BAŞKANIN
MESAJI

Atakan için çirkin ifadelerde bulunan şahıs konusunda yapılanlar yeterli değildir!
Okuduğu kitaplarla Türkiye gündemine oturan 10
yaşındaki Atakan için çirkin bile denemeyecek ifadelerde bulunan Özyeğin Üniversitesi çalışanı Erkan
Naldemirci, İstanbul Barosu'nun verdiği şikayet
dilekçesiyle gözaltına alındı ve işinden uzaklaştırıldı.
Özyeğin Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından
yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemizin ilke ve değerleriyle hiçbir şekilde
örtüşmeyen paylaşımlarda adı geçen çalışanın 25 Şubat 2020 tarihinde kurumumuz ile ilişiği derhal kesilmiştir."
10 yaşında bir çocuk, bu ülkedeki yetişkinlerin en az
yüzde 60'ından daha zeki ve başarılı olduğunu ispatladığı ve bazı ateist yazarların da kitaplarını okuduğu
için "tecavüz edilmek" ile tehdit ediliyor, "ölmesi
gerektiği" söyleniyor. Fikir üretemeyenlerin cinsel ve
fiziksel şiddet üretmeleri nasıl bir ahlaki çöküntü
içinde olduğumuzun resmini yeniden gözler önüne
seriyor. Birileri ve bir şeyler uğruna ölmeye değil de
her şeye rağmen yaşamaya; savaşa değil de barışa
ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde, ülkemizi içinde
bulunduğu maddi ve manevi enkazın altından çıkarıp
halkımıza parlak ve uygar bir gelecek inşa edecek
yeni nesil gençlerimizin bu şekilde tahkir edilmesi,
ahlaki ve milli değerlerimize ihanetten başka bir şey
değildir.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Naldemirci'nin, ufacık bir çocuk üzerinden ortaya koyduğu, nefret söylemi içeren bu zihniyetle sokaklarda serbest
gezmesinin bile çocuklarımız ve toplum açısından bir
tehdit olduğu açıktır.
Saygılarımla,
Selin Özkohen

YURTTAN HABERLER
Diyanet'ten
şiddet gören
kadınlara
skandal
tavsiyeler

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı aile ve dini rehberlik
bürolarının şiddet gören kadınlara verdiği tavsiyeler
pes dedirtti.
DW'den Burcu Karakaş'ın haberine göre Diyanet, şiddet gören kadınlara 'şiddeti kabullenmeyi, hatayı
kendinde aramayı ve meseleleri aile içinde çözmeyi'
tavsiye ediyor. Diyanet, resmi kurumlara başvurmayı
ise en son yapışacak iş olarak telkin ediyor.
DW'deki habere göre Konya Mütülüğü'ne bağlı aile
ve dini rehberlik bürosu 6284 sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
kapsamında kurulan Şiddet Önleme ve İzleme
Merkezi görevlisi, şiddet gördüğünü ve boşanmayı
düşündüğünü söyleyen kadına şu tavsiyelerde bulundu:
"Dayanılmaz hale geldiyse büyüklerinizle istişare edin.
Allahüteâlâ Nisa suresinde buyurur ki; kadın ve erkeğin
birer büyükle sıkıntıyı gidermeye çalışsınlar. Gençler
kestirip atabiliyor. Biz diyoruz ki aile büyükleriyle sıkıntıyı aşmaya çalışın."
Çorum Mütülüğü'ne "Elini kaldırdı, daha vurmadı
ama endişe ediyorum" diyen bir kadına ise şu yanıt
verildi:: "Uygun dille sebebini sorun. Çok büyük bir
sorun değil bu, konuşarak çözebilirsiniz. Akşam
mesela sevdiği şeyleri yaptınız, çayın yanında sakince
konuşun." 'Şiddet gördüğümde ne yapmam gerekir'
diye soran kadına ise "Vurursa tepki vermeyin,
oradan uzaklaşın. Odanıza çekilin. 'Nasıl istiyorsan
öyle yapayım' diye olayı örtmeye çalışın, ama uygun
zamanda açın. Suçlayıcı dille konuşmayın. 'Nasıl istiyorsun, bilemedim. Bilsem öyle yapardım' gibi
konuşun" denildi.
Alıntı Kaynağı: https://www.birgun.net/haber/
diyanet-ten-siddet-goren-kadinlara-skandal-tavsiyeler-289321

Açıköğretim
tarikat ve
cemaatlere
yarıyor

Açık Öğretim Lisesi'yle ilgili iki bilimsel araştırmadan
birini araştırmacı Zeynep Özdoğan'ın yaptığını ve
sadece 4 AÖL öğrencisine ulaşabildiğini vurgulayan
Gülsün Kaya, "Özdoğan'ın ve ÇYDD Küçükçekmece
Şubesi üyeleri olarak bizim çalışmamızın ortaya
çıkardığı sınırlı gözlem gösteriyor ki, zorunlu eğitim
çağında Açık Öğretim Lisesi'ne geçen öğrenciler, öğretim süreçlerinde bir biçimde ayrımcılık yaşamışlar ve
girdikleri merkezi sınavda da istedikleri sonucu alamamışlar. Bu nedenle eğitime olan inançlarını büyük
ölçüde yitirmişler. Bunlara ailelerinin ekonomik
koşulları da eklenince bu çocukları bekleyen 'gelecek'
gelmiş: Ya çocuk işçiliği ya da sonucunun nasıl biteceği belli olmayan cemaat ve tarikatların çatısı altına
girmek. 'Zorunluluk' olmasa AÖL'de de olmayacaklar.
Çok büyük bir çoğunluğu yoksul aile çocuğu olan ergenlik çağındaki yüz binlerce çocuk, uzaktan eğitim
sistemiyle asla daha iyi bir yaşam şansına sahip olamayacak; AÖL, var olan eşitsizlikleri derinleştirip
yeniden yeniden üretecek" diye konuştu.
'MERDİVEN ALTI' KURAN KURSU
Proje için aranan telefon numaralarından bazıları birden fazla öğrenciye aitti, yani bir telefon numarasının
karşısında birçok farklı öğrencinin adı yazıyordu.
Telefona çıkan kişi ya da kişiler, öğrencinin aranmasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek çocuklarla konuşulmasına engel oldular. Telefona çıkan
kişiler, bir cemaat ya da tarikata mensup "merdiven
altı" yatılı Kuran kursu yöneticisiydi.
Bu yoğun çalışmaların sonunda sadece dört öğrenci
"İçimdeki Mucit" adlı ücretsiz eğitim programına
kayıt yaptırdı. Bu dört öğrencinin ikisi de daha sonra
karar değiştirdi, programa katılmaktan vazgeçti.
Açık liseye giden öğrenci sayısı, son 5 yılda yaklaşık
yüzde 65 arttı, kayıtlı öğrenci sayısı yaklaşık 1.5 milyona ulaştı. Bu öğrencilerin yüzde 23'ünü, yani yaklaşık 250 binini 14 -17 yaş arasında zorunlu eğitim
çağındaki çocuklar oluşturuyor.
Alıntı Kaynağı: http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/tarikatlar-acikta-1723115
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Akit ve Beyaz Tv
Konuğu Sayik
Erol Tangut
Cinsel
istismardan 33
yıl Hapis
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DÜNYADAN HABERLER
ENDONEZYA,
CORONA
VİRÜSÜNE
KARŞI DUA
EDECEK

gi bir dua türünün insanları sağlıklı kılması akıl
dışıdır, ki zaten bu nedenle doktorlar ve farmakologlar dünyanın her yerinde virüsün çözümünü
bulmaya çalışmaktadır. Küresel olarak on binlerce
COVID-19 enfeksiyonu görüldüğünden bu konu ciddiye alınmalıdır; özellikle de 250 milyondan fazla insanın yaşadığı bir ülkenin yetkilileri ve sağlık bakanı
gibi karar alan şahıslar tarafından.
Alıntı Kaynağı: https://www.thejakartapost.com/
news/2020/02/17/its-our-nations-right-to-rely-onthe-almighty-minister-justifies-calling-for-prayers-incoronavirus-battle.html

Mekke ve
Vatikan Korona
sebebiyle
ibadete Kapandı
Ankara Ulus'ta kendisini "psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik" olarak tanıtan Erol Tangut,
"dolandırıcılık" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılandığı davada, 33 yıl 9 ay hapis
cezasına çarptırıldı. Erol Tangut hakkında, suç tarihinde her ikisi de 16 yaşında olan E.B. ve A.A.'nın
şikayeti üzerine, "Dini inanç ve duyguların istismarı
sonucu dolandırıcılık", "çocuğa karşı basit cinsel istismar ve çocuğu karşı nitelikli cinsel istismar" suçundan, Tangut'un Ankara Ulus'ta bulunan ofisinde
çalışan babası Halil Tangut, kızı S.R.T., Adem Şahiner, İsa Bostancı, N.Ö. ile N.K. hakkında da
"dolandırıcılık suçuna iştirak" suçundan 2018 yılında
dava açıldı.CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI
17 Şubat'ta görülen davanın karar duruşmasında,
sanık Erol Tangut suçlamaları kabul etmeyerek beratını talep etti.
Mahkeme, son sözünün ardından sanık Tangut'u,
mağdur E.B.'ye yönelik "hile ile zincirleme şekilde basit cinsel saldırı" suçundan 10 yıl, mağdur A.A.'ya
yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl,
"dini inanç ve duyguların istismar edilmesi
suretiyle dolandırıcılık" suçunda 3 yıl 9 ay olmak
üzere, toplam 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cezada indirim uygulanmadı.
BEYAZ TV VE AKİT TV'DE PROGRAMLARA KONUK
EDİLİYORDU
Kendisini "psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik"
olarak tanıtan Erol Tangut, "Tövbe-i Sayik" ve "Şeytan Haritası" adlı kitapların yazarı. "Spiritualist
metafizik araştırma ve danışmanlık hizmeti" verdiğini
söyleyerek insanları kandıran Tangut, "cin ve şeytan
musallat olanları kurtardığını" öne sürüyordu.
Yaklaşık 20 yıldır spiritualist olduğunu beyan eden
Tangut, "uzmanlığı" değerli bulan Beyaz TV ve Akit
TV'de programlara konuk oluyor ve halk sağlığını
tehdit eden bilim dışı açıklamalarda bulunuyordu.
(HABER MERKEZİ)
Alıntı Kaynağı : https://t24.com.tr/haber/kendinisayik-ilan-eden-erol-tangut-a-cinsel-istismardan-33yil-9-ay-hapis-cezasi,862972

2020'nin başından beri birçok ülke resmen COVID-19
olarak adlandırılan yeni corona virüsü tehdidi altında
ve şu ana dek bu tehdide karşı farklı müdahalelerde
bulunuldu. Dünyanın en fazla vatandaşına sahip
ülkelerden biri ve virüsün başladığı yer olan Çin'den
pek de uzak olmayan Endonezya'da ise rapor edilen
corona virüsü vakası sıfır. Harvard Üniversitesindeki
araştırmacıların Endonezya çevresinde görülen
vakalara bakarak ve özellikle Wuhan'dan ülkeye gelen ortalaması yüksek günlük yolcu uçağı hacmini göz
önüne alarak yaptıkları çalışmaya göre, Endonezya'da virüsün en az 1-10 vakada kaydedilmiş olması
gerekiyordu. Ülkenin Sağlık Bakanı Terawan A. Putranto ise böyle bir çalışmayı "hakaret saydıklarını"
belirterek, corona virüsüyle mücadelede "dualara
güveneceklerini" ve örneklerin test edilmesinin bütçe
verimliliği nedeniyle kısıtlandığını belirtti.
Endonezya şimdiye kadar herhangi bir virüs vakası olmadığı için şanslı olabilir veya bazı uzmanların dediği
gibi, tespit edilemeyen vakalar söz konusu olabilir.
Endonezya'da tespit edilemeyen vakalar bulunduğu
yönündeki varsayımların bir nedeni, şimdiye kadar
ancak 100'e yakın örneğin test edilmiş olması.
Patheos'un haberine göre Putranto, yeni corona virüs
türüyle din kullanılarak mücadele edilebileceğini
söyledi. Terawan, şöyle konuştu: "Pancasila (Devlet
ideolojisi) uyarınca ülkemiz Tanrı'ya inanıyor. Dinimiz
ne olursa olsun, Pancasila'yı desteklediğimiz sürece
dua etmek son derece önemlidir. Çalışıyoruz ve dua
ediyoruz. Bu çok onurlu bir şey…(Yaklaşımımızı)
protesto eden başka ülkeler varsa bırakın etsinler;
Yüce Tanrı'ya güvenmek milletimizin hakkıdır..Neden
Yüce Tanrı'ya güvenmekten utanalım? Dua etmekten
utanmamalıyız."
2020 yılında bir ülkenin üst düzey yetkilisinin dualara
ve ilahi bir varlığın hastalığı önleme gücüne güvenmesi son derece rahatsız edici ve tehlikelidir. Herhan-

Corona virüsü nedeniyle Vatikan'da ve Kabe'de
ritüeller durduruldu. Corona virüsü dünya çapında
panik yaratmaya devam ediyor. Dünya genelinde 100
bini aşkın vaka görülürken, 3 binden fazla insan da
hayatını kaybetti. Suudi Arabistan, Corona virüsü
vakalarının artması nedeniyle Kâbe'ye ziyaretleri durdurdu. Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından
Kabe'nin yeniden açılacağını belirtti. Çin dışında
hastalığın en çok etki gösterdiği İtalya'da da önlem
üstüne önlem alınıyor. Roma'da bulunan Vatikan'da
geçtiğimiz günlerde ilk vakaya rastlanmış, Papa Francis'in de hastalığa yakalandığı iddia edilmişti. İtalyan
basını Papa'nın etkinliklerini iptal etmesi üzerine
virüs testleri yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını
yazmıştı. Tüm bunların ardından Papa'nın Aziz Pietro
meydanındaki pazar ayinini 'online' olarak yapacağı
açıklandı. İnternet üzerinden yayınlanacak ayine
dışarıdan kimse alınmayacak.
Haber Kaynağı:
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/son-dakikavatikan-duyurdu-papadan-online-pazarayini-5666377/
https://www.yenisafak.com/dunya/kabe-baskinindan-bu-yana-ilk-kez-tavaflar-durduruldu-umre-ziyaretcileri-ibadetlerini-yerine-getiremiyor-3528459
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DERNEKTEN HABERLER
Faşizm ve
Psikoterapi

düzene varan yol" üzerine konuşuyoruz.
Ücretsiz olan etkinliğimize Ateizm Derneği hakkında
bilgi almak, üyelik/gönüllülük başvurusu yapmak
veya yalnızca tanışmak/sohbet etmek isteyen herkes
davetlidir. Gelin hep birlikte bilgilenelim, fikirlerimizi
paylaşalım ve daha aydınlık bir toplum için el ele
verelim.
Adres: Bakkal Kokteyl Bar
Dr. Esat Işık cad. No:5 Moda/Kadıköy

Tanrıyı Aşmak
E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Ateizm Derneği Çağrı
Merkezi
+90 (850) 840 2337

Ateizm Derneği YouTube kanalından canlı yayınlanan
Bunlar Ateist'in 28 Şubat 2020 tarihli programına
Psikoterapist ve Felsefeci Şükrü Alkan konuk oldu.
Kendisiyle "Faşizm ve Psikoterapi" başlıklı bir söyleşi
gerçekleştirdik. Derneğimiz sunucularından Özgür Örsoğlu'nun sorularını cevaplayan Alkan, faşist diktatörlerin ve o diktatörlere inanan kitlelerin psikolojik
yapılarına dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
Avrupa'da tarifsiz acılara neden olan diktatörlerin
psikanalizi neden yasakladığı sorusuna, faşizmin ve
kapitalist sistemin karakteristik yapısı bağlamında
açıklamalar getiren yayınımızı izlemek için: https://
youtu.be/4XxRXbBOwxs

İstanbul ADTT

Yılın ilk Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı yaklaşıyor!
1 Mart 2020/Pazar günü saat 15:00'da İstanbul/
Kadıköy'de düzenlenecek olan tanışma toplantımızda İzmir temsilcimiz Soydan Şaşmaz ve Uzman
Psikolojik Danışman İrem Yaydırgan'ın konuk olduğu
"Tarihte Kadının Yeri" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecektir. İrem Yaydırgan ile "Ünlü matematikçi Hypatia
kimdir?" sorusunu ele alıyor; Soydan Şaşmaz ile
"Kadının tarihteki yeri ve dünden bugüne ataerkil

Richard Dawkins'in 2019 yılında yayımlanan son
kitabı "Tanrıyı Aşmak: Bir Başlangıç Kılavuzu" (Outgrowing God: A Beginner's Guide) Türkçe çevirisiyle
raflardaki yerini aldı. Bu kitap aslında "Tanrı Yanılgısı"
kitabının daha genç bireylere hitap eden sürümü
olarak da düşünülebilir. Dawkins, bir "başlangıç
kılavuzundan fazlası olan" kitabında mitleri bilimsel
gerçeklikten ayırmanın önemini vurguluyor ve doğal
dünyanın bir tasarımcı olmadan nasıl var olabildiğini
anlatıyor.
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