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Ateistler 

Son Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerini 
kaybeden ve hâlihazırda AKP Genel Başkan Yardımcılığı 
görevini sürdüren Mehmet Özhaseki, bir İmam Hatip Fen 
lisesinin temel atma töreninde dinsizlere yönelik nefret 
söylemlerinde bulundu: “Adamı doktor, mühendis, amir, 
memur yapmışsın ama vatan haini çıkmış; dini, imanı inkar 
ediyor. Ne anladık o işten?”

Konuşmasına devam eden Özhaseki, İmam Hatip Okulları 
Vakfında 1990’larda yöneticilik yaptığını belirterek, bu 
okulların o dönemde açılmasına valilerin onay vermediğini, 
ilgili belgelerin kendilerinden geçmediği iddialarını şu sözlerle 
aktardı: “İmam hatip deyince yan yan bakarlar, ‘Nerede çıktı 
bunlar?’ der gibi dışlarlardı.”

Öğrencilerin dogmatik dinî fikirlere vakıf kılınmasının önemini 
açıklamaya girişen Özhaseki, aklındaki dindar ve kindar nesil 
projesini ise şu sözlerle savundu: “İlim iki kanatlı kuş gibidir. 
Bir taraftan müspet ilimler öğreneceğiz, bir taraftan dinî 
ilimleri öğreneceğiz ki iki taraflı olsun. Adama envai çeşit ilim 
vermişsin; doktor, mühendis, amir , memur yapmışsın 
ama vatan haini çıkmış. Dini, imanı inkar ediyor; insanların 
değerlerine düşmanlık yapıyor. Ne anladık ki o işten. Biz iki 
türlü bilgiyi de vereceğiz. Hem müspet ilimler hem de manevi 
ilimler vereceğiz. Buradan yetişen yavrularımız da halka 
hizmet edecekler.” 

İslam inancından olmayanları ötekileştiren, vatanseverliği 
imanla özdeşleştirerek büyük bir mantık hatası yapan, 
inançsızlığı kriminalize ederek dinsiz bireylere vatan haini 
suçlamasını yapan Özhaseki’yi ciddiye almakta zorlanıyoruz. 
Hatırlatmak isteriz ki, Türk Ceza Kanununun 216. maddesine 
göre kendisi alenen suç işlemiştir. Halihazırda laik bir ülke 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nde dinsiz yurttaşların, egemen 
dinî inançtan olmamaları nedeniyle böylesine çirkin iftiralarla 
suçlanması kabul edilemez. Dolayısıyla kitlelere hitap 
ederken konuşmasına özellikle dikkat etmesi gereken siyasi 
bir figürün yaptığı bu yargısız infazı kınıyor ve reddediyoruz.

Eli “kılıç” tutanların 
buluşması
 Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın Dışişleri Bakan 
Vekili Emirhan Muttaki ve heyeti, geçtiğimiz günlerde bazı 
resmî temaslarda bulunmak için Ankara’ya geldi. Heyetin, 
havalimanının VIP bölümünden girmesi ve devlet protokolüyle 
karşılanması dikkat çekiciydi. Taliban hükümeti sözcüsü 
Abdul Qahar Balkhi, bu ziyaretin Çavuşoğlu’nun resmî daveti 
üzerine gerçekleştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
bu buluşmadan önce G-20 zirvesinde yaptığı konuşmada, 
“Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli 
bir yaklaşımla Taliban’ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru 
yönlendirmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, İslamcı bir terör örgütü olan 
Taliban ile resmî düzeyde görüşmesi yetmezmiş gibi bir de 
bu görüşmeye besmele çekerek başlaması, laik bir devletin 
bakanı olduğu gerçeğini unutması (!) bakımından utanç verici 
bir tabloydu. Resmî temaslarına devam eden Taliban, Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından da ağırlandı. Başkanvekili 
Muttaki bu görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, “Türkiye 
ile Afganistan’ın tarihe dayalı ilişkilerinde yeni ve olumlu bir 
sayfa açacaklarını” ifade etti.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer, Ankara’ya gelen 
31 kişilik Taliban heyetinden 18’inin BM’nin terör listesinde 
olduğunu vurgulayarak, “Gelen zat, yani Amirhan Muttaki 
de 26 numarasıyla BM’nin Taliban Yaptırım Listesinde” dedi. 
Özer, terörle mücadele eden bir ülke olarak Türkiye’nin resmî 
protokolle Taliban’ı ağırlamasını “Taliban’ı tanımak” olarak 
değerlendirdi: “Bunların hepsinin adı pratikte tanımaktır, 
meşrulaştırmaktır.” yorumunu yaptı. 

Temel insan haklarına hiçbir saygısı olmayan, kadınlara 
sosyal hayatta yaşam hakkı tanımayan, pek çok ülkenin 
görüşmeye yanaşmadığı, ülkesinde silah zoruyla iktidarı 
gasp etmiş radikal İslamcı bir terör örgütüyle Türkiye 
Cumhuriyeti yetkililerinin görüşmesi tarihe bir utanç tablosu 
olarak geçecek bir gelişmedir. Bu görüşme, yüzünü Batı 
uygarlığına dönmüş laik Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının ne 
denli yozlaştığını ve kuruluş ilkelerinden ne denli uzaklaştığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Lakin bu duruma şaşırmamak 
lazım; zira devletin en üst temsilcisi olan Cumhurbaşkanının 
Temmuz 2021’de, “Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters 
bir yanı yok” dediğini unutmadık. Minbere kılıçla çıkıp hutbe 
veren ile kılıçla kafa kesen zihniyetlerin temelde aynı koyu 
karanlıktan beslendiklerini biliyoruz. Tüm okuyucularımızı, 
gerçek niyetini artık açıktan açığa konuşan iktidar partisinin 
Anayasada belirtilen Cumhuriyet tanımını tahrif eden 
hamlelerini kınamaya ve daha da önemlisi kanıksamamaya 
davet ediyoruz. 

Geçtiğimiz haftaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal 
Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinde gerçekleştirdiği yolsuzluklar ve devlette 
kadrolaşma için yaptığı hukuksuzlar damgasını vurmuştu. 
Tek bir kişinin ve yandaşlarının neden olduğu tüm bu ve 
benzeri hak yiyicilikler, artık sadece yurt içinde değil yurt 
dışında da tescillenmiş durumda.

OECD’ye bağlı kuruluşlardan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 
kara para aklanmasını ve terörizmin finanse edilmesini 
engelleme konularında ciddi eksikleri olduğu için, Türkiye’nin 
daha sıkı takip edilmesi gereken ülkelerin bulunduğu gri 
listeye alındığını duyurdu. Konuya ilişkin konuşan FATF 
Başkanı Marcus Pleyer şunları söyledi: “Türkiye karmaşık 
kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve 
Birleşmiş Milletler’in terör organizasyonu olarak tanımladığı 
IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına 
soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir.”

AKP iktidarı ise ülkemizi adım adım uçuruma sürükleyen bu 
skandalları dinci, faşist ve şovenist söylem ve eylemlerle 
örtbas etme çabasında. Aralarında ABD’nin de bulunduğu 
10 ülkenin büyükelçilerinin, iş insanı Osman Kavala’nın 
serbest bırakılmasına yönelik ortak açıklamasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu elçilerin “istenmeyen 
kişi” (persona non grata) ilan edileceğini duyurdu. Benzer 
hamlelerle kendi kitlesini diri tutmayı hedefleyen Erdoğan’ın 
bu sert çıkışına karşılık, 10 büyükelçi Viyana Sözleşmesinin 
41. Maddesini hatırlattı. Bu açıklamayı “olumlu” bulan ve geri 
adım atan Erdoğan, belki de nihai hedefini ortaya çıkaran şu 
sözlerle (yine!) muhalefeti hedef gösterdi ve düşmanlaştırdı: 
“Türkiye’nin bugün yaşadığı en büyük sancılardan biri bu 
tür meselelerde yerli ve milli duruş sergilemeyi bir türlü 
başaramayan kimi siyasetçi, eski diplomat ve medya 
mensubundan oluşan güruhtur.”

AKP iktidarının imza attığı benzer dinci ve faşist hamlelerden 
bir diğeri de geçtiğimiz günlerde AKP, MHP ve İYİ Partinin 
oylarıyla kabul edilen ve 2 yıl daha uzatılan Suriye-
Irak tezkeresiydi. Bu da demek oluyor ki, ülkemiz tarihi 
açısından en kritik seçimlerden biri olacak 2023 seçimlerine 
savaşın gölgesinde girilecek. Oylarının hızla düştüğünü 
ve artık tek başına iktidar olamayacağını anlayan AKP, bir 
dış operasyonla iktidar ömrünü uzatmaya ve ideolojisini 
meşrulaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor. Hatta kendi 
yarattığı bu milli kriz ortamında iktidarın seçim yoluyla da 
olsa değişmesini vatanın kaybedilmesi ve devletin yıkılması 
olarak göstermeye çalışıyor. Star’ın internet sitesinin Genel 
Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da, geçtiğimiz günlerde 
yaptığı açıklamada bu noktayı dillendirerek manipülasyon 
çabalarında bulundu: “Ben 2023 seçimlerinin silahsız 15 
Temmuz olacağını düşünüyorum. Böyle bir teşebbüsün 
olacağını düşünüyorum.”

Aslında içeride ve dışarıda yaşadığımız tüm bu travmatik 
siyasi gelişmelere bakacak olursak, ülkemizin iç huzuru 
adına “istenmeyen kişinin ve zihniyetin” kim olduğu gayet 
açıktır: Siyasal İslam!

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/19/ey-taliban-sen-kimsin/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/07/24/iki-millet-tek-taliban/
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Endonezya’da 
ezan tartışması

Yıllardır hiç bitmeyen ve her sene teknolojinin etkisiyle biraz 
daha artan ezan sesi sorunu, daha önce haberleştirdiğimiz 
gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde gündem olmaya devam 
ediyor. Son olarak Suudi Arabistan’da örneklerine yer 
verdiğimiz yazılarımızın mürekkebi henüz kurumamışken, 
konu artık dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusunu 
barındıran Endonezya’da da tartışılır hale geldi. 

Bu tartışmaların öncesinde ezan sesinin yüksek olmasından 
dolayı şikayette bulunan Budist bir kadın, dine hakaret 
cezasından 1,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Endonezya 
Cami Konseyi (IMC) artık tepkilere daha fazla kayıtsız 
kalamadı. Ülkede bulunan 750 bin caminin 70 bininde ses 
sistemi tamir edildi. IMC Başkanı, ülkedeki camilerin yaklaşık 
yarısının akustiğinin zayıf olduğunu ve bu durumun “gürültü” 
sorununu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Endonezya’da ezan sesinin yüksekliğinden dolayı çeşitli 
sağlık sorunları yaşayan vatandaşlar, hapis cezası 
korkusuyla resmî makamlara şikayetlerini iletmeye korkuyor. 
Gece 3’te camiden gelen ezan sesinin yüksek olmasından 
dolayı sağlığının bozulduğunu belirten Müslüman kadın 
Rina, şikayetlerini şu şekilde ifade etti: “Uykusuzluk çekmeye 
başladım ve sürekli uyandıktan sonra bana anksiyete 
bozukluğu teşhisi kondu. Kimse burada şikayet etmeye 
cesaret edemiyor. Hoparlörler sadece ezan için değil, sabah 
namazından 30-40 dakika önce insanları uyandırmak için de 
kullanılıyor.” 

İnsanları yüksek ezan sesiyle rahatsız etmekte bir sakınca 
görmeyen Müslüman kitleler, sesten rahatsız olanların 
tepkilerini ise çok sakıncalı buluyor. Örneğin Endonezya 
Başkan Yardımcısı Boediono, 2012’de ezan sesinin 
sınırlandırılmasını önerdiğinde kınanmakla karşı karşıya 
kaldı. Yüzlerce protestocu, Çin asıllı Meiliana’nın “ezan 
sesinin kısılmasını istemesinin” ardından yaklaşık bir düzine 
Budist tapınağını ateşe verdi. Benzer bir istek nedeniyle 
dört çocuk annesi bir yurttaş, 2018’de 18 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Bu yılın Mayıs ayında bir mahalle sakininin yerel 
caminin hoparlörlerinin kapatılmasını istemesinin ardından, 
öfkeli kalabalıklar lüks bir konut kompleksine yürüdü. Polis 
ve ordu olaya müdahale etmek zorunda kaldı ve söz konusu 
vatandaş, Sünni kitlenin öfkesini bastırmak için sosyal medya 
aracılığıyla kamuoyundan özür dilemek zorunda kaldı.

Ezan sesinin gerek fiziksel gerek ruhsal sağlık açısından bir 
risk faktörü haline gelmesi tüm dünyada ve ülkemizde acilen 
tartışmaya açılması gereken bir durumdur. Çünkü “tanrısal” 
seslerin bu denli yükseldiği bir yerde insanın ve insan 
haklarının esamesi okunmaz. 

Yüksek ezan sesi nasıl şikayet edilir? https://www.
ateizmdernegi.org.tr/yuksek-ezan-sesi-sikayeti/  

Yeni Zelandalı 
büyücü kovuldu
Yeni Zelanda’da ilginç bir istihdam biçimi ve kovulma hikâyesi 
haber başlıklarına yansıdı. Christchurch kentinde hizmet 
veren bir “büyücü”, bölgenin Belediye Meclisi tarafından işten 
çıkarıldı. 

Haberlere konu olan büyücü I. B. Channell, görevine 
1990’lı yıllarda dönemin Başbakanı Mike Moore’un teklifiyle 
başlamış. Moore’un, büyücü Channell’e bir mektupta şöyle 
yazdığı aktarılıyor: “Büyücülüğünüzün tüm ulusun emrinde 
olmaması beni endişelendiriyor. Bu nedenle Yeni Zelanda, 
Antarktika ve ilgili açık deniz bölgelerinde büyücü olmanız 
konusundaki teklifimi acilen dikkate almanızı öneririm. Bunun 
bir başbakanın yetkinliğinin ötesinde olan büyü, kutsama, 
lanetleme ve diğer doğaüstü meseleler üzerinde etki 
yaratacağından şüphe bulunmamaktadır.” 

88 yaşındaki Channell’in Yeni Zelanda’da halka açık alanlarda 
kimi zaman sihirbazlık gösterileri yaparak eğlence hizmeti 
sunduğu, ancak faaliyetlerinin yetkililerce engellenmeye 
çalışıldığı ve yerel halkın kendisine sahip çıktığı bildiriliyor. 
Yeni Zelanda Sanat Galerisi yöneticileri tarafından “yaşayan 
sanat eseri” ilan edilen Büyücü Channell, Yeni Zelanda ve 
Avustralya için kuraklık dönemlerinde yağmur dansı yapmış 
ve Christchurch kentinde sahne almıştı. 2009’da Kraliçe II. 
Elizabeth’in doğum günü etkinliklerinde Majestelerine Hizmet 
Madalyası ile onurlandırılmıştı. Geçtiğimiz Nisan’da ise bir TV 
programında yaptığı kadına şiddet esprisiyle tepki toplamıştı: 
“Kadınları severim, onları her zaman affederim, henüz bir 
kadına vurmadım. Bir kadına asla vurmayın çünkü çok kolay 
morarırlar ve bunu komşularına ve arkadaşlarına söylerler. 
Ve o zaman başınız büyük belaya girer.” 

Chanell’in büyücülük görevinden kovulma nedeninin bu 
“espri” olup olmadığı bilinmiyor; ancak Christchurch Belediye 
Meclisi, onu kentteki toplulukların çeşitliliğine ve zamanın 
gereklerine uymadığı gerekçesiyle işten çıkardı. “Dünya 
her gün daha da ciddileşiyor, bu yüzden eğlence şu anda 
dünyadaki en güçlü şey. Yine de devam edeceğim. Beni 
durdurmak için beni öldürmeleri gerekecek.” diyen büyücü, 
Belediye Meclisi üyelerini hayal gücünden yoksun bürokratlar 
olmakla itham etti.

İşine son verilen büyücünün intikam büyüsü yapıp 
yapmayacağı ise merakla bekleniyor!

DÜNYADAN HABERLERDev bütçeye dev 
artış
Yıl sonuna yaklaşırken 2022 bütçe tasarısının netleşmeye 
başladığı bugünlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin 
neredeyse dörtte bir oranında artırılmasının planlandığı 
öğrenildi. Zaten pek çok Bakanlığı geride bırakan dev 
bütçesiyle dikkat çeken DİB, toplumun seküler kesiminden 
bu yönde haklı eleştiriler almaya devam ediyor.

Kurumun bütçesinin 2022 için 16.098.080.000 bin TL olması 
planlanıyor. 2021 bütçesi 12.977.926.000 TL olan DİB’in 
bütçesinin çok büyük bir kısmının personel giderleri için 
harcandığı biliniyor. Bütçesindeki artış %24’ü bulan Diyanet’in 
2023’te 18.620.802.000 TL ve 2024’te 20.729.373.000 TL 
tutarındaki bütçelere sahip olacağı tahmin ediliyor.

 

Bir yandan hâlâ pandemiyle, bir yandan da çok sayıda 
ekonomik, sosyal ve çevresel problemle boğuşan ülkemizin 
2022 bütçesinden Diyanet’e ayrılan devasa pay, tüm bu 
sorunlara bu kurumun çözüm bulmasının beklendiğini 
düşündürüyor. Oysa içinde yaşadığımız bilgi çağında, aklı ve 
bilimi rehber alacağı yerde binlerce yıl öncesinin dogmalarına 
yönelen bir zihniyet, kendisine ayrılan bütçe her ne olursa 
olsun, mevcut karanlığı yalnızca daha da derinleştirecektir. 
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https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/06/04/ezanlarin-sessizligi/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/yuksek-ezan-sesi-sikayeti/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/yuksek-ezan-sesi-sikayeti/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/05/15/israfin-adi-diyanet/
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DERNEKTEN HABERLER
Vereceğimiz 
tek  cevap suç 
duyurusudur
İlahiyatçı yazar Emine Şenlikoğlu’nun yaptığı açıklamaları 
bir süredir hayretle izliyoruz. Geçtiğimiz günlerde gazeteci 
İrem Beyhan’ın Karınca Sarayı isimli Youtube kanalına 
konuk olan Şenlikoğlu, deist ve ateistlere yönelik olarak çok 
ciddi nefret söylemlerinde bulundu. Deizmin ensest ilişkiyi 
meşrulaştırdığını iddia eden Şenlikoğlu, “Ateizm ve deizm 
hayvanlık alemi gibidir” dedi ve ekledi “Ateist ve deistlerin 
kendi anne ve kardeşleriyle evlenmelerinde bir sakınca 
yoktur.”

Türkiye’nin aydınlanma savaşçıları olarak, AKP’li yazar 
Emine Şenlikoğlu’nun akıl ve ahlak dışı bu sözleri hakkında 
suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 

Basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/11/01/verecegimiz-tek-
cevap-suc-duyurusudur/ 

Üyemize yapılan 
faşist saldırıyı 
kınıyoruz!
“Benim dinsizliğim bana, senin dinin sanadır.”  
Gün geçmiyor ki inanç özgürlüğüne karşı yapılan saldırılara 
bir yenisi eklenmesin. Saldırırken bile mağdur olmayı 
başarabilen ender türlerden olan dinci kesime mensup bir 
grup saldırgan, seküler bireylere yönelik kışkırtıcı söylemlerde 
bulunan hükümet yetkililerinin halkı kin ve düşmanlığa 
sevk etmesinin verdiği cüretle, üye ve gönüllülerimizden 
R.D.’yi (31) 28.10.2021 tarihinde Batman’da silahla 
darp etti. Bir restoran adresi ararken tanımadığı iki kişi 
tarafından ateist olduğu gerekçesiyle saldırıya uğrayan 
R.D., kendisine ilk müdahalenin yapılması için hastaneye 
kaldırıldı. Polise verdiği ifadede saldırganların kendisine 
sopa ve kemerle saldırdığını ve yerde tekmelediğini belirten 
dostumuzun en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını 
ve zanlıların bir an evvel bulunmasını temenni ediyoruz.    
 

 

İstanbul Öz 
Savunma 
Atölyesi 
tamamlandı

Ateizm Derneği olarak organize ettiğimiz “Devlet Korumazsa 
Dernek Korur” öz savunma boks atölyesinin ilk seansı, 31 
Ekim 2021 Pazar günü saat 17.00’de İstanbul Beşiktaş’ta 
gerçekleştirildi. Bu eğitim etkinliğinden elde edilen tüm 
gelir, Ateist Mülteci Yardım Programı (ARAP) kapsamında 
ülkemizde sığınmacı olan İranlı boks eğitmeni bir dostumuza 
aktarıldı. İsviçre’den bir destekçimizin yaptığı bağış sayesinde 
kayıt yaptıran ilk 20 kişiye ücretsiz olarak verilen bu eğitim 
etkinliği oldukça renkli ve eğlenceli geçti. 

Gelen yoğun ilgi üzerine İstanbul’da da tekrarlamayı 
düşündüğümüz öz savunma atölyelerinin bir sonraki durağı 
İzmir olacak. 5 Aralık 2021 Pazar günü 14.00’te Manavkuyu 
Mevkiinde gerçekleştirilecek olan İzmir Öz Savunma 
Atölyemiz “tamamen ücretsiz” olup, Aytaç Uyanıker ve 
Sezer Çallı eğitmenliğinde yapılacaktır. Bu eğitime kayıt 
yaptırmak için etkinlik@ateizmdernegi.org.tr adresine iletişim 
bilgilerinizle birlikte başvuruda bulunabilirsiniz.   

Lucy, yolculuğuna 
başladı! 

Jüpiter’in çevresindeki Truva asteroitlerini ilk kez 
inceleyecek olan Lucy adlı uzay aracı, Atlas V roketinin 
16 Ekim’de Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri 
İstasyonundan fırlatılmasıyla resmen göreve başlamış oldu. 
Lucy, önümüzdeki 12 yıl boyunca rekor sayıda asteroidi 
inceleyecek; bir ana asteroid kuşağının ve 7 Truva asteroidinin 
yanından geçecek. Kısacası Lucy, bilim insanlarının birçok 
farklı asteroidi bir arada inceleyebilmesini sağlayacak olması 
sebebiyle NASA tarihinde bir ilki gerçekleştirecek.

NASA-Washington Genel Merkezi Bilim Misyonu Müdür Yrd. 
Zurbuchen, Lucy’nin 2017 yılında NASA’ya katıldıktan birkaç 
ay sonra onayladığı ilk proje olduğunu ve hem gizemli Truva 
asteroitleri hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunacağını 
hem de erken Güneş Sisteminin oluşumunu ve evrimini daha 
iyi anlamamıza yardımcı olacağını söyledi.

Lucy, bilim insanlarının Jüpiter ile Güneş etrafındaki bir 
yörüngeyi paylaşan 2 Truva asteroit grubunu araştırmasına 
olanak sağlayacak. İsmini bilinen en eski hominin 
atalarımızdan birinin (Australopithecus afarensis) fosilleşmiş 
iskeletinden alan Lucy’nin inceleyeceği asteroidler, “gezegen 
oluşumunun fosillerini” ortaya çıkarabilir. Bilimsel kanıtlar, 
Güneş’in etrafında 2 gevşek grup halinde dönen Truva 
asteroitlerinin dev gezegenleri oluşturan maddenin kalıntıları 
olduklarını gösteriyor. 

Lucy, kendi anteninden Dünya’ya ilk sinyalini sabah 6.40’ta 
NASA’nın Derin Uzay Ağına gönderdi. Uzay aracı şu anda 
Güneş’i yörüngeye oturtacak ve yerçekimi yardımı için Ekim 
2022’de Dünya’ya geri dönecek şekilde 67.000 mil (108.000 
km/sa) hızla seyahat ediyor. Projenin baş araştırmacısı 
Hal Levison, Lucy görevi üzerinde 2014 yılında çalışmaya 
başladıklarını ve henüz ilk Truva asteroidine ulaşmalarına 
birkaç yıl olduğunu, ancak bu göktaşlarının bilimsel değeri 
nedeniyle beklemeye ve tüm çabalara değeceğini söyledi.

Uzay aracının 2022 yılında Dünya’dan alacağı ilk yerçekimi 
yardımı Lucy’i hızlandıracak ve Mars’ın yörüngesinin ötesine 
yönlendirecek. Uzay aracı daha sonra 2024 yılında yine bir 
yerçekimi yardımı için Dünya’ya geri dönecek; bu, Lucy’nin 
2025 yılında Güneş Sisteminin ana asteroid kuşağının 
içinde yer alan Donald Johanson Asteroidine doğru gitmesini 
sağlayacak. Lucy daha sonra 2027 yılında, Jüpiter’in Truva 
asteroit grubuyla karşılaşmak üzere yoluna devam edecek. 
Hedeflenen ilk dört uçuşunu tamamladıktan sonra, 2031 
yılında üçüncü bir yerçekimi takviyesi için Dünya’ya geri 
dönecek ve 2033 yılında Truva grubuyla karşılaşmak için 
tekrar yola çıkacak. 

Bilim dünyasında ilki gerçekleştiren bu büyüleyici görevi 
heyecanla takip ediyor olacağız; nitekim bu asteroidlerin 
incelenmesi, onların oluşumu ve Güneş Sistemimizin evrimi 
hakkında yepyeni bilgiler sunacak.
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