
Anadolu İlahiyat Akademisi, eski Diyanet İşleri 
B a ş k a n ı P r o f . D r . A l i B a r d a k o ğ l u ' n u n 
danışmanlığında, 2020 yılı nisan ayında "Değerler-

den Pratiğe Ortak Bir Fıkıh-Hukuk Politikası" 
başlıklı bir çalıştay düzenleyecek. Çalıştayın 
gerekçesi, "pozitif hukuk yapılarının ülkenin ve 

dünyanın ahlak krizini aşmaya yetmemesi" olarak 
gösteriliyor. Anadolu İlahiyat Akademisi Kurucu Genel 
Müdürü Tuncer Namlı imzasıyla, çeşitli üniversitel-
erdeki akademisyenlere gönderilen mektupta, çalış-
tayın çıkış noktasının ülkenin içinde bulunduğu 
"hukuk krizi" olduğu kaydedilerek "Tarihsel, kültürel, 
sistemsel pek çok yönü olan bu krizin özünde bir 
ahlak krizi olduğunu fark etmek zor değildir. Pozitif 
hukuk yapılarının ülkemizin -ve dünyanın- içinde bu-
lunduğu ahlak krizini aşmaya yetmediği ortadadır. 
Ahlak krizi aşılmadıkça hukuk yapılarının verimli ve 
adaletli olamayacağı da ortadadır" denildi. Ahlak 
alanında en iddialı olan dini kurum ve geleneklerin de 
yetersiz kaldığına değinilen mektupta, düzenlenecek 
çalıştaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Çalıştay 
serimiz, modern pozitif hukuk ile geleneksel fıkhın 
birlikte gözden geçirilmesi ve birbirine yanaştırılması 
vizyonu üzerine kuruludur. Bu iki alan birbiriyle uyuş-
maz görünebilse de evrensel ve İslami değerlerin bir-
biriyle uyuşması gerektiğini, bu uyuşmanın hukuk 
diliyle ifade edilip uygulamaya konulabileceğini 
düşünmekteyiz. 2020 yılı çalıştayımız bu düşüncenin 
teorik olarak olgunlaştırılmasına adanmıştır."

Mektupta ayrıca, gelecek yıllardaki çalıştaylarda aile 
hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku 
gibi somut uzlaştırma çabaları içine girmenin hede-
flendiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:
 "Modern ve geleneksel hukuk sistemlerini süzerek 
her hukuk alanı için ortak değerler dizgesi ürete-
bilmeyi ve bu dizgelerin hukuk politikalarına aktarıl-
masını ümit ediyoruz. Bu bağlamda, başta ilahiyat ve 
hukuk fakülteleri öğretim elemanları olmak üzere, 
konuya ilgi duyan sosyal bilimcilerin ve tecrübeli 
uygulamacıların desteğini beklemekteyiz."

Haber kaynağı: http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/turkiye/1709806/seriat-calistayi.html

2020 yılına girdiğimiz bugünlere TC Resmi Gazete'de 
Faiz düzenlemesi kisvesi altında yayınlanan Şeriat 
hükümleri damga vurdu. 

Aslında bu sayıda bu konuya değinecektim ama dün 
çok daha vahim bir haber ile sarsıldım. 

Habere göre, Osmaniye'de çitçilik yapan İsmail Kaya, 
tarlada cin gördüğünü söyleyerek etrafa 15 el rastgele 
ateş açtı; sonra tabancasını yeniden doldurmak üzere 
eve döndü ve kahvaltı hazırlayan kızını öldürdü. "Tes-
lim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o 
bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek polise teslim 
oldu. 

Kızını vurup öldürdüğünü telefondaki bir yakınından 
öğrenen adamın, "Ben kızımı vurmadım. Benim vur-
duğum kişi bir adamdı" diyerek suçunu hala kabul 
etmediği kaydedildi. 

Dinler tarafından insan zihnine sokulan cin, melek, 
şeytan, cadı vb hayali varlıklara inanmak, bilimin ve 
aklın ışığından mahrum kalmak, insanlık tarihindeki 
en vahşi ve akıl almaz cinayetlere, işkencelere ve 
uygulamalara yol açmıştır. 

Günümüzde özellikle kendi ülkemizde dinlerin karan-
lığı sürerken, bu tür olayları sık sık duyuyor olmamız 
şaşırtıcı değildir. Öldürülen masum kadının acılı aile-
sine sabırlar dileriz.

Doğaüstü inançlar size bunları yaptırır!

Saygılarımla,
Selin Özkohen

Anaokullarında din eğitimi kalıcı hale geliyor. Çocuk-
lar arasında kabus gören de var, karşı cinsten olduğu 
için halasının elini tutmanın günah olduğunu 
söyleyen de. Yalova Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve İl Mütülüğü'nün ortak protokolüyle anaokulların-
da çocuklara din eğitimi verilmesi için yeni bir proje 
başlatıldı. Projenin başlatıldığını ilk olarak 
Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni duyurdu. "Dini-
mi Seviyorum, Öğreniyorum" adlı proje kapsamında 
mütülükçe görevlendirilecek eğitmenler, hatada en 
az altı kez anaokulu çocuklarına din eğitimi verecek.
 "OĞLUM, KADIN DİYE HALASININ ELİNİ TUTMADI" 
Taner Kocakaymak, 42 yaşında bir elektrik teknisyeni. 
Anaokulundaki din dersi nedeniyle beş yaşındaki 
oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söylüyor. Din 
dersi sonrası oğlunun verdiği tepkileriyse şu örnekler-
le anlatıyor: "Bir gün halası okuldan almaya gitmiş. 
Ne halasına sarılıp öpmüş, ne de elinden tutmuş. 
Bana aktarıldığında neden böyle bir şey yaptığını 
oğluma sordum. Halasının kadın olduğunu ve dinen 
ona sarılıp, elini tutmasının yasak olduğunu söyledi. 
Bir defasında da çok sıkışmasına rağmen tuvalete 
sokmakta zorlandım. 'Oğlum, tuvalete girsene' 
dediğimde kendisine öğretilen 'tuvalet duasını' unut-
tuğunu, onu okumadan tuvalete giremeyeceğini 
söyledi."
 Uzmanlar ise, anaokulu çağındaki çocuklara din der-
si verilmesini doğru bulmuyor... İSLAM ÇOCUKLARA 
DİN EĞİTİMİ VERİLMESİ KONUSUNDA NE DİYOR
 İlahiyatçı Cemil Kılıç'a göre İslam'da bir kişinin, 
mükellefiyet (buluğ çağı) dönemine erişene kadar di-
nen yükümlülüğü bulunmuyor. Kılıç sözlerine şöyle 
açıklık getiriyor: "Yani ortalama 12 yaştan önce 
çocuklara din eğitimi verilmesi, İslami manada doğru 
değildir. Kaldı ki 12 yaşından önce çocuklar zaten dini 
tabirleri anlayamaz. Allah, melek, vahiy gibi soyut 
kavramları çocuklar anlayamaz." İlahiyatçı, Diyanet'in 
ısrarını da özgür düşünceye ket vurmak olarak niteliy-
or.

Haber Kaynağı: https://odatv.com/oglum-kadin-
diye-halasinin-elini-tutmadi-16121952.html

Oğlum, kadın 
diye halasının 
elini tutmadı

Şeriat Çalıştayı
YURTTAN HABERLERBAŞKANIN 

MESAJI
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Junaid Hafeez yıllar önce ABD'ye eğitim için gitti. Yıl-
lar sonra ülkesine bir Profesör olarak hizmet etmek 
için Pakistan'a geri dönmeye karar verdi. 
İnternette "Muhammed peygambere hakaret 
etmekle" suçlanan Hafeez 7 yıl hücre hapsinde tutul-
du. Bu süre zarfında avukatı öldürüldü, babasının işi 
ve iş ilişkileri yok edildi ve 23 Aralık 2019 tarihi ile 
ÖLÜM cezasına çarptırıldı.
Yüksek mahkeme, yerel mahkemenin cezasını onay-
larsa, Prof. Junaid Hafeez boynundan asılmak sureti 

ile idam edilecektir. Kamuoyuna duyurulur. 

Haber Kaynağ ı : https://www.facebook.com/
100004703521324/posts/1463187330514704/?d=n

Dünyada bir ilk. Ateist Pastor hükümlülere daha güzel 
dünya için rehabilitasyon hizmeti veriyor.
 Ateist Pastor dünyada ilk defa Avrupa'nın en azılı 
suçlularının bulunduğu yüksek güvenlikli hapishanel-
erde bulunan ateist hükümlülere "daha güzel bir 
dünya" için rehabilitasyon hizmeti veriyor. Kuzey İrl-
anda'da bulunan Maghaberry Hapishanesi ateist 
hükümlüleri bu hizmeti alıyor. 50'den fazla IRA ve 
diğer silahlı örgütlere üye mahkum Maghaberry Yük-
sek Güvenlikli Hapishanesi'nde tutuluyor. İngiltere 
İnsan Hakları Örgütü'ne bağlı Kuzey İrlanda İnsan 
Hakları Örgütü'nün girişimi ve bölge mahkemesinin 
onayı ile dünyada bir ilk olarak Maghaberry hapis-
hanesi ile diğer hapishaneler için 2 Ateist Pastorü 
görevlendirdi. 

Haber kaynağı: https://www.theguardian.com/uk-
news/2019/dec/25/top-security-northern-irish-jail-
lets-in-secular-chaplains-for-first-time

Türkiye'nin ayakkabı mağaza zincirlerinden FLO'nun 
Erbil'deki şubesi dini inançlara hakaret ve aşağılama 
suçlamasıyla kapatıldı. FLO'nun, Erbil'de bulunan 
Mega Mall alışveriş mağazasındaki şubesinde kadın 
ayakkabısının bir modelinin tabanında haç işaretinin 
yer aldığı iddiası nedeniyle, Hristiyan inancına 
saygısızlık gerekçesiyle Erbil Valilik kararıyla mağaza 
kapatıldı. Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rûdaw'a 
konuşan İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı 
Ziya Petros şunları söyledi. 'Kadınlara ait bir ayakkabı 
modelinin taban kısmında haç işareti olduğu 
yönünde şikâyet geldi. Şikâyetleri değerlendirmek 
üzere mağazaya gittik. Ayakkabıyı inceledikten sonra 
doğru olduğunu gördük. Aynı modelden bir tane 
daha istedim, mağazada başka ayakkabılar da 
gördüm. Bunun üzerine sayın valiyi aradım onlar da 
harekete geçtiler" diye konuştu. Yaptığımız başvuruyu 
değerlendiren Erbil Valiliği, Şoreş caddesinde bulu-
nan ayakkabıcıyı kapatma kararı çıkardı" dedi. 
Mağazanın Erbil'de başka şubelerinin de bulun-
duğunu ifade eden Petros, yarın da diğer şubelerde 
inceleme yapılacaklarını söyledi. Ayakkabının altın-
dan haç işaretinin işlenmesinin bir hakaret olduğunu 
ve Din Kanunları'na aykırı olduğunu ifade eden 
Petors, "Yıllardır Hıristiyanlar'la Müslümanlar sorun 
olmadan birlik içerisinde yaşıyorlar. Yapılan bu 
hakaret toplumsal düzeni hedef almaktadır, bunun 
önüne geçilmesi gerekiyor. Hangi dine karşı yapılmış 
olursa olsun biz İnsan Hakları Yüksek Komisyonu 
olarak karşısında dururuz" dedi.

Haber Kaynağı: https://odatv.com/unlu-turk-maga-
z a s i - d i n i - d e g e r l e r e - h a k a r e t t e n -
kapatildi-23121932.html

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ara-
pça Konuşma Kulübü tarafından '18 Aralık Dünya Ara-
pça Günü' dolayısıyla program düzenlendi. Etkinlikte 
konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Yusuf Doğan 
"Arapça kutsal bir dildir" dedi.

Arapça'nın Türkçe, Farsça, İngilizce, İspanyolca, 
Portekizce olmak üzere hem batı hem doğu dil-
lerinden birçoğunu etkilediğini söyleyen Prof. Doğan, 
bu dilin fakültede de etkin bir şekilde öğretildiğini 
söyledi.

"ARAPÇASIZ İBADET OLMAZ"
"Arapçayı rakamlara göre 422 milyondan fazla insan 
bizzat günlük hayatlarında konuşmaktalar" diyen 
Doğan, şunları söyledi:

"Tabii bir kısmı Arap ülkeleri bir kısmı da Arap ol-
mayan ülkeler tarafından Arapça konuşuluyor. 'Biz o 
Kur'an'ı Arapça indirdik' buyuruyor. Bu yönüyle Ara-
pça kutsal bir dildir. Diğer yönüyle Allah Resulü bu dili 
konuşmuş, bu dille tebliğini yapmıştır. Aynı zamanda 
Arapça olmadan da ibadetinizi yapamazsınız. Bunun 
yanı sıra İslami kaynaklarınız hadis, tefsir, fıkıh, akait 
olmak üzere birçok eserimiz, temel kaynaklarımız 
Arapça olarak yazılmıştır."

Haber Kaynağı: https://www.sozcu.com.tr/2019/
gundem/ilahiyat-fakultesi-dekani-arapca-kutsal-bir-
dildir-5524057/

DÜNYADAN HABERLER

Ünlü Türk 
mağazası dini 
değerlere 
hakaretten 
kapatıldı

Peygambere 
Hakaretten 
İdama Mahkum

Ateist Pastorler 
Geliyor

İlahiyat 
Fakültesi 
Dekanı: Arapça 
kutsal bir dildir
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Almanya'da büyümüş, daha sonra Türkiye'de yaşamış 
ve son yıllarda artık Amerika'da yaşayan fenomen 
ateist Türk YouTuber'lardan Rıdvan Aydemir Ateizm 
Derneği'ne üyelik başvurusunda bulundu. 

Yaptığı İngilizce yayınlarla kısa zamanda 200 bin 
aboneye ulaşarak Amerika'nın en ünlü İslam Eleştir-
meni YouTuber'larından biri haline gelen Rıdvan, 
Apostate Prophet (Mürted Peygamber) isimli kanalın-
da yayınlarına devam etmekte.

İngilizce:
https://www.youtube.com/channel/UCotQ4NeWWw-
cYPDj6cTMjO5A

Türkçe:
https://www.youtube.com/channel/UCotQ4NeWWw-
cYPDj6cTMjO5A

Şimdi ise yeni kurduğu Apostate Prophet (Türkçe) 
kanalı ile benzer içerikteki yayınları iki hatada bir 
Türkçe olarak yayınlayacağını açıklayan Rıdvan Ay-
demir, buna ek olarak Ateizm Derneği TV için de hata 
bir Türkçe içerik hazırlayarak derneğe katkıda bulun-
mak istediğini bildirdi. 

Çok mutlu olduk. Anlaştık. 
Birlikte büyük işlere imza atmayı umuyoruz. 

AİLEMİZE HOŞGELDİN !

Konya'da Vandetta maskesi takarak başladığı GiG TV 
yayınlarına yurtdışında sürgünde devam etmek 
zorunda kalan bir başka fenomen İslam Eleştirmeni 
Türk YouTuber İbrahim Atabey de saflarımıza 
katılarak Ateizm Derneği'ne üye oldu. 

Zaman zaman tartışmalarda kullandığı üslup, yol ve 
yöntemler her ne kadar bazı ateistler tarafından sert 
bulunup eleştirilse de, İbrahim Atabey'in birlikte mü-
cadele verdiğimiz sorgulama ve aydınlanma hareke-
tine katkıları reddedilemez. Beş yıl önce kurduğu GiG 
TV ile birlikte bir çok ateist Türk YouTuber yetiştiren 
Atabey, daha sonra yayınlarına İsrail, Rusya ve şu 
anda da Belarus'ta devam etmekte. Aldığı taciz ve 
ölüm tehditleri nedeniyle sık sık ülke değiştirmek 
zorunda kalan Atabey'e güvenli bir ülkeye yerleşerek 
çalışmalarını devam ettirmesi için gerekli desteği ver-
meye çalışıyoruz. 

Ateizm Derneği TV'yi kurduğumuzda ilk 15 bölüm (3 
ay) boyunca programlarımızın yayıncılığını yapan 
Atabey bundan böyle sadece bir gönüllümüz değil, 
ailemizden biri. 

Umuyoruz ki, Ateizm Derneği TV'de gelecek dönemde 
kendisini sık sık göreceğiz.

GiG TV: https://www.youtube.com/results?search_-
query=gig+tv+canlı

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri 
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yolla-
yarak önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Hatada 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak 

Ateizm Derneği Gönüllüsü,
www.ateizmdernegi.org.tr/gonullu
veya

Günde 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak Ateizm 

Derneği Yöneticisi
 olabilirsiniz.
www.ateizmdernegi.org.tr/uyelik

Ateizm Derneği Çağrı Merkezi

+90 (850) 840 2337

Gizlenen İslam 
Gerçeği TV İbo 
da artık Ateizm 
Derneği'nde !

DERNEKTEN HABERLER
Apostate 
Prophet Türkçe 
Youtube kanalı 
açtı


