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Günaydın!

“Dönüp duran bir çark / Akıp giden bir zaman / Yine, yeniden 
bir sabah / Günaydın yaşamak” (Nazım Hikmet) 

Hayalî dünyalarda yaşamak uğruna gerçek yaşama 
düşman olanlar, içinde bulundukları çağa hiçbir zaman 
ayak uyduramayanlar ve çağdaş yaşama dair her şeye 
düşman olanlar, şimdi de “günaydın” kelimesinden rahatsız 
oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “günaydın” kelimesinin 
kullanılmasını cahiliye devri adeti olarak tanımladı.

Erbaş’ın Ramazan ayı boyunca bir gazetede yayımlanan 
ekstra ulvi yazıları “Ramazan Günlükleri” isimli kitapta bir 
araya getirildi. Kitabın basım masrafı (hiç de şaşırtıcı olmayan 
bir şekilde) Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı bütçesinden 
karşılandı. Böylece vergilerimiz bir kez daha akılcı ve mantıklı 
bir işe harcanmış oldu (!) Kitapta selamlaşmaya dair, bir çağı 
kapatıp yeni bir çağı açacak nitelikte değerlendirmelere de 
yer verildi.

Kitabın “Aranızda Selamı Yayınız” başlıklı bölümünde, 
aradan geçen yaklaşık 1400 yılı ve bu sürede yaşanan 
düşünsel evrimi görmezden gelen Erbaş, eski ve yeni 
selamlaşma biçimlerini karşılaştırdı. Cahiliye döneminde 
birinin evine girildiğinde mahremiyete saygı gösterilmediğini, 
“dünya ve ahiret saadetini temenni etmek olan selamın” 
bilinmediğini iddia eden Erbaş şunları söyledi: “Cahiliye 
döneminde ‘Sabahınız hayat olsun’, ‘akşamınız hayat olsun’, 
‘aydın olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin 
kullandığı ‘günaydın’, ‘tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi 
bunlar. Selam vermekle ilgili ayetler geldikten sonra artık 
Müslümanlar birbirlerine dua etme amaçlı selamlaşmaya 
başladılar.”

Sahte gündemler yaratmak konusunda çok başarılı olan 
Erbaş, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine her zamanki 
gibi yeni bir açıklama yapma gereği duydu: Hürriyet yazarı 
Ahmet Hakan’a bir mesaj göndererek böyle bir açıklamada 
bulunmadığını iddia etti ve “Kaldı ki ben de zaman zaman 
aynı hitap şeklini kullanıyorum” dedi. Çok sayıda tepki alan bu 
açıklamaya bir cevap da yazar Ahmet Ümit’ten geldi; “Güzel 
Türkçemizin en sevdiğim kelimelerinden biridir ‘Günaydın.’ 
Nezaketten yoksun, aydınlıktan korkan insanların kullanacağı 
türden bir kelime değildir.” İlahiyatçı Cemil Kılıç da, sosyal 
medya üzerinden Erbaş’a gereken yanıtı verdi: “Selamün 
Aleyküm demek 4 bin yıllık Yahudi selamı … Bundan 
haberi yok.” 

“Selamün aleyküm” ile aynı anlama gelen Yahudi 
selamlaşması, gerçekten de İbranice “şalom aleyke” diye 
söyleniyor. Yani “şalom aleyke” ve “selamün aleyküm” 
sözleri, sağlık ya da esenlik üzerinize olsun anlamına gelen 
bir selamlamadan, bir iyi niyet ifadesinden ibaret. Aynı ortak 
Mezopotamyalı atadan gelen “şalom” ve “selam” kelimeleri, 
Akad ve Sümer dillerinde de aynı anlamda kullanılırdı. 
“Aleyke” kelimesi ise Arapçada “aleyküm”, yani “üzerinize” 
anlamına geliyor.

Uzun lafın kısası, resmî protokollerde miraç yürüyüşü 
gerçekleştirerek üçer-beşer basamak birden atlayan, adli 
yıl açılışında ve son olarak New York’taki Türkevi açılışında 
dua eden Erbaş, klasikleşen yobazlıklar arşivine “günaydın” 
çıkışıyla bir yenisini daha eklemiş oldu. İktidardan aldığı 
güçle, insanların selamlaşma biçimine bile karışabileceğini 
ve ideolojik dayatma yapabileceğini bir kez daha kanıtladı. 
Bundan sonra “günaydın” kelimesini daha sık kullanacağımız 
ve değerini bileceğimiz kesin: Günaydın yaşamak!

Nesin Vakfı’na 
tarikat saldırısı

İstanbul’un Çatalca ilçesinde İsmailağa Cemaatine bağlı 
Rabıta Vakfı’nın iki çalışanı Nesin Vakfı yöneticisi Süleyman 
Cihangiroğlu’na saldırdı. Saldırının dinci bir saikle işlendiği 
anlaşılıyor.
Odatv’nin, Madımak Katliamına atıfta bulunarak, “28 yıldır 
bitmeyen Aziz Nesin düşmanlığı” başlığıyla gündeme 
taşıdığı olayda Nesin Vakfı yöneticisi Cihangiroğlu, Rabıta 
Vakfı çalışanı Sezar Korkmaz’ın aralıklarla vakfın binasını 
fotoğrafladığını ve 15 Eylül sabahı jandarmaya ekip 
göndermeleri için telefon ettiğini ifade etti. Tutanak tutulması 
için jandarma ekiplerinin yanına giden Cihangiroğlu, (baba-
oğul) Sezar ve Ahmet Korkmaz’ın kendisine hakaret edip 
tehditler savurarak üzerine yürüdüğünü belirtti. Şahıslardan 
biri saldırmaya kalktığında jandarmanın onu tuttuğunu, ancak 
jandarmanın elinden kurtulmayı başaran Korkmaz’ın yumruk 
ve tekme atmaya çalıştığı ve tekmelerden birinin karın 
boşluğuna geldiğini bildirdi. Jandarma ekiplerinin kendisini 
tekrar uzaklaştırmasının ardından bir kez daha saldırmaya 
çalışan Sezar Korkmaz, “Göreceksiniz gününüzü, bu yanınıza 
kalmayacak” diyerek Cihangiroğlu’nu tehdit etti.
Rabıta adlı gerici vakfın bir süre önce Nesin Vakfı’na ait 
arazinin yanındaki alanda kaçak bir inşaat başlattığı ve 
AKP’li Çatalca Belediyesinin bu gelişmeyi görmezden geldiği; 
çevre halkının şikayeti üzerine inşaatın İBB tarafından 
mühürlendiği, ama yıkım kararı ertesinde verilen yürütmeyi 
durdurma kararıyla işlemin gerçekleştirilemediği bilgisine 
ulaşıldı.
Gerici vakfın başkanı Murat Perçin’in soL’a verdiği röportajda 
yaptığı üstü kapalı tehdit de dikkat çekti. Perçin’in açıklaması 
şöyle: “Orada kızlı erkekli karma karışık manzaralar var. 
Bizim elimizde resimleri var. İş başka noktalara gitmesin. 
İki tane ağaçtan dolayı memleket yandı. Ufacık bir yerden 
dolayı da piyasa karışmasın yani. Biz resmi makamlara ve 
büyüklerimize sormadan hareket eden bir cemaat değiliz. İş 
adamlarımız var ve hepsinin cebinde ruhsatlı silah var.”
Cumhuriyet’e konuşan Cihangiroğlu şu açıklamada bulundu: 
“Kolluk kuvvetleri sadece 3 gün tedbir kararı alabiliyormuş. 
Ben de yeni öğrendim. Hakim muhtemelen pazartesi 
günü, kararların ne kadar uzatılacağı ve bundan sonra ne 
yapılacağı yönünde karar verecek. Saldırıyı gerçekleştiren 
kişi Ahmet Korkmaz olsa da babası Sezar Korkmaz’ın da 
bir saldırı girişimi var. Karar dün kendilerine tebliğ edildi. 
Kolluk kuvvetlerinin Sezar Korkmaz’a da bu söylemlerde 
bulunduklarını umuyorum.” 

Geçtiğimiz hafta ülkenin gündemine   #BarınamıyoruzHareketi 
damgasını vurdu. Yurt kapasitelerinin yetersizliğine ve ev 
kiralarındaki fahiş fiyatlara isyan eden üniversite öğrencileri, 
19 Eylül tarihinden itibaren her gece 21.00-24.00 saatleri 
arasında eylem yapmaya başladı. İlki İstanbul Kadıköy 
Yoğurtçu Parkında gerçekleştirilen eylemlere, aralarında 
Ankara, İzmir, Eskişehir’in de bulunduğu toplam 11 şehirde 
yüzlerce öğrenci katıldı.

İsveç’teki bir hapishaneden daha konforsuz olan KYK 
yurtlarını “Saray değil yurt istiyoruz” diyerek protesto eden 
gençlere iktidarın verdiği yanıt, 500 yıllık devlet aklına yaraşır 
şekildeydi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, konuyla 
ilgili açıklamaya muhtaç bir açıklama yaptı: “Mavi Vatan’ı 
inkar eden anlayışla, PKK’ya iltisaklı partilerle yaptıkları 
işbirlikleriyle, hangi gencimizin geleceğini garanti altına 
alma noktasında açıkçası acziyetlerini görüyoruz.” Haklı 
protestocuları terörist ilan etmek konusunda mahir olan İçişleri 
Bakanı Soylu, Kasapoğlu’nun bu teorisini rakamlara döktü. 
Soylu, eylemlere 2243 kişinin katıldığını, bunlardan 310’unun 
öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt 
başvurusunda bulunmadığını ve protestocu gençlerin 
sol marjinal gruplarla ilişkisi olduğunu iddia etti. Günlük 
maliyeti 8 milyon TL olan 1000 odalı sarayından seslenen 
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan da, ortada bir yurt sorunu 
olmadığını öne sürdü ve barınamayan öğrencileri hedef aldı: 
“Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız 
ortada. Bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızla 
2-3 kişilik kapasiteyle öğrencilerimizi ağırlıyoruz.” Erdoğan’ın 
öğrencileri bu şekilde aşağılamasının ardından Ankara’da 
9, Eskişehir’de 6, İstanbul ve İzmir’de 80’den fazla öğrenci 
polis terörü altında gözaltına alındı. Aşı karşıtlarının bile iki 
defa miting yapmalarına izin verilen bir ortamda, Eskişehir 
Valiliği öğrencilerin protesto yapmasını pandemi önlemleri 
kapsamında yasakladı.

Erdoğan sadece gençleri hedef göstermekle kalmadı, 
aynı zamanda da yurt ve burs verileri konusunda pek çok 
dezenformasyona imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
2020 Faaliyet raporu, “Bizim dönemimizde 1 milyon kapasiteli 
lüks yurtlar yapıldı” diyen Erdoğan’ı yalanlıyor. Şu anda 
ülkemizdeki yurt kapasitesi 700 bin civarında ve Sayıştay’ın 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 Yılı Denetim Raporuna 
göre bu yurtlar “can ve mal güvenliği açısından tehlikeli.” 
Erdoğan’ın verileri çarpıtarak aktardığı bir diğer konu da 
burs meselesiydi: “Biz göreve başladığımızda üniversite 
öğrencilerinin bursları 45 liracıktı. Ya elinize dilinize dursun 
ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı.” Oysa enflasyonu hesaba 
kattığımızda işin rengi değişiyor. Zira 2002’de 45 liracık 
bursla 1,5 çeyrek altın alınabiliyorken, bugünkü 650 liralık 
bursla sadece 0,8 çeyrek altın alınabiliyor. Yani enflasyona 
göre burs tutarı aşağı yukarı 2 kat değer kaybetmiş.

Araştırma firması Twentify’nin, Türkiye’deki 15-24 yaş 
arası gençler hakkında yaptığı araştırma da bu kaybı 
ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, gençler günlük 25 lirayla 
geçiniyor ve her 10 gençten 4’ünün cebinde sadece yol 
parası bulunuyor. Ülkemizde her 4 gençten 1’i işsiz; her 3 
gençten 1’i de ne eğitim ne de istihdam olanağına sahip. Bu 
hazin tablo karşısında kendileri saraylarda yaşayan, New 
York’a 291 milyon dolarlık “ucubeler” diken Siyasal İslamcılar, 
gençlere iyi bir eğitim ve istihdam olanağı sağlayamadığı 
gibi, yurt olarak da onlara gözaltı koğuşlarını layık görüyor. 
Kocaeli Üniversitesini kazanan ve kalacak yer bulamadığı 
için okulu bırakmak zorunda kalan bir öğrencinin de dediği 
gibi, “Koskoca devletin, gençliğe bir gençlik borcu var.”

https://onedio.com/haber/gunaydin-demek-cahiliye-donemi-adetidir-ifadelerini-kullanan-ali-erbas-a-tepki-yagdi-1003773
https://www.google.com/url?q=https://haber.sol.org.tr/haber/tarikatcilar-nesin-vakfi-yoneticisine-saldirdi-313717&sa=D&source=editors&ust=1632299379167000&usg=AOvVaw3izwJydlMLKE3ZJkN3RVFG
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/nesin-vakfi-yoneticisine-saldiran-ismailagacilar-hakkinda-yeni-gelisme-1869298
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Pastafaryanlardan 
aşı karşıtlarına 
mesaj

Bildiğiniz gibi Pastafaryanizm veya Uçan Spagetti Canavarı 
Kilisesi, evrim karşıtlarına ve Akıllı Tasarım iddialarına 
karşı, Oregon Eyalet Üniversitesi Fizik bölümü mezunu 
(peygamber) Bobby Henderson tarafından 2005 yılında 
kurulmuş bir parodi dindir. Uçan Spagetti Canavarı bu dinin 
tanrısıdır. 

Çılgın sağ görüşlü papazların Covid-19 aşısı için dinî ayrıcalık 
istemesi, böyle bir ayrıcalıktan faydalanmak isteyen birçok 
insanın Uçan Spagetti Canavarı Kilisesine başvurmasına yol 
açtı. Bunun üzerine Hz. Bobby Henderson, Covid Aşılarına 
İlişkin Din Hürriyeti Dokunulmazlığı başlıklı resmî bir yazı 
yayımladı:  

Sayın yetkili, 

Uçan Spagetti Canavarı Kilisesinin temsilcisi olarak, cemaat 
üyelerimizden VLAG BALL adına size yazıyorum. 

Cemaatimizin, vücudumuza giren maddeler konusunda katı 
kuralları olduğunu belirtmek isterim. Zararlı maddelerden 
kaçınmak, dinimizin önemli bir inancı ve temel doktrinlerinden 
biridir.   

CEMAATİMİZİN ÜYELERİ, AŞILANMAMIŞ BİREYLERE 
MARUZ BIRAKILAMAZ VEYA ONLARIN YAKININDA 
ÇALIŞMAYA ZORLANAMAZ. 

Bireyler aşı olmamayı seçebilir, lakin bu kişiler insan içine 
çıkarak başkalarını da zararlı virüs partikülleriyle kasten 
enfekte etmektedir. 

Lütfen topluluk üyelerimizi aşısız bireylerden uzak tutmak 
için gerekli önlemleri alınız. Aşısızlar, emisyonlarının kontrol 
altında tutulması için özel bir alana yerleştirilebilir. 

Din hürriyetine saygı duyduğunuz için şimdiden teşekkürler. 
Herhangi bir sorunuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. 

Saygılarımla, 

Bobby Henderson 

Temsilci 

mail@spaghettimonster.org

www.spaghettimonster.org 

Valiliklerin izniyle aşı karşıtı mitinglerin yapıldığı, hatta aşı 
olmayı reddettiği için hayatını kaybeden doktorların olduğu ve 
aşı karşıtlığını besleyen komplo teorilerinin arsızca üretildiği 
şu günlerde, bir kilisenin böyle bir yazı yayımlaması diğer 
dinlere emsal teşkil etmelidir. İstanbul-Maltepe’de bir grup 
aşı karşıtının düzenlediği mitingte, “Benim bedenim benim 
kararım” sloganını bağlamından çıkararak kullanan aklı tutuk 
dinciler ve diğer bilim düşmanı topluluklar, toplum sağlığını 
hiçe sayarak hem virüsün yayılım döngüsünü sürdürmekte 
hem de aşı olmamayı bireysel bir tercih (yalnızca kendilerini 
ilgilendiren bir şey) sanmaktadır. Oysa bilim insanlarının altını 
çizdiği sürü (veya toplum) bağışıklığının sağlanabilmesi için 
herkes aşı olmayı toplumsal bir görev bilmelidir. Böylece 
bugüne kadar kızamık, kabakulak, çocuk felci ve suçiçeği gibi 
hastalıklarda ulaşılan sürü bağışıklığı seviyesinin Covid-19 
için de sağlanması mümkün hale gelecektir. 

Tedaviyi yaratan Bilimin (ve elbette Uçan Spagetti 
Canavarının) adıyla #AşıOl! 

Perseverance: 
Mars’taki zaman 
gezgini
Hatırlayacağınız gibi, NASA’nın Perseverance adlı uzay 
aracı (gezgin) 18 Şubat 2021’de Mars yüzeyine başarılı bir 
iniş gerçekleştirmişti. Geçmişte Mars’ta yaşam olup olmadığı 
sorusuna ışık tutabilecek bulguları derlemek ve numune 
toplayıp paketlemek üzere tasarlanan Perseverance, Mars 
gezegeninden topladığı kaya parçalarıyla kaya koleksiyonunu 
oluşturmaya başladı. 

Gezgin, başarısız bir denemenin ardından 6 ve 8 Eylül’deki 
numune toplama görevlerini başarıyla tamamladı. 
Perseverance 6 Ağustos’ta bir kayaya delik açmış, ama 
kaya çekirdeğini saklamayı başaramamıştı. Bilim insanları, 
kayanın beklenmedik şekilde ufalanarak gezginin örnekleme 
mekanizmasını bozduğunu belirledi. Bunun üzerine gezgini 
daha az parçalanan ve daha sağlam bir hedefe gönderdiler. 
Perseverance’ın fotoğrafladığı karede görüldüğü gibi, 
Rochette adı verilen kaya parçasında iki delik bulunuyor: 
Soldaki Montagnac (7 Eylül’de açıldı), sağdaki ise 
Montdenier (1 Eylül’de açıldı). Gezgin bu iki örneği paketledi; 
ama geçmişte numune alırken yaşanan aksaklıktan dolayı, 
ilk numuneyi korumaya almadan önce robotun (uzaktan 
yönlendirmeyle) fazladan fotoğraf çekmesi sağlandı.

Jet Propulsion Laboratory’de Perseverance stratejik 
örnekleme operasyonunun başındaki Matt Robinson, gezginin 
çektiği fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi: “Delikten içeri 
doğru baktığınızda, orada güzel bir çekirdek göreceksiniz. 
Çekirdeği gördüğümüzde bütün ekip kendinden geçti. O anda 
hissettiğimiz duyguyu anlatacak kelime bulamıyorum.”

Elde edilen çekirdeklerin her ikisi de, gezginin daha önce 
incelediği ve bir zamanlar göl olduğu düşünülen Jezero Krateri 
içerisinde bulunan bir kaya bloğundan geliyor. Nispeten genç 
olduğu belirlenen bu kaya bloğu bazaltik yapıda, yani Mars 
yüzeyi boyunca akan soğumuş lavları temsil ediyor olabilir. 
Ayrıca Perseverance iki çekirdeğin tuz içerdiğini de tespit etti. 
Bu bileşikler kayadan akan yeraltı suyundan veya buharlaşan 
yüzey suyundan oluşmuş ve kristalleşme sırasında küçük 
su kabarcıklarını içeri hapsetmiş olabilir. Bu durumda bilim 
insanları, kayanın içinde adeta bir zaman kapsülü bulmuş 
oldu; bu yapıların incelenmesi Mars’ın geçmişine ışık tutacak. 

Ingenuity’e gelince: Hatırlayacağınız gibi Nisan’da ilk başarılı 
uçuşunu gerçekleştiren Mars Helikopteri, 4 Eylül’de Güney 
Séítah adlı bölgede kayalarla kaplı bir tümseğin 3 boyutlu 
görüntüsünü çekti. Fotoğrafta yer alan engebeli sırtlar, kum 
tepeleri ve kaya kırıkları bilim insanlarının ilgisini çektiğinden, 
Perseverance gezgini Ekim ayında vereceği aranın ardından 
numune toplamak için bu bölgeye gidecek. NASA’ya göre 
buradaki kayalar Rochette’den daha yaşlı olabilir.

Perseverance yaklaşık 200 Mars günüdür (200 Dünya 
gününden biraz daha uzun) kızıl gezegenin yüzeyinde 
bulunuyor ve yaklaşık 1,4 millik (2,2 kilometrelik) yol kat 
etti. Güneş, Dünya ile Mars arasına girerek Mars’la iletişimi 
zorlaştıracağı için Perseverance ve Mars Filosu, Ekim ayının 
başından itibaren birkaç haftalığına çalışmayı durduracak.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Mars’ın ilk bozulmamış 
parçalarını 2031 yılına kadar Dünya’ya ulaştırabilmek için 
çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. NASA’nın Gezegen 
Bilimleri Başkanı Lori Glaze, numune koleksiyonunun yalnızca 
Perseverance gezgini için değil, ajansın Mars programının 

DÜNYADAN HABERLER
Hoşgörü dininden olduğunu söyleyenlerin laik hukuk 
düzeninde bir türlü hoşgörülü olamadığına her gün şahit 
olduğumuz ülkemizde, bu haber de kanıtlara bir yenisi olarak 
eklendi. Vakfın kurucusu olan Aziz Nesin’in de yine böyle 
bir “hoşgörüsüzlükten” kıl payı kurtulduğu Sivas Katliamını 
akıllara getiren bu ilkel ve vahşi olayı kınıyor, Cihangiroğlu’na 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Dört yanı Kuran 
kurslarıyla 
çevrili Türkiye

Makalelerimizdeki ve Ateist Gazetenin sütunlarındaki 
yeri artık rezervli olan DİB ve başkanı Ali Erbaş, yine yeni 
yeniden karşımızda. Geçtiğimiz haftalarda adli yıl açılışında 
dua etmesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı protokol sırasında 
Genelkurmay Başkanının önüne geçmesiyle gündem olan 
Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle yeniden Diyanet 
İşleri Başkanlığına atandı. Atamasını “Daha bir aşk ve 
heyecan ile yeniden Bismillah” ifadesiyle karşılayan Erbaş, 
toplumsal hayata müdahale etmeye kaldığı yerden devam 
ediyor. 

Türkiye genelinde konuşlanmış 20 bin Kuran kursu Erbaş’a 
yetmemiş olacak ki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya 
hesabından şu açıklamayı yaptı: “TDV (Türkiye Diyanet Vakfı) 
öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, 
YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde Kuran kursları 
açıyoruz.”

Tanrı-Oğul-Kutsal Okul triosuyla şeriat teslisini hayata 
geçirmeye ant içmiş görünen DİB, zihinsel gelişimi soyut 
kavramları anlayabilecek düzeyde olmayan 4-6 yaş grubu 
çocuklara yönelik Kuran kurslarının zorunlu eğitimden 
sayılması ve 13-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik yaz 
Kuran kurslarının açılması için harekete geçti. Geleceğe 
değil geçmişe bakarak yapılan bu karanlık planlar, Diyanet’in 
hazırladığı 2021 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler 
Raporunun “Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan 
Faaliyetler” başlıklı kısmında yer buldu. Söz konusu raporun 
ilgili kısmında, “4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul 
öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili 
akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir.” ifadesi yer 
aldı. Neredeyse kundaktaki bebeklere kadar genişletilen 
kindar ve dindar nesil projesinin bu yeni ayağının uygulamaya 
konulması halinde Kuran kursları, okul öncesi eğitimi de içine 
alan ilköğretimin bir parçası olacak, hatta ilk basamağı haline 
gelecek.

Raporun değinmeye değer bir diğer kısmı da 13-18 yaş 
grubuna yönelik Kuran kurslarıyla ilgili. Şimdiye kadar sadece 
yaz döneminde verilen Kuran kurslarının daha küçük yaştaki 
çocuklara yönelik olduğu biliniyordu. Yaptığı son çalışmalarla 
birlikte yaş aralığını genişletmeyi hedefleyen Diyanet, 
gençlere verilen dinî eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik 
çok sayıda çalışmayı da raporuna ekledi. Bunlardan bazıları 
şöyle: “Yaygın din eğitimi bağlamında erken çocukluk dönemi 
din ve değerler eğitiminde gelecek perspektifi konulu çalıştay 
düzenlenmesi, çalışan gençliğe yönelik yaygın din eğitimi 
içerik ve planlama çalışmaları yapılması ve 4-6 yaş grubu 
Kuran kursu öğreticilerine yönelik tezli veya tezsiz yüksek 
lisans programı açılmasına yönelik 29 Mayıs Üniversitesi ile 
toplantı yapılması.”

Görüldüğü üzere Ortaçağ karanlığının ampülleri, dinciliği 
toplumun her alanına ve her yaştan kesimine yaymak için 
elinden geleni yaparken, en geri dönüşümsüz hasarı laik 
eğitim sistemine veriyor. Fakat bu devran elbet bir gün 
dönecek; karanlığın sonu ışık, dinlerin sonu da bilimsel 
aydınlanma olacak!

Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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DERNEKTEN HABERLER
Laiklik ve zorunlu 
din dersi üzerine

Ateizm Derneği TV’nin Bunlar Ateist! programında bu hafta 
iki değerli konuğu ağırladık. Bunlardan ilki, Ateizm Derneği’nin 
kuruluşunda önemli rol oynayan Ateistler Meclisi (2012) ve 
Ateist Dergi (2013) oluşumlarından eski bir mesai arkadaşımız, 
Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Sayın Doç. Dr. Nevzat 
Evrim Önal’dı. Diğer konuğumuz ise, ülkemizin aydın aktivist 
hukukçularından “Laiklik İlkesi Bağlamında Türkiye’de Zorunlu 
Din Dersi ve Muafiyet Sistemi” kitabının yazarı, aynı zamanda 
ceza hukuku avukatı Sayın Özge Demir’di. Bize göre bir tür 
çocuk istismarı olan zorunlu din dersi dayatması ve bizi diğer 
İslam ülkelerinden ayıran laiklik ilkesi üzerine konuştuğumuz 
bu yayınımızı yöneticilerimizden Ferial Köseoğlu sundu. 
 
Yayında MEB müfredatındaki eksiklikler, AİHM kararlarının 
mevcut uygulamaya olan etkisi, din dersinden muafiyet için 
izlenmesi gereken yöntem ve alternatif yöntemler, hangi 
illerde açılan muafiyet davalarının daha kısa sürede ve olumlu 
yönde sonuçlandığı vb konulara değinildi. Yayının tamamına 
buradan ulaşabilirsiniz.

Korkmuyoruz, 
Susmayacağız! 

Türkiye’nin aydınlanma savaşçıları ve seküler düzenin 
bekçileri olarak, son günlerde yaşanan laiklik karşıtı söylemleri 
endişeyle karşılıyor ve bu konuda sorumluluk almamız 
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın laiklik karşıtı tutumu ve MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin ateistlere yönelik nefret söylemleri hakkında suç 
duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 

Din bezirgânlarına, cemaatlere ve tarikatlara hâlâ boyun 
eğmemiş Cumhuriyet savcılarını, anayasamızı ve laik düzeni 
koruma görevine davet ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığımız basın 
açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.
ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/11/laikligin-kalelerini-
yiktirmayacagiz/ 

Devlet korumazsa 
Dernek korur!

“Ilımlı” İslamcı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana 
Türkiye’de en az 7.600 kadın öldürüldü. 2002’de öldürülen 
kadın sayısı 66 iken, bu sayı 2007 ve 2009 yıllarında 1000’in 
üzerine çıktı. 2019 yılında toplam 264.660 kadın koruma 
talebinde bulunurken, bu sayı pandemi döneminde (2020’nin 
sonunda) %28 artarak 339.792’ye yükseldi. 2006-2020 yılları 
arasında toplam 2.123.080 kadın koruma talep etti. Sözün 
özü, kadına şiddet son 15 yılda 70 kat arttı.

Dindarlaştıkça kindarlaşan toplumumuzda artık “vaka-i 
adiyeden” bir olay haline gelmiş bu şiddetin tek kurbanı 
kadınlar değil. Ramazan ayında oruç tutmadığı için dayak 
yiyen gençlerin haberlerini her yıl okumaktan artık sıkıldık. 
Şort giydiği için toplu taşıma araçlarında taciz edilen genç 
kızlar da cabası. Bu bilançonun asıl sorumlusu olan ve her 
geçen gün laiklikten daha da uzaklaşan iktidardan bu konuda 
somut bir adım atmasını beklemek, en hafif tabirle “saflık” 
olur.

İmkânları kısıtlı küçük bir Sivil Toplum Kuruluşu olmamız 
nedeniyle Ateizm Derneği Hukuk Komisyonu, sadece zorunlu 
din dersinden muafiyet ve TCK 216/3 yasasına dayalı dinî 
değerlere hakaret/aşağılama gibi dinsizlik özgürlüğünün 
ihlal edildiği davalarda hizmet sağlayabiliyor. Lakin hukukun 
giderek itibarsızlaştığı ülkemizde, şiddetle mücadele 
konusunda somut bir adım atmamız gerektiğine karar 
verdik ve “devletin ve Diyanet’in koru(ya)madığı özgür-
düşünceli hümanistleri biz koruyalım” dedik. 

Bu bağlamda, birincisi İstanbul’da gerçekleştirilecek olan öz 
savunma atölyeleri ile, şiddete maruz kalan dostlarımıza 
temel kick-box eğitimi vermeyi ve ihtiyaç sahibi kişilerin kendini 
savunmayı öğrenmesine yardım etmeyi amaçlıyoruz. Kadına 
şiddet ve Ramazan dayağı gibi dinî baskılardan korunma 
motivasyonuyla yola çıktığımız bu projenin detaylarını çok 
yakında duyuracağız. Bu pilot projeyi, göreceği ilgiye göre 
düzenli bir hale getirmeyi ve diğer illerdeki temsilciliklerimizde 
de benzer atölyeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 

geleceği için de bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Ayrıca 
gezginin başarısının NASA’nın onlarca yıllık deneyimine 
bağlı olduğunu ve paketlenen numuneleri incelemek için 
sabırsızlandıklarını belirtti. Bilim severler olarak biz de, kızıl 
gezegenden gelecek bilgileri heyecanla bekliyoruz.

SpaceX 
Inspiration4 

Dünya yörüngesindeki özel görevleri için Florida’dan uzaya 
fırlatılan 4 amatör astronot, yörüngede geçirdikleri 3 günün 
ardından başarılı bir şekilde Atlas Okyanusuna iniş yaptı. Bu 
görevi özel kılan şey, tamamen sivil bir ekipten oluşması ve 
özel girişimle uzaya gönderilmiş olması.

Bir milyarder ve üç “sıradan vatandaş”tan oluşan Inspiration4 
mürettebatı, SpaceX’in tasarladığı Dragon Kapsülü 
Resillience’ın içinde Kennedy Uzay Üssünden 15 Eylül’de 
fırlatıldı. 6 aydır bu görev için hazırlanan mürettebat Dünyanın 
çevresini günde 15 kez döndü. Uluslararası Uzay Üssüne 
yaklaşmayan Dragon Kapsülü, 575 km yükseklikte “serbest 
uçuş” gerçekleştirdi. Bu, üssün yörüngesinin yaklaşık 150 km 
yukarısında kalıyor. 

Mürettebat yörüngede kaldığı 3 gün boyunca düzenli olarak 
kan örnekleri aldı ve bilişsel testler gerçekleştirdi. Ayrıca 
bu süre zarfında vücutlarındaki mikrobiyom değişimlerini 
değerlendirmek için kendilerinden sürüntü örnekleri aldılar.

Bu görev, on yıllık aradan sonra yeniden canlanan özel girişim 
uzay görevleri için yeni bir kilometre taşı. Basın konferansı 
sırasında görev direktörü Todd Ericson, “İkinci uzay çağına 
hoş geldiniz” dedi ve şöyle ekledi: “Uzay yolculuğu sıradan 
insanlar tarafından çok daha erişilebilir bir hale geliyor.” Bu 
görevden kısa süre sonra Uluslararası Uzay Üssüne üç özel 
ziyaret daha planlanıyor.

Inspiration4 girişimi, servetini kredi kartı ödeme işlemleri 
için geliştirdiği sistemlerden elde eden 38 yaşındaki Jared 
Isaacman tarafından satın alındı. Uçuşa gerçek bir amaç 
katmak istediğini söyleyen Isaacman, diğer üç koltuğu ilham 
verici hikayeleri olan insanlara hediye etti. 29 yaşındaki 
Hayley Arceneaux bunun en iyi örneği. Arcenaux, çocuk yaşta 
kemik kanserini yendi ve büyüdüğünde kendisini iyileştiren 
St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesinde çalışmaya başladı. 
Isaacman, St. Jude’daki araştırmalar için 200 milyon dolar 
toplamayı hedefliyor.

Uzay aktiviteleri ve özellikle insanlı uzay uçuşları her geçen 
gün ticarileşiyor ve insanların, büyük ulusal uzay ajanslarına 
bağlı olmadan da yörüngeye gidebileceği fikri normalleşiyor. 
21. yüzyılın başlarında birkaç zengin girişimci, Uluslararası 
Uzay Üssünde iki hafta kadar kalmıştı. Ancak bu girişimler, 
Rus roketlerinin NASA astronotlarının özel kullanımı için 
satın alınmasıyla 2009 yılında son bulmuştu. Günümüzdeki 
ikinci dönem ise birçok özel uzay şirketinin rekabetinden 
dolayı daha dirençli olacağa benziyor ve şirketlerin daha 
geniş bir müşteri havuzuna ulaşmak için fiyatları düşürmesi 
bekleniyor.

SpaceX’in kurucusu Elon Musk, insanları “çok gezegenli 
bir tür” yapmayı hedeflediğini söylüyor. Isaacman de işlerin 
hangi yönde ilerlediğini göstermesi açısından kendi Dragon 
kapsülünün, astronotların genelde gittiği irtifadan daha 
yükseğe çıkması konusunda kararlıydı. Hubble için çalışan 
mekikler en son 2009 yılında 570 km yüksekliğe çıkmıştı.

Bazı yorumcular, bu tarz uçuşların Dünya ikliminde 
yaratacağı etkiye ilişkin kaygılarını dile getiriyor. Örneğin 
SpaceX’in Falcon 9 roketi, sera gazı olan karbondioksiti ve 
küresel ısınmaya katkıda bulunan azot oksitleri üreten yüksek 
saflıkta kerosen yakıtı kullanıyor. Uzay uçuşlarının ürettiği 
gaz emisyonları, havacılık endüstrisiyle kıyaslandığında çok 
düşük kalıyor; ancak sektörün büyümesiyle fırlatılan roket 
sayısının artacağı göz önüne alınırsa, bu tehlikenin dikkate 
alınması gerekiyor. Öte yandan insanlı uzay uçuşların 
artması, bedenlerimizin uzay ortamında nasıl etkilendiğine 
ilişkin bilgimizi artıracak ve roket teknolojilerinin gelişimini 
hızlandıracaktır.
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