
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Diyanet'in talimatıyla, yurt genelinde yaşanan kurak-
lık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde 
yağmur duası okundu. Yağmur duası çağrısının mete-
oroloji tarafından zaten yağışlı geçeceği bildirilen bir 
hatadan hemen önce yapılması, çok iyi bildiğimiz bir 
gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi: Bilimi kulla-
narak bilim düşmanlığı yapmak, dincilerin en sık 
başvurduğu yöntem.

21. yüzyılda kuraklığın sebeplerinden bihaber görü-
nen Diyanet'in devlet bütçesinden kopardığı 13 mil-
yar TL'nin 81 milyonu, adları sıkça çocuk istismarı ve 
skandallarla anılan cemaat, dernek ve vakıflara ak-
tarıldı. Diyanet'in 2021 yılı bütçesini eleştiren CHP 
Muğla Milletvekili Burak Erbay bu felaketi şöyle 
değerlendirdi: "Pfizer ve Biontech adlı iki şirket, insan-

lık için umut olan aşıyı buldu. Pfizer'in 7 milyar dolar 

bütçesi ve 96 bin çalışanı var. Yine aşıyı bulan ve iki 

Türk doktorun sahibi olduğu Biontech firmasında ise 

sadece bin 300 kişi çalışıyor. Diyanet'te ise 131.789 kişi 

çalışıyor."

Yağmur duasının bir örneğini de Balıkesir'in Sındırgı 
ilçesinde gördük. Sındırgı'daki 150 milyon metreküp 
kapasiteli Çaygören Barajında yaklaşık 10 milyon me-
treküp su kalması, Belediye ve İlçe Mütülüğünü 
harekete geçirdi. Çözümü yağmur duasına çıkmakta 
bulan kurumlar, vatandaşlarla birlikte önce 90 hatim 
indirdi; ardından Çaygören Barajının kenarında Kuran 
okundu, 60 adet kurbanlık hayvan katledildi ve yağ-
mur duası edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aşağı Karıncalı'da, 
köylüler daha yaratıcı bir yönteme imza atarak "elek-
trik duasına" çıktı! Gün boyu yaşanan elektrik kesinti-
lerinden bıkan ve başvurdukları her yerden "ancak Al-

lah'ın gücü yeter" cevabını alan yurttaşlar, son çareyi 
elektrik trafosunun önünde Allah'a yakarmakta 
buldu. Bunun üzerine köylüler hakkında, "Halkı 

DEDAŞ'a karşı kin ve düşmanlığa kışkırtmak" iddiasıy-
la suç duyurusunda bulunuldu.

Bilim çağında tanık olduğumuz tüm bu gelişmeler 
karşısında ne yazık ki şu gerçekleri hatırlatmak zorun-

da kalıyoruz: Barajlar yağmur duası okuyarak ve on-
larca hayvanın canına kıyarak dolmaz. Türkiye'de son 
5 yılda 115 milyon metreküp odunluk ağaç kesilmiş; 
ülkemiz son 18 yılda ormanlık alanlarının %4,1'ini 
kaybetmiş durumda. Yaşamımızın merkezine bilimi 
koymaz, toplumsal sorunların çözümü için hurafeler-
den medet umanları alaşağı etmezsek her şey daha 
da kötüye gidecek!

Diyanet İşleri Başkanlığı her yılbaşı arifesinde olduğu 
gibi bu yıl da, piyango ve loto gibi şans oyunlarının 
haram olduğunu ifade eden bir açıklama yaptı.

DİB, şans oyunlarında olduğu gibi faizi de haram kab-
ul ediyor ve sözüm ona tavizsiz bir tutum sergilediğini 
iddia ediyor. Tavizsiz olmak tutarlı ve makul olmayı 
gerektirir; oysa faizin haram kabul edildiği bir dinin 
tek mezhebine hizmet eden DİB'in, son 5 yılda 8 mil-
yon TL'yi bulan faiz geliri olduğu biliniyor. Elbette bu, 
DİB'in yaptığı tek tutarsız hareket değil: Diyanet, alkol 
satışlarından ve piyango oyunlarından elde edilen 
vergilerin de aktarıldığı kamu bütçesinden finanse 
edildiği halde, bu "tavizsiz" kurum ısrarla alkol ve 
piyangonun haram olduğunu söyledi. Bununla da 
yetinmedi, "İçki: Kötülüğün Zehirli Arkadaşı" başlıklı 
yılbaşından önceki son Cuma hutbesinde yine alkollü 
içecekleri hedef aldı. Üstelik Diyanet'in bu yaklaşım-
larından etkilenen ve kendilerini "din adamı" olarak 
tanıtan bir grup vatandaş, geçtiğimiz günlerde Konya 
başta olmak üzere birçok ilde tekel bayilerine tehdit 
mektupları bıraktı.

Öyle görünüyor ki çeşitli faaliyetler ve bu faaliyetler-
den elde edilen gelirler, Diyanet yetkilileri dışında 
herkes için "günah" olarak tanımlanmış. Yani oyna-
mak haram ama kazanmak helâl! Pandemi gerekçe-
siyle alkol satışına getirilen kısıtlama ise adeta mini 
bir şeriat ülkesinde yaşadığımızı hatırlatıyor.

2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında kürsüye çıkan 
CHP Milletvekili Engin Altay'ın "Millet aç, midesine 

kuru ekmek dışında bir şey girmiyor" sözüne 
karşılık, "O zaman aç değiller" diyen AKP Milletvekili 
Şahin Tin, iktidarın halka bakış açısını gözler önüne 
serdi. Aynı görüşmeler sırasında "Yoksulluk sıfırlandı" 
sözünün eleştirilmesine sinirlenen Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, "Neden olumlu 

verilerden bu kadar gocunuyorsunuz?" diyerek de-
vletin toplumdan ne kadar kopuk olduğunu gizle-
meye çalıştı. Sarayının günlük harcaması yaklaşık 10 
milyon TL olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ön-
derliğindeki iktidarın, kendi çevrelerinde yoksulluk 
görmüyor olmaları gayet doğal; saraylar, yoksulluğun 
üzerine inşa edilir.

Dışarıda "Dünya 5'ten büyüktür" dedikten sonra 
içeride kendi vatandaşını o 5 yandaş şirketten küçük 
gören, halka "kuru ekmeği" layık görürken kendileri 
"ballı börek" yiyen, yandaş kanallarında kıymasız 

köte ve atık gıdalardan yemek tarifi verdiren ikti-
dara hatırlatalım: Son iki yılda geçim sıkıntısı ne-
deniyle 566 yurttaş yaşamına son verdi. Özellikle bu 
yıl yaşanan kur artışı, pandeminin derinleştirdiği 
ekonomik kriz ve işsizlik sonucunda gerçekleşen inti-
har vakaları iyice arttı. Artık insanlar ellerine "iş" ve 
"aş" yazarak intihar ediyor ve devlet binaları önünde 
çaresizlikten kendilerini yakıyor. Gelecek kaygısı in-
sanların beyinlerini, açlık da midelerini kemiriyor; 
doymak bilmeyen bir canavar gibi. İktidarın bu 
yamyam yoksulluğu hâlâ inkâr etmesinin tek nedeni, 
yandaşlarıyla birlikte açlığı da yemiş olmaları 
muhtemelen. Toplumsal cinnetin eşiğine gelmiş 
Türkiye'nin sınırları, adeta bir olay mahalli şeridi gibi!

Bu yoksulluk gündemine ilaveten geçtiğimiz hata 
İngiltere ve Güney Afrika'dan COVİD-19'un yeni mu-
tasyonlarıyla ilgili tedirgin edici bilgiler geldi. Bu mu-
tasyonların virüsü daha ölümcül hale getirdiği 
konusunda henüz deneysel bir veri olmasa da, 
aşıların etkinliğini azaltıp azaltmayacağı sorusu gün-
demde. Ancak uzmanların görüşü, mutasyonların 
aşıları olumsuz yönde etkilemesinin imkânsız değilse 
de zor olduğu ve aşıların kolaylıkla mutasyonlara 
uyarlanabileceği yönünde.

Anlaşılan yeni yılda da sosyal mesafeyi korumaya de-
vam edeceğiz. Ama en önemlisi, zihinsel bir virüs ve 
"duygusal bir veba" olan dini öğretilerle aramıza 
kültürel mesafe koymaktır. 2021'in daha huzurlu ve 
seküler bir yıl olmasını diliyoruz.

Oynamak 
haram, 
kazanmak helal

YURTTAN HABERLER
13 milyar TL'lik 
dua

EDİTÖRÜN 
MESAJI
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COVID-19 pandemisine çözüm bulabilmek için 
dünyanın her yerinden sayısız bilim insanı çalış-
malarını sürdürürken, aşıların domuz jelatini içerme 
ihtimali yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Domuz 
ürünlerinin Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kul-
lanımı konusunda yaşanan tartışmalar, aşı çalış-
malarına yön verecek gibi görünüyor.

Domuzdan üretilen jelatin, aşıların raf ömrünü uzat-
mak için uzun süredir kullanılıyor. Pfizer, Moderna ve 
AstraZeneca firmaları aşılarında domuz ürünü kullan-
madıklarını açıkladılar. Fakat kısa vadede çok sayıda 
aşıya ihtiyaç duyulması ve milyonlarca dolarlık ön an-
laşmaların yapılmış olması, Müslüman nüfusun yük-
sek olduğu bazı ülkelerin, domuz jelatini veya alkol 
içermediği tescillenmemiş aşıları alacağı anlamına 
geliyor.

Çin ile aşı siparişi hakkında görüşmeyi sürdüren En-
donezya'da da aşının helal olup olmadığı konusu 
gündemde. Bu sebeple hükümet, aşının onay 
sürecinde din adamlarının da görüşlerine başvura-
cağını açıkladı. Endonezya'da domuz jelatini kul-
lanımıyla ilgili tartışmalar geçmişe uzanıyor: 2018 
yılında Endonezya'da kızamıkçık aşılarına "helal ser-
tifikası" verilmemesinin ardından kızamıkçık 
vakalarında yüksek bir artış olmuş, bunun üzerine 
verilen bir fetvayla aşının İslam'a uygun olduğu açık-
lanmıştı.

Sidney Üniversitesinden Dr. Harunor Raşid, İslam 
camiasının büyük bir kısmının domuz jelatinini İsl-
am'a aykırı görmediğini, aşı olunmamasının daha 
büyük bir zarara yol açacağını belirtiyor. Ayrıca Dünya 
Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyid-
din el-Karadaği, koronavirüs aşısı konusunda doktor-
lara güvenmek gerektiğini ve aşının dinen caiz 
olduğunu bildiren bir fetva yayınladı. Ülkemizde bazı 
dinciler ise bu fetvanın onu verenleri bağladığını be-
lirterek, olası bir aşı dayatmasını başörtüsü dayat-
masına benzeterek tipik bir demagoji örneği sergiledi. 
Tzohar Yahudi topluluğu Başkanı Haham David Stav 
ise, doğrudan satın alınıp yenilmediği sürece domuz 
jelatininin vücuda enjekte edilmesinde bir sorun ol-
madığı görüşünde.

Koronavirüs tüm dünyayı hem ekonomik hem de 
sosyal olarak derinden etkiliyor. Sağlık çalışanları 
başta olmak üzere birçok meslek grubundan milyon-
larca insan hayatını riske atıyor, işsiz kalıyor, yakın-

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "İstanbul Sözleşmesi çok kan 

dökecek" açıklamasının ardından, geçtiğimiz gün-
lerde katıldığı bir programda üniversiteler için "Sayın 

Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş ev-

leri." sözlerini sarf etti. İsmiyle müsemma Sofuoğlu'-
nun bu skandal ifadesine karşılık stüdyodaki konuk-
lar bile tepki gösterdi. Yayından sonra "üniversiteleri 

değil üniversite çevresindeki öğrencilerin kaldığı apart 

daireleri kastettiğini" belirten ve "Gelin size tek tek 

gezdirip göstereyim" diyerek lafı çevirmeye çalışan 
Sofuoğlu, öğrencileri apartların içlerine kadar takip 
ettiğini de itiraf etmiş oldu. Bu çirkin iddiasına kanıt 
olarak da emlakçıları ve öğrencilerin komşularını 
şahit gösterdi.

Mine Söğüt, bu gerici zihniyete cevaben yazdığı 
'Fuhuş bir nedir?' başlıklı yazısında "Sizin, fuhuş diye 

tanımladığınız şey özgürlüktür. Size ne! Gençler evde, 

sokakta kampüste diledikleri gibi yaşar, düşünür ve se-

vişir." derken; Fatih Altaylı da Habertürk'teki yazısın-
da "Bu 'Herifin' üniversiteleri fuhuş evi zannetmesine 

neden olan şey muhtemelen kendisiyle ilgili görüş-

leridir. 'Ben orada çalışıyorsam orası fuhuş evidir' 

diye düşünmüş olabilir." sözleriyle Sofuoğlu'na ayna 
tutmuş oldu. Olay TV haber bültenini sunan Nevşin 
Mengü de Sofuoğlu'na tepki gösterenler arasındaydı. 
Yayında, "18 yaşın üstündeki yetişkinlerin kiminle seks 

yaptığından sana ne?" diye soran Mengü, "Bu adamın 

öğrencisiyseniz zaten derse gitmeyin, bu kafalardan 

öğrenecek bir şey yok." diyerek Sofuoğlu'nun öğrenci-
lerine seslendi.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Söz 

konusu konuşmayla ilgili gerekli işlemler yapılacaktır." 
d e d i . İs ta n b u l Kü ç ü kçe k m e ce Cu m h u r i y et 
Başsavcılığı da Sofuoğlu hakkında "halkın bir kesi-

mini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya 

bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" 
suçundan resmen soruşturma başlattı.

Sofuoğlu, hakkında açılan soruşturmadan sonra ken-
disini sosyal medyada tuhaf bir şekilde Dreyfus'la 
özdeşleştirdi. Tuhaf, çünkü Dreyfus Davasından bi-
haber olduğu anlaşılan Sofuoğlu burada itiraya 
uğrayan değil itirayı atan taratır. Bu ülkenin aydın-
lanma mücadelesi veren insanları olarak, Dreyfus 
muamelesi gören gençlerimizi savunuyor; Sofuoğlu 
ve onun mensubu olduğu gerici zihniyeti Emile Zo-
la'nın da dediği gibi "Suçluyoruz!" Gençler, müsterih 
olun; "Kim namus ve ahlak şövalyeliği yapıyorsa, 

bilin ki en namussuzu odur."(Nietzsche)

Son dönemde yaşanan İslamcı saldırıların ardından, 
başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkeleri çeşitli ön-
lemler almaya başladı.

Fransız hükümetinin radikal İslam'la mücadelenin 
kapsamını genişletmek amacıyla hazırladığı yasa 
tasarısı Bakanlar Kurulundan geçti. Müslümanları ve 
İslam'ı hedef aldığı gerekçesiyle seküler kesimden 
yoğun eleştiri alan yasa tasarısı, 2021'de parlamento-
nun onayına sunulacak. Başbakan Castex, yasanın 
Müslümanları radikallerin etkisinden kurtaracağı 
görüşünde. Laik değerlerin korunması hususuna vur-
gu yapan yasa tasarısına göre, evde eğitimle ilgili ku-
rallar yeniden düzenlenecek; bu kapsamda Siyasal 
İslamcıların tüm coğrafyalarda ideoloji karargâhı ve 
gerilla medresesi olarak kullandığı ''kaçak okullar'' 
y a s a k l a n a c a k . ' ' C u m h u r i y e t d eğe r l e r i n i 
desteklemeyi" amaçlayan bu yasa tasarısıyla, sosyal 
medya platformlarındaki nefret söylemleri ve kişisel 
bilgilerin korunmasıyla ilgili denetim artırılacak. Ayrı-
ca birden fazla kadınla evlenen erkeklere oturma izni 
verilmemesi ve bekâret testi yapan doktorlara para ve 
meslekten men yaptırımı uygulanması da gündemde. 
Kamu çalışanları için iş yerinde dini kıyafet giyme 
yasağı, yüzme havuzu, toplu taşıma ve süpermarket 
çalışanlarını da kapsayacak. Müslümanlara ait 
dernekler, ancak Fransa'nın değerlerine saygı göster-
diği takdirde yardımlardan yararlanabilecek.

İslamcı uygulamaları kısıtlayan bir diğer ülke de 
Belçika oldu. Müslümanların "helâl", Musevilerin ise 
"koşer" olarak adlandırdıkları dini kesim usulünü yok 
sayan "kesim öncesi hayvanlara şok verilmesi" kararı-
na karşı iki dini topluluğun yaptığı itirazlar, geçtiğimiz 
günlerde Avrupa Adalet Divanının açıkladığı kararla 
reddedildi.

Baskıcı Ortadoğu ülkelerinden kaçarak veya ayrılarak 
Batının özgürlük kalkanına sığınan; ama güçlenip ser-
pildikten sonra ilk iş olarak beşeri özgürlükleri kısıtla-
mak için baskı ve şiddete başvuran dinci zihniyetin, 
laiklik temelli bu tasarılara karşı çıkacağına kuşku 
yok. Karl Popper'ın "demokrasi paradoksu" 
çerçevesinden bakıldığında, bakalım demokrasiyi yık-
mak için demokratik yolları kullanan bu anti-
demokrat ideolojilerin sahte serzenişlerini uygar 
ülkeler daha ne kadar ciddiye alacak?

DÜNYADAN HABERLERGerici zihniyeti 
suçluyoruz!

Aşılarda “helal” 
tartışması

Radikal İslam 
mücadelesi
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larını kaybediyor. Küresel çapta, kısıtlı imkân ve 
parayla birçok ülke aşı temini konusunda yarışıyor. 
Bu zorlu süreç, jelatinin niteliği veya aşının dine uy-
gunluğu konusundaki kaygıları önemsiz hale getir-
erek, salgından kurtulmak için elimizdeki tek yolun 
bilim olduğu gerçeğini tekrar hatırlatıyor.

Uzaylı avcıları, kendi yıldızımız Güneş'e en yakın yıldız 
olan Proxima Centauri'den garip radyo sinyalleri 
geldiğini keşfetti. Bilim insanları bu sinyalleri çöz-
meye çalışıyor.

Astrofizikçi ve Berkeley SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam 
Araştırması) direktörü Andrew Siemion, Scientific 

American'a yaptığı açıklamada, heyecanlanmak için 
henüz çok erken olduğunu, ancak keşfin son derece 
ilginç olduğunu ve sinyalin, "Bugüne kadar gözümüz-

den kaçmasına neden olan, açıklayamadığımız bir-

takım özellikler" taşıdığını belirtti.

Proxima Centauri, Dünya'dan çıplak gözle görüle-
meyecek kadar sönük olan, ancak kozmik ölçütlerde 
bize oldukça yakın sayılan 4,2 ışık yılı uzaklıktaki bir 
yıldızdır. Bir kırmızı cüce olan bu yıldız, Erboğa 
Takımyıldızı bölgesinde G-bulutu içinde yer alır. 
Geçen yıl toplanan arşiv verileri arasından bu sonba-
harda keşfedilen sinyalin, komşu yıldızımız yönünden 
geldiği ve Dünya kaynaklı bir sinyal olamayacağı 
düşünülüyor. Bu da sinyalin, gelişmiş bir dünya dışı 
yaşam formundan gelen bir "teknosinyal" olabileceği 
yönünde bir heyecan yaratıyor.

Yarım yüzyıldan uzun süren SETI faaliyetlerine rağ-
men böyle bir sinyal, Dünya'nın yörüngesinde dönen 
uydular ve diğer insan kaynaklı faaliyetler yüzünden 
bulunamamıştı. Gökbilimciler, Avustralya'daki Parkes 
teleskobunu (kızılötesi ışınlar gönderen ve alan radyo 
teleskobu) kullanarak, yıldız parlaması çalışmalarının 
bir parçası olarak yıldızı 26 saat boyunca gözlemledi 
ve haziran ayında verileri incelemeye başladı. Ekim 
ayı sonlarında Proxima Centauri gözlemlerinde 
982,002 MHz'lik tuhaf bir dar bant emisyonu ile 
karşılaşıldı. Breakthrough Initiatives'in yönetici direk-
törü Pete Worden, %99,9 ihtimalle bunun insan kay-
naklı bir sinyal olduğunu belirtiyor.

"Kitle imha silahlarının yayılmasının finansman-

ının önlenmesine" ilişkin kanun teklifi Anayasaya 

ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır!

https://siviltoplumsusturulamaz.org/ adresinde 
yayımlanan ve Ateizm Derneği olarak imzacısı/
destekçisi olduğumuz ortak açıklama metni aşağıda 
verilmiştir.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM 
Genel Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik 
öngören 43 maddelik "Kitle İmha Silahlarının Yayıl-
masının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 
Teklifi", başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz 
uluslar arası insan hakları sözleşmelerine ve edinilmiş 
müktesep haklara aykırıdır.

Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, 
Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan 
değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım 
toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi 
şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığının dernek-
ler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni 
düzenlemeler içermektedir.

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan 
hakları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci 
hakları, çocuk hakları ve LGBTİ+ hakları alanında 
faaliyet gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk 
dernekleri, sosyal mücadele yürüten dernekler ile 
sosyal yardım için fon kaynakları kullanan dernekleri, 
hemşeri dernekleri, spor kulüpleri, farklı inanç gru-
plarının dernek ve vakıflarının tümü tek imza ile kap-
atılma riskiyle karşılaşacak, bu konuda açılacak idari 
davalar yıllarca süreceği için pratikte "hızlı kapatma" 
prosedürü yaratılmış olacaktır.

İmzacı sivil toplum örgütleri olarak ekte kapsamlı 
olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tekliten 
dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili mad-
delerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri 
alınmadan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep 
ediyoruz.

Yasaya ilişkin bilgilendirme notu: https://
ihoporg.tr/kitle-imha-silahlarinin-yayilmasinin-fi-
nansmaninin-onlenmesine-iliskin-kanun-teklifine-
dair-degerlendirme/

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüs pandemisine il-
işkin yaptığı açıklamada, "ateistlerin pandemi sürecini 

fırsata çevirmeye çalıştığını" ileri sürmüş. (Kaynak: 
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diyanete-
gore-ateistler-covid-19u-firsata-ceviriyor-1800819)

O halde pandemi sicili kabarık olan Diyanet'e 

soruyoruz:

* Pandemiyi "ilahî bir ikaz" ve "modernitenin, bilimin 

ve teknolojinin suçu" olarak değerlendiren, dolayısıyla 
bilimin zaferi olan aşılardan bihaber görünen;
 * Pandeminin başında camileri ibadete kapatmamak 
için direnen, böylelikle hastalığın yayılmasına katkıda 
bulunan;
 * Pandemiyi, cami hoparlörlerinden din propagan-
dası yapmak için fırsata çeviren;
 * Cemaatle birlikte kılınan namazlara çok yakın za-
mana kadar ancak "şartlı kısıtlama" koymakla yeti-
nen;
 * Temmuz ayında Ayasofya fiyaskosuyla ve başka 
cami açılışlarıyla yüzlerce insanı sosyal mesafeye il-
işkin hiçbir önlem almaksızın sokaklara döken;
 * Pandemiyi, insanların temel hak ve özgürlüklerine 
müdahale etmek için bir araç olarak kullanan;
 * Sağlık hizmetine ve çalışanlarına ayrılması gereken 
milyarlarca liralık bütçeyi faiz gelirleriyle birlikte ken-
disine hak gören;
 * Heybeliada'da kurulan Türkiye'nin ilk pandemi has-
tanesini ve 200 dönümlük arazisini "İslami Eğitim 
Merkezi" yapmak üzere bünyesine katan;
 * Halk yoksulluktan ve işsizlikten kırılırken Bodrum'-
da Gökova Koyu manzaralı en cazip arazilerden 
birinde, yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olacak devasa 
külliye inşaatına hukuki süreç tamamlanmadan 
yeniden başlayan;
 * Laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 
her vatandaşı gibi eşit haklara sahip olması gereken 
biz ateistlere ve seküler kesime, bulduğu her fırsatta 
hakaret ederek toplumsal huzuru bozmaya çalışan

... Diyanet mi diyor bunu?

Diyanet'e, ateistlerin bu tür gerekçelere ihtiyaç duy-
madığını, duygusal gerekçelerin inanca dayalı 
öğretilere mahsus olduğunu ve bizim tek pusulamızın 
her zaman bilim olduğunu hatırlatır; bizimle uğraş-
mayı ve günah keçisi aramayı bırakıp, pandemi 
sürecinde kendi eylem ve söylemleri üzerine öz 
eleştiri yapmasını tavsiye ederiz.

DERNEKTEN HABERLER
Diyanet’e 
SORUYORUZ!Proxima 

Centauri'den 
sinyal var

Örgütlenme 
Özgürlüğü 
Haktır!
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Yeni yıl pek çoğumuz için yeni bir yaşam, yeni umut-
lar ve yeni dilekler anlamına geliyor. Ancak 2020 yılı 
COVID-19 pandemisi başta olmak üzere adeta fe-
laketler yılı oldu. Doğal afetler, yoksulluk ve işsizlik 
oranlarındaki artış, işçi ölümleri, iflasın eşiğine gelen 
işletmeler, kadına yönelik şiddet, çocuk tacizleri vb 
pek çok sorun katlanarak arttı. Felaketler yetmezmiş 
gibi, dinci akımların devlet eliyle teşvik edilmesi 
sonucunda laikliğin ve seküler hukukun katledilişine 
tanık olduk; sosyal yaşama ve temel hak ve özgürlük-
lere yönelik baskılar insanlara nefes alacak alan 
bırakmadı. Öyle görünüyor ki dincilik ve gerilik 
virüsünü yenmek, koronavirüsü yenmekten daha zor 
olacak.

Ama neyse ki her ikisinin de ilacı aynı: Bilim ve sekü-
lerizm. COVID-19 aşılarının üretilmesi, kurtuluşun 
hayali bir kudrete teslim olmayı öğütleyen dinlerde 
değil, aydınlığın yolu olan bilimde yattığını insanlığa 
bir kez daha gösterdi. Gün gelecek, dincilik ve ırkçılık 
virüsü de akıl ve mantığa boyun eğecek. Buna hiç 
kuşkumuz yok.

2021'in tüm dünyaya sevgi, saygı, sağlık, hoşgörü 

ve en önemlisi adalet getiren, bilimle aydınlanmış 

ve hurafelerden arınmış seküler bir yıl olması 

dileklerimizle, tüm okurlarımıza ve destekçilerim-

ize MUTLU YILLAR diliyoruz!

Hoş Geldin 
2021!


