
Habertürk TV'de corona virüsün ve salgın hastalık-
ların tartışıldığı bir programa davet edilen din tüccarı, 
sözde ilahiyatçı Ali Rıza Demircan, koronavirüs sal-
gınının sebebinin "evlilik dışı ilişki ve eşcinsellik" 
olduğunu iddia etti.

Umreden dönen bazı uyanıklar karantinadan kaçmak 
için polise direnirken, Demircan gibi din simsarı 
uyanıklar da halkın teyakkuzda olduğu böylesine 
sıkıntılı bir dönemde kirli zihniyetlerini toplum 
sağlığını tehdit eden asılsız açıklamalarla adeta virüs 
gibi saçmaya; devletler ve modern tıbbın tüm araçları 
dünyayı saran coronavirüse çare ararken, bu akıl dışı 
safsataları üretmeye devam ediyor.

Gelen tepkiler üzerine, Demircan'ı programa davet 
eden Habertürk Ana Haber spikeri Veyis Ateş, sosyal 
medya hesabından şöyle dedi:

"Bu akşam Habertürk TV Ana Haber'de ağırladığım 
A.R.Demircan'ın açıklamaları haklı tepkilere sebep ol-
muştur. Programda kamuoyunun gündemindeki 
umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı 
konusunda anlaşılmış olmasına rağmen konuğun 
canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara 
getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan 
nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın 
esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden 
dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim."

Sunucu Veyis Ateş'in bu sözleri ve farkındalığı güzel. 
Ancak böylesi sapkın zihniyetleri bir daha ekranlarda 
görmek istemiyoruz. Halkımızı bir kez daha bilime ve 
sağduyuya davet ediyor, adeta bir insanlık suçu 
işleyen bu din tacirlerine kulak asmamalarını 
öğütlüyoruz.

Bilim insanları, şimdilik 196 ülkeyi sarmış ve hızla 
yayılmakta olan coronavirüs pandemisiyle dört 
koldan mücadele ederken, kimileri de dini inançları-
na sıkı sıkıya tutunmuş, bilimden bu derde bir deva 
bulmasını bekliyor. Kimisi bu virüsten korkmadığını 
söyleyerek sokaklarda dolaşmaya, kapatılan ibade-
thanelerin kapılarını zorlamaya ve toplum sağlığını 
tehdit etmeye devam ediyor; kimisi de duayla, kutsal 
suyla, sahte-tıpla veya batıl inanca dayalı başka yön-
temlerle korkusunu bastırmaya çalışıyor.

Bu süreçte bilim düşmanı çevrelerin ülkemizdeki 
ateist kesime yönelik saldırıları da sürüyor. Salgınları 
ve ölümcül hastalıkları Tanrı'nın lütfu veya gazabı ve 
biricik kanıtı olarak gören bu "şaklabanlar", cami-
lerin toplum sağlığı adına kapatılmasını 2 hatadır 
bas bas bağıran, aklın ve bilimin tek çözüm olduğunu 
ve insanlığın bu felaketten ancak bilimle çıkacağını 
savunan bizlere kin kusuyor; ateistlerin "lay lay lom" 
yaşadığını iddia ederek, her zamanki gibi içlerindeki 
nefreti açığa vuruyor. Yandaşlığın ve din simsarlığının 
insan hayatı söz konusu olduğunda bile elden bırakıl-
madığına tanık olmak, virüsün kendisinden daha ko-
rkutucudur.

Sözümüz dürüst, iyi niyetli inananlara değildir. 
Sözümüz, kendilerini gazete sanan bir çaput 

parçasının yazarlarına, yetkililerine ve onlar gibi 
düşünenleredir. Ne ironiktir ki bu saldırı aslında yenil-
gilerinin itirafı ve yobaz düşüncelerinin iflasıdır. Gerici 
kesimin fütursuzca ve saygısızca saldırdığı biz 
ateistler, corona virüsü bir lütuf ya da gazap olarak 
değil, bir doğa gerçeği olarak kabulleniyor ve çareyi 
dualardan değil temel bilimlerden, tıptan ve 

kendilerini insanlığa adamış aydın insanların elin-
den bekliyoruz.

Bizim endişemiz, dincilerin beklediği cehennem ateşi 
değil cehalet virüsüdür. Bilim düşmanlığından sıyrıl-

manın vakti çoktan gelmiş ve geçmektedir! Onların 
zihinlerinde yarattıkları cehennem ateşi elbet bir gün 
karanlığa gömülür, ama ateizmin ve aydınlanmanın 
can verdiği bilim ve akıl güneşi, binlerce yıldır akıl tu-
tulması yaşayan birkaç "gafil"in üflemesiyle sönmez, 
sönmeyecektir! Biz hala buradayız. Karanlığa ışık 

tutmaya devam edeceğiz.

Yazar/gazeteci Enver Aysever hakkında, Twitter 
hesabından yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle 
soruşturma başlatıldı.

Coronavirüs'ün yayılmaya ve her geçen gün daha sert 
önlemlerin alınmaya devam edildiği ülkemizde, um-
reden dönen hacıların çok geç de olsa karantinaya 
alınması, ibadethanelerin çok geç de olsa kapatıl-
ması ve duaların bu virüse karşı işe yaramaması (!) se-
bebiyle, kendilerini bilim karşısında yenik hisseden 
malum kesimin ve bu parodiye çanak tutanların du-
rumunu en basit haliyle özetleyen bir karikatürdü bu.

Ülkeye denetimsizce alınarak halk sağlığını tehdit 
eden umreciler hakkında soruşturma açılmazken, En-
ver Aysever hakkında TCK'nın 216/3. maddesi kap-
samında başlatılan soruşturma anlamsızdır, 

provakatitir ve bireyin anayasal hakkı olan ifade 

özgürlüğü ile çelişmektedir. Düne kadar inançları 
gereği kendilerine virüs bulaşmayacağını iddia eden 
ve çözümü dualarda arayan, şimdi ise nefesini tutmuş 
bilimden çare üretmesini bekleyen kesimin, içinde 
bulundukları durumu basitçe özetleyen bu karikatüre 
karşı takındıkları tavır, bu karikatürün gerçeği yansıt-
tığının en güzel kanıtıdır.

Ateizm Derneği olarak Aysever'in ve düşünce özgür-
lüğünün yanındayız!

#EnverAyseverGazetecidir

Enver Aysever'in 
Yanındayız

Asıl virüs bu !

YURTTAN HABERLEREDİTÖRÜN 
MESAJI
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''Mesih'in kurtarıcı olarak, Hamursuz bayramından 
önce geleceğini umut ediyor ve bunun için dua ediy-
oruz. Mesih, daha önce Mısır'da olduğu gibi ortaya 
çıkacak ve bizi bütün sıkıntılarımızdan kurtaracak.

''İsrail'in önemli gazetelerinden biri olan Haaretz'de 
yer alan habere göre bu sözler, "İsrailliler 8 Nisan'dan 
başlayan bayrama kadar tecrit altında tutulmaya zor-
lanılacak mı?" sorusuna bu saçma yanıtı veren İsrail 
Sağlık Bakanı Yaakov Litzman'a ait.

Litzman'ın bu sözleri toplumda pek yankı uyandır-
madı, çünkü İsrail din konusunda her zaman çarpık 
bir hiyerarşi izlemiştir. İsrail'de din, sekülerizmin 
önünde gelir ve dini eylemler seküler olanlardan çok 
daha önemli sayılır. Dolayısıyla kriz zamanında da 
dinin ön planda tutulduğunu görüyoruz. 10 kişiden az 
olan seküler grup aktiviteleri, kültürel etkinlikler, ya-
bancı dil kursları ve kütüphaneler bir an bile tereddüt 
edilmeksizin kapatılmış, oysa toplu ibadetler koşer 
(İslamiyet'e uyarlarsak helal, caiz anlamına gelir) 
sayılarak sürdürülmüştür. Koronavirüs teşhisi konu-
lan hastaların üçte birinin sinagogları ziyaret etmiş 
olduğunu gösteren veriler bile, akılcı bir yaklaşımın 
benimsenmesi için yeterli gelmemiştir.

Malezya'daki bir camide yapılan 16.000 kişilik bir bu-
luşma, Güneydoğu Asya'da pandeminin en büyük 
taşıyıcısı haline geldi ve koronavirüsü yarım düzine 
ülkeye yaydı. Dört gün süren buluşmada binlerce 
mümin dua etti; eller ve yüzler, temiz olduğunu 
göstermek için ortak musluklarda yıkandı. Müminler 
yer sofralarının etrafında toplandı, Hindistancevizi 
pirincini gelenekleri gereği sağ elleriyle avuçlayıp 
yediler. Neredeyse 30 ülkeden gelip ruhani yenilenme 
için Malezya'da toplanan hacılar, camide ve dini bu-
luşma alanının etrafında kurulmuş olan çadırlarda bir 
arada uyudu.

Üç hatanın sonunda, Tebliğ Cemaati tarafından 
düzenlenen bu buluşmaya katılan 620'den fazla 
kişinin test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine 
Malezya, ay sonuna kadar sınırlarını kapatmak zorun-
da kaldı. Brunei'deki 73 koronavirüs vakasından 
büyük bir kısmının ve Tayland'daki 10 vakanın bu bu-
luşmayla bağlantılı olduğu; en az üç koronavirüs kay-
naklı ölümün de bu etkinlikle ilişkilendirildiği bildiril-
di. Buluşmaya katılan Kamboçyalı El Matly: "Dini 
konular ve Allah'a olan inancımız hakkında konuştuk, 
koronavirüs hakkında değil." açıklamasını yaptı. 
Evine döndükten sonra El Matly'nin ve 22 Kamboçyalı 
hacının koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu kişilerden ik-
isinin eşlerinin de hasta olduğu anlaşıldı.

Tebliğ Cemaati, Malezya'da kaydedilen koronavirüs 
vakalarına rağmen Endonezya'daki Sulawesi adasın-
da kalabalık bir etkinlik daha planlıyordu. Halihazırda 
10 ülkeden gelen yaklaşık 8700 mümin, tıpkı 
Malezya'da olduğu gibi Gowa şehrinde toplanmış; 
çadırların içinde kalabalıklar halinde yaşamaya 
başlamıştı. İçlerinden biri, Roni Arif şu sözleri sarf etti: 
"Hiçbirimiz corona'dan korkmuyoruz. Biz yalnızca Al-
lah'tan korkuyoruz." Neyse ki halkın isyanı üzerine 
Endonezyalı yetkililer söz konusu etkinliği iptal etti.

Bu veriler, pandeminin virüsün ortaya çıktığı Çin'in 
ötesine nasıl taşındığını ortaya koyuyor ve buluşmaya 
katılan Tebliğ Cemaati'nin salgının yayılmasında oy-
nadığı rolü gözler önüne seriyor. 2 Mart'ta En-
donezya'da yalnızca iki vaka kaydedilmişken, bu sayı 
günler içinde 369'a yükseldi ve 32 kişi hayatını kay-
betti.

İnanç, belirsizlik durumlarında insanları avutur; ama 
ister dini ister başka amaçlarla yapılsın, bu tür toplu 
buluşmalar koronavirüsün tehlikeli biçimde çoğal-
ması ve yayılması için eşsiz bir fırsat yaratmıştır.

*Tebliğ Cemaati, insanları Sünnî İslâm'a çağırmayı 
hedefleyen ve cami hayır kurumlarını dolaşan vaiz 
grupları üzerinden faaliyet gösteren yüz yıllık bir 
misyoner cemaatidir. Muhammed zamanındaki 
yaşantıya geri dönülmesini savunurlar.

Bir yandan corona, diğer yandan en az onun kadar 
tehlikeli olan cehalet virüsünden bahsediyoruz.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete 
yazarlarından İ. Hakkı Akkiraz, koronavirüsten korun-
mak için kaçınılması gereken "büyük günahları" 
sıralayarak "faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik 

ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, 

Milli Piyango idareleri, domuz çitlikleri kapatıl-

malı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurul-

malıdır" dedi. Akkiraz, geçmişte de "terörü bitirmek 
için materyalist eğitimi bitirmek gerektiğini" 
söylemişti.

Utanmadan o şeytani saydıkları "materyalist 

eğitimin" üreteceği aşı ve tedavilerden medet 

uman ve bu tarz açıklamalarla Corona virüsünden bir 
kıyamet senaryosu devşirmeye çalışan yobaz kesim, 
bu durumu fırsat bilerek insanların dinsel ve cinsel 
tercihlerine, kişisel zevklerine saldırmaya devam 
ediyor. Böyle kimseler kendi yaşam tarzlarıyla uyuş-
madıkça (ki o da tartışılır) doğal olan her şeyden ne-
fret etmekte, çünkü kitlelerini ancak bu nefretin 
bayrağı altında toplayabilmektedir.

Ahlaklı olmak için dine muhtaç olan orta çağ 
zihniyeti, ahlak adına insanların hayatına müdahale 
etme cüretini göstererek ahlak düşmanlığının ta ken-
disini yapıyor. Üstelik toplum sağlığını gözeten bilim-
sel ve gerçekçi önerilerde bulunmak yerine, birlik 
içinde bu pandemiyle mücadele edilmesi gereken bir 
dönemde insanların korkularını nefrete dönüştürerek 
adeta halk sağlığını tehdit ediyor!

DÜNYADAN HABERLER

İsrail Sağlık 
Bakanı: 
“Koronavirüse 
çare Mesih!”

Bir salgının 
Merkezindeki 
Müminler: 
"Hiçbirimiz 
Korona’dan 
Korkmuyoruz”

Virüs yayılmaya 
devam ediyor
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Bildiğiniz üzere Korona salgını dolayısı ile 2020 Nisan 
ayı fiziki etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık. 
Mayıs, Haziran, Temmuz ayları etkinliklerimiz için ise 
ileriki hatalarda gelişmelere göre karar alacağız.

2020 etkinliklerimizin bir kısmını sanal ortamda ya-
pacağız gibi görünmekte. Çok yakında gelişmeleri 
duyuracağız.

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarınıza Discord 

ve Zoom uygulamalarını şimdiden yüklemenizi ve 

kurmanızı tavsiye ederiz.

A Günü (Ateist Günü), her yıl 23 Mart'ta sosyal me-
dya üzerinden gerçekleştirilen uluslararası bir etkin-
liktir. A Günü'nün çıkış noktası gayet basittir: Kaç 
kişinin "Tanrısız İyi" olduğu ve hayatlarında dine 
ihtiyaç duymadığı konusunda farkındalık yaratmak.

2019 yılında Atheist Republic platformunun başlattığı 
bu etkinliğin amacı inanca hakaret etmek ya da 
eleştirmek, herhangi bir inanca sahip dostlarımızı 
alaya almak DEĞİL; senin kişisel olarak herhangi bir 

tanrıya inanmadığını, iyi bir insan olduğunu ve bu 

iki durumun fevkalade uyumlu olabileceğini or-

taya koymaktır. Sosyal medya üzerinden yürütülen 
etkinlikte, herkes profil resmini yeşil çemberli 
görsellerle değiştiriyor. Dernek olarak biz de her yıl 
olduğu gibi etkinliğie katıldık ve sosyal medyayı yeşil-
lendirdik.

* Çember, en eski ateist sembollerindendir biridir. 
Simetriyi, barışı ve uyumu temsil eder. Sıfırı andır-
masıyla tanrı inancının yokluğunu, kısaca tanrısızlığı 
simgeler.

2020 ajandamızda olan projelerimizden biri web 
sitemizi yenilemek ve daha dinamik, daha güncel, 
daha zengin içerikli bir hale getirmekti. Şu anda son 
e k s i k l i k l e r i t a m a m l a n a n w e b s i t e m i z e 
www.ateizmdernegi.org.tr adresinden ulaşa-
bilirsiniz.

Takipçilerimiz bilirler. Ateizm Derneği Tanışma 
Toplantılarında ilk 45 dakika dernek tanıtımı, amaç 
ve ilkelerimiz, bugüne kadar yaptıklarımız ve yakın 
gelecekteki hedeflerimizi anlatan bir sunum yapılır. 
Bu sunumu genellikle yönetici veya temsilcimiz bir 
PowerPoint dosyasından yararlanarak doğaçlama 
şekilde yaparlar.

Bu sunumu, tüm temsilciliklerimiz ve toplantılarımız-
da çok daha pratik ve standart bir hale getirmek için 
hazırladığımız A.D. Tanıtım Videosu, ünlü oyuncu/
sunucu/seslendirme sanatçısı Müge Oruçkaptan 
tarafından seslendirildi. Kendisine teşekkürlerimizi 
sunarız. Tanıtım videomuzu yakında sizlerle paylaşa-
cağız.

Virüs kapitalist sisteme ve kapitalist sistemin kutsal-
laştırdığı bütün değerlere bulaşmış durumda. Ege-
menler panik halinde. Kesintisiz teyakkuz emrediyor 
saraylara kapanmış kibirli başkanlar. Belki de köhne-

miş eski dünyamız yıkılıp yerine güzel, yepyeni bir 
dünya kurulur. Belki de yeni Pavlovcu şartlandırma 
odalarında mutlak mutlu bireyler yaratılır. Öyle ya, 
istediğimiz her şeye sahip olabiliriz; tabi eğer sahip 
olamayacağımız şeyleri istemezsek.

Cuma akşamları Ateizm Derneği YouTube kanalından 
canlı yayınlanan Bunlar Ateist'in bu hataki 
bölümünde, değerli hocamız Psikoterapist Şükrü 

Alkan ile coronavirüsten sonra bizleri nelerin bek-
lediğini konuştuk.

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri 
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yolla-
yarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ateizm Derneği
 Çağrı Merkezi
 +90 (850) 840 2337

BİZE ULAŞIN

Ünlü oyuncu ve 
seslendirme 
sanatçısı Müge 
Oruçkaptan'a 
teşekkürler

DERNEKTEN HABERLER
Yeni web sitemiz 
açıldı

''Sosyal 
Mesafeyi'' 
koruyan SANAL 
TOPLANTILAR

Uluslararası 
Dünya Ateist 
Günü

A.D. TV'de bu 
hafta


