BAŞKANIN
MESAJI

Geçtiğimiz hatalarda yeni bir arkadaş edindik. Antalya'da yaşayan İsmail Demirbaş bir kanalda yaptığı
sokak röportajında, Kelime-i şehadetin Türk
hukukunda yalancı şahitlik olarak kabul edilmesi
gerektiğini söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.
"Görmediğin bir konuda tanıklık etmek hukuken
suçtur, hal böyleyken Kelime-i şehadet yalancı
şahitliktir" argümanını ortaya atan aktivist vatandaşımız İsmail beyi öncelikle derneğimiz adına tebrik
ediyorum.
Bunun üzerine kendisiyle iletişime geçtik. Bu röportaj
sonrasında hakkında dava açıldığını bize bildiren
vatandaşımıza yardım ederek davasına müdahil olmak istediğimizi bildirdik.
Cuma günleri 20:00'da YouTube kanalımızda yayınlanan Bunlar Ateist! programı, geçtiğimiz Çarşamba
günü konuyla ilgili olarak bir ek bölüm yayınladı. "Kelime-i şehadet yalancı şahitliktir" diyen İsmail
Demirbaş, Deizm Derneği Başkanı Özcan Pali,
derneğimizin avukatlarından Mehmet Türkaslan,
sunucumuz Özgür Örsoğlu ve benim katılımımla
gerçekleşen programımıza yoğun ilgi oldu.
İsmail Demirbaş daha önce çocuğunu zorunlu din
derslerinden muaf tutmak amacıyla verdiği hukuk
savaşını kazanmıştır. Vatandaşımızın "TCK 216'' (dini
değerlere hakaret suçu) kapsamındaki bu davasına
ise Deizm Derneği ve Ateizm Derneği olarak birlikte
müdahil olmayı planlıyoruz.

YURTTAN HABERLER
Diyanet'ten
İslamcı sosyete
"isyan etmeyin" şatafatıyla
hutbesi
gündemde

Din sömürüsünden beslenenler elbette toplumu bir
şekilde uyuşturmak ve uyutmak zorunda. Bunu da
hutbelerle, vaazlarla ve ellerinde bulunan medya
kanalları yoluyla yapıyorlar.

Türkiye, Sağlık Bakanlığı Müşaviri Ahmet Emin Söylemez'in eşi Büşra Nur Çalar'ın bebeğine düzenlediği
mevlid düğününe odaklanmışken, bir görüntü daha
sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yarattı.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Musibetlere
Karşı Müminin Tavrı" başlıklı 23.11.2019 tarihli Cuma
Hutbesinde, bu dünyanın "imtihan dünyası"
olduğu, "sabırlı ve metanetli" olunması gerektiği,
sıkıntıların "alın yazısı" olduğu söylenerek vatandaşın hak arayışına bir kez daha sekte vuruldu.

"Londra'dan gelen Tubiş'e hoşgeldin partisi"
başlığıyla yayınlanan görüntüler, AKP 27. dönem 3.
bölge Milletvekili aday adayı Hürrem Ahu Kalfa'ya
ait. Ülkemizin ekonomik çöküntü yaşadığı şu
dönemde, gösteriş ve şatafatın hangi seviyelere
vardığını bu görüntüler ortaya koyuyor. "Kuzen buluşması" adı altında lüksün, har vurup harman
savurmanın ve görgüsüzlüğün ne boyutlarda
olduğunu gözler önüne seriyor.

"Fıtrat" kelimesiyle acı tanışıklığımız, kendisine
itaatkar köleler yaratmak isteyen sistemin bu söylemlerinin gerçek amacını maskelemeye artık yetmiyor.
İnsanların dini hassasiyetlerini kullanarak onları haksızlıklara sessiz kalmayı öğütlemek, onlara bu dünya
için değil "öteki" dünya için yaşamalarını salık vermek ve araya "merhamet, metanet, sabır" gibi erdem
ifade eden kelimeleri sokuşturmak, haklı isyanların
çözümüne değil baskılanmasına yöneliktir.
Ateizm Derneği olarak, ülkemizin içinden geçmekte
olduğu zor günleri bu ucuz laf cambazlıklarıyla
geciştirmeye çalışanları kınıyoruz.
Haber kaynağı:
https://odatv.com/diyanetten-isyan-etmeyinhutbesi-22111920.html

Antalya Adliyesindeki bu duruşmaya hepinizi davet
etmekten mutluluk duyarım. Tarih bilgilerine
'Dernekten Haberler' bölümünden ulaşabilirsiniz.
A.D. Hukuk Komisyonumuzun üzerinde çalıştığı bir
diğer proje ise, geçtiğimiz seçimlerde dini siyasete
alet eden adaylar, bürokratlar ve vekiller hakkında
gerekli şikayetlerde bulunmak.
Saygılarımla,
Selin Özkohen

Haber kaynağı:
https://odatv.com/ateistler-diyanete-boyle-yanit-verdi-25111907.html

Son yirmi yıldır vergilerimiz çalınarak yaratılan yeni
'dinci zengin kesimin' bu ikinci nesli yani çocuklarının
ne şekilde yaşadığı ve ailelerinden hiç de uzağa
düşmediklerini bir kez daha gördük. Kısaca Beverly
Hills Hayatı Yaşayan Müslümanlar da diyebiliriz. Söz
konusu video, sosyal medyada büyük tepki topladı.
Haber kaynağı:
https://halkweb.com.tr/islamci-sosyete-yine-satafatiyla-gundemde-londradan-gelen-tubise-hosgeldin-partisi/
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Bir peygamber
daha göçtü
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DÜNYADAN HABERLER
Almanya artık
kendi
imamlarını
yetiştiriyor

1986'da Turgut Özal döneminde Devlet Planlama
Teşkilatında uzman olarak çalışan İskender, kendisine
vahiy geldiğini ve "Risalet Nurları" isimli kitabın kendisine Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle
tanınmıştı.
Evrenesoğlu, F. Gülen gibi 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç ettikten sonra vakıflar kurdu, televizyon ve
çeşitli medya kanalları aracılığıyla Türkiye'de irticai
faaliyetlerine devam etti.
Geçtiğimiz yıl mahkeme tarafından kapatılan
Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) ve
Tarikatının kurucusu olan Evrenesoğlu'nun Kur'an-ı
Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet siteleri de
Diyanet tarafından sakıncalı olduğu gerekçesiyle kısa
süre önce kapatıldı.
Mihr'in ismi, 1998 yılında İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı tarafından yayınlanan 'Türkiye'de
İrtica Hareketleri Ve Terörizmin İlişkileri' adlı kitapta da yer almıştı.
Evrenesoğlu'nun Bursa'daki camide kılınan 3 bin kişilik cenaze namazıyla Müslüman mezarlığına
defnedilmesi üzerine, Diyanet şu açıklamayı yaptı:
"ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da
defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl mütülüğü personeli
bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla
arz ederiz."
Mihr'in, Diyanet'in camisini kullanarak Müslüman
mezarlığına gömülmesi ironiktir. Ateizm Derneği
olarak Türkiye'deki inançsız vatandaşların defin
işlemleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları da bu surette
hatırlatmak isteriz.
Haber kaynağı:
https://odatv.com/sahte-peygamberoldu-22111914.html

Görevden alınma soruşturması geçiren ABD başkanı
Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsa'nın kendisini sevdiğini, gelir vergisi rakamlarını çok
beğendiğini, Demokratların ve Sosyalistlerin ise
mükemmel ödenen vergilerden ve İsa'dan nefret
ettiğini söyledi. Bu durumu da "gerçek cadılar
tarafından yapılan" bir cadı avına benzetti.
Nasıl? Kulağa tanıdık geliyor mu?

Bu haber yurttan bir haber mi, yoksa dünyadan bir
haber mi karar veremedik. Kamuoyunda "sahte
peygamber" olarak bilinen İskender Evrenesoğlu
(İmam İskender Ali Mihr) öldü.
Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, kendisini
peygamber ilan eden İskender Evrenesoğlu, uzun
yıllardır yaşadığı ABD'nin Virginia Eyaletindeki Norfolk kentinde öldü.

Gerek seçim vaatlerinde, gerekse de seçim sonrası
mal varlığını ve ödediği gelir vergilerini açıklamaması
konusunda yaptığı kıvrak manevralarla tanınan
Amerika başkanı Trump, çareyi İsa'yı yardıma çağırmakta buldu. Ve elbette her zamanki gibi bu taktik
yine işe yaradı.

Haber kaynağı:
https://www.patheos.com/blogs/laughingindisbelief/
2019/11/president-trump-tweets-jesus-knows-mytax-returns/?fbclid=IwAR0zVRqOxOpO6PSNFgoF-raHeCxG0-lekA7eAf8uGPMD7ntj2kEIwn_C2oU
Haber kaynağına göre, "Almanya'da Diyanet İşleri
Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Kültür Merkezleri
(VIKZ) gibi derneklerin kendi imam yetiştirme projeleri bulunuyor. Ancak DİTİB, Türkiye'nin gölgesinde
olmakla suçlanıyor. Ayrıca Alman medyasında sık sık
Türkiye'den gelen imamların bu ülkenin güdümünde
olduğu yönünde haberler yer alıyor. Ülke genelinde
DİTİB'in bünyesinde bine yakın cami bulunuyor.
DİTİB, imamların eğitiminin devletin değil dini grupların işi olduğu yönünde görüş beyan ediyor. Daha
önce Alman güvenlik güçleri, bazı imamların evlerine baskın düzenleyerek arama yapmıştı. İmamların Türk hükümeti adına Gülen cemaati üyelerine
yönelik casusluk yaptığı iddia edilmiş, DİTİB ise söz
konusu suçlamayı reddetmişti."

İran'da
protestoların
simgesi olan
kadın ve ölü
sayısı

Almanya, Osnabrück Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde imam yetiştirmek üzere harekete geçen
üniversitelerden biri. Almanya'nın, ithal aldığı
imamlarla İslamın yapıtaşı olan cihadist
düşünceleri engellemek istediği açık görünüyor.
Alman yetkililerin kendi ülkelerinde yaşayan Müslüman toplum için yetiştireceği imamların alacağı dini
eğitimde kullanılacak kaynaklar, umuyoruz ki kapsamlı bir incelemeden geçirilir.
H a b e r k a y n a ğ ı : h t t p s : / / t r. e u r o n e w s . co m /
2019/11/21/almanya-ithal-imam-yerine-kendi-dingorevlilerini-yetistirmek-icin-harekete-geciyor?
fbclid=IwAR3MdXdbFJBHzOZZjFrjVLOTvG7-77wfI85ABipf1gCkazd21Zr8yCiSLbQ

İsa Trump'a keil

İran'da benzin fiyatlarının bir gecede yüzde 300
artırılmasının yanı sıra ülkede yaşanan ekonomik kriz,
halkı sokaklara döktü.
Ülkede protesto gösterileri ise günlerdir sürüyor. Başta Tahran olmak üzere Tebriz, Meşhed, Ahvaz,
İsfahan, Şiraz, Kum, Yezd, Kirmanşah ve Kereç gibi
kentlerde gösteriler çığ gibi büyüdü.

Bu gösterilere İranlı bir kadının çığlıkları damga
vurdu. Bir üst geçide çıkan kadın, başörtüsünü
çıkarıp attı, ardından da çığlık çığlığa hükümetin
yaptığı yanlışları haykırdı.
İran'ın dini lideri Hamaney'i eleştiren kadın, "Rezil
Hamaney yüzünden her şeyimizi kaybettik.
Hamaney'i lanetliyoruz. Umarım küçük bir çukurun
içinde ölürsün." şeklinde bağırdı.
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İran Milli Direniş Konseyi, protestolarda 251 kişinin
güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, 3 bin
700'den fazla kişinin yaralandığını, 7 binden fazla
kişininse gözaltına alındığını bildiren bir yazı yayınladı.
Haber kaynağı:
https://www.cnnturk.com/dunya/irandaki-protestolarda-200den-fazla-kisi-olduruldu-iddiasi?page=2
https://www.ensonhaber.com/iranda-protestolarinsimgesi-olan-kadin.html
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DERNEKTEN HABERLER
Tüm
bilimseverlere
müjde!

Hep birlikte
Adliye'ye!

13 Ocak 2019 tarihinde saat 9:00'da Antalya 23.
Asliye Ceza Mahkemesinde,
20 Şubat 2019 tarihinde saat 9:00'da Antalya 27.
Asliye Ceza Mahkemesinde,
"Kelime-i şehadet yalancı şahitliktir" diyen İsmail
Demirbaş'a açılan davalara Ateizm Derneği ve
Deizm Derneği birlikte avukatlarımızla müdahil oluyoruz.
E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Antalya'da yaşayan özgür düşünceli tüm vatandaşlarımızı bu tarihi davayı izlemeye davet ediyoruz.

İstanbul ADTT
2019'A VEDA

Hatada 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak
Ateizm Derneği Gönüllüsü,
www.ateizmdernegi.org.tr/gonullu
veya
Günde 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak Ateizm
Derneği Yöneticisi
olabilirsiniz.
www.ateizmdernegi.org.tr/uyelik
Ateizm Derneği Çağrı Merkezi
+90 (850) 840 2337

Tüm bilimseverlere müjde!
Charles Darwin'in "İnsanın Türeyişi ve Cinsel Seçilim" (1871) isimli 2 ciltten oluşan dev eserinin 1. cildi,
birkaç gün önce Alfa Yayınlarından çıktı. Kitabın 2. cildi de baskıya girmek üzere.
Darwin'in eserlerini Türkçeye çevirmesiyle tanınan ve daha önce Türlerin Kökeni'ni de çeviren
üye- yöneticilerimizden Bahar Kılıç'a (felis agnosticus) bu büyük hizmet için teşekkür ederiz. Kendisi kitabı sosyal medya hesaplarından şöyle
duyurdu:
"Türlerin Kökeni'nin (1859) ardından, çok daha fazla
referans ve olgu örneği vererek evrim kuramına insanı
da dahil eden ve seçilim mekanizmalarına cinsel seçilimi ilave ederek kuramını daha da ayrıntılandıran, çok
daha cesur bir Darwin ile karşılaşacaksınız. Doğanın,
karmaşık olmakla birlikte bütünüyle sebep-sonuç ilişkisine dayanan işleyişini sorgulamanın tadına varmanız
dileğiyle, iyi okumalar!"
Bahar hanım bizleri kırmadı ve dernek destekçilerimiz için 2020 sezonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de
çevirdiği Darwin kitaplarını tanıtacağı birer söyleşi
yapmayı kabul etti.
Sabırsızlıkla bekliyoruz.

2019'a VEDA Tanışma Toplantımızı 22 Aralık 2019
Pazar günü 15:00'da Kadıköy Bayan Yanı Cafe'de
gerçekleşecektir.
Etkinliklerimizde dernek tanıtımının yanı sıra, yönetim temsilcimize sorular sorabilir; üyelik işlemlerinizi,
dernek ürünleri üzerinden bağış işlemlerinizi de
gerçekleştirebilirsiniz. Toplantılarımızda sorularımızı
doğru yanıtlayan katılımcılarımız, Turan Dursun'un
"Kutsal Kitapların Kaynakları", Prof. Dr. Örsan Öymen'in "Tanrı Var Mıdır?" ve Armin Navabi'nin "Why
There is No God?" isimli kitaplarını kazanabilir.

