
Dünya corona virüsten ko-
runmanın yollarını ararken,
bilim insanları küresel bir sal-
gına dönüşen Covit19'a aşı
üretmek için çırpınıp dururken,
MHP Manisa İl Başkan Yrd.
Seval Başkesen, Twitter hesabı
üzerinden akıl almaz bir id-
diada bulundu. Başkesen’in
paylaşımı şöyle:

“Virüs ülkemiz etrafını sar-
mış lâkin, Anadolu; Bebesine
ABDESTsiz süt vermemiş ana-
ların vatanıdır.İnanç her türlü
müsibetten muhafaza eder.” 

Böylece abdestli kişilere koro-
navirüs bulaşmayacağını ve önlem
almak yerine inancın yeterli oldu-
ğunu öne süren Başkesen, hepimi-
zin içini ferahlattı. Sağolsun.

Cübbeli Ahmet olarak
bilinen softa, dünyayı kasıp
kavuran ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) tarafından
pandemi olarak tanımlanan
Corona Virüs (Covit-19) ile
ilgili bir açıklama yaparak,
virüsten korunmak için
edilecek duaları açıkladı ve
bu duaları para karşılığı
satacak olanları da "virüs
bulaşsın inşallah" diyerek
lanetledi. 

Softa Ahmet duayla
virüsten korunup,
bedduayla bulaşmasını
sağlayabiliyorsa virüse
çözüm bulundu demektir
(!)  2020 yılında Türkiye'yi
getirdikleri nokta budur.
Bilimin hurafe, hurafelerin
de bilim yerine konduğu
günümüz Türkiyesinde
umalım da bu küresel salgın
en az hasarla geçip gitsin.

Diyarbakır’da cuma namazında hutbe

veren Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Nihat

Koç, koronavirüsü Allah'tan bir nimet ola-

rak gördüğünü söyleyerek, "Hani diyorlar
ya gözümle görmediğime inanmam,
madem ki görmediğin şeye inanmazsın,
bu virüse niye inanırsın?" diye sordu. 

Öncelikle belirtmek isteriz
ki Corona Virüs (Covit-19)
olarak bilinen RNA virüsü,
elektron mikroskobu altında
şöyle görünmektedir.>

Daha da önemlisi şudur ki
asıl bulaşıcı olan virüs, hasta-
lıkları günahların affına bir
vesile ve insanı Tanrı’ya yak-
laştıran bir nimet olarak gör-
mektir. Bu ideolojik körlük

Corona’dan daha tehlikelidir. Bilim elbette
Corona virüsünün tedavisini bulacak ve in-
sanlık bu kötü günleri de atlatacaktır. Ama
bu süre zarfında unutulmamalıdır ki asıl
korkulması ve korunulması gereken, duayla
virüslerden korunulacağını ve bedduayla
başkalarına virüs bulaştırabileceğini düşü-
nen bu karanlık zihniyettir.

Cübbeli'den Corona'ya çözüm geldi!

EDİTÖRÜN MESAJI YURTTAN HABERLER

Bildiğiniz gibi küresel bir sağlık krizinin
ortasındayız. Bilim insanları ve akıl sahibi
çevreler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona
Virüs (Covit-19) ile mücadeleye devam ediyor.
Bazı bilim düşmanı ve köktendinci çevrelerse,
yapılan tüm uyarılara direnerek toplum
sağlığını tehdit eden davranışlar sergiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı'nın 81
İl Valiliğine gönderdiği koronavirüs konulu ek
genelgeye göre, "tiyatro, sinema, gösteri
merkezi, konser salonu, nişan/düğün
salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino, birahane, taverna, kahvehane,
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile
salonu, nargile kafe, internet salonu,
internet kafe, her türlü oyun salonları, her
türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve
lokanta içindekiler dahil),çay bahçesi,
dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu,
hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA
ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir
süreliğine" durdurulacağı söylendi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, Din İşleri
Yüksek Kurulunun koronavirüsün yayılma
tehlikesine karşı aldığı kararı açıkladı.
Kamuoyuyla paylaşılan karar şöyleydi: 

"Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi
ortadan kalkıncaya kadar Cuma namazı
başta olmak üzere cami ve mescitlerde
cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale
gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine
öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca
İslam’ın şiârı olan ezanların okunmaya
devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak
camilerin münferiden namaz kılmak
isteyenler için açık bulundurulmasının
uygun olacağına karar verilmiştir.”

Kabe'nin ibadete kapatıldığı, Kuveyt'te
“Namazı evinizde kılın” diye ezanların
okunduğu bir ortamda, muhafazakar kesimin
mahalle baskısına rağmen alınan bu gecikmeli
kararı yeterli değildir. Cemaatle namaz kılmayı
askıya almak yetmez, Corona virüsünün etkisi
sona erene kadar camiler dahil tüm
ibadethaneler ibadete kapatılmalıdır. 

Amacımız, var olduğu iddia edilen bir dünya
uğruna kesin olarak var olan dünyamızı feda
etmek olmamalıdır. Amacımız, doğanın her
türlü felaketine karşı hep birlikte yaşamak
olmalıdır. Yaşamak ve yaşatmak: Aklı temel
alan bir insanın dini bu olmalıdır!

Bilime yakın, hurafelere uzak olun!

Zaman, akıl ve bilim zamanıdır!

Görsel : Scott
Camazine/Alamy
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Kuveyt Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı, toplu
namazların iptal edildiğini duyurdu. Ezanda, ‘Hayye
ale’s-salâh’ (haydi namaza) bölümü ‘Al-Salatu fi
Buyutikum’ (namazı evinizde kılın) olarak
değiştirildi. Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki
duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.   200
kişinin korona virüsünden etkilendiği Kuveyt’teki
camiler geçici olarak kapatıldı. Bakanlık, bu
değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam
edeceğini duyurdu. 

Din tacirleri dünyanın her
yerinde aynı: Koronavirüs
salgınına kimisi el altından veya
açıktan pazarladığı dualarla,
kimisi de zemzem suyuyla ve
benzeri hurafelerle çözüm
bulunacağına inanıyor. Üstelik
inanmakla da kalmıyor, halkı bu
hurafelerle kandırarak adeta
toplum sağlığını tehdit ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bunun bir
örneğine daha tanık olduk

Başpiskopos: "İnananlar
koronavirüs’ten korkmasın.
Şeytan kutsal su karşısında
çaresizdir."

Polonya’nın Szczecin-Kamień
bölgesinde görevli Başpiskopos
Andrzej Dzięga, "İsa mikrop
yaymaz" diyerek kilise
cemaatine bir araya
gelebilecekleri konusunda
güvence verdi ve kutsal suyu

kullanmak dahil dini ritüellerine
devam edebileceklerini belirtti.
Kilise cemaatine gönderdiği
mektupta, Papa II. John Paul'ün
ünlü "Korkmayın" sözünü
hatırlatan başpiskopos,
nananların vaftiz suyunu
kullanmaktan çekinmemesi
gerektiğini söyledi. Mektup
şöyle devam ediyor: 

"Şeytan, insan imanı
karşısında apaçık çaresizdir.
‘İblisin kutsal sudan korktuğu
gibi korkmak’ deyimi boşuna
söylenmemiştir. Kutsal suya
imanla yanaşmaktan
korkmayın. Kiliseden
korkmayın…Gözlerimizin
önündeki ufacık bir virüs,
tanrıyla ve onun kanunlarıyla
savaşmaya hazır olan dünya
devlerine büyük korkulardan
birini yaşatıyor. Yine de Tanrı,
bu virüsten üstündür. İsa

mikrop ve virüs yaymaz. İsa
bize yardım eder ve bizi
iyileştirir.”

Neyse ki akıl sağlığı ondan
daha iyi durumda görünen ve
TVN yayınına katılan başka bir
başpiskopos (Wojciech Polak),
alışkanlıkların değişmesi
gerektiğini söyledi ve şöyle dedi: 

"Bu bir sağlık ve güvenlik
meselesidir. Bu, birbirimize
bulaştırmadan, mevcut salgın
zincirini kırma meselesidir".

Geçtiğimiz gece devlet
televizyonu, cemaatin
kiliselerden uzak durduğunu,
vaazı evden izlediğini, boş kilise
oturaklarını ve bir rahibin
sokaklarda bir "mobil
seremoni" gerçekleştirdiğini
yayınladı.

ABD’de koronavirüs salgınının
başlamasıyla spor etkinlikleri, konserler ve
hatta kilise hizmetleri bile iptal edilirken, Ark
Encounter (Kentucky'de Hristiyan yaratılışçılar
tarafından açılmış bir tema parkı) ve Creation
Museum (Yaratılış Müzesi-Kentucky'de evrim
karşıtı/bilim düşmanı çevrelerce açılmış bir
müze) tüm uyarılara rağmen kapılarını
kapatmamak konusunda direndi.  

Answers in Genesis (Genç Dünya
Yaratılışçılığını savunan Amerikalı,
köktendinci kuruluş) ve destekçileri, her iki
mekanın da salgın süresince açık
kalacağını ve endişelenecek bir durum
olmadığını, çünkü binaların temiz (!)
olduğunu duyurdu. Bilimi kabul etmeyen

insanlardan ne beklenirdi ki?

Oysa bilindiği gibi, mesele binaların temiz
olması değil. Kaçınılması gereken şey,
insanların bir araya gelmesi; böylelikle virüsün
yayılması engellenebiliyor. Bu nedenle

uzmanlar "sosyal izolasyonu” öneriyor;
nitekim taşıyıcı olabilirsiniz ve bağışıklık
sistemi düzgün çalışmayan kişilere bu virüsü
aktarabilirsiniz. 

Neyse ki sonunda yapılan uyarılara boyun
eğmek durumunda kalan müze yöneticisi Ken
Ham, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya
müzelerin geçici olarak kapatılmasına karar
verdiklerini duyurdu. 

Bilim düşmanı çevrelerin gerek kendi
ülkemizde, gerekse başka ülkelerde doğaüstü
inançları yüzünden kaç kişinin virüsü
kapmasına yol açtığı bilinmiyor. Ama corona
pandemisi, bize daha çok şey öğretecek gibi
görünüyor.

Kuveyt'te korona tehdidi ezanı değiştirdi: “Namazı evinizde kılın” 

Başpiskopos, koronavirüse
kutsal suyla direnmeyi öğütlüyor!

Köktendinciler bilimle savaşmaya devam ediyor!
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Bireyler olarak yaşam tarzları-
mızı belirlerken, bizi bekleyen
sağlık risklerinin genellikle  pek
farkında olmuyor, bu riskleri he-
saba katmıyoruz.

2020 yılına Korona virüsünden
habersiz giren milyonlarca insanın
gündeminde de, böyle bir riske
karşı alınması gereken önlemler
başlığı bulunmuyordu. Aslında bu
küresel salgın (pandemi) Dünya
Sağlık Örgütü’nün belirlediği 2019
yılı 10 küresel sağlık tehdidi sırala-
masında 3. sırada yer almıştı.

Cuma akşamları Ateizm Der-
neği/YouTube kanalından canlı
yayınlanan Bunlar Ateist!'in bu
haftaki konuğu, Hacettepe Üni-
versitesinden Sosyal Epidemiyo-
log Dr. Dilek Güleç. Kendisiyle
savaşlar, çevresel sorunlar, rasyo-
nel olmayan tüketim alışkanlık-
ları ve salgın hastalıklar üzerine
konuşacak; bizleri bekleyen küre-
sel sağlık tehditleri hakkında
bilgi alacağız.

Yayınımıza herkesi bekleriz...

NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

COVID-19 salgını nedeniyle tüm 2020 Nisan ayı
etkinliklerimizi ertelemek zorunda kaldığımızı üzülerek
bildiririz. Mayıs ayı etkinliklerimizde şu an itibarıyla bir
erteleme söz konusu değildir. Mayıs ayı etkinlikleri ile ilgili
açıklama ilerleyen haftalarda yapılacaktır.

2020 YILI ATEİZM DERNEĞİ GENEL KURULU

Ateizm Derneği 7. Olağan Genel Kurulu 1. oturumu
30 Nisan 2020 günü saat 14:00’da İstanbul Kadıköy
dernek merkezinde yapılacaktır.

Ateizm Derneği 7. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu’nda
salt çoğunluk aranacaktır. Bir başka deyişle tüm
üyelerimizin yarısının bir fazlasının katılımı gerekmektedir. 

Ertelenmesi halinde 31 Mayıs 2020 14:00’da aynı yerde
Ateizm Derneği 7. Olağan Genel Kurulu 2. Oturumu
toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda salt çoğunluk
aranmaksızın Genel Kurul gerçekleşecektir.

YENİ WEB SİTEMİZ AÇILIYOR

Bir süredir yenilenme aşamasında olan Ateizm Derneği
kurumsal web sitesi yepyeni bölümler ile çok daha
interaktif, kullanıcı dostu ve güncel bir site haline
dönüşüyor. Zorunlu din eğitimi itiraz şablonları, ARAP
projesi, Etkinlik takvimi, Ateist Gazete e-bülten, gibi yeni
bölümler eklenen web sitemiz ile sizlere bir adım daha
yakın olmayı amaçlıyoruz. Doğumgünümüz olan 17 Nisan
günü yeni web sitemizi açmayı planlıyoruz. 

www.ateizmdernegi.org.tr
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