler, mutlak zeki, iyi, güçüçllüü ve her ve her 
şşeyi bilen bir tanreyi bilen bir tanrıı taraftarafıından ayrndan ayrıı ayrayrıı
yaratyaratıılmlmışışttıır.r.
VV22: T: Tüürler (ortak bir atadan) dorler (ortak bir atadan) doğğal seal seççilim ilim 
yoluyla evrim geyoluyla evrim geççirerek ortaya irerek ortaya ççııkmkmışışttıır.r.



SonuSonuççlarlar
1) Tasar1) Tasarıımmıı bir tasarbir tasarıımcmcıınnıın n üürrüünnüü olarak tanolarak tanıımlamak yeni bir bilgi mlamak yeni bir bilgi 
vermez. Tasarvermez. Tasarıımcmcıınnıın aman amaçç, y, yöönelim gibi nelim gibi öözellikleri tasarzellikleri tasarıım m 
hakkhakkıında net bir bilgi sanda net bir bilgi sağğlamaz lamaz çüçünknküü bu kavramlarbu kavramlarıın kendileri n kendileri 
yeterince ayeterince aççıık dek değğildir. Tasarildir. Tasarıımmıı, nesnenin d, nesnenin düüzenlilik, organizasyon, zenlilik, organizasyon, 
iişşlev gibi lev gibi öözellikleri ile tanzellikleri ile tanıımlamak ise istenenden daha mlamak ise istenenden daha ççok sayok sayııda da 
nesneyi tasarnesneyi tasarıımlanmmlanmışış olarak kabul etmemize yol aolarak kabul etmemize yol aççmaktadmaktadıır.r.
2) Biyolojik i2) Biyolojik işşlevi alevi aççııklamak iklamak iççin ortaya atin ortaya atıılmlmışış olan doolan doğğal al tasartasarıım,m,
dodoğğal seal seççilim silim süüreciyle areciyle aççııklansa da iklansa da işşlevi alevi aççııklamakta yetersiz klamakta yetersiz 
kalmakta ve ancak ikalmakta ve ancak işşlev kavramlev kavramııyla ayla aççııklanabilen yararsklanabilen yararsıız bir z bir 
kavrama dkavrama döönnüüşşmektedir.mektedir.
3) Zeki tasar3) Zeki tasarıım ise 2500 ym ise 2500 yııldldıır r ççeeşşitli yorumlaritli yorumlarııyla birlikte biyolojik yla birlikte biyolojik 
iişşlevi/uyumlululevi/uyumluluğğu au aççııklamak ve ayrklamak ve ayrııca tanrca tanrıınnıın varln varlığıığınnıı ispat etmek ispat etmek 
üüzere ileri szere ileri süürrüülmlmüüşş bir kavram olarak bu amabir kavram olarak bu amaççlarlarıından hindan hiççbirini birini 
laylayııkkııyla yerine getirememektedir. yla yerine getirememektedir. 


