
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan 6.9 şiddetinde-
ki deprem, yıkımı tanrılarına çıkan bir Babil Kulesi 
sananların bir kez daha gözünü döndürdü. Deprem-
den daha tehlikeli olan ve psikolojik bir fay hattı gibi 
toplumu yıkıma sürükleyen bu ahlaki enkazların 
aşağılayıcı paylaşımlardan bazıları şöyleydi:

"Ya Rabbi! İzmirliler gibi zinaya, nefsime değil, seccad-

eme köle et beni."

"Allah zinanın başkentini uyarmak için salladı, unut-

mayın Lut kavmine ne olduğunu."

"Din yok, iman yok, namaz yok. Bu felaketi biraz da 

kendileri istemiş gibi oldu."

"Dün hilafetin kaldırılışını, Cumhuriyeti kutladınız ya, 

bugün tam da Cumhuriyetin göbek noktası olan 

İzmir'de bu depremin olması sizce şans mıydı?"

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, İzmir 
depremi hakkında bölge halkına yönelik 27 
aşağılayıcı paylaşım tespit edildiğini, 16 şahıs hakkın-
da işlem başlatıldığını, 3 kişinin de gözaltına 
alındığını duyurdu.

Tüm bu yaşananların dışında, Ayda bebeğin 91 saat 
sonra enkaz altından, kurtarılıyormuş gibi değil de 
tanrılara kurban ediliyormuş gibi tekbirler eşliğinde 
çıkarılması, sevindirici bir haberin tramvatik bir 
görüntüsüydü. Dahası Yeni Şafak yazarı İsmail 
Kılıçarslan, "Deprem bilinmeyen bir şeydir, 'Ne yapalım 

Allah'tan geldi' diyebileceğimiz bir şey değildir." söz-
lerinden dolayı yerbilimi uzmanı Prof. Dr. Naci 
Görür'ü hadsizce, "Müslümanların inançlarına 
hakaret etmekle" suçladı ve şöyle buyurdu: "Höst 

efendi, höst derler adama. Deprem de başımıza gelen 

diğer her şey gibi Allah'tan gelir." AKP'li Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın İzmir depremi yorumu ise nefret 
söyleminden farksızdı: "Bunların hiçbirisinin böyle bir 

akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de 

geçmiyordu."

Dinci gericilik doğal afetler dahil her şeyi dogmatik 
bir açıklamaya indirger ve bunlar üzerinden, kendisi 
gibi olmayanı daima kötüleme yoluna gider. Öyle ki, 
yeri gelir saygın bir bilim insanına hakaret ettirecek 
ve onu açıkça hedef göstertecek cüreti verir kişiye; 
yeri gelir bir ülkenin en üst makamında bulunan yetk-
iliyi kendi vatandaşlarına "Oh olsun size!" dercesine 
nefret kusturur.

4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi,
22-25 Ekim 2020 tarihleri arasında KütahyaD-
umlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde 
düzenlendi. Söz konusu kongreye Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, videolu bir mesajla katıldı. 
Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre 
TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı ve 
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı gibi iktidara yakınlıklarıyla 
bilinen dini kuruluşlar kongrenin destekçileri arasın-
da yer aldı.

Kongrede "Kuran-ı Kerim'e göre yeni embriyoloji tari-
hi", "Hadid Suresi, 25. ayetin biyokimyasal tefsiri", 
"Said Nursi'nin evrim düşüncesine karşı yazılmış ilk 
görüşleri" ve "Risale-i Nur'da insanın hayvaniyeti 
meselesi" gibi bildiriler sunuldu.

Kongrenin açılışında konuşan Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal şunları 
söyledi: "Son iki yüz yıldır tüm eğitim sistemleri iman 

esaslarını yıkmayı esas alan pozitivizm, materyalizm 

ve komünizm gibi cereyanların tesiri altında kalmıştır. 

İşin en garip tarafı ise ateizmi esas alan bu felsefî 

ekoller ve düşünceler ilmi bir bilgi gibi takdim 

edilmiştir. Kısacası bilim, ateizme alet edilmiştir. Son 

yüzyılda, Batılılaşma adına İslami olan değerlerden 

büyük oranda uzaklaştık"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise kongreye ilettiği 
mesajda şu sözleri sarf etti: ''İslam'ın 'yaratılış' fikrine 

karşı alternatif bir varoluş iddiasıyla ortaya çıkan, bil-

imsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getir-

ilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel 

açıdan da problemlidir.''

Türkiye, 30 Ekim tarihinde İzmir Seferihisar açıkların-
da meydana gelen depremle sarsıldı. Depremin şid-
detini AFAD 6.6, Kandilli Rasathanesi 6.9, ABD Jeolojik 
Araştırmalar Kurumu (USGS) ise 7.0 olarak açıkladı. 
Yayımlanan son verilere göre depremde 115 yurt-
taşımız hayatını kaybetti, 23 kişinin ise tedavisi hala 
sürüyor.

Depremin ardından kayıp deprem vergileri, doğaya 
savaş açmaktan farksız olan "İmar Barışı" ve bir rant 
projesine dönüşen "Kentsel Dönüşüm" gibi siyasi 
uygulamalar tekrar tartışmaya açıldı. Gündeme gelen 
bir diğer konu da, AKP'nin 17 yılda 58 deprem araştır-
ma önergesini reddetmiş olmasıydı. Hatta İzmir de-
preminden sonra TBMM'ye sunulan "Okulların de-

prem güvenliğinin sağlanması için MEB bütçesi 10 mil-

yar TL artırılsın" önergesi AKP ve MHP'nin oylarıyla 
reddedildi. Neredeyse 20 yıldır yaşanan her felakette 
ancak ölü taklidi yaparak hayatta kalabilen mevcut 
iktidar, sorumluluğu yine halka yıktı ve Cumhur-
başkanı Erdoğan, sosyal devlet ilkesini hiçe sayan 
şöyle bir açıklama yaptı: "Kentsel dönüşüm sadece ka-

munun yapacağı bir iş değildir. Milletimizin de 

gerekirse üzerine bir miktar koyarak sağlam bina in-

şası için harekete geçmesi gerekiyor."

Bu süreçte bina inşaatlarında yapılan usulsüzlükler 
de gün yüzüne çıktı: İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Soyer, yıkılan binaların sıvalarında deniz 
kumu tespit edildiğini açıkladı. Depremden sonra 
çöken Yılmaz Erbek Apartmanı hakkında soruşturma 
başlatan Savcılığın dosyasında, BİM'in 7 dükkanı bir-
leştirmek için binanın kolonlarını kestiği bilgisi yer 
alıyor. Ayrıca USGS'nin verilerine göre, 2020 yılında 
dünya genelindeki depremlerde ölen 198 kişinin 160'ı 
Türkiye'den. 7.0'lık aynı şiddette depremin meydana 
geldiği Papua Yeni Gine'de can kaybı 1 iken, 
Türkiye'de 115.

Bu veriler bize gösteriyor ki, ülkemizde bina yerine 
dikey mezarlar inşa ediliyor; sonra insanların enkaz 
altından çıkarılması mucize olarak niteleniyor, 
gerçeklerin ve ihmallerin üzeri örtülmeye çalışılıyor. 
Enkaz altında kalan yalnızca insanlar değil, toplumu-
muzun ahlaki yapısı ve hükümetin yönetimsel aci-
zliğidir. Ateizm Derneği olarak halkımıza başsağlığı 
diliyor, böylesi yıkıcı afetlere yönelik gerekli tedbir-
lerin alınmasını ümit ediyoruz.

Ateist ve şen 
bilim

YURTTAN HABERLER
Ahlaki enkaz

EDİTÖRÜN 
MESAJI
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarının 1 
milyonu geçmesi sebebiyle, ikinci dalganın sağlık 
hizmetlerini aksatma olasılığına karşı 5 Kasım'dan 
itibaren ulusal karantina ilan edildiğini duyurdu. An-
cak İngiltere'deki dini gruplar, yeni karantina kural-
larının önemli bir parçası olan "toplu ibadet yasağını" 
ağır biçimde eleştiriyor.

Dört hatalık karantina sürecinde İngiltere'de dini 
hizmetlerin çoğu yasaklanacak. Sadece bireysel 
ibadetler, ibadet yayınları, 30 kişiyi geçmeyecek ce-
naze törenleri, resmi çocuk bakımları, kan bağışları ve 
ihtiyaç sahiplerine yapılan yiyecek dağıtımları kısıtla-
malardan etkilenmeyecek.

Katolik Kilisesi, bu yasağı "elem verici" olarak değer-
lendirirken, hükümetten dini hizmetlerin yasaklanma 
sebeplerini öğrenmeyi talep etti; Britanya Müslüman 
Konseyi de kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerek-
tiğini söyledi. Katolik Kilisesi Piskoposları Konferan-
sında ise, pandemi dönemi süresince toplu ibadet-
lerin birçok insana yardımı dokunduğu iddia edildi. 
Aynı kurumun başkanı Kardinal V. Nichols ve başkan 
yardımcısı M. McMahon ise, kiliselerin bu konuda so-
rumlu davrandığını ve açık tutulan başka birçok yer-
den daha güvenli olduğunu belirtti.

Ancak tekrar hatırlatmak gerekirse, Güney Kore'deki 
rekor vaka artışının merkezinde, Seul'deki Sarang Jeil 
Kilisesi vardı ve burada ibadete katılan yaklaşık 4000 
kişiden 312'sinde virüs tespit edilmişti. Bu ve benzeri 
olayları Gazetemizin ilgili sayılarında bol bol pay-
laşmıştık. Tüm bunlar bir kez daha gösteriyor ki, din-
lerin modern toplumlara uyarlanabilirliği her geçen 
gün daha da azalıyor.

Kısaca "İslam'ın yaratılış fikrine karşı alternatif" olan 
her fikrin bilim dışı olduğunu söyleyen bir zihniyetin, 
dini inançtan rasyonalite (akılcılık) bekliyor olması 
çelişkilerin en büyüğü; "tepkisel" bir ideolojinin de 
aslında en iyi örneğidir. "Kutsal mabede ilk paratoner 

takıldığında din ve bilim çatışması bitmişti." diyen 
Nikola Tesla'yı saygıyla anıyoruz.

Geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinin 
AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Erdoğan'ın 
Fransa'yı boykot çağrısına destek vererek, sosyal me-
dyada içinde Fransız ürünlerinin bulunduğunu iddia 
ettiği bir afiş paylaştı. Afişteki görsel listesinin başın-
da "laïcité, secularism, laiklik" yazması vatandaşların 
dikkatini çekince, şu ifadeleri kullanarak insanları 
aşağıladı: "Aramızda ne kadar Fransız varmış böyle... 

Bir #Boykot dedik, hemen saldırmışlar." Aynı paylaşımı 
Muğla Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, 
şube müdürleri Muhammer Cihan, Eylen Terzi ve Ali 
Kaan Kutlu ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Muğla 
Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sosyal medya 
hesapları da paylaştı. Şube müdürü Serhat Yoldaş ise 
paylaşımları beğendi.

Bu sembolik "laiklik" karşıtı çağrılara karşı daha güzel 
bir "kültürel boykot" önerimiz var: Şu anda Suudi Ara-
bistan'la da adı konmamış bir ekonomik gerilimin 
içerisindeyiz. Bizim ürünlerimizi boykot ediyorlar. Öy-
leyse gelin, biz de onların dinlerini boykot edelim!

2015 yılında Charlie Hebdo mizah dergisinin 
Muhammed Peygamber karikatürlerini yayımlaması 
üzerine başlayan ve zaman içerisinde pek çok ülkeye 
yayılan terör dalgası büyümeye devam ediyor. İşte 
son hatalarda gerçekleştirilen radikal İslamcı terör 
saldırıları:

●  5 yıl sonra gelen ikinci terör dalgası bu olayla 
başladı. 16 Ekim 2020 tarihinde Paris'te 18 yaşındaki 
Çeçen uyruklu bir sığınmacı terörist, okulunda 
Muhammed Peygamber karikatürlerini gösterdiği için 
öğretmen olan Samuel Paty'nin kafasını kesti.

●  29 Ekim 2020 tarihinde Fransa'ya kaçak yollardan 
giren bir radikal İslamcı, ülkenin topraklarına ayak 
bastığı gün Nice şehrindeki ünlü Notre Dame Kate-
dralinde bir kadının kafasını kesti ve iki kişiyi bıçakla-
yarak öldürdü.

●  29 Ekim 2020 tarihinde Bangladeş'in Lalmonirhat 
bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki bir şahıs, Kuran'a 
hakaret ettiği iddiasıyla linç edilerek öldürüldü ve be-
deni yakıldı.

●  Yine 29 Ekim günü İslamabad Hafsa Camiinde 
küçük kız çocuklarını toplayan İslamcılar, çocukların 
gözü önünde Macron kuklasının kafasını kesti. Ardın-
dan küçük kızlara intikam yemini ettirip cihatçı slo-
ganlar attırdılar.

●  2 Kasım 2020 tarihinde Viyana'da bir İslamcı, 4 
kişiyi öldürüp 22 kişiyi yaraladı. Suriye'deki IŞİD 
örgütüne katılmak üzere ülkeden çıkmaya çalışırken 
yakalanan terörist, iyi halden serbest bırakılınca bu 
saldırıyı gerçekleştirdi. Viyana'daki bu son saldırının 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2017 yılında 
söylemiş olduğu, "Böyle giderse hiçbir Avrupalı güven-

le sokağa çıkamaz" sözleri uluslararası camiada 
tekrar gündem oldu.

●  Fransa ve İslam alemi arasındaki gerilime dair Eski 
Malezya başbakanı Mahathir Mohamad'in, Twitter 
üzerinden yaptığı açıklamada en dikkat çeken sözleri 
şunlar oldu: "Müslümanların, geçmişte yapmış olduk-

ları katliamlar yüzünden Fransa'ya kızgın olma ve mi-

lyonlarca Fransız'ı öldürme hakları var."

●  GlobalStrat'ın genel müdürü O. Guitta, yarın bu 
saldırıların başka Avrupa ülkelerinde de olabileceğini, 
önümüzdeki birkaç ay içinde okulların ve has-
tanelerin muhtemel terör saldırılarının "potansiyel 
hedefi" olacağını belirtti. Endonezya Ulusal Polis 
Komisyonu başkanı Benny Mamoto ise, "Macron özür 

dilemediği veya diyalog kurmaya yanaşmadığı sürece 

saldırılar devam edecek" dedi.

DÜNYADAN HABERLER

Boykota karşı 
boykot önerisi

İngiltere 
kapandı

İslamcı terör 
günlüğü
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ABD, daha önce hiç yaşamadığı karanlık devirlere 
öykünen bir tehlike atlattı. İçinde ortaçağ kalıntıları 
barındıran seçim sürecinde yaşananlara kısaca göz 
atalım:

Katolik rahiplerin şeytan çıkarma ayinine şahit olduk. 
Ayinde ABD'deki protestolarda yaşanan şiddet eylem-
leri, kötü bir ruhun ve şeytanın eseri ilan edildi. 
Başpiskopos, "Tanrı'nın bu yeri kötü ruhlardan arındır-

ması ve bu kötülükleri yapanların kalplerini temi-

zlemesi için dua ediyoruz" dedi. Donald Trump'ın oğlu 
Eric ise şu söylemlerde bulundu: ''Demokrat Parti 

'ateistlerin' partisi haline geldi ve Hristiyanlığa saldır-

mak istiyorlar. Kiliseleri kapatmak istiyorlar.''

Ardından Trump'ın vaizi ve ruhsal danışmanı olan 
Paula-White Cain'in, ''Trump'tan seçimi çalmaya 

çalışan şeytani konfederasyonlara karşı'' histeri krizi 
geçirircesine okuduğu duayla coştuk. Oy sayım 
merkezleri önünde toplanan Trump taratarlarının, 
dizlerinin üstüne çökerek, dua ve efsunlarla seçimin 
gidişatını etkilemeye çalıştığını gözlemledik.

Kitlelerin, popülizm kılıcını kuşanmış hali olan siyasi-
leri "beklenen ruhani lider" ilan etmesi, kronikleşmiş 
bir davranıştır. Bu bakış açısının, özgür düşüncenin 
olmadığı zihinlerde bir kanser gibi yayılmaya her za-
man hazır olduğuna ve geçmişin gölgesiyle aydınlık 
yarınları karartmaya çalıştığına her gün yeniden şahit 
oluyoruz. Her şeye rağmen seçimi Joe Biden kazandı. 
Önemli olan "kimin" kazandığı değil "neyin" kaybet-
tiğiydi aslında; nitekim kaybeden dincilik ve ırkçılık 
oldu.

Ateizm Derneğinin Haziran ayında, Yeni Akit 
Gazetesinin "Ateizmin evreleri nelerdir? Ateistler 
herkese saygılı mıdır?" başlıklı yazısına istinaden 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bulunduğu suç 
duyurusuna takipsizlik kararı verildi.

Savunmasında "ateizmin bir din olarak kabul 
edildiği anlamına gelen bu şikayetin bir paradoksa 
işaret ettiğini" dile getiren İsmail Uğur, yazılı savun-
masında akıl ve mantıkla çelişen, konuyla ilgisiz sö-
zler sarf etti. 2020/24037 numarasıyla soruşturmayı 
yürüten Cumhuriyet Savcısı M. A. Yıldırım, yazıdaki 
ifadeyi düşünce, ifade ve basın özgürlüğü kapsamın-

da değerlendirerek kovuşturmaya yer olmadığına 
karar verdi.

"Ateizmin bir din olmaması" ile "ateistleri alenen 
aşağılamanın suç olmaması" arasında böyle bir 
bağlantı kurulmasının tek bir açıklaması var: "Müslü-
man değilsen sana her şeyi söylemeye hakkım 
var."

· Haberin detayları için: http://www.ateizmderne-
gi.org.tr/blog/2020/11/11/bir-takipsizlik-karari-daha/

· Suç duyurusunun detayları için: http://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/06/03/yeni-
akit-gazetesi-hakkinda-suc-duyurusu/

· Yazıya cevaben derneğimizin yayımladığı taşlama 
için: http://www.ateizmdernegi.org.tr/blog /
2020/06/05/akitin-kisa-devreleri/

Bilindiği üzere, 23.10.2020 tarihinde Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, Patnos/Ağrı'daki Recep Tayyip Er-
doğan Camii'nin açılış töreni sonrası yapmış olduğu 
konuşmada, inançsızları hedef alarak, "ahirete 
inancı olmayan insandan her türlü kötülük bek-
lenir" söyleminde bulunmuştu.

***

Ateizm Derneğ i , bu nefret söyleminin hem 
Anayasa'nın hem de Türk Ceza Kanunu'nun ilgili 
maddelerine aykırılık teşkil ettiğini göz önünde bu-
l u n d u ra ra k , E r b aş h a k k ı n d a l a i k Tü r k i y e 
Cumhuriyetinde yaşamakta olan inançsız vatan-
daşlara alenen hakaret etmek, bu kişiler aleyhinde 
halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağıla-
mak suçları çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

İnanca dayalı farklılıkların devlet yetkilileri tarafından 
körüklenmesini son derece tehlikeli bulduğumuzun 
bir kez daha altını çiziyor, toplumsal huzurun sağlan-
ması için yetkilileri makamlarının gerektirdiği sorum-
luluğu göstermeye davet ediyoruz.

Bildirinin tamamını okumak için : http://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/11/09/basina-
ve-kamuoyuna/

Ateizm Derneği, şeriatın zulmünden kaçarak 
Türkiye'ye sığınan inançsız mülteciler için geliştirdiği 
uluslararası destekli bir proje olan "Ateist Mülteci 
Yardım Programı" kapsamında personel arıyor.

 "Vaka Yöneticisi" olarak danışmanlık hizmeti verecek 
olan bu kişinin görevi, inançsız mültecilere ev 
arkadaşı/kiralık ev bulmak, iş bulmak, avukat temin 
etmek, gerekli evrak takibinde bulunmak ve yardım/
burs başvuruları gibi konularda yardımcı olmaktır.

ŞARTLAR :
- İstanbul'da yaşayan
 - Türkiye'de yasal statüsü olan
 - Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe dillerinden en az 3 
tanesini iyi seviyede yazan ve konuşan

Ücret : PART-TIME 2000 TL (hatalık 25 saat)
 Başvuru e-posta adresimiz:
 mudurariyoruz@ateizmdernegi.org.tr

Önemli hatırlatma: Niyet mektubu ve CV içermeyen 
başvurulara geri dönüş yapılmamaktadır.

Bir takipsizlik 
kararı daha!

DERNEKTEN HABERLER
Kamuoyuna 
duyurulur

ABD'yi yeniden 
cahil yap!

A.R.A.P. İş ilanı


