
Ahlakı tekeline almış 
ahlaksızlar

Cübbeli, “hâlâ mevcudiyetini koruduğunu umduğu derin devlet erkânına” seslenerek 
Türkiye’de Şia mezhebinin ve Caferiliğin özellikle Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarına beşinci 
mezhep olarak sokulmasının halka zarar verdiğini söylemişti. AKP Milletvekili Şamil 
Ayrım da bunun üzerine yazdığı bir mektupta, “Milli birlik ve beraberliğimize zarar verecek 
açıklamalarını şiddetle kınıyorum.” diyerek 
Cübbeli Ahmet’i Diyanet İşleri Başkanlığına 
şikayet etti.

Cübbeli bir umutla derin devlet erkânına 
şikayetini dile getirirken AKP’li vekil de yine 
bir umut Cübbeli’yi Diyanet’e şikayet ediyor. 
Anayasadaki laiklik ilkesine bağlı kalması 
gereken Milli Eğitim Bakanlığının bastığı 
kitaplar üzerinden bu tartışmanın yaşanması 
ise bize Cübbeli’nin şu cümlesini aynen 
buraya alarak üstüne kara kara düşünmekten başka bir şey bırakmıyor: “Bu hususta ya 
hıyanet devreye giriyor veya gaflet ve dalalet sebebiyle bu yanlışlara imza atılıyor.”

Erzurum’un Palandöken ilçesinde DİB’e 
bağlı Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran 
Kursunda belletmen olarak çalışan H.A.’nın, 
yaşları 10-11 arasında değişen 7 çocuğa 
cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. 
Üstelik olayın duyulmasının ardından, 
konudan haberdar olan yetkililerin “bu tip 
kurumların ve şehrin imajını” bahane 
ederek olayın üzerini kapatmaya çalıştıkları 
öne sürüldü. Erzurum Cumhuriyet 
Başsavcılığının iddianamesine konu olan 
ve çocukların kan donduran ifadelerinden 
derlenen detaylar, herkesin midesini 
bulandıracak nitelikte:

H.A.’nın bir çocuğa 5 ay içerisinde en 
az 15 kez cinsel saldırıda bulunarak oral 
sekse zorladığı; bir çocuğa tecavüz ederken 
başka bir çocuğa da bu anları video olarak 
kaydettirdiği ve “Ailenize söylerseniz sizi 
keserim”, “Bildiklerini anlatırsan anneni 
babanı öldürürüm” diyerek çocukları tehdit 
ettiği ortaya çıktı.

Metafiziksel ahlak paravanının ardına 
saklanarak ahlaksızlık yapmak ve dinle 
bastırılan cinsellik/suçluluk duygusunu 
sapkın davranışlarla dışa vurmak, tek tanrılı 
dinlerin ne yazık ki ortak özelliği. 

Gerek devletin din kurslarında gerek 
devlet dışı cemaat yapılanmalarında 
sıkça rastladığımız cinsel istismar 
vakalarının ardı arkası kesilmiyor. 

Ahlakın dinlerin tekelinde olduğunu 
düşünen eğitimsiz ailelerin “ahlaklı insan 
olsun” diyerek çocuklarını teslim ettikleri 
kurumlar, çocukların hem duygusal hem 
de fiziksel olarak canını yakıyor ve geri 
dönüşümsüz travmalara yol açıyor. Tek 
çare, bu şer yuvalarının bir an önce 
kapatılmasıdır!

Romanya’da bir Ortodoks kilisesinde 
gerçekleştirilen vaftiz ayininde 1,5 aylık 
bir bebek, rahibin ihmalkârlığı yüzünden 
hayatını kaybetti. Rahip bu ihmali 
reddederken acılı aile, bebeğin vaftiz 
sırasında suya batırılıp çıkarıldıktan sonra 
nefes almadığını ve burnunun kanadığını 
söyledi. Otopsisi yapılan talihsiz bebeğin 
akciğerlerinde 110 mililitre sıvı tespit edildi. 
Rahip hakkında kasıtsız adam öldürme 
suçundan soruşturma başlatıldı.

Bir dinin can alması için bireyin 
dinden çıkması gerekmez; bir din, 
yeni doğmuş bir bebeği kendi müridi 
yaparken bile can alabilir. 

Aklın reddiyle yaşamın doğasını 
görmezden gelen dini inanışlar suda, 
havada ve karada ölüm getirebilir. İnsan 
canı, dinî ritüellere emanet edilemeyecek 
kadar değerlidir.

Kâbeverse  Bağışlayın, Tıp 
kazansın!

Ölüm nedeni: Din

Şikayetim var!

Bugünlerde Müslüman dünyası, 
“Metaverse ile sanal hac kabul olur mu?” 
gibi çok önemli bir soruya yanıt arıyor. 
Suudi Arabistan yönetimi, Müslümanlara 
“Elhamdülillah” dedirtecek teknolojik bir 
içtihada imza attı: Metaverse Hac. Bu 
sanal uygulama sayesinde Kâbe ve hac 
mekânları Metaverse dünyasında ziyaret 
edilebilecek. Böylece Müslümanların hem 
fiziki olarak Mekke’ye gitmeden Sanal Hacı 
olması hem de Hacerü’l Esved taşına sanal 
da olsa dokunması mümkün hâle gelecek. 
Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre, 
Metaverse ile Kâbe gezilebilir, ancak ibadet 
yapmış olunmaz. 

Bilmeyenler için Metaverse, gerçeklik 
teknolojisiyle donatılmış ve fiziksel 
gerçekliği sanal dünyaya uyarlayan 
bir sanal paylaşım alanıdır. Kısacası, 
metafiziksel inançlar bu teknoloji sayesinde 
nihayet ait oldukları “meta” dünyalara 
taşınacak. Ne de olsa Tanrı ve öbür dünya 
inancı da tıpkı Metaverse dünyası gibi birer 
hayal ürünü, insanların kendi zihinlerinde 
yarattıkları birer zihinsel simülasyon. 
Kâbeverse’ten sonra sırada ne olabilir? Nur 
üstüne nurlu lazer ışınlarından oluşmuş, 
her an, her yerde tek düğmeye basılarak 
var olabilecek bir Tanrı hologramına ne 
dersiniz? Gelişmeleri heyecanla bekliyor 
olacağız. 

Karanlık üstüne karanlık!
Kış saati uygulamasını reddeden ve 

güneşin doğuşunu geciktirecek kadar ışığa 
düşman olan AKP iktidarı, yaptığı fahiş 
elektrik zamları sonucunda ülkeyi karanlığa 
mahkum etti. Ampuller bile ışımıyor artık. 

“Bizden önce sizin hayatınızda mum 
vardı” diyen Siyasal İslamcıların elektriğin 
birim fiyatına %125 zam yapmasının 
ardından kimi esnaf, uçuk elektrik 

faturalarını dükkânların camlarına astı; 
kimileri de “Bizi elektrik çarptı” diyerek 
kepenk indirmek zorunda kaldı. Yurttaşlar 
pek çok şehirde elektriğe yapılan zamları 
protesto etti. Isparta’ya tam 3 gün boyunca 
elektrik verilemedi. Bu “defacto karartma” 
sürecinde, Isparta’da yaşayan Ramazan 
Nazlı isimli vatandaşın donarak öldüğü 
iddia edildi. Valilik bu durumu yalanlasa 

da gazeteci Saygı Öztürk’ün yayınladığı 
belgeye göre, 70 yaşındaki adamın ölüm 
nedeni, birden fazla vücut bölgesinin 
donması. Yaşanan tüm bu vahim olaylara 
karşın Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ise istifa etmek yerine 
konuyla ilgili şu pişkin açıklamayı yaptı: 
“Hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz 
kaldınız.”

“Helallik” gibi dinî terimlerle hukukun 
ters yüz edildiği ve ekonomide bile dinî 
referansların boy gösterdiği bir ortamda, 
muhtemelen dinî gerekçelerle kış 
mevsiminde yaz saati uygulamakta direten 
hükümet, fahiş elektrik faturalarıyla da 
ülkeyi karanlığa gömmekte beis görmüyor. 

IŞİD lideri öldürüldü

Derneğimizin YouTube kanalında 
yayınlanan ‘Bunlar Ateist!’in 26 Ocak 2022 
tarihli bölümünde, Kırıkkale Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalında 
görev yapan Prof. Dr. Rengin Kosif’i 
ağırladık. Kadavra bağışı ve kadavranın tıp 
eğitimindeki önemi hakkında izleyicilerimizi 
bilgilendiren Sayın Kosif, konuyla ilgili 
farkındalık yaratan açıklamalarda bulundu.

 Yayından sonra biri kadın, dördü 
erkek olmak üzere beş kişinin vücudunu 
kadavra olarak bağışlamaya karar verdiği 
bilgisini Twitter hesabından paylaşan Kosif’e 
teşekkür ediyor, Ateizm Derneği olarak 
böylesine önemli bir konuda katkı sunmuş 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

 ABD Başkanı Biden, Suriye’de 
İslamcı terör örgütü IŞİD’e karşı yürütülen 
operasyonda örgütün lideri Ebu İbrahim 
el-Haşimi el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü 
duyurdu. Hatırlayacağınız gibi, Ekim 
2019’da IŞİD’in kurucu lideri Ebu Bekir el 
Bağdadi de Birleşik Devletler operasyonu 
sonucunda ortadan kaldırılmıştı.

Bölgedeki halkları özgürlüklerinden 
eden ve yüzyıllar öncesinin dogmalarını 
günümüze taşıyan terör örgütlerine karşı 
yürütülen operasyonlar,  dünyayı dinlerin 
ve fanatik dincilerin boyunduruğundan 
kurtarabilir. Ne var ki bu tip örgütlerin 
kimler tarafından ve kimlerin çıkarları 
doğrultusunda finanse edilip desteklendiğini 
de gözden kaçırmamak gerekir. 
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ABD’nin Uzay Teleskobu Bilim 
Enstitüsündeki gökbilimciler, ilk defa 
Samanyolu Galaksisinde gezgin bir 
kara delik gözlemlediklerini bildirdiler. 
Ekibin Astrophysical Journal’a gönderdiği 
ve ön baskı sunucusu arXiv’de uzman 
incelemesine açtığı çalışmanın başyazarı 
Kailash Sahu, “izole ve yıldız kütleli bir kara 
deliğin ilk kesin tespiti ve kütle ölçümünü 
gerçekleştirdik” dedi. İlk çalışmaları 2011 
yılına kadar uzanan keşif, Hubble Uzay 
Teleskobu yardımıyla yapıldı. 

Bilim insanları uzayda dolaşan çok 
sayıda kara delik olduğunu varsayıyordu, 
fakat şimdiye kadar böyle bir gözlem 
yapılmamıştı. Kara delikler çoğu zaman, 
ömrünü tamamlamış yıldızların çekirdekleri 

çöktüğünde ve süpernova ürettiğinde 
oluşur. Dolayısıyla bugüne kadar çok 
sayıda süpernovanın gözlemlenmiş olması, 
çok sayıda kara deliğin varlığına işaret 
ediyordu.

Bilim insanları, başka bir yıldızın yaydığı 
ışığı ölçerek keşfettikleri gezgin kara 
deliğin saniyede yaklaşık 45 kilometre hızla 
hareket ettiğini, Dünya’dan yaklaşık 5200 
ışık yılı uzaklıkta bulunduğunu ve kütlesinin 
Güneş’in yaklaşık 7 katı olduğunu buldu. Şu 
anda bir kara deliği doğrudan saptayacak 
araçlara sahip olmadığımız için, çalışmanın 
ortaya koyduğu bulgular gelecekteki 
çalışmaların önünü açacak. Keşfedilen kara 
deliğin, süpernova patlamaları hakkında da 
yeni veriler sunması bekleniyor.

Vatikan’dan 
LGBTQ+’ye destek

Taliban Ağustos 2021’de yönetimi ele geçirdiğinden beri ortaöğretim ve üzeri kızların okul ve üniversitelere gitmesi yasaktı. Yaklaşık 9 
aydır kapalı olan Kandehar ve Helman vilayetlerindeki üniversitelerde derslere başlanmasıyla öğrenciler de okullarına dönmeye başladı. 
Fakat kadın öğrenciler için “özel talimatlar” getirileceğini duyuran Taliban, kızlara İslami kıyafet şartı getirdi ve derslikleri haremlik selamlık 
olarak ayırdı. Erdemin Yayılması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya bakılırsa İslami kıyafet yönetmeliğinden 
kasıt, burka ve Arap stili kara çarşaf. Kandehar’da iktisat öğrencisi olan K. Rashed, konuyla ilgili endişelerini şöyle dile getirdi: “Okulların 
yeniden açılmasına memnunum, ama kadınlar hala kısıtlamalarla karşı karşıya. Asıl soru şu: Kadınlar mevcut koşullar altında üniversite 
eğitimlerine devam etseler bile Taliban onların mezuniyetten sonra çalışmasına izin verecek mi?”

“Ilımlı İslam” diyerek yola çıkan Taliban, dinî 
baskılarla kadınları toplumsal yaşamdan silmek için 
elinden geleni yapıyor.

Önceki Afgan Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 
Taliban yönetiminden önce Kandehar Üniversitesindeki 
12 bin öğrenciden yalnızca %10’u kadındı. Kadınlara ev 
ve aile yaşamı dışında var olma şansı tanımayan Taliban 
rejimi, eğitim almak isteyen kadınlara İslam zorbalığına 
boyun eğmekten başka çare bırakmıyor.  

Taliban etkisinde Afgan üniversiteleri 

Karanlıkta süzülen 
gizemli gezgin

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022’de 
meslekî ve teknik eğitim alanında yapacağı 
yatırımlar için ayrılan ödenek, 66 milyon 
193 bin lira oldu. Akademik bir “yolsuzluk” 
olan bu devasa bütçe, ODTÜ ve Boğaziçi 
Üniversitelerinin de aralarında olduğu 
124 üniversitenin eğitim ödeneğini geri 
bıraktı. Diyanet İşleri Başkanlığına böylece 
üniversitelerin %96’sından daha fazla 
ödenek ayrılmış oldu. 

Bilimsel eğitimden gasp edilen paralar, 
din tüccarlığına ve gerici projelere yatırılıyor. 
Böylece din sömürüsünden elde edilen 
servetler garanti altına alınarak ülkemiz 
kültürel iflasa sürükleniyor.

Ebeveynlere seslenen Papa Francis, eş 
cinsel çocuklara sahip ebeveynlerin onları 
ayıplamak yerine onlara yardımcı olmaları 
gerektiğini söyledi. Francis daha önce eş 
cinsel bireylerin, aileleri tarafından evlat 
ve kardeş olarak kabul edilmeye hakları 
olduğunu söylemişti. Kilise, eş cinsel evliliği 
kabul etmemekle birlikte taraflara emeklilik, 
sağlık ve miras konularında ortak haklar 
vermeyi amaçlayan sivil toplum yasalalarını 
destekleyebileceğini de ekledi.

ABD ve Almanya gibi bazı ülkelerde eş 
cinsel birliktelikler kutsanmaya başlandı 
ve bu ülkeler piskoposlara eş cinsel 
birlikteliklerin kurumsallaştırılması için 
çağrıda bulundular. Bir Vatikan departmanı 
da, bir Katolik eş cinsel hakları savunucusu 
grubunun kaynak materyalinin bağlantısını 
web sitesinden kaldırdığı için LGBTQ 
camiasından özür diledi. Öyle görünüyor ki 
Katolik Kilisesi, modern dünyada varlığını 
sürdürmek istiyorsa insanları cinsel 
yönelimlerine göre ayırmadan çoğulcu bir dil 
kullanması gerektiğini anlamış. 

Diyanet’in rekor 
eğitim bütçesi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
müjdeyi (!) verdi: Diyanet 7 bin 800 
personel daha istihdam edecek. Bu 
sayının 5.600’ü imamlardan, 1500’ü 
Kuran kursu öğretmenlerinden ve 700’ü 
de müezzinlerden oluşacak. Diyanet 
İşleri Başkanlığının 2021 yılı Performans 
Raporu’na göre, kurumun 2019’da 
104.814 ve 2020’de 128.469 personeli 
olduğu biliniyorken, bu sayıya sözleşmeli 
personelin dahil olmadığı basına yansıyan 
haberlerde aktarıldı. İmamı olmayan 10 
bin caminin bulunduğunu, ayrıca 2 bin 
civarında müezzin ve 10 bin kadar Kuran 
kursu öğretmenine ihtiyaç olduğunu belirten 
Erbaş, adaylara hazır olmaları çağrısında 
bulundu. Atamaların Ramazan ayına 
kadar yapılmasını umduğunu belirtti. Tüm 
bu haberler Diyanet’in tartışma konusu 
olan milyarlarca liralık bütçesini akıllara 
getirdi. Yıllardır bütçesiyle tepkileri üzerine 
toplayan kurumun 2021 bütçesinin 13, 2022 
bütçesinin 13,9 ve 2023 bütçesinin 14,8 
milyar lira olması öngörülüyor.

Asgari ücretle yaşam savaşı veren, 
çok uzun süredir işsiz olan ve açlık 
sınırının altında aldığı ücretle hayatta 
kalmaya çabalayan yurttaşların ihtiyaçları 
umursanmaksızın ortaya konulan ve 
hiçbir yarayı sarmayan bu amansız 
İslamcı politikaları şiddetle kınıyoruz. 
Milyonların deneyimlediği geçim sıkıntısına 
müezzinlerle, Kuran kursu öğretmenleriyle 
ve imamlarla çare(!) arayan iktidarın halka 
sunabileceği hiçbir şeyi kalmadığına 
inanıyoruz.

Yüz binlere sığmayıp 
taşan Diyanet

https://arxiv.org/abs/2201.13296
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/12/02/katoliklerden-cinsel-devrim/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyanetin-personel-sayisi-patlama-yapti-6272779/
https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/diyanetin-personel-sayisi-patlama-yapti-6272779/

