
Tarikatlar beslendi: Diyanet, Kuran kurslarıyla yetin-
meyerek gözünü MEB'e bağlı anaokullarına dikti. 
Tarikatların yasal maskesi olan dernek ve vakıflarla 
imzalanan protokoller, eğitimi tarikatların, cemaat-
lerin arka bahçesi yapmaya yaklaştırdı. Cinsel is-
tismar skandallarıyla toplum vicdanında yara açan 
Ensar Vakfı, okullarda "ahlak" dersi verebilir hale gel-
di. Adı yolsuzluklarla anılan Deniz Feneri Derneği'ne, 
okullarda iyilik öğretmesi görevi verildi. Toplum vic-
danı hâlâ Aladağ faciasıyla sızlarken, Denizli'de Sü-
leymancılar tarikatına ait bir yurtta, belletmeni 
tarafından defalarca cinsel istismara uğrayan 12 
yaşındaki bir erkek çocuğu intihar etmeye çalıştı.
Cumhuriyet düşmanları: Yüzde 80'i iktidarın eks-
enindeki Eğitim Bir-Sen üyeleri arasından seçilen okul 
yöneticilerinin birçoğu 2019'da da rezaletlere imza 
attı. AKP'ye ne kadar yakın olduklarını göstermek için 
sosyal medya üzerinden her fırsatta Cumhuriyete ve 
onun kurucusu olan büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk'e dil uzatan yöneticiler, yine cezalandırılmadı. 
Karma eğitimin haram olduğu, kız öğrencilerin eşof-
man giymemesi gerektiği gibi sapıkça ve yobazca 
ifadeler kullanan yandaşlar da eğitim sisteminden 
koparılmadı.
Dayatmanın acı meyvesi: AKP'nin yoksul öğrencilere 
dayattığı imam hatiplerin başarı oranı daha da düştü. 
Bakanlık raporuna göre imam hatipler devamsızlık, 
sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma hedeflerini 
de tutturamadı. Birçok ilde gösterişli törenlerle açılışı 
yapılan çok sayıda imam hatip lisesi, "yeterli öğrenci 
bulunamadığından dolayı" kapatıldı.
 Öğretmenin yüzü gülmedi: Kamuda çalıştığı için 
yoksulluğa mahkum edilen öğretmenler, keyfi disiplin 
cezaları, fişlenmeler, sürgünler ve mobingle yüz yüze 
kalmaya devam etti. Sözleşmeli, ücretli adı altında 
öğretmenlerin kategorilere bölünerek sömürülmesi 
2019'da da sürdü.
AKP'nin gözcü kulesi: Tepeden inme getirilen rektör 
ve dekanlar, çağdaşlığa ve laikliğe aykırı söylemleriyle 
sık sık gündeme oturdu.
Alıntı Kaynağı: http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/turkiye/1714793/tarikatlar-egitimi-isgal-et-
ti.html

Hukukçu akademisyen ve araştırmacı gazeteciliğin 
öncüsü olan Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te doğrudan 
doğruya cumhuriyete ve laiklik ilkesine düşman şeri-
atçılar tarafından, yolsuzluklar ve cumhuriyete düş-
man akımların iç yüzünü araştırırken arabasına konu-
lan bir bombayla canice katledildi.

Uğur Mumcu, suikastinin 27. yılında, cesurca kaleme 
aldığı yazıları ve tespitleriyle hatırlanmaya devam 
ediyor. Onun değerli sözlerinden birkaç alıntı yapmak 
isterim:

 -Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma karşı işle-
nen bir suçtur.
 -Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.
 -Hangi iktidar din sömürüsüne sığınmışsa, mutlaka 
yıkılmıştır.
 -Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak 
ve kaypak olurlar Güç merkezi değiştikçe dönerler; 
fırıldak olurlar.
 -Kaplanın sırtında hüküm sürenler, bir gün o kaplana 
yem olmaktan kurtulamazlar.
 -Ne zaman uygar olacağız bilir misiniz? Bir katil ya da 
kaçakçıyla bir aydın arasındaki farkı anladığımız gün!
 -Evrensel kültürün sanat ve düşün rüzgarları ile 
Türkiye er geç çağdaş uygarlığa demir atacak.
 -İnsanlar sadece konuştukları şeylerden değil, sus-
tukları şeylerden de sorumludurlar.
 -Bir ulus, ne kadar okuma-yazma, öğrenme, araştır-
ma eğilimde ise, o kadar sağlam, o kadar hoşgörülü 
ve demokrat yapıda olur.
 -Kimi ölüler bize ne kadar yakın. Yaşayanların 
birçoğu ne kadar da ölü.
 -Ne zaman uygar olacağız bilir misiniz? Bir katil ya da 
kaçakçı ile bir aydın arasındaki farkı anladığımız gün!

Ülkemizin önemli aydınlarından Uğur Mumcu'yu, sev-
gi ve özlemle anıyorum.

 Saygılarımla,
 Selin Özkohen

A Milli Kadın Voleybol Takımımızla ilgili skandal sözler 
sarf eden ve savunması istenen Düzce Kaynaşlı MH-
P'li Belediye Başkanı Birol Şahin, kendisini "Benim 

tebliğ görevim var" diyerek savundu.

Paylaşımı nedeniyle özür dilemeyen Şahin'in sözlerini 
hatırlayalım: "Allahu Teala'nın örtünün vücut hat-

larınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçıla-

caksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya 

gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne 

yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı 

her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar ken-

di aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda 

açık saçık olarak değil.".."Müslümanım diyenin uyması 

gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir 

kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz."

Birol Şahin, Atilla Güner'le Akşam Postası canlı yayını-
na konuk oldu. Daha önce Refah Partisi ve AKP'de 
siyaset yaptığını söyleyen Şahin, "MHP'den aradılar. 

Listeden çıkardıklarını bildirdiler. Ne karar verirlerse 

versinler çok da önemli değil" dedi.

"BENİM TEBLİĞ GÖREVİM VAR!"
 Şahin kendisine yöneltilen, "neden böyle bir mesaj 
atma gereği duydunuz? Sizin huzurunuza mı çıkmış 
gibi düşündünüz" sorusuna ise, "Biz hakaret mi ettik 

kardeşim? Müslüman bir bayanın böyle yapması gerek 

dedik. Yapmazsan yapma… Demokrasi var mı ülkede, 

ben de fikrimi beyan ettim ya bundan niye bu kadar 

gocunuyorsunuz ki? Belediye Başkanları içinde spora 

en çok destek veren benimdir. Demokrasi varsa, fikir 

özgürlüğü varsa ben de kendi görüşümü dile getiririm. 

Partinin görüşü değil bu benim görüşüm. Sen yaşarsın 

yaşamazsın giyinirsin giyinmezsin hesabını Allah'a 

vereceksin. Allah Müslümanlar'a tebliğ vazifesi vermiş 

kardeşim. Ben de bu görevi yerine getirdim" dedi.

Haber Kaynağı: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/
m h p l i - b a s k a n - b i r o l - s a h i n - k e n d i n i -
savundu-264357h.htm

MHP'li Başkan 
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Tarikatlar 
eğitimi işgal etti

YURTTAN HABERLERBAŞKANIN 
MESAJI



2 1 Şubat 2020 - Sayı: 007

Panama'da, "Tanrı'nın Yeni Işığı" olarak bilinen 
tarikatın kampına polis baskın düzenledi. Baskında, 
insanların 'şeytan çıkarma' ayini sırasında işkence 
gördüğü bölgenin yakınında 7 ceset bulundu. Fox-
News'ta yer alan habere göre, bölge savcıları, tarikat 
bölgesinde bulunan cesetlerin yaşları 1 ila 17 arasın-
da değişen 6 çocuğa ve bir kadına ait olduğunu söyle-
di. Bölgede bulunan 3 yaralının ise tedavi altına 
alındığı öğrenildi. Tedaviye alınanlar, kilisenin çok fa-

zla insanı alıkoyduğunu iddia etti. Olayın ardından 
tarikat üyesi 10 kişinin tutuklandığı belirtildi. Bölge 
halkı ise, kilise vaizlerinin tarikat kampında insanlara 
sıcak demirlerle işkence ettiğini ve bazı insanları yak-
tığını söylüyor. Olayın yaşandığı Ngabe Bugle, Pana-
ma'nın en yoksul ve eğitimsiz bölgeleri arasında yer 
alıyor. 
 Haber Kaynağı: https://www.sozcu.com.tr/2020/
dunya/panamada-tarikat-dehseti-7-olu-5572307/

Satrançtaki A Kategori hakemler arasında az bulunan 
kadın hakemlerden 32 yaşındaki İranlı Shohreh 
Bayat, Şanghay'da düzenlenen Kadınlar Dünya 
Şampiyonası'nda çekilen başörtüsüz fotoğrafları se-
bebiyle ülkesine dönemiyor. Bayat, ülkesine döndüğü 
takdirde tutuklanacağını düşünüyor. BBC'ye verdiği 
röportajda "Telefonumu açtığımda fotoğraflarımın 
birçok yerde yayınlandığını gördüm. Başörtüsüz 
olduğum ve başörtüsüne karşı bir protesto içinde 
olduğum yazıyordu" şeklinde konuştu. İran'da kadın-
ların başörtüsüz dolaşması yasalara aykırı.
Haber Kaynağ ı : https://skor.sozcu.com.tr/
2020/01/16/iranli-satranc-hakemi-shohreh-bayat-
ulkesine-geri-donemiyor-1439245/

Fransa'da 1971 ile 1991 yılları arasında kilisenin yaz 
kamplarında sorumlusu olduğu çocukları istismar et-
mekle suçlanan Fransız Papaz Bernard Preynat, 
çıkarıldığı mahkemede ilginç açıklamalarda bulundu. 
Olaydan yıllar sonra mağdurların konuşması ve 
şikayetçi olması üzerine çocukları istismar ettiğini iti-
raf eden Papaz Preynat, "Kilise biliyordu ama asla 

uyguladığ ım ist ismar hakkında soruşturma 

yürütmedi" dedi.
 Mahkeme heyetine savunmasını yapan Papaz Prey-
nat, "Geçmişte ben de bir papaz tarafından istismar 
edildim. İster inanın ister inanmayın" açıklamasını 
yaptı. Kilisenin istismarcı olduğunu öğrendiği papazı 
1970'lerde "dini tedavi terapisine" gönderdiği ve pa-
pazı görevinden almadığı öğrenildi.
 Lyon Mahkemesinde davası devam eden Katolik 
Kilisesi Kapazı Preynat'ın 1971 yılından 1991 yılına 
kadar yaz kampında 10 yaşlarındaki erkek çocuklarını 
istismar ettiği, ailelerin de papazı çok sevmesi ne-
deniyle durumun farkına varılmadığı bildirildi. Öte 
yandan yaklaşık 35 mağdurun birlikte dava açtığı pa-
pazın en fazla 10 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
 İstismarın üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçmesi 
nedeniyle mağdurların zaman aşımından dolayı 
davaya taraf olamadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: https://www.sozcu.com.tr/2020/
dunya/panamada-tarikat-dehseti-7-olu-5572307/

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan 
ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. 
Bedri Gencer, geçtiğimiz hata cuma akşamı gerçek-
leşen Elazığ depreminin ertesi günü kişisel sosyal me-
dya hesabı üzerinden, afetleri çocuk evliliklerinin 
yasaklanmasına bağlayan bir paylaşımda bulundu. 
Gencer Twitter üzerinden "Gayretullaha dokunmak 

edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin 

gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zi-

nayı, livatayı yasallaştırarak, Allah'ın helal kıldığı yaş-

ta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak 

gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" mesajını pay-
laştı.
 Gencer, daha sonra yaptığı paylaşımı sildi. YTÜ'de 
uzun süredir görev yapan Gencer, daha önce de 
katıldığı bir seminerde boşanan kadınların "hafif 
kadınlar" olduğu imasında bulunmuştu.
Haber Kaynağı: http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/turkiye/1716702/profesorden-skandal-
deprem-yorumu-cocuk-yasta-evliligin-yasaklan-
masi.html

DÜNYADAN HABERLER

Korkunç itiraf! 
İğrenç olay 20 
yıl boyunca 
gizlenmiş…

Panama’da 
‘tarikat’ dehşeti: 
7 ölü!

İranlı satranç 
hakemi ülkesine 
geri dönemiyor

Çocuk yaşta 
evliliğin 
yasaklanması 
deprem getirdi
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Charles Darwin'in Türlerin Kökeni'nden 12 yıl sonra 
bilim dünyasına kazandırdığı "İnsanın Türeyişi ve Cin-
sel Seçilim" (1871) isimli iki ciltten oluşan dev es-
erinin 2. cildi, yöneticilerimizden Dt. Bahar Kılıç'ın çe-
virisiyle Alfa Yayınlarından çıktı. Kitabın 1. cildi olan 
"İnsanın Türeyişi" de geçtiğimiz ay yayımlanmıştı.

Darwin, Türlerin Kökeni'nde çözümlenmeden kalan 
bazı sıkıntılara bu kitapta "cinsel seçilim" ile açıklık 
getirmiş, evrim kuramının karmaşık dinamiklerini 
hayvan sınıflarını tek tek ele alarak aydınlatmış, eş 
seçiminin türlerin evrimi açısından taşıdığı önemi or-
taya koymuştur.

Doğanın bütünüyle sebep-sonuç ilişkisine dayanan 
işleyişini sorgulamanın tadına varmanız dileğiyle, iyi 
okumalar.

Pazartesi akşamları canlı yayınlanan Pazartesi 
Sendromu'nun 27 Ocak 2020 tarihli yayınında, 
derneğimizin kadın yöneticileriyle Türkiye'nin güncel 
haberleri üzerinden dinlerin kadınları nasıl etkilediği-
ni konu alan bir sohbet gerçekleştirdik. Yayına katılan 
Ateizm Derneği yöneticileri Bahar Kılıç, Ferial 
Köseoğlu, Kader İğdi ve Selin Özkohen izleyicilerle 
görüşlerini paylaştı.

 Yayın sonrası aldığımız olumlu tepkiler sonucunda 
Pazartesi Sendromu'nu bir kültür-sanat programı for-
matından çıkartarak kadın gönüllü ve yöneticilerim-
izin hazırlayıp sunacağı bir yayın haline getirmeye 
karar verdik.

 İzlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=k-
P9sFcmMNA

Etkinliklerimize katılım ücretsizdir. Tüm sevenlerimiz 
davetlidir. Ateistler çalışıyor.
 İSTANBUL
 - 1 Mart Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve 
Münazara
 - 5 Nisan Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve 
Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi
 - 7 Haziran Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı 
ve Serra Yılmaz ile Söyleşi
 - 5 Temmuz Pazar Caddebostan Piknik
 - 9 Ağustos Pazar Caddebostan Piknik
 - 4 Eylül Pazar Turan Dursun'u Anma Etkinliği
 - 1 Kasım Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı 
ve Prof. Dr. Örsan Öymen ile Söyleşi
ANKARA
 - 12 Nisan Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı 
ve Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi
 - 5 Temmuz Pazar Seğmenler Piknik.
 - 9 Ağustos Pazar Seğmenler Piknik.
 - 4 Eylül Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve 
Turan Dursun'u Anma Etkinliği
 İZMİR
 - 3 Mayıs Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve 
Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi
 - 5 Temmuz Pazar Alsancak Piknik
 - 9 Ağustos Pazar Alsancak Piknik
 - 4 Eylül Pazar Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı ve 
Turan Dursun'u Anma Etkinliği
 ANTALYA
 - 17 Mayıs Pazar Antalya Ateizm Derneği Tanışma 
Toplantısı ve Bahar Kılıç ile Kitap Tanıtımı ve Söyleşi

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
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+90 (850) 840 2337
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