Erdoğan`a özel armağan
Evokids- Eğitim Filmleri dizisinden "Big Family"
"Geçmişe yapılan hayali yolculuk" vizyona girdi
Türkiye Hükümeti uzun zamandan beri ülkede, Evrim teorisine karşı
aktif bir propoganda kampanyası yürütmekte ve Harun Yahya (Yaratılış Atlası)
gibi Kreationist (yoktan varedilişi savunan) yazarların kitaplarını çoğaltarak
ülke çapında okullara dağıtım sağlamaktadır. Ayrıca internet filitreleri geliştirerek,
Evrim teorisiyle ilgili sayfaların kullanımını engellemeye çalışmaktadır.
Türk bilim adamları bize, toplumda giderek artan bilim düşmanlığı konusunda
uyarılarda bulundular. Onlara bu konuda yardımcı olmak ve ana dili türkçe olan
çocukların, Evrimin büyüleyici dünyasını görerek kavramalarını istedik.
Bu gün, bir Evokids projesi olan "Big Family- Die phantastische Reise in die
Vergangenheit" türkçe olarak "Geçmişe yapılan hayali yolculuk" eğitim filmi vizyona
giriyor. Bu filmin almanca orjinali ve aynı isim altındaki çocuk kitabı, Michael SchmidtSalomon ve Anne-Barbara Kindler`e aittir. Evokids eğitim dizisinin bir parçası olup,
ilkokullarda Evrim derslerinde işlenmektedir. Film geçen sene, diğer bazı ülkelerden
gelen talepler üzerine Evokids- grubu tarafindan ingilizceye senkronize edilmiştir.
(Geliştirilmiş son verziyon buradan izlenebilir)
Evokids-projesi yöneticilerinden ve Jordano Bruno vakfının yönetim kurulu başkanı,
filozof Michael Schmidt-Salomon: "Böylece amerikalı kreationistlerin ingilizce
propoganda yayınlarına karşı ağırlığımızı koymak istedik" Film Amerika`da çok
beğenildi ve başarılı oldu, fakat ne yazık ki amerikalılar Mike Pence gibi bir
kreationisti başkan yardımcısı seçtiler.
Ìslam dünyası bu durumdan bir hayli etkilendi, özellikle Türkiye!
örneğin; Harun Yahya`nın kitaplarının çok sayıda çoğaltılıp dağıtımı gibi.
Bu nedenle, ingilizceden sonra filmin türkçe versiyonunun yapımına karar verdik.
Bu bizim, Devlet başkanı Erdoğan`a özel armağanımız, ama tabii sevinmeyeceğini
biliyoruz. Onun başarısı çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan halkın eğitimsizliğinden
kaynaklanıyor.
Michael Schmidt-Salomon, Türkiye`de en geç Erdoğan`la başlayan ve giderek artan
kreationist (yoktan varediliş) düşünce hakimiyetine değinerek, bu konuda araştırmalar
yapan biyoloji-didaktik uzmanı Dittmar Graf`ın açıklamasına dikkatimizi çekiyor.
Graf, Türkiye ve Almanya`da bu konuda yapılan araştırmalardan çıkan sonucu şöyle
açıklıyor: Türkiye`de üniversiteli eğitmen adaylarının yüzde 94`ü Evrim teorisini kabul
etmiyor. Schmidt-Salomon, bu problemin yalnız Türkiye`de değil, aynı zamanda
Almanya`da bir çok müslüman üniversiteli eğitmen adayının da Evrim teorisini kabul
etmediklerini belirtiyor. Üstelik bu günkü insanların, kanıtlanmış temel bilimsel
gerçeklere göre, maymun benzeri varlıklardan türediklerini dahi kabul etmiyorlar.
Bu durumda, türk ailelerde yetişen bir çok çocuk ve gencin, önemli bilimsel
gerçeklere ancak aile dışından destek görerek ulaşabileceklerine inanıyoruz.

Big-Family-Projesi aracılığı ile bu gençlere ve çocuklara yardımcı olmak istiyoruz.
En azından belki bir kısmının ailelerinden aldıkları çarpık dünya görüşü ve
saplantılardan kurtulabileceklerini ümit ediyoruz.
Big-Family-Proje grubu, Almanca, ingilizce ve türkçeden sonra, yabancı dil paletini
daha da genişletmeye çalışıyor. Arapça sıradaki aktuel talep, konu üzerinde
konuşuluyor. Diğer taraftan Putin`in, iddialı bir kreationisti eğitim bakanı yapması,
ileriye dönük bir rusça versiyon yapımını düşündürüyor.
Hızla ilerleyip gelişen bilimsel araştırmaların kesin sonuçlarına rağmen, bir çok
ülkede giderek artan kreationistmus nedeniyle, Evrim konusunda üretilen
materyallere gereksinim artıyor.
Ìlginç ve şaşırtıcı olduğu kadar ürkütücü bir gerçek şu ki; bütün dünyadaki hür
düşünce karşıtı güçler, kreationistmus konusunda rahatca aynı saflarda yer alıyorlar.
Erdoğan, Putin ve Pence gibi politikacılar, biribirinden çok farklı politik plan ve
kavramlara sahip oldukları halde, her üçü de, sosyal yaşamda geniş çevrelerce
doğrulanan Evrim teorisine karşı çıkıyorlar. Bu tutumun nedeni, bilim dallarında
alınan yanlış eğitim, veya aşırı dindarlıkmı, yoksa stratejik politik hesaplarmı?.
Onların da çok iyi bildiği bir gerçek var; Otoriter idari angajmanları, yani "Tanrısal
sonsuz değerler" Türk islam değerleri olsun, Rus Ortodox veya Amerikan
protestanlığı doğrultusunda olsun, zaman içinde güçlerini yitirecekler.
Ìnsanlık, Charles Darwins`in temel gerçeğini benimsediğinde, bütün dünyadaki tek ve
en sağlam gerçeğin "De ğ i ş i m" olduğuna inanacaktır.

