BAŞKANIN
MESAJI

YURTTAN HABERLER
Sözleri
‘endüljansa’
benzetildi

Gezi
yargılanamaz!

Gezi Direnişi'ne yönelik açılan davada İstanbul 30.
Ağır Ceza Mahkemesi, "protestoları örgütlemek ve finanse etmekle" suçlanan ve aralarında Osman
Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da bulunduğu 16 sanıktan 9'u hakkında beraat kararı verdi.
Osman Kavala, karar sonrasında şu açıklamayı yayımladı (24 Aralık 2019):
Son hatalarda MEB, tarikatlarla imzaladığı protokelleri sürdürerek eğitim sistemini kökten çürütme girişimlerine devam etti. "Ufka Yolculuk" yarışması adı
altında ortaokul düzeyindeki çocuklara kaynak olarak
gösterilen ve Nakşibendi tarikatının hazırladığı 200
sayfalık "Edep Mektebi" isimli kitapta, çocuklara tüm
yaşamlarını dine göre uyarlamalarını emredildi. Nakşi
şeyhi M. Esad Coşan'ın sözlerine de yer verilen kitapta
kız çocuklarının tesettüre girmesi, hatada bir oruç tutulması, uyurken hadislerde belirtilen pozisyonda
yatılması, solak insanların sağ elleriyle yemek yemeye çalışmaları gibi "öğütler" yer alıyor. Hangi tür
müziğin dinleneceği ve hangi tür filmlerin izlenmesi
gerektiğini de dikte eden kitap, MEB'in izniyle
okullara salındı.
MEB'in bir diğer vukuatı da, kendi dini ideolojileri için
görsellerle algı operasyonu yaparak anne-çocuk
arasına girmek oldu. MEB'in rehber öğretmenlere
dağıttığı kitap için seçilen resimlerde, çocuklara cinsel istismar ve şiddet uygulayan kadınlar başı açık,
şefkat gösteren kadınlarsa türbanlı olarak resmedildi.
Bir de ülkemizde son model bir "mesih" çıktı. Kuran'ın, İncil'in ve Tevrat'ın bazı hükümlerini
günümüze uyarlamaya çalışan ve sosyal medyada bir
anda popüler olan eski Refah Partisi milletvekili,
"yeni mesih" Hasan Mezarcı, bu defa da çocuk yaşta
evlilik, rızasız evlilik ve kadınların miras payı oranı
gibi bazı şeri hükümleri iptal ettiğini açıkladı. Daha
önce, zina yapanlara Tevrat'ta verilen recm ve Kuran'da verilen 100 sopa cezalarını da iptal eden Mezarcı,
sosyal medyadan genellikle olumlu tepkiler aldı.
Mezarcı, olumsuz tepkiler ve küfür edenleri de Twitter
üzerinden, "Mesih'e yanlış yapan Allah'a yanlış yapmış
sayılır! Pislik yapanı engellerim" diyerek aforoz etti.
Peki o halde soruyoruz:
Ya Mezarcı gerçek bir peygamber ise?
Saygılarımla,
Selin Özkohen

Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Hz. Muhammed'in,
"Bir kuş yuvası kadar mescid yapan ve bu mescidlerin
yolunu açan Kuran kurslarına, Kuran eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı cennette verilec e k t i r " s ö z ü n ü p a y l a ş t ı . İ l a h i ya t ç ı l a r H z .
Muhammed'in bu yönde bir sözü bulanmadığını açıkladı.
Ortaçağda Papa'nın cennete girmek için sattığı "af
belgesi endüljansına" benzetilen Erbaş'ın sözleri
hem sosyal medyada hem de ilahiyatçılar tarafından
eleştirildi.
İlahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, Erbaş'ın açıklamasının
dinin kaynağı olan Kuran'a ve dinin temellerine aykırı
olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Diyanet İşleri
Başkanının bu açıklamaları çoğunlukla hadis külliyatına dayanıyor. Hadis külliyatı da aslında Hz. Peygamber'e ait olmayan çoğunlukla sonradan uydurulmuş
sözlerden meydana gelmiş bir külliyattır. Peygamberin
bu türden sözleri yoktur. Açıklamasına meşruiyet
kazandırmak için peygamberi, peygambere izafe
edilmiş yalan rivayetleri kullanıyor. Bir peygamberin
sözü olduğu iddia edilen bir sözü yorumlayarak, 'Kuran
kursunda bir tuğlası olana öbür dünyada bir ev verilecektir' biçiminde açıklama, hem dini seviye bakımından, hem de akademik düzey bakımından son derece
düşük, Diyanet İşleri Başkanı gibi birine üstelik profesör unvanı taşıyan birine bu denli sığ açıklamalar
yapmak yakışmıyor. Elbetteki bu sözler bir yönüyle Ortaçağdaki 'endüljans' meselesini hatırlatıyor. Benzer
bir uygulamanın yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen
hâlâ Müslüman bir toplumda bu kadar rahatlıkla
söyleniyor olması gerçekten çok şaşırtıcı ve üzücü."
Alıntı Kaynağı: http://www.cumhuriyet.com.tr/
haber/turkiye/1719743/kuran-kurslarinda-bir-tuglasiolana-cennette-ev-verilecek-sozleri.html

"Bugün görülen duruşmada, AİHM'in derhal serbest
bırakılmam yönündeki kararına ve dinlenen tanıkların,
benimle Gezi eylemleri arasında herhangi bir ilişki kurmamış olmalarına rağmen, mahkeme heyetinin tutuklama kararını sürdürmesi benim için çok şaşırtıcı oldu.
Yargının itibarını da zedeleyen bu kararın, bir an evvel
düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum.
Tutukluluk halimin sürmesinin, yargıdaki hukuksuzlukların ve bunların kaynaklarının daha iyi anlaşılmasına
katkıda bulunacağını ümit ediyorum.
Duruşmaya katılanlara çok teşekkür ederim. Bu benim
için büyük bir moral kaynağı oldu."
Beraat kararı çıktı çıkmasına ama, bunca zaman bunca insana çektirilen acılar ve hukuksuz yargılamalar,
hele de sonrasında Kavala'nın 15 Temmuz kapsamında yeniden tutuklanması, ülkemizin "hukuk devleti"
statüsünü koruyamadığının apaçık resmidir.
Türkiye'nin en önemli halk hareketi olarak tarihe
geçen Gezi Direnişi yargılanamaz!
Mücella Yapıcı'nın da dediği gibi: "Gezi, bu ülkenin yüz
akıdır, geleceğidir, onurudur. Gezi, kimsenin
yönetmediği, kendiliğinden oluşan bir itiraz
hareketidir. Gezi'de eğer şiddet varsa o da güvenlik birimlerinin uyguladığı şiddettir. İnsanlarımızı kaybettik,
yaralanan gözlerini kaybedenler oldu. Ortada bir Gezi
davası varsa o da kaybettiğimiz insanların davalarıdır.
Gezi'den korkacaklarına ders çıkarmaları gerekir. Kaybettiğimiz gençlerin mahkemelerinde, polisler ceza almazken 16 kişiyi seçip ağırlaştırılmış müebbet istemeleri akla mantığa sığmaz."

Alıntı Kaynağı: https://odatv.com/gezi-davasindasona-dogru-18022016.html
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Sosyal medya, 5
ayda 250 kitap
okuyan 10
yaşındaki
Atakan'ı
konuşuyor

DÜNYADAN HABERLER
Bangladeş'te ilk
kez bir seks
işçisi için dini
cenaze töreni
düzenlendi

İran'daki baskıcı Molla yönetimi protesto edildi.
"Halkın Mücahitleri" adlı örgütlenmenin çağrısıyla
yapılan protestoda, parlamento önündeki İran
saldırılarında yaşamlarını yitirenlerin resimleri yerleştirildi, önlerinde mumlar yakıldı. Protestoda
konuşma yapan İranlı demokratik kitle örgütlerinin
temsilcileri, 41. yıl önce gerçekleşen halk devriminin
süreç içinde halk düşmanı bir karekter kazandığına
dikkat çekti. İsveç ve Avrupa Birliği'ne, İran'da idam,
işkence ve halka yönelik saldırıların durdurulması için
girişimlerde buluınmaları çağrısı yaptı.
Alıntı Kaynağı: https://www.evrensel.net/haber/
397219/iranin-baskici-molla-yonetimi-stockholmdeprotesto-edildi?

Nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan
Bangladeş'te bir imamın izin vermesiyle ilk kez bir
seks işçisi için cenaze töreni düzenlendi.
Ülkede var olan fiili yasağı yıkan tarihi cenaze törenine yaklaşık 400 kişi katıldı.
Bangladeş'te seks işçisi olmak yasal ancak imamlar
"ahlaksız" gördükleri bu işçiler için düzenlenen cenazelere katılmayı ve dua okumayı reddediyordu.

'Ben Tanrıyım'
yazılı plakanın
sahibine 150 bin
dolar tazminat

Alıntı Kaynağı: https://www.haberler.com/
b a n g l a d e s - t e - i l k- k e z - b i r - s e k s - i s c i s i - i c i n dini-12912711-haberi/

5 ayda aralarında Aristo, Jean-Jacques Rousseau
gibi isimlerin eserlerinin de olduğu 250 kitap
okuyan 10 yaşındaki Atakan sosyal medya
gündemine oturdu.
Dün Fethi Çağıl isimli bir kullanıcı tarafından yüklenen video sosyal medya gündemine oturdu. Videoda
bir kullanıcı ile beş ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ın ettiği sohbet anları yer aldı. Okuduğu kitaplar arasında yaşının çok daha ötesinde eserler bulunan Atakan, videoda kullandığı ifadeler ve kendinden emin tavırlarıyla izleyenleri kendine hayran
bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerini paylaştığı Atakan'ı "Dahi Çocuk" olarak nitelendirdi.

İran'ın baskıcı
Molla yönetimi
Stockholm'de
protesto edildi

"5 AYDA 250 KİTAP OKUMUŞ"
Görüntülerin ülke gündemine oturmasını
sağlayan Fethi Çağıl isimli kullanıcı o anları, "10
yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık.
Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba"
dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2
saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan
girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni
bir arkadaşım oldu... " ifadeleriyle paylaştı.
Alıntı Kaynağı :https://www.haberler.com/sosyalmedya-5-ayda-250-kitap-okuyan-10-12932247haberi/

ABD'nin Kentucky kentinde yaşayan ateist vatandaş
Bennie Hart , arabasının plakasına "Ben
Tanrıyım" (I'm God) yazdırmak istedi, ancak izin verilmedi Bunun üzerine Hart'ın davasını üstlenen
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), "yasağın
ABD'de anayasayla güvence altına alınan ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu" savundu. Görülen
mahkemede, Hart'ın "Tanrıyı Seviyorum" yazanlarla
eşit yurttaş olduğu ve "Ben Tanrıyım" plakasının
yasaklanmasının düşünce özgürlüğüne aykırı olduğu
kararı çıktı ve Hart, 150 bin dolar tazminat kazandı.
Tanrı olduğunu iddia eden bir insana karşı var olduğu
iddia edilen Tanrıdan herhangi bir ses çıkmazken, insanlar bir plakadan neden bu kadar rahatsız olmaktadır? Bırakın Tanrılar kendi hesaplarını kendi aralarında görsünler.

İran Devrimi'nin 41. yıl dönümü dolayısıyla İsveç'in
başkenti Stockholm'de düzenlenen protestoda,

Alıntı Kaynağı: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51559162
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DERNEKTEN HABERLER
ATATÜRK
ATEİST MİYDİ?

düzene varan yol" üzerine konuşuyoruz.
Ücretsiz olan etkinliğimize Ateizm Derneği hakkında
bilgi almak, üyelik/gönüllülük başvurusu yapmak
veya yalnızca tanışmak/sohbet etmek isteyen herkes
davetlidir. Gelin hep birlikte bilgilenelim, fikirlerimizi
paylaşalım ve daha aydınlık bir toplum için el ele
verelim.

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

Adres: Bakkal Kokteyl Bar
Dr. Esat Işık cad. No:5 Moda/Kadıköy

Ateizm Derneği Çağrı
Merkezi
+90 (850) 840 2337

Kadıköy Merkez
gönüllülerini
arıyor.

Cuma akşamları canlı yayınlanan Bunlar Ateist!'in 14
Şubat Ocak 2020 tarihli yayınında, derneğimizin yöneticilerinden tarihçi Ahmet Balyemez ile bir sohbet
gerçekleştirdik.

Atatürk'ün din hakkındaki söylemleri ve yaşamı
sürecinde aldığı kararları, tarihi kayıtları kaynak
alarak titizlikle inceleyen Ahmet Balyemez, tarihçi
bakış açısıyla bu konudaki bilgilerini izleyicilerimize
aktardı.
Programı izlemenizi tavsiye ediyoruz.
İzlemek için: https://www.youtube.com/watch?
v=k5diSeduoX4

İstanbul ADTT
Düzenli olarak hatada 1 gün ofisimizi açan ekibin bir
parçası olmak ve Genel Müdürümüz ile birlikte çalışmak ister misin?
Hatada 1 gün 5-6 saat.
Çaylar, simitler bizden.
Temel bir insani hak olan İnanç/İnançsızlık özgürlüğümüzün ayaklar altına alınmasını önlemek için
verdiğimiz bu tarihi mücadeleye katılmak isteyenler,
derneğimize üye veya gönüllü olarak destek verebilir.
Gelin, fikirlerin özgürce yeşerebildiği bir toplum
yaratmak için el ele verelim ve gücümüze güç
katalım!
Yılın ilk Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı yaklaşıyor!
1 Mart 2020/Pazar günü saat 15:00'da İstanbul/
Kadıköy'de düzenlenecek olan tanışma toplantımızda İzmir temsilcimiz Soydan Şaşmaz ve Uzman
Psikolojik Danışman İrem Yaydırgan'ın konuk olduğu
"Tarihte Kadının Yeri" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecektir. İrem Yaydırgan ile "Ünlü matematikçi Hypatia
kimdir?" sorusunu ele alıyor; Soydan Şaşmaz ile
"Kadının tarihteki yeri ve dünden bugüne ataerkil

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

