BAŞKANIN
MESAJI

YURTTAN HABERLER
Erkeğin dediği
oldu: Çocukla
evlenene af!

Kuran kursu
hocasına 'iyi hal'
indirimi

Muhalefetle uzlaşılması durumunda küçük yaşta kızlarla evlenen ve cinsel istismar suçundan cezaevinde
yatan erkeklerin aﬀedilmesiyle ilgili düzenlemenin de
infaz paketine eklenebileceği belirtiliyor.
Çocuk zihinlere yapılan en büyük istismar ve taciz,
şüphesiz ki -bir beyin yıkama metodundan ötesi olmayan- zorunlu din eğitimidir.
2019 biterken, insanlık Mars'da kolonileşmeye, yeşil
enerji kaynaklarına, çevreci kentleşme modellerine
odaklanırken ülkemizde ise, devlet eliyle, anaokulu
çağındaki çocuklarda travma yaratan uygulamalar
son hızla devam ediyor.
Valilik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Mütülük organizasyonuyla anaokullarında uygulamaya sokulan, 4-6 yaş
arasındaki çocukları hedef alan "Dinimi seviyorum,
öğreniyorum" projesinde yaşanan olumsuzluklar,
çocukları psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik olarak
etkilemekte, travma yaratmaktadır.
Kadın olduğu için halasının elini sıkmayan erkek
çocuk; tuvalet duasını unuttuğu için tuvalete gidemeyen çocuk; uykusundan kabuslarla uyanan çocuklar vb örnekler, velilerden gelen şikayetlerden yalnızca bazıları.
Bilim ve akılla, dahası insanlıkla örtüşmeyen yanlış
bilgiler hem çocukların hem de ülkemizin geleceğini
tehlikeye atmaktadır.
Ateizm Derneği olarak bütün sivil toplum örgütlerini,
sendikaları, odaları ve baroları bu olumsuzluklara önlem alacak şekilde etkin olmaya; anaokullarında
değerler eğitimi adı altında din eğitim uygulamasıyla
çocukların zihinlerini körelten ve karartan böylesi
eylemlerle mücadele etmeye çağırıyoruz.
Saygılarımla,
Selin Özkohen

Parti içinde yapılan değerlendirmelerde "15 yaşındaki
kızla evlenen 60-70 yaşındaki erkekler aﬀedilecek" algısı oluşmaması için düzenlemeye yaş farkı konulması yönünde yapılan müzakarelerde kadın milletvekillerinin "yaş farkı 10'un üstünde olanlar
aﬀedilmesin" önerisi kabul görmedi. Yaş farkının 15
yaş olması benimsenirken, "resmi evliliğin sürmesi,
şikâyet olmaması" kriterlerinin de getirilmesi üzerinde duruluyor. Yaş farkının 15 olmasında cezaevinde bu suçtan yatan kişilerden daha fazla sayıda
tahliyenin sağlanmasının amaçlandığı kaydediliyor.
Yaş farkının 15 olması durumunda cezaevinde yatan
kişi sayısı 76'ya düşecek, kalanları ise tahliye
edilecek.
AKP yöneticileri, erken yaşta evliliklerin kendi iktidarları döneminde zorlaştırıldığını, ancak ortada
çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirterek "Şu
an gerçek evlilikler var, ortada çocuklar ve anneler
var. AKP'li kadın milletvekillerinin "yaş farkı 10'u
geçmesin" itirazına karşın karşın cezaevinde küçük
yaşta kızlarla evlendiği için cinsel istismar suçundan
yatan kişilerin daha fazla sayıda tahliye olması
amacıyla farkın 15 olması benimsendi.
Erken yaşta evlendi diye eşler işyerlerinden alınıp
cezaevine konuluyor. Bunu görmezden mi geleceğiz?
Tecavüzcüsüyle evlendirme diye bir şey yok. Geçici
madde eklenecek ve tarih konulacak. Yoksa mevcut
yasayı değiştirmiyoruz. Bir defaya mahsus yapılacak,
bir daha da böyle bir şey çıkartmayacağız" görüşünü
savunuyor.
Haber kaynağı:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/
1706281/erkegin-dedigi-oldu-cocukla-evleneneaf.html

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, B.A'nın
ailesinden 3 yıl boyunca gizlediği cinsel istismar, 2017
yılında makat bölgesinde kanama şikayetiyle Kanuni
Sultan Süleyman Hastanesi'ne götürülmesiyle anlaşıldı. Muayene sonucunda B.A'nın cinsel istismara
maruz kaldığı ortaya çıktı. Annesinin suç duyurusunda bulunması üzerine B.A. Fatih Çocuk Büro Amirliği'nde yaşadıklarını anlattı.
2015 yılında 8. sınıtayken Kur'an Kursu hocası Seyfettin Tekin tarafından cinsel istismara uğradığını açıklayan B.A, hocanın kendisi ile çok ilgilendiğini ve B.A,
bir gün okuldan çıktıktan sonra kursa gittiğini ve çok
uykusunun geldiğini belirterek Tekin'in kendisine
uyku ilacı gibi bir şey verdiğinden şüphelendiğini dile
getirdi. B.A, şüpheliye uyumak istediğini söylediğinde
şüphelinin 'gel benim odamda uyu' dediğini, uyuyup
uyandıktan, Tekin'i yanında pantolonu giyerken
gördüğünü, kendisinin ise pantolonsuz olduğunu ve
makatın çok acıdığını ve ıslak olduğunu fark ettiğini
anlattı.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar
duruşmasında ise daha önceki ifadesini reddeden
sanığa, çocuğun nitelikli cinsel istismarından 30 yıl
hapis cezası verildi. Sanık hakkında iyi hal indirimi
uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıla indirdi.
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen 3
yıl 9 ay hapis cezası da yine indirimle 3 yıl 1 ay 15
güne çevrildi.Dava süresince tutuksuz yargılanan
sanık, karardan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber kaynağı:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/
1706488/cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-kurankursu-hocasina-iyi-hal-indirimi.html
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Türkiye ifade
özgürlüğünden
en fazla
mahkum olan
ülke!
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DÜNYADAN HABERLER
Yüzyılın
reformu

Suudi Arabistan'da restoranlardan artık, kadınlar ve
erkekler için ayrı giriş kapıları bulundurmaları istenmeyecek. Hükümetin aldığı son karar uyarınca kadınlar, erkeklerle birlikte aynı kapıdan geçerek restorana
girebilecek.

AİHS'nin adil yargılama hakkıyla ilgili 6'ıncı maddesinin farklı fıkralarından ihlalde verilen kararlarda
ise Rusya 68 mahkumiyetle ilk sırada yer alırken,
Türkiye 53 mahkumiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) Dünya Basın
Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye, 180 ülke arasında
157. sırada yer alırken, aynı zamanda dünyada en fazla profesyonel gazetecinin hapiste olduğu ülke olma
unvanını da koruyor. Düşünce kuruluşu Freedom
House'un 'İnternet Özgürlüğü 2019 Raporu'na göre
Türkiye; Avrupa kıtasında değerlendirme altına alınan
İzlanda, Estonya, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya
arasında 'özgür olmayan ülke' kategorisinde yer alan
tek ülke olarak dikkat çekiyor. Rapora göre;
Türkiye'nin "özgür olmayan ülke" kategorisinde yer
almasının sebepleri arasında; "internetteki siyasi,
sosyal ya da dini içeriklerin engellenmesi, hükümet
yanlısı yorumcuların internet üzerinde yürütülen
tartışmaları manipüle etmesi, bilişim ve iletişim
teknolojisi kullanıcılarının ya da blogcuların tutuklanması, gözaltına alınması ya da muhaliflere karşı
teknik saldırıda bulunması" yer alıyor.
Türkiye ayrıca, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan sanık sayısının en fazla olduğu
dönemi yaşıyor. 1980 darbesi sonrası göreve gelen
7'inci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in döneminde
sanık sayısı 340, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal
döneminde 207, 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman
Demirel döneminde 158, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi iken; Abdullah
Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hakaret suçlamasıyla yargılananların sayısı artış gösterdi. Gül
d ö n e m i n d e y ü zd e 4 2 0 ' l i k a r t ı ş l a 8 4 8 k i ş i
yargılanırken, 12'inci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın ilk 4 yıllık görev süresinde ise ilgili
davalardaki toplam sanık sayısı bir önceki döneme
göre yaklaşık 19,5 kat artarak 17 bin 406 oldu. 32 yıllık
dönem incelendiğinde açılan davaların yüzde 91'i Erdoğan döneminde gerçekleşti.
Haber Kaynağı:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/
1707232/turkiye-ifade-ozgurlugunden-en-fazlamahkum-olan-ulke.html

Haber Kaynağı:
http://www.cumhuriyet .com.tr/haber/dunya/
1707101/suudi-arabistanda-kadinlar-artik-restoranlara-erkeklerle-ayni-kapidan.html

''ATEİST BEY''
diyeceksiniz!

Tanrılara inanmayan Hintli bir adam hükümetine
karşı resmi bir belgede ateist olarak tanınma hakkı
için savaşıyor. Ravi Kumar Ateist. Evet, bu onun yasal
adı. Yerel yönetimden ateist olduğunu ve herhangi bir
sınıfa(kasta) ait olmadığını belirten bir sertifika aldı.
Ne yazık ki, sertifikası bir hata sonra iptal edildi ve o
zamandan beri geri almaya çalışıyor.
Ateistlerin aşırı bir azınlık olduğu bir ülkede, BBC'ye
göre, Kumar erken yaşlarda göze çarpıyordu. Ön kollarını örten "ateist" ilan eden iki büyük dövmesi ile 33
yaşındaki Ravi Kumar, yalnızca altı ya da yedi yaşındayken Tanrı olmadığını fark etti. "Her yıl Diwali'de
babam bir piyango bileti aldı ve Tanrıça Lakshmi'ye
dua etti, ancak hiçbir zaman ikramiye vurmadı. Sonra
bir gün dört adam beni dövdü ve yardım için Lord Krishna'ya dua ettim, ama kurtarmaya gelmedi" dedi.
Kumar duanın işe yaramadığını erken fark etti. Yine
de ateist olarak tanınmak bile bir mücadele oldu. Yerel yönetim, Nisan ayında "kast yok, din yok, Tanrı
yok" yazan bir sertifika verdi ancak çabucak geri vermesini istediler. Belgeyi iade etmek yerine, Kumar bir
yüksek mahkeme tarafından reddedilen bir temyiz
başvurusunda bulundu. Yine de, daha fazla itiraz etmeyi planlıyor ve başkandan davasına yardım etmek
için müdahale etmesini istedi. "Yüksek mahkeme,
sertifika almaya ihtiyacım olmadığını söylüyor, ancak
var" dedi. "Hükümet insanlara din veya kast sertifikaları verdiğinde, beni ateist olarak tanımlayan bir
sertifika alma hakkım da var. Aynı zamanda bu
ülkenin vatandaşıyım."

Kumar'ın daha önce önemli bir zafer kazandığını unutmayın. Yasal olarak soyadını "Ateist" olarak
değiştirdi ve buna karşı açtığı hukuk savaşını kazandı.
Eylül 2017'de, adliyede ateist soyismini kullanmasına
izin verilmesi gerektiğini talep ederek yerel bir
mahkemeye dava açıp hukuki sürece başladı. Üç ay
sonra, 2 Ocak 2018'de hukuk hakimi lehine karar verdi: emir, resmi kayıtlarında "Ravi Kumar Ateist"
olarak tanımlanma hakkına sahip olduğunu söyledi.
Ateist sertifikası yasal olarak şimdilik iptal edilmiş
olabilir, ancak kendisi hikayenin burada bitmesine
izin verecek bir kişi gibi görünmüyor.
Bay Ateist konusunun takipçisiyiz.
Haber Kaynağı:
h t t p s : / / w w w. b b c .co m / n e w s / w o r l d - a s i a india-50492808

Zina nedeniyle
değnek cezası

Endonezya'nın şeriatla yönetilen Açe eyaletinde
evlilik öncesi cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunan
bir kişi, çarptırıldığı değnek cezası infaz edilirken
bayıldı. İlk yardım müdahalesi ile ayıltılan 22 yaşındaki genç 100 değnek cezasının tamamlanmasının
ardından hastaneye kaldırıldı. Endonezya'da şeriat
kurallarının hakim olduğu tek eyalet olan Açe'de kumar oynayanlar, alkol tüketenler, eş cinsel veya evlilik
öncesi ilişkiye girenler halk önünde değnek cezasına
çarptırılıyor. Gencin ilişkiye girdiği kadın ve aynı
kadının ilişkiye girdiği bir başka erkek de 100 değnek
cezasına çarptırıldı.
Yerel medyada aynı gün içerisinde değnek cezası alan
bir başka kadının da infaz sırasında bayıldığı haberleri yer aldı.Uluslararası Af Örgütü Endonezya Direktörü Usman Hamid "iki kişinin bilincini kaybetmiş olması bunun yetkileri altında meydana gelmesine izin
veren idarecilerin suç işlediğini gösteriyor" diyerek
işkenceye varan bu "zalim, insanlık dışı ve küçük
düşürücü" cezalandırma sistemine son verilmesi
çağrısında bulundu. İnsan hakları grupları halka açık
değnek cezasını kınarken Endonezya Devlet Başkanı
Joko Widodo da buna son verilmesini istedi. Fakat
uygulama Açe'nin ağırlıklı olarak Müslüman olan
toplumu arasında geniş bir desteğe sahip
Haber kaynağı:
https://tr.euronews.com/2019/12/05/zina-nedeniyledegnek-cezasina-carptirilan-genc-infazda-bayildi-ancak-ceza-tamamlandi
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DERNEKTEN HABERLER
YILSONU
DUYURULARI
- 2019 Yıl Sonu Bağışlarınız bizim için önemli.
Derneğimizin halılarını ve avizelerini değiştirmek için
değil, Türkiye inançsızlarının temel insan haklarını
hukuki ve sosyal alanda savunabilmek için yardımlarınızı bekliyoruz.

İnsan Hakları
Günü kutlu
olsun

- 2020 itibari ile üyelik aidat ücretlerimizin artık yıllık
olarak ödeneceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak 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

- Tüm severlere müjde! 2020 Etkinlik takvimimiz
Ocak ayında yayınlanacak.
- 2020 itibari ile tüm Piknik etkinliklerimiz Ankara,
İzmir ve İstanbul'da eşzamanlı olarak yapılacaktır.
- Bundan böyle derneğe üyelik için referans mektubu
şartı yok.
- 2020 Ateizm Derneği için bir ilk olacak ve ''sürpriz
isimler'' dünyada bizi temsil edecek. Avrupa Birliği ve
Birleşmiş Milletler komisyon toplantılarında söz
alarak Türkiye İnançsızları ve Sekülerlerinin sesini bu
dünyanın en büyük iki örgütünde duyurmaya çalışacağız. Ateizm Derneği ilk defa bizzat AB ve BM
nezdinde ve uluslararası ölçekte bir adım atacak.
- Ateist Haber E-bültenimizi zenginleştirerek hatalık
bir YouTube haber programı formatı için çalışmalara
başladık.

İstanbul ADTT
2019'A VEDA

- Aylık yayın organımız Ateist Dergi'yi 2020 de sizlerle
tekrar buluşturacağız.
- Yeni yılda aramıza katacağımız yeni isimler ve daha
güçlü bir kadro ile mücadelemize yılmadan, bıkmadan, usanmadan devam edeceğiz.
- Yeni web sitemiz 2020 Ocak ayında hayata geçiyor.
Artık çok daha güncel olacağız. Sırada hediyelik eşya
ürünlerimizi sergileyeceğimiz ikinci bir websitesi
çalışması var.
ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ

2019'a VEDA Tanışma Toplantımızı 22 Aralık 2019
Pazar günü 15:00'da Kadıköy Bayan Yanı Cafe'de
gerçekleşecektir.
Etkinliklerimizde dernek tanıtımının yanı sıra, yönetim temsilcimize sorular sorabilir; üyelik işlemlerinizi,
dernek ürünleri üzerinden bağış işlemlerinizi de
gerçekleştirebilirsiniz. Toplantılarımızda sorularımızı
doğru yanıtlayan katılımcılarımız, Turan Dursun'un
"Kutsal Kitapların Kaynakları", Prof. Dr. Örsan Öymen'in "Tanrı Var Mıdır?" ve Armin Navabi'nin "Why
There is No God?" isimli kitaplarını kazanabilir.
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Diyanetin Laiklik Karşıtı Din Şurasına İtiraz Ediyoruz
İTİRAZ EDİYORUZ!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği 6. Din Şurası sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kapanış konuşması yaptığı şurada 37 maddelik karar bildirisi yayınlandı.
Bildiride, biz Türkiye inançsızlarını (ve tüm diğer
inanç gruplarını) doğrudan ilgilendiren 3 maddeye itirazımızı dile getirmeden önce, 82 milyon Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşını temsil eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın kapanış konuşmasındaki son derece
önemli bir noktaya dikkat çekmek ve Ateizm Derneği
olarak endişemizi dile getirmek isteriz.
"Dini hayatımızın merkezine koyacağız" diyor Erdoğan. Hangi din? İçinde farklı mezhepleri, tarikatları,
cemaatleri ve dolayısıyla onlarca farklı yorumu
barındıran İslam. Öncelikle akla şu soru geliyor: Hangi İslami yorumu hayatın merkezine koyacaksınız?
Hangi yorumu koyarsanız koyun, akabinde diğer İslami yorumlar ötelenmiş, dışlanmış olacaktır. Örneğin
aynı konuşmada değindiği ve savunuyor göründüğü
Alevi-Bektaşi toplumunun inanış ve ritüelleri İslam'dan oldukça farklıdır.
Türkiye'nin inançsız kesimi olarak sayımız şu an için
az görünmekle birlikte, bizler de Anayasamıza göre
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan
bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız ve inançlı ya da inançsız
her duyarlı vatandaşın yapması gerektiği gibi,
Anayasamıza aykırı olan "Dini hayatımızın
merkezine koyacağız" açıklamasını son derece öteleyici ve tedirgin edici buluyoruz. Nitekim toplumu
dini kurallara göre şekillendirmenin gerçek anlamı,
demokrasi veya cumhuriyet değil şeriattır ve
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine, Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün rehber edindiği "akıl ve bilim"
temelinde bir toplum yaratılmasına temelden
aykırıdır. Hayatın merkezine dini koyduğunuz vakit,
inançsız veya farklı inançlara mensup yurttaşlara ve
gelecek neslin bir parçası olan çocuklarımıza özgür
yaşam ve düşünce hakkı tanınması söz konusu
değildir. Zira bizler biliyoruz ki, Şer-i hükümlerle
yönetilen ülkelerde inançsızlık (ateizm) ölüm cezasını
gerektiren bir suç sayılmaktadır. Bu sebeple öncelikle
laik ve demokratik anayasal düzenin korunmasını
yüksek sesle talep etmekteyiz!
Bildiride itiraz ettiğimiz maddeleri gerekçeleriyle
birlikte şöyle sıralamak isteriz:
1) 2. madde doğrudan bizlere, yani Türkiye'deki
ateistlere, agnostiklere, deistleri vb atıf ve hakaretle
başlamaktadır: "Günümüzde inanç karşıtı akımlarla
ilk temas, daha çok popüler kültürün insan onuruna
aykırı, ölçüsüz haz ve eğlenceyi özendirici etkisi ve
dinî konulardaki olumsuz örnekler üzerinden kurulmakta, daha sonraki aşamalarda ise bu duygusal
reaksiyonlar, felsefî olarak temellendirilmeye
çalışılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu durumun önüne geçebilmek için kötü örneklerin dini
temsil etmeyeceğini ortaya koyma ve toplumun
dinî-manevî ve kültürel ihtiyaçlarını meşru yoldan
karşılamasını sağlayacak insan fıtratına uygun alternatifler oluşturma hususunda çalışmalarını arttırmalıdır."
Sondan başlayacak olursak, elbette görevleri gereği

"kötü örneklerin dini temsil etmediğini" ortaya koymaya çalışabilirler. Bunun için şeriatla yönetilen
ülkelerden somut örnekler bulabilir, böylece toplumu
da aydınlatmış olurlar. Maddenin girişinde, "popüler
kültürün insan onuruna aykırı, ölçüsüz haz ve eğlenceyi özendirici etkisi" ile gerçekleşen ilk temas,
"inanç karşıtı akımlarla" ilişkilendirilmiştir. Bizler
her ne kadar "inanç karşıtı akımlar" değilsek de, burada kast edilen kesimin inançsız kesim olduğu anlaşılıyor. Hatta bu söylem alttan alta bizleri din düşmanı olmakla suçluyor. Öncelikle popüler kültüre ait
olduğu savlanan, oysa çok daha derin ekonomik ve
kültürel sorunlardan kaynaklanan "ölçüsüz haz ve eğlence kültürünün" alakasız bir şekilde biz inançsızlarla ilişkilendirilmesine itiraz ediyoruz. İnsanlık onuru,
evrensel etik ilkelere bağlıdır. İnsanlık onuruna esas
aykırı olan şey kişiye zorla, baskıyla bir şey
yaptırmak, iradesi dışında davranışa sevk etmek ve
kendisi gibi düşünmeyen insanları düşman belleterek
ötekileştirmektir.
Örneğin ateistlerin ahlaksız, kötü, sapkın insanlar
oldukları yalanını kamuoyuna duyurmak; inançsızlığından dolayı insanların ekmek paralarıyla oynamak, sosyal yaşantılarına, hatta ülkemizde örneklerini gördüğümüz üzere yaşamlarına kast etmek; ateist
bir ailenin çocuklarını mevcut müfredatımızdaki içeriğiyle din dersine zorlamak, evrensel ahlak ilkelerine
ve dolayısıyla insanlık onuruna aykırıdır. Başka İslam
ülkelerinden örnek verecek olursak, bugün şeriatla
yönetilen İran'da kadınların artık reddetmeye
başladığı başörtüsü zorunluluğu; yine şeriatın geçerli
olduğu Suudi Arabistan'da Cuma Namazı esnasında
her erkeğin namaza katılmaya zorlanması,
demokratik yapıyla bağdaşan bir tutum değildir ve insan haklarına aykırıdır. Popüler kültürün eğlencesine
gelince, bu, yetişkin bireyin iradesine bağlıdır; ne var
ki tüketim toplumunu doğuran etkenleri doğru bir
şekilde analiz edip eleştirebilecek ve ülkesine fayda
sağlayabilecek nesiller, bilimi ve aklı rehber alan ve
özgür düşünceye dayanan bir eğitim sisteminin
yürürlüğe konmasıyla mümkün olabilir. Ateistler
olarak bizim savunduğumuz şey de zaten budur. Ancak ne yazık ki mevcut eğitim sistemimiz, bunun tam
aksi bir yönde ilerlemektedir.

2) 5. maddede, "İnanç karşıtı akımlar, İslam
coğrafyasında meydana gelen olumsuzlukları ve
ortaya çıkan terör olaylarını arka planını sorgulamadan sosyal medyada İslam'ın aleyhinde kullanmaktadır. Birçok dini tema üzerinden sürdürülen
bu paylaşımlar, insanların inançlarının zayıflamasına, din karşıtı düşüncelerin yayılmasına neden olmaktadır. Başkanlık, bu tür olumsuz paylaşımların etkilerini ortadan kaldırabilmek için uygun içerikler oluşturup sosyal medyada yayılımını
sağlamalıdır" denmektedir.
Öncelikle Anayasasında laik olan bir devletin Diyanet
İşleri Başkanlığı'nın, inançsız yurttaşların düşüncesine "olumsuzluk" atfetmesi kabul edilemez. İnançsızlığın olumsuz bir durum olduğu argümanı
bütünüyle kişisel ve dinseldir. Herhangi bir dine inanmayan bir yurttaşın bu fikrini özgürce dile getirmesi,
dünyada olup bitenleri kendi düşüncesine göre yorumlayıp paylaşması, olumsuz davranış teşkil eden
bir suçmuş gibi kamuyouna sunulamaz. Bu, en başta
din ve vicdan hürriyetine aykırı bir durumdur. Din ku-

rumları elbette din konusundaki fikirlerini
savunabilir, ancak devletin resmi bir kurumunun dinsiz vatandaşları hedef göstererek karalaması, insan
haklarıyla bağdaşmayan, kabul edilmesi söz konusu
olmayan bir tutumdur. Toplumun belirli bir kesimini,
"halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek" şekilde olumsuzlamak, "bunlar toplumu zehirliyor, dinden imandan çıkarıyor, bunlara karşı önlem alacağız" demek,
söz konusu zehirlemeyi kendilerinin yaptığının
resmidir. İslam coğrafyasındaki terör olaylarına ve
olumsuz durumlara ilişkin gerekli açıklamaları yapabilir, ancak bu açıklamalara farklı açıdan yaklaşan
inançsız kesimin söz hakkını elinden alamazsınız. Bu,
inançsızların düşünce ve ifade özgürlüğüne, hatta
"önlem alınacağı" söylendiğine göre yaşama hakkına
yönelik bir tehdittir.
3) Yine inançsız vatandaşları hedef alan 27. maddede
şu ifadeler yer almaktadır: "Başta gençlere yönelik
olmak üzere inanç karşıtı akımlara karşı uyaran ve
onlara verilecek cevapları içeren yazılı, görsel ve
dijital yayınlar hazırlanmalı; bu metinler söz
konusu akımları doğuran felsefî, tarihsel ve
kültürel arka planı da ortaya koyucu nitelikte olmalıdır."
Bu cümlelerde, inançsızlığı benimsemiş akımlara
adeta terör örgütü muamelesi yapıldığını görüyoruz.
Bu 'akımlar' özellikle Aydınlanma Çağında akılla, bilimle, felsefeyle ve sorgulama yetisiyle ortaya çıkan,
insanlığın gelişiminde en önemli rolü oynayan ve ortak kültürümüzün bir sonucu olan değerlerdir. Bu
akımların temelini oluşturan bilimsel ve felsefi
düşünce sayesinde, artık tahtadan yapılmış totemlere
tapan veya insan kurban eden topluluklar yok
denecek kadar azdır, salgın hastalıkların toplumları
kırıp geçirdiği günler geride kalmıştır, insan haklarının belirli grupları değil tüm insanlığı kapsaması
gerektiğini düşünen insanların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Dolayısıyla kötülüklerin ve haksızlıkların
sebebi sorgulanırken, suçlamaların bu ülkede azınlık
olarak yaşam mücadelesi veren bizlere değil hakim
güçlere yöneltilmesi; inancın ve inançsızlığın felsefi,
tarihsel ve kültürel arka planıyla birlikte ortaya
konarak tartışılması gerekmektedir.

Kendileri gibi düşünmeyen kimseleri zorbalıkla,
baskıyla, tehditle susturmaya çalışanlar, geçmişte
olduğu gibi gelecekte de insanlığın ortak değerleri
çerçevesinde değerlendirilecektir. Ateizm Derneği
olarak toplumu bölmeyen ve kutuplaştırmayan,
bireyleri hoşgörüden ve sevgiden yoksun, bencil ve
duyarsız bir kalabalığa dönüştürmeyen, laik ve
demokratik bir hukuk devletine yaraşır söylemlerin
dile getirildiği bir ülkenin özlemini duyuyoruz.
Bu bağlamda Ateizm Derneği olarak, 6. Din Şurası
kapsamında "dini hayatın merkezine koyma" önerisiyle birlikte dile getirilen ve Müslüman olmayan kesimi doğrudan hedef alan ilgili maddelere açıktan itiraz ediyor, bireyin demokratik haklarını kısıtlayıcı
böylesi söylemleri derin bir endişeyle karşıladığımızı
kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
Kaynak:
https://www.ateizmdernegi.org.tr/haber/diyanetinlaiklik-karsiti-din-surasina-itiraz-ediyoruz

