
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Meryem Şeriatmedari, İran'da İslam Devrimi'nin 
ardından 2018 yılında başörtüsünü zorunlu kılan 
yasayı protesto etmek için Tahran'ın İnkılap Cad-
desindeki bir duvarın üstüne çıkarak başını açmış ve 
adını aynı caddeden alan "İnkılap Caddesi Kızları" 
adlı protestoya katıldığı için hapis cezası almıştı. 
Türkiye'ye kaçan İranlı aktivist ve feminist Şeri-
atmedari, geçtiğimiz günlerde Denizli'de gözaltına 
alındı.

Şeriatmedari, gözaltındayken çekip sosyal medyada 
paylaştığı videoda, "Bunun bir sebebi yok. İsmim sis-

temde yer alıyor, ama kontrol etmeyi reddediyorlar." 
diyerek, yaşadıklarının kanunsuz olduğunu iddia etti. 
Tüm bu yaşananlar Türkiye'de de gündem oldu ve 
sosyal medyada Şeriatmedari'nin serbest bırakılması 
için tepki ve destek mesajları yağdı.

Ancak Türk yetkililerin BBC Farsça'ya yaptığı açıklama 
gerçeği ortaya koydu: Şeriatmedari Türkiye'ye turist 
olarak gelmişti. Vizesi bittiği için gözaltına alınmış ve 
sınır dışı işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. 
Şeriatmedari'ye ülkeyi terk etmesi için 30 gün süre 
tanındı. Fakat daha sonra can güvenliği ve Türkiye'de 
kalması için vize uzatma işlemleri başlatıldı. Denizli 
Barosu Göç ve İltica Komisyonu Koordinatör üyesi 
Avukat Hasan O. Orpak Gazete Duvar'a şu açıkla-
malarda bulundu: " Denizli Barosu olarak yanındayız. 

Gerekli idari yollara başvurmayı Meryem ile birlikte 

değerlendirip karar vereceğiz. Vizenin uzatılması için 

bizde elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ateizm Derneği olarak, insanların inanç veya inançsı-
zlıkları yüzünden öldürülmesine, işkence görmesine 
ve dışlanmasına her zaman karşıyız. Tüm yaptırımlara 
rağmen dini dayatmalara göğüs gerip, özgürlüğün 
peşinde koşan Şeriatmedari gibi cesur insanları 
destekliyoruz.

Geçtiğimiz hata Charlie Hebdo dergisi, 2015 yılında 
dergiyi hedef alan saldırıya ilişkin 2 Eylül'de başlaya-
cak davadan bir gün önce, Muhammed Peygamber 
karikatürlerini yeniden yayımlama kararı aldı.

 Türkiye'nin gecikmeden yaptığı "kınama" ve "lan-
etleme" açıklamalarının ardından, El-Ezher Üniver-
sitesi uluslararası topluma "sağduyu" çağrısında bu-
lundu, Pakistan'da Fransız bayrakları yakıldı.

Bu süreçte Avrupa'da yaşanan İslam karşıtlığı eylem-
lerine bir de Doğu Akdeniz'deki Türk-Yunan gerilimi 
eklendi. Muhafazakâr kitleyi bir arada tutmak isteyen 
sağ görüşlü partilerin ne zaman elleri sıkışsa kul-
landıkları bir joker olan Türk-Yunan gerilimi, mevcut 
iktidar tarafından hem içerideki "laik kâfirlere" hem 
de dış düşmanlara karşı bir "kutsal savaşa" 
dönüştürülmeye çalışılıyor.

 Belki de iktidar, teokratik rejim hayalinin temelini at-
acağı bir "Kurtuluş Savaşı" arayışındadır. Çünkü 
gücünü din sömürüsünden alan bu zihniyet, kendi 
kitlesini ancak insanları ayrıştırarak bir arada 
tutabiliyor; insanlara ancak ölmenin ve öldürmenin 
sancağı altında bir yaşam vadedebiliyor.

Dinden beslenen ayrımcılık kadar ırkçılıktan beslenen 
faşizmin de son derece tehlikeli olduğunu yeterince 
öğrenmemiş görünen ülkemiz ve coğrafyamız, siyasal 
İslam denilen ucubenin karanlığına esir olma yolunda 
ilerlerken, bazı ülkeler de aydınlanıyor. 30 yıllık İslam 
şeriatına son vererek laikliğe dönme kararı veren Su-
dan, bunun en güzel örneği. Umuyoruz ki bu girişim 
yarım kalmaz; daha doğrusu dönüşümden zarar göre-
cek devletler tarafından yarıda kesilmez ve Sudan, İsl-
am karanlığında yaşayan herkese umut ışığı olur.

Tünelin sonundaki bu ışığın, üzerimize doğru gelen 
trenin ışığı değil karanlıktan kurtuluşun işareti ol-
masını temenni ederiz.

Heybeliada'da yer alan ve Atatürk'ün emriyle kurul-
muş olan ülkenin ilk pandemi hastanesi, 200 dönüm-
lük arazisiyle beraber Diyanet İşleri Başkanlığına de-
vredildi. Diyanet'in burada İslami bir eğitim merkezi 
kurmayı planladığı öğrenildi.

Hastane uzun yıllar tüberkülozla mücadelede kul-
lanıldıktan sonra 2005'te bakanlığın inisiyatifiyle atıl 
bırakılıp kapatılmıştı. Hastanenin toplamda 250 per-
soneli ve 660 yatağı bulunuyordu; bu personelin 
100'ü doktordu.

Türk Tabipler Birliği bakanlığın bu kararına şiddetle 
itiraz ederek şunları söyledi: "Böylesine değerli bir 

sağlık kurumunun türlü bahanelerle önce atıl hale 

sokulup çürümeye terk edilmesi, şimdi de kuruluş 

amacıyla hiçbir ilgisi olmayan kurumlara tahsis 

edilmesi ülkeyi yönetenlerin sağlığa bakışının özetidir."

Bir başka açıklama da CHP'li Umut Oran'dan geldi: 
"İktidar büyük bir aymazlık içinde aklı ve bilimi redded-

erek yol alıyor. AKP iktidarı, yüzyılın salgını ve 

ekonomik kriziyle karşı karşıyken var olanı kullanmak 

yerine, mevcudu yok edip savurganlık yapıyor."

Diyanet ise yaptığı açıklamada, Heybeliada'daki has-
tanenin bir pandemi hastanesi olmadığını, yalnızca 
bir sanatoryum olduğunu ve arazi 13 yıldır kullanıl-
madığı için bu tahsisin yapıldığını ima etti.

Her ne kadar Diyanet bu ilk pandemi hastanesinin atıl 
durumda olduğunu belirtse de, bunun kimler tarafın-
dan göz göre göre kullanışsız hale getirildiği gayet 
açıktır. Nitekim mevcut iktidar, kurumların ve değer-
lerin içini boşaltarak onları yok oluşa terk etmek 
konusunda pek mahir. İktidarın, belki de bu yüzyılın 
en ciddi pandemisi sırasında ülkenin ilk pandemi has-
tanesini Diyanet gibi ilgisiz bir kuruma hibe etmesi, 
dinsel bağnazlığın bütün salgın hastalıklardan daha 
tehlikeli olduğunu bizlere tekrar göstermiştir.
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Dünyada umut verici güzel şeyler de olmuyor değil. 
Bir dini yönetim daha, halkının koşarak laikliğe dön-
mesiyle son bulacak gibi görünüyor. Sudan'da 30 yıl-
lık diktatör Ömer el Beşir'in, halkın isyanı üzerine 
görevinden alınmasının ardından kurulan geçiş 
hükümeti, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak 
laik yönetime geçme kararı verdi. Geçiş hükümetinin 
başbakanı Abdallah Hamdok ve Sudan Kurtuluş 

Hareketi - Kuzey (SPLM-N) grubunun lideri Abdul Aziz 
Alhilu tarafından Perşembe günü imzalanan anlaş-
manın odak noktasının, din ve devlet işlerini bir-
birinden ayıran laik yasalar olması dünyada yankı 
uyandırdı.

Sudan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Su-

dan, çok uluslu, çok dinli ve çok kültürlü bir toplumdur. 

Bu çeşitliliklerin tam olarak tanınması ve yerleştirilme-

si teyit edilmelidir. Sudan'ın, tüm vatandaşların hak-

larını güvence altına alan demokratik bir ülke haline 

gelmesi için, din ve devlet işleri birbirinden 

ayrılmalıdır" ifadesine yer verildi; tarafların yapacağı 
anlaşmanın inanç, ibadet özgürlüğü ve dini uygulama 
özgürlüğünü tüm vatandaşlar için tam ve eşit olarak 
garanti edeceği vurgulandı. Ayrıca açıklamada, de-
vletin resmi bir dininin olamayacağının ve hiçbir yurt-
taşın dini kimliğinden ötürü ayrımcılığa tabi tutula-
mayacağının altı çizildi.

Bu açıklamalar, tüm insanlar için bir siperlik; öyle ki, 
30 yıldır kendi halkına zulmeden İslamcıların bile 
değerlerini koruyor. Ancak İslam'ın genel niteliği 
değişmez; zayıfken hoşgörü dinidir, güçlüyken cihat 
dini… 30 yıldır Sudan halkına zulmedenler, iktidar 
değiştiği için bu kez en büyük hak arayışçısı olacak-
lardır. Bu bağlamda Sudan halkının gelecek kazanım-
larını iyi korumasını temenni ediyoruz.

Demek ki bazı ülkeler, ancak dini yönetimi yaşadıktan 
sonra insan haklarının, laikliğin, sekülerizmin 
kıymetini anlayabiliyor. İlla kötüyü mü tecrübe etmek 
gerek? Her şey bir yana, gitgide dincileşen ve ger-
ileyen bir toplumun bireyleri olarak, dini bir yönetime 
karşı verdikleri mücadeleyi kazanan Sudan halkını 
aldıkları bu karardan ötürü kutluyor, aydınlan-
malarının daim olmasını dileyerek, darısı başımıza 
diyoruz.

Odatv'in haberine göre jandarma ekipleri, Uşşaki 
tarikatı lideri Fatih Nurullah hakkındaki çocuklara 
yönelik cinsel istismar ihbarı üzerine tarikatın 
Sakarya'daki dergâhına giderek Nurullah'ı gözaltına 
aldı. Bu süreçte, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 
Nurullah'ın bir de ses kaydı ortaya çıktı. İşte, Nurul-
lah'ın tutuklanma sürecinin başlangıcı olan bu ses 
kaydından bazı detaylar:

Kayıtta, 12 yaşındaki kız çocuğuna yaptığı cinsel is-
tismarı itiraf eden ve bu olayın ortaya çıkmaması için 
mağdur çocuğun babasını ikna etmeye çalışan Nurul-
lah, kendisini şu sözlerle aklamaya çalışıyor: "İnsan 

nefis taşıyor", "aramızda nikâh konuşmaları geçti", 

"bekâretinde sorun yok", "sevişme diye bir şey yok 

oğlum, öptüm", "bu da Allah'ın bir takdiri." Ayrıca, "Bu 

iş ifşa olursa millete rezil oluruz.Ben gittim mi zaten 

tarikat biter" diyen Nurullah, "tarikatı kâfirlerin diline 
düşürmemesi" konusunda babaya ricada bulunuyor. 
Tarikat şeyhinin itirafları karşısında şoke olan baba, 
"Efendim sizin de kızınız var. Yani ben ne derim?" diyor. 
Nurullah'ın verdiği yanıtsa şöyle: "Al diyorsan alayım 

ama çocuğun yaşı ufak." Ayrıca Nurullah'ın, olayın or-
taya çıkmaması için kızın annesine 70 bin lira teklif et-
tiği de ortaya çıktı.

Diyanet ise, Uşşaki tarikatı lideri Nurullah hakkında 
samimiyetten uzak bir açıklama yaptı. Samimiyetsiz 
diyoruz, çünkü Diyanet'in 15 Temmuz'dan sonra 
FETÖ ile mücadele kapsamında hazırladığı gizli ra-
porda Uşşaki tarikatı hakkında "gayeleri insanların 

nefis terbiyesini sağlamak" ifadeleri kullanılmış. Bu 
skandallara ek olarak, Nurullah ile mevcut iktidarın 
yakınlığı dikkat çekiyor. Sosyal medyada gündem 
olan görüntülerde, 2015 yılında Ankara'daki bir açılış 
töreninde Nurullah'ın AKP'li bakanlarla protokolde 
yer aldığı görülüyor. Ayrıca malum şahsın, AKP'li 
Mehmet Özhaseki ve Melih Gökçek ile görüştüğü de 
ortaya çıktı. Üstüne üstlük tüm bu skandallara bir 
yenisi daha eklendi: Nurullah ile ilgili yapılacak her 
türlü habere erişim engeli getirildi ve bu skandalı or-
taya çıkaran Odatv'ye soruşturma açıldı. Skandallar, 
skandalın aynasıdır diyoruz…

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Müslümanların 
tepkisini çeken Muhammed Peygamber karikatürleri-
ni, dergiyi hedef alan 2015 yılındaki saldırıya ilişkin 2 
Eylül Çarşamba günü başlayacak davadan bir gün 
önce yeniden yayımlama kararı aldı. Charlie Hebdo, 
daha önce de bu karikatürleri yayımlamış ve radikal 
İslamcı teröristlerin saldırısına uğramıştı. 7 Ocak 
2015'teki terör saldırısında silahlı kişiler Charlie Heb-
do'nun Paris'teki binasını basmış ve 12 kişiyi öldür-
müştü. Derginin yayın yönetmeni Laurent Riss Souris-
seau ise konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu: 

İsveçli sokak sanatçısı Dan Park, İslam karşıtı olarak 
bilinen Danimarkalı aşırı sağcı Hard Line partisinin 
başkanı Rasmus Paludan'ı, Müslüman göçmen nü-
fusun fazla olduğu Malmö şehrinin Rosengard böl-
gesindeki bir caminin yakınında, 28 Ağustos Cuma 
namazı çıkışında Kur'an yakmak için davet etmişti. 
Ancak Dan Park, güvenlik endişesi nedeniyle başvuru-
larının reddedildiğini ve güvenlik güçlerinden aldığı 
bilgiye göre, daha az göçmen olan bölgelerde bu 
eyleme izin verilebileceğini ifade etti. Ayrıca yerel 
basına verdiği demeçte, "Polise, şiddete diz çöküyor-

sunuz dedim. Şiddet olacağından korktuğunuz için pes 

ediyorsunuz. İfade özgürlüğüne şiddete başvuranlar 

karar veriyor." dedi.

Bunun üzerine İsveç sınırında durdurulup ülkesine 
geri gönderilen ve İsveç'e girişi yasaklanan Paludan, 
Facebook hesabından şu paylaşımı yaptı: "Beni geri 

yolladılar ve İsveç'ten iki yıllığına yasakladılar. Ama 

tecavüzcüler ve katillere kapı her zaman açık!" Tüm bu 
engellemelere rağmen Paludan ve Dan Park'ın 
destekçileri birçok yerde Kur'an yaktı ve bunu sosyal 
medya hesaplarından yayınladı. Malmö bölgesinde 
bir araya gelen 300'e yakın Müslüman gösterici ise 
olayı protesto ederek şiddet eylemleri gerçekleştirdi.

Eylemlerden altı gün önce ise, İran ve Tunus kökenli 
iki Müslüman göçmen, 15 yaşından küçük iki İsveçli 
çocuğa tecavüzden tutuklandı. İddialara göre bu iki 
göçmen çocuklara tecavüz etmiş, onları kısmen diri 
diri toprağa gömmüş ve eşyalarını gasp etmişti. 
Çocuklar on saat sonra yoldan geçen kişilerce teşhis 
edilip kurtarıldı. Yakalanan şüphelilerden birinin, ta-
cize uğrayan çocuklardan gasp ettiği eşyalar hala üz-
erindeydi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor; ancak 
birçok kişi, bu olaydan sonra Paludan ve Dan Park'ın 
Kur'an yakma eylemine daha çok insanın destek 
verdiğini ve eylemlere katıldığını iddia ediyor.
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"Asla diz çökmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz!"

İslam dünyası, Charlie Hebdo dergisinin bu kararına 
tepki vermekte gecikmedi. Twitter hesabından 
konuyla ilgili açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş şöyle dedi: "Müslümanları rencide edici 

karikatürler yayınlayarak, kutsallarımıza hakaret et-

mek, öfke ve nefreti artırmaya yönelik provokatif bir 

eylem olmakla birlikte toplumsal barışa vurulan bir 

darbedir. Bu karar hiçbir şekilde basın ve ifade özgür-

lüğüyle gerekçelendirilemez. Hastalıklı bir zihin 

yapısıyla gösterilen bu saldırgan tutumu şiddetle kınıy-

or ve lanetliyorum." Pakistanlı Müslümanlar da 
derginin bu kararını protesto etti. Fransız bayrağını 
yakan protestocular, Fransız ürünlerine yönelik 
boykot çağrısı yaptı.

İslam dünyasından çığ gibi yükselen bu tepkilere 
karşı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, insanların dine 
yönelik hakaret olarak algılayabilecekleri ifadeler kul-
lanılabileceğini ve bu hakkın da korunacağını söyledi. 
Bu tür hareketlerin ülkesi açısından ifade ve vicdan 
özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini belirtti. 
Öte yandan sosyal medyada katliamı lanetlemek için 
kullanılan #JeSuisCharlie (Ben Charlie'yim) sloganı, 
tüm dünyanın katliama karşı dillendirdiği ortak bir 
ses haline geldi.

Doğaüstü inançlar uğruna insan hayatını hiçe saya-
bilecek kadar fanatikleşen bir topluluğun, insana ve 
insan haklarına dair hiçbir konuda açıklama yap-
mazken, sıra kendi değerlerine gelince eyleme 
geçmeyi hatırlıyor olması, trajik olmakla birlikte 
şaşırtıcı değil. "Hoşgörü" dininin hiçbir eleştiriyi 
hoşgörüyle karşılamıyor olması ise kanıksanmışlığı 
nedeniyle yeterince sorgulanmayan bir çarpıklık.

Ateizm Derneği TV yayınlarının benzer kanallardaki 
örneklerin aksine düello mantığı gütmeyen, inançlı/
inançsız arasında karşılıklı diyaloğu ve hoşgörüyü 
artırmayı amaçlayan yayınlar olduğunu, hiçbir 
kazananın olmadığı, saygı ve dostluğun kazandığı 
yayınlar yapmayı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz.

Bu bağlamda 'Kuran'da ateizm var mı?' ve 'İnanç Ver-
gisi Girişimi' ortak bildirimizi popüler bir ilahiyatçı 
yazar ve bir anti-kapitalist Müslüman olan İhsan Eli-
açık ile tartıştık. Kendisi İnanç Vergisi Girişimini 
desteklediğini bildirdi. İzlemek için: https://youtu.be/
muEZoR8xcvY

Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı sayın Cem 
Toker'i ağırladık. LDP'yi biraz olsun bilenler sayın 
Toker'in ve de LDP'li yunusların 'vergi' kavramına 
olan alerjisini iyi bilirler.

 Buna rağmen bir ilki gerçekleştirdik ve -her ne kadar- 
yayının başında içerdiği vergi kelimesinden dolayı gir-
işimimizi eleştirse de yayının sonlarına doğru sayın 
Cem Toker'e İnanç Vergisi Girişimi ortak bildirisinin 
aslında neyi amaçladığını anlattık ve kendisinin de 
desteğini almayı başardık.

Hatırlatma:Ateizm Derneği kurumsal olarak hiçbir 

siyasi lider, parti ve/veya adayı desteklemeyen, ancak 

eleştiri anlamında hiçbir sınır tanımayan bir çatı sivil 

toplum kuruluşudur.

 İzlemek için:
 https://youtu.be/L-1GBx7uLfw

 Proje hakkında daha detaylı bilgi için:
 https://www.inancvergisi.com

Önceki sayımızda duyurduğumuz gibi Türkiye'de kök-
tendinciliğe ve tabulara vurduğu ölümcül darbeyle 
aydınlanma mücadelesinin hiç kuşkusuz en önemli 
savaşçılarından biri olan Turan Dursun'u, acımasızca 
katledilişinin 30. yılında iki dev etkinlikle andık.

 İlk olarak saat 18:00de eski yöneticilerimizden Bar-
baros Şansal'ın sunumuyla Turan Dursun'u 
hatırladık. 332 ön kayıt ile bugüne kadarki en kala-
balık zoom etkinliğimiz oldu. İzlemek için: https://
youtu.be/y3uE305UYm8

 Bu etkinliğin ardından da kendisini bizzat tanıyan 
çalışma arkadaşlarından Ender Helvacıoğlu ve Prof. 
Dr. Hasan Aydın ile Turan Dursun hakkında sohbet et-
tik. soL Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan 
Gökdemir'in de süpriz katılımıyla çok zengin ve doyu-
rucu bir yayın gerçekleştirdik. İzlemek için: https://
youtu.be/bbXKbfaTqzA

Cem Toker
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