EDİTÖRÜN
MESAJI
İnsanlık tarihinde belki de dönüm noktası olan bir
süreçten geçiyoruz. Bu bağlamda COVID-19 Koronavirüs pandemisinin siyasi, ekonomik ve düşünsel
sonuçları üzerine farklı farklı görüşler sunuluyor. Kimileri bunun bilime ve sosyal devlete duyulan ihtiyacı
öne çıkaracağına, dinlerin ve hurafelerin devrini sona
erdireceğine inanıyor; kimileri de tam tersine
otokratik sistemlerin elini güçlendireceğine vurgu
yapıyor. Gelecek ne gösterir, bunu izleyerek
öğreneceğiz. Ancak şu bir gerçek ki, ülkemizde bilimsel yöntemi ve toplum bilincini temel almayan yaklaşımların yıkıcı sonuçlarını yaşıyoruz.
Bildiğiniz gibi 10 Nisan Cuma günü, COVID-19 Koronavirüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığının yaptığı
bir açıklamayla 48 saatlik bir sokağa çıkma yasağı
uygulandı. Karantina sürecinin sıkılaştırılması adına
devreye sokulan yasak yanlış bir karar değildi. Ancak
açıklamanın, yasağın başlamasına 2 saat kala yapılması yalnızca toplumda panik havasına yol açmakla
kalmadı, salgının gidişatını da acı sonuçlarını ilerleyen hatalarda göreceğimiz bir şekilde hızlandırdı.
Öncelikle halkı panik halinde sokağa döken ve
hastalığın seyrini 2 saat içinde katbekat kötüleştirecek olan bu başarısız kriz yönetiminin en büyük ayıbı,
hatalardır fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına
yapılmıştır. Yine hatalardır karantina tedbirlerine
uyan yurttaşların bunca zaman çektiği sıkıntılar da bir
kalemde silinmiştir. Bu noktada hata sokağa çıkan insanlarda aranmamalıdır, zira hatasonu için temel
ihtiyaç maddelerini karşılamak zorunda olan, dahası
yasağın açıklanma biçiminden dolayı haklı olarak
daha da uzayabileceğinden korkan insanlar, ne yazık
ki çoğu yerde sosyal mesafe kurallarını unutarak
kendilerini sokağa atmıştır. Oysa toplumun COVID-19
Koronavirüs konusunda bilinçlendirilmesi hükümetin
sorumluluğundadır.
Koronavirüs Bilim Kurulu'na Diyanet'ten bir temsilci
atanması gibi akıl dışı bir talebin dillendirildiği
ülkemizde virüsten ölenlerin sayısı 1000'i aştı, kayıtlı
vaka sayısı ise 57 bine yaklaştı. Gece gündüz demeden kendi yaşamlarını riske atarak çalışan sağlık
emekçilerine ne kadar teşekkür etsek az; ama bu
teşekkürler söylendiğinde değil, ancak icraat
yapıldığında anlam kazanabilir. Nitekim tüm bunlar
yaşanırken, "Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi" de mecliste
AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Tüm bu yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, bilimsel yöntemi ve toplum bilincini temel almayan
uygulamalar geçmişte olduğu gibi günümüzde de
hepimizi tehdit etmeye devam etmektedir. Dolayısıyla çareyi bilimden ve bilim insanlarından beklemeye
ve insanlığın yaşananlardan ders çıkarmasını umarak
elimizden geldiğince EvdeKal'maya devam ediyoruz.

YURTTAN HABERLER
Uzaktan
eğitimle din
dayatması

tuklandı. "Ey İBAN edenler" diyerek başladığı tweet,
Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca "Halkı
kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve
"Hakaret" gerekçesiyle suç kabul edildi. Aygün sonradan özür mahiyetinde bir tweet daha attı ve bahsi
geçen tweetin kendi sayfasına retweet yöntemiyle
gönderilen bir mesaj olduğunu belirtti. Buna rağmen
her farklı düşünceyi, her eleştirel söylemi ya da espiriyi bir düşman harekâtı olarak görenlerin, itibar
suikastı yapmak isteyenlerin ve tutucu taratarlarını
kışkırtarak halkı ayrıştıranların elinden kurtulamadı.

Bilindiği gibi 23 Mart itibarıyla, ülkemizde Koronavirüs önlemleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve
liseler için EBA (Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden
yürütülen Uzaktan Eğitim süreci başladı. Ancak geleceğin akıllı nesillerini yetiştirmesi gereken Milli Eğitim
Bakanlığı'nın resmi kanalında, inançsızlık felsefelerine dair akıl dışı söylemlerin dile getirildiği anlaşıldı.
"Ateizmin insan fıtratına uygun olmadığı" ve buna
benzer iddialarla, gençlerin zihinlerine hem yanlış
hem de ayrıştırıcı bilgiler empoze ediliyor.
Ateizm Derneği olarak kamuoyuyla da paylaştığımız
gibi, bu konuda dikkat çekmek istediğimiz birkaç
önemli nokta var.
Öncelikle "insan fıtratına" asıl uygun olmayan şey, insan fıtratına neyin uygun olup olmadığı kararını,
doğaüstü varlıklara körü körüne inanan bilim düşmanı çevrelere bırakmaktır.
İkincisi, insan dediğimiz Homo sapiens, mevcut bilimsel verilere göre en az 350-300 bin yıldır
dünyadadır. Semavi dinlerin en eskisi olan Musevilik
ise taş çatlasın M.Ö. 7. yüzyıla dayanmaktadır.
Dolayısıyla MEB'in mantığına göre, insan en az 349
bin yıl boyunca "fıtratına aykırı" yaşamıştır!
Üçüncüsü, ateizm doğası gereği akılcılığa ve sağduyuya dayanan bir ahlak biçimi benimsemeyi gerektirir. Dolayısıyla ateizm temelli bir ahlak anlayışı
akılcı, bilinçli, yardımsever ve vicdan sahibi bireyleri
kapsar. Bir ateistin ahlakı, "düşen uçakta ateist olmazmış" gibi zayıf bir argümanla sorgulanamaz.
MEB, ateizm felsefesini düşman belleyerek gelecek
nesillere en büyük kötülüğü yapmaktadır.

Ey İBAN
edenler !
Gazeteci, sunucu ve köşe yazarı Hakan Aygün
geçtiğimiz hata "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını eleştirmek için attığı bir tweet yüzünden tu-

Süreç hukuki bir süreçtir, sıkıntı kanunun kendisindedir, bunu biliyoruz. Ancak muhafazakâr kesim
için kutsalların alaya alınması, hatta eleştirilmesi
nasıl tahammül edilemez bir durumsa laik, tarafsız ve
bağımsız olması gereken yargının kendilerini "Tanrının gölgesi" olarak görenlerin elinde "kâfir"leri ezen
ilahi bir sopa haline gelmesi de aynı şekilde tahammül edilemez bir durumdur. Düşünce özgürlüğünü
hiçe sayarak her türlü farklılığa ve aykırılığa
saldırmak, sevgi ve barış elçiliği yapıyorum diyerek
insanlar arasına fitne tohumu ekmek ve hoşgörü ikliminde horgörü yetiştirmek, muhafazakâr kesim için
kendi kutsallarını ve değerlerini inkâr etmekten başka
bir şey değildir. Ne de olsa öne sürülen iddia, İslam'ın
hoşgörü dini olduğudur.
Bu ülkenin inançsızları olarak bu tür saldırılara gerek
sosyal, gerek profesyonel çevremizde sürekli olarak
maruz kalıyor, adeta bu ülkenin vatandaşı değilmişiz
gibi nefret söylemlerini sineye çekmek durumunda
bırakılıyoruz. Bizlere televizyonlardan, miting meydanlarından ve sosyal medyadan durmaksızın
hakaret ediliyor, pek çok kez alaya alınıyoruz, bizim
ö n e ç ı ka rd ı ğ ı m ı z d eğe r l e r d e va m l ı o l a ra k
aşağılanıyor. Ama yine de düşünce özgürlüğü diyoruz.
Ne yazık ki "demokrasi" sözünün dillere pelesenk
edildiği bir çağda, demokrasinin en önemli özelliğinin
çoğulculuk ve düşünsel çeşitlilik olduğunu anlamayanlarla birlikte yaşıyoruz. Ama yine de düşünce
özgürlüğü diyoruz. O düşünce bizim savunduğumuz
ideolojiye aykırı da olsa. Düşünen kim olursa olsun,
yeter ki birileri özgürce düşünsün ve sorgulasın.
"Düşünün. Çünkü henüz yasaklanmadı!"
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Bir abesle iştigal DÜNYADAN HABERLER
önerisi daha!
Kerala’da bilim,
dini
yönlendiriyor…
Güney Kore
mezhep liderine
ölümlerle ilgili
soruşturma

cak Ramazan süresince (Nisan, Mayıs) müminler
camileri doldurduğunda ne yapılması gerektiği
konusunda hala kararsızız." dedi.
Ramazanın ülkemizde nasıl karşılanacağı ise merak
konusu.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Koronavirüs ile mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu'na Diyanet'ten de temsilci olması için, konuyu Sağlık
Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya yazılı olarak ilettik." açıklamasını yaptı.
Ünal'ın bu talebi, virüse karşı yürütülen mücadeleye
ket vurmaktır ve salgına ilişkin gerçekliğin hâlâ farkına varılmadığının göstergesidir. Bu mücadelede en
son ihtiyacımız olan şey, mistik ve bilim dışı önerilerdir.
Umreden dönen vatandaşların zamanında karantinaya alınmaması ve bu tedbirsizlik sonucunda
virüsün yurt geneline yayılması, camilerin ibadete geç
kapatılması ve Cuma namazlarının "VIP cemaatler"
ile birlikte kılınması gibi hatalarla geçirilen bu
süreçte, "bilim kurulunda bir din adamı bulundurulması" gibi akıl dışı bir talebe itibar edilmeyeceğini
umuyoruz. Bu mücadelenin, günahlarımızın bedeli
olan ilahi bir belaya karşı yürütülen bir cihat
olmadığı, doğal bir afete karşı verilen ve ancak bilimle aşılabilecek bir sağkalım mücadelesi olduğu artık
anlaşılmalıdır.

Kerala'da bilim, dini yönlendiriyor…Geçtiğimiz hatalarda, bölgenin en ünlü ibadet merkezlerinden biri
olan Guruvayur tapınağındaki bir fil yarışını (İspanyol
boğa yarışlarına benzeyen bir Hint geleneği) izlemek
için Hindistan'ın Kerala eyaletine binlerce inanan
akın etti. Bu yarış, 10 günlük tapınak kutlamalarının
açılış etkinliği olacaktı. Ancak 2 gün sonra Kerala'da 5
koronvirüs vakası bildirildi. Bu denli riskli bir ortam
söz konusu olunca bilim, dini gölgede bıraktı ve tapınak yöneticileri, koronavirüs salgını açısından risk
oluşturan güruh toplantılarının son bulması gerektiğine karar verdi. Tapınak, tarihinde muhtemelen ilk
kez festivalin çapını daralttı ve takvimindeki en
önemli günlerinde kapılarını kısmi olarak kapatma
kararı aldı. Dini ritüellerini gerçekleştirmek üzere
tapınağa gelenlerden ziyaretlerini sonlandırmaları istendi. Tapınakta gerçekleştirilmesi planlanan evliliklerin ileri tarihlere ertelenmesi rica edildi. Katılanlar
için termal tarama cihazları kuruldu. Festivalin sonunda tapınak terk edilmiş bir yeri andırıyordu. Günahlarından arınmak için Rudratheertha adlı tapınak
göletine girmek isteyen birkaç kişi bundan men
edildi. Festivalin 8. gününde "Utsava Bali" adlı
ritüelin ardından gerçekleştirilmesi gereken görkemli
kutlama da iptal edildi. Katılımcılar tarafından bu
kutlama için sunulan balkabağı ve jackfruit gibi tonlarca meyve ve sebze açık arttırma yoluyla satıldı.
Eyaletin dört bir yanından, coronavirüsün tanrıların
ve inananların günlük yaşamlarını nasıl değiştirdiğine
örnek teşkil eden benzer hikayeler gelmeye devam
ediyor. Kerala komünist hükümeti, toplumda yaşanan
derin dini inançları ve zorunlulukları dengeleme yoluna gitmeden virüsün yayılmasını engelleyemeyeceğinin farkına varmış görünüyor.

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

Ateizm Derneği
Çağrı Merkezi
+90 (850) 840 2337

Halkın çoğunluğunu Müslümanlar'ın oluşturduğu
Kuzey Kerala bölgesindeki müminlerin çoğunun
ibadet için tercih ettiği Kozhikode şehrindeki Pattalam camisi de, ikinci bir duyuruya kadar cuma ibadetlerini iptal etti. Kerala'da yaşayan Müslüman cemaatin liderlerinden biri ve aynı zamanda Müslüman
Eğitim Cemaati'nin başkanı olan Fasal Gafoor şu açıklamayı yaptı: "Camilerin çoğu bir seferde ondan fazla
kişiyi kabul etmemeye ve ibadet süresinin 15 dakikayı
geçmemesine karar verdi. Cenaze törenlerindeki
toplanmalardan kaçınılacak. Evlilik törenlerindeki
katılımın 50 kişinin altında tutulması istenecek. An-

Güney Kore mezhep liderine ölümlerle ilgili soruşturma Güney Kore, Çin dışında bölgenin en kötü koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Ülkede 13 Nisan
itibariyla 10.537 vaka ve 217 ölüm bildirildi. Tüm enfeksiyonların yarısından fazlası, marjinal bir Hıristiyan
tarikatı olan Shincheonji Church of Jesus (Shincheonji Kilisesi) üyelerini içeriyor.
Seul Şehri hükümeti, tarikatın 12 liderine karşı
savcılara suç duyurusunda bulundu. Bu kapsamda
Shincheonji Kilisesi'nin kurucusu olan Lee Man-hee
ve başka 11 kilisenin kurucuları, ülkedeki bazı koronavirüs ölümleriyle ilgili soruşturulacak. Tarikat liderleri, yetkililerin virüs yayılmadan önce hastaları izlemeye çalıştığı dönemde bazı üyelerin isimlerini gizlemekle suçlanıyor. Yetkililer, Shincheonji üyelerinin
Daegu kentinde virüsü birbirlerine bulaştırdıklarını ve
virüsün bundan sonra ülke genelinde yayıldığını belirtiyor. Tarikat liderleri cinayet, kamu zararı ve Bulaşıcı
Hastalık ve Kontrol Yasasını ihlal suçlarıyla karşı
karşıya.
Mesih olduğunu iddia eden Lee Man-hee ise bu
süreçte virüs için test edildi ve sonuçlarını bekliyor.
Düzenlenen basın toplantısında ameliyat maskesi
takarak boğuk bir sesle konuşan Lee, kilisesiyle pek
çok hastanın bağlantılı olmasından duyduğu mahcubiyet dile getirdi. Ancak kilisenin hükümetle mümkün
olan en iyi şekilde işbirliği yaptığını söyleyerek,
eylemlerinin salgının yayılmasında payı olduğu iddialarını reddetti. Lee Man-hee'nin bu tavrı, geçen hata
kilise üyelerine gönderdiği ve "Shincheonji'nin hızlı
büyümesini kıskanan canavar" diyerek salgını
suçladığı mesajdan farklılık gösteriyor.
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Güney Kore'de ülkede Roma Katolik kiliseleri kapalı
kalmaya devam ederken, başlıca Protestan grupları
da Pazar törenlerini iptal etti ve Güney Kore'deki tüm
Budist etkinlikleri durduruldu.

Virüse çare, din
değil bilim
olacaktır!

Tıpkı ülkemizde olduğu gibi dünyanın başka
ülkelerinde de yaşamının merkezine bilimi değil dini
koyan çevreler kendilerinin ve toplumun sağlığını
tehdit etmeye devam ediyor. Bir önceki sayımızda,
"Mesih'in kurtarıcı olarak Hamursuz bayramından
önce geleceğini umut ediyorum. Mesih, daha önce
Mısır'da olduğu gibi ortaya çıkacak ve bizi bütün
sıkıntılarımızdan kurtaracak." diyen İsrail Sağlık
Bakanı Y. Litzman'ı eleştiren bir haber yayınlamıştık.
Geçtiğimiz hata da, Y. Litzman'a ve eşine Covid-19
teşhisi konduğu haberini aldık.
Koronavirüs teşhisi konulan hastaların üçte birinin
sinagogları ziyaret etmiş olduğunu gösteren veriler
bile İsrail'de akılcı bir yaklaşımın benimsenmesi için
yeterli gelmemişti. Aynı durum, her ne kadar yandaş
medyaya fazla yansımamış olsa da, ülkemiz için de
geçerlidir.
Bilime çağrı yapmak için hala gecikmiş değiliz. Bu
vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz ki Koronavirüse
çare ne dualardan, ne Mesih'ten, ne de başka
doğaüstü güçlerden gelecektir. Virüse tek çözümü bilim ve bilim insanları sunacaktır.
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DERNEKTEN HABERLER
Cosmos: Yeni
Dünyalar

Gökbilimci, astrofizikçi ve yazar Carl Sagan tarafından
1980 yılında hazırlanıp sunulan Cosmos: A Personal
Voyage'ın üzerinden 40 yıl geçti. Bilimi kitlelere
ulaştırmak ve insanların bilime ilgi duymasını sağlamak amacıyla çekilen ilk Cosmos serisi, belgesel tarihinde bir kilometre taşı niteliği taşır. Cosmos
serüveni, 2014 yılında astrofizikçi ve popüler bilim
yazarı Neil deGrasse Tyson'ın sunumuyla, güncellenmiş verilerin ışığında Cosmos: A Spacetime Odyssey
ismiyle geri dönmüştü. Bu sene Nisan ayında da Cosmos: Yeni Dünyalar isimli 2. sezonuyla NatGeo
kanalında yayına girdi.
Koronavirüsten dolayı evlere kapandığımız şu
dönemde, yapılacak en güzel iş zihnimizi beslemek.
Dolayısıyla bilimi ve bilim tarihini sade bir dille anlatan ve eşsiz görsellerle bezenmiş olan bu muhteşem
bilim şölenini sakın kaçırmayın diyoruz. Belgeselin
çevirisini, daha önceki sezonun çevirisini de yapmış
olan Cosmos Çeviri Ekibi üstlendi. Bu ekipte yer alan
yöneticilerimizden Dt. Bahar Kılıç'a teşekkürler. (Çeviriye alt yazı sitelerinden ulaşabilirsiniz.) Kısa sürede
yaptıkları özenli çeviri için kendilerine çok teşekkür
ediyoruz.

A.D. TV'de
yoğun bir hafta
geride kaldı

Ateizm Derneği YouTube kanalından canlı yayınlanan
Bunlar Ateist! adlı programımızda, geçtiğimiz hata
sonu yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı nedeniyle
ilave yayınlar gerçekleştirdik.
10 Nisan tarihli yayınına, değerli hocamız Prof. Dr.

Örsan K. Öymen konuk oldu. Kendisiyle, felsefe tarihinin önemli filozoflarından David Hume üzerine
konuştuk. Sayın Öymen, bu önemli filozofun çalışmalarından derlemelerin yanı sıra kendi yorumlarını
da içeren ve geçtiğimiz aylarda 2. baskısını yapan
kitabı "Hume" hakkında değerli bilgiler verdi.
Yayınımızı izlemek için: https://www.youtube.com/
watch?v=xavnPnjGcgs
11 Nisan tarihli yayınımıza, Sol Gazete'de köşe
yazarlığı yapan, "Din ve Devrim" gibi önemli kitapların, ayrıca pek çok kez yargılanmasına neden olan
"Öteki İslam" ve "Pike" kitaplarının yazarı Orhan
Gökdemir katıldı. Kendisiyle dinler tarihi, bir sömürü
aracı olarak dinin günümüzdeki etkileri ve gelecekteki
yeri üzerine bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdik.
Yayınımızı izlemek için: https://www.youtube.com/
watch?v=8prSvwiwEog
12 Nisan tarihli yayınımıza, Prof. Dr. Sinan Canan
konuk oldu. Yaptığımız 'Modernizm vs. Ateizm'
tartışmasını kendisinin modern ve özgün argümanları
ile yorumlamaya çalıştık.
Yayınımızı izlemek için: https://youtu.be/SGXZZl1TTPw
14 Nisan tarihli yayınımızda derneğimizin yeni bir
üyesini ağırladık. Son yıllarda Aposthate Prophet
(Mürted/Dönek Peygamber) kanalı ile A.B.D.'de
İngilizce yayın yapan, 200.000+ aboneli, ''İslam
Eleştirmeni'' bir Türk, ateist bir YouTube fenomeni
Rıdvan Aydemir'i tanıdık. ''İslam'ı bırakın'' sloganının sahibi Rıdvan ile bu keyifli sohbetimizi kaçırmayın.
Yayınımızı izlemek için: https://youtu.be/_tdQ3LsGB-

Genel Kurul
İptali

T.
d8C. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihinde 81 il
valiliğine gönderdiği Korona virüsü tedbirleri konulu
genelgeye göre, derneğimizin kuruluş günü etkinliğinde yapılması planlanan 8. Olağan Genel Kurul
Toplantısı ve Mayıs ayı etkinlikleri, ikinci bir düzenlemeye kadar ertelenmiştir. Olağanüstü durumun sona
ermesi ve kamu otoritesi tarafından izin verilmesinin
ardından güncellenen tarihler konusunda bilgilendirme yapılacaktır. Kalabildiğiniz ölçüde Evde
Kalınız, ama daha da önemlisi Sağlıklı Kalınız.

