
M.K isimli şahıs, İstanbul Bakırköy'deki Dzınunt Surp 
Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi'nin dış kapısını ateşe 
verdi. Alevler büyümeden söndürülürken M.K polise 
verdiği ifadede, "Corona virüsünü bunlar başımıza 
bela ettiği için yaktım" dedi.

 Kendi dinlerine ve inançlarına gelince en ufak 
eleştiriyi veya sorgulamayı dahi "dine hakaret" sayan, 
ama başkasının kutsalına hunharca el uzatabilen bu 
empati ve hoşgörü yoksunu bakış açısının kaynağı 
sorgulanmalıdır. Nitekim nefreti ve şiddeti din yoluyla 
meşrulaştırmaya çalışan böylesi insanların "ölüm lis-
tesi" çoktan hazır gibi. Ülke TV programında bir darbe 
girişimi olması durumunda ailecek 50 kişiyi öldüre-
bileceklerini söyleyen ve "liste yaptığını" anlatan 
yazar Sevda Noyan'ın arsızlığı da yine aynı zihniyetin 
örneklerinden. Onlara kalsa 50 kiliseyi veya 50 kâfiri 
daha "götürecekler" anlaşılan. Son dönemde gitgide 
artan, motivasyon kaynağı din ve ırkçılık olan, hatta 
dinci çevrelerce yönlendirilen ve devlet yetkilileri 
tarafından da desteklenen şiddet söylemleri/eylem-
leri, ülkemizin yıllar içinde geldiği hazin tabloyu gö-
zler önüne sermektedir. Kendilerini ancak başkaları-
na duydukları nefret üzerinden var edebilen ve tanım-
layabilen bazı kimseler farklı dinsel inanışları, 
inançsızlığı, farklı düşünceleri ve cinsel tercihleri or-
tadan kaldırmayı kendilerine Tanrı'nın bahşettiği 
doğal bir hak olarak görüyor, üstelik bunu da yüce bir 
din, mutlak iyi ve mutlak güzel olan bir "ahlak" adına 
yapıyorlar. Toplumda çoğunluk olmanın baskıcı 
gücünü kullanarak doğayı katleden, kadına ve çocuğa 
sevgisi olmayan, her şeyi ve herkesi kendisine ait 
sanan bu ucube zihniyete sahip kişiler, çirkin 
saldırılarının cezasız kalacağını biliyorlar. Evrensel 
etik ve hukuk kurallarını düşünerek dünyayı bir cen-
nete dönüştürmek yerine, hayali bir cennete gide-
bilmek için kesin olarak var olan dünyayı cehenneme 
çevirmeyi adeta görev edinmiş gibiler.

 Hiç kuşku yok ki dini meşru bir şiddet aracı olarak 
kullanan bu insanlar neredeyse, cehennem oradadır. 
Başka bir dünyada ve hayatta cehennem aramaya 
gerek yok. Ne hazindir ki "insan, canlılar içinde dine 
inanan tek hayvandır. O da cennete giden yolu kolay-
laştırmak için dünyayı bir cehenneme çevirdi." - Mark 
Twain

Koronavirüs sebebiyle çalışma saatlerinin esnek hale 
getirildiği, birçoğumuzun evde kalmaya özen göster-
diği bir dönemden geçiyoruz. Elbette bu süreç herkesi 
farklı şekillerde etkiliyor. Kimisi boş zamanıyla ne ya-
pacağını bilmez bir halde sıkıntıya düşüyor, kimisi de 
kendisine boş zaman ayırmanın tadını çıkarıyor. 
Okunmamış kitaplar okunuyor, izlenmemiş belge-
seller veya filmler izleniyor, uzun zamandır ertelenmiş 
işler yapılıyor. Ancak hiç kuşku yok ki ekonomik sıkın-
tılar toplumun hemen her kesimini etkiliyor, böylece 
halihazırda ayrışacağı kadar ayrışmış olan toplumu-
muzda farklı düşüncelere sahip insanlar arasındaki 
düşmanlıklar da katlanarak artıyor.

 Laik bir devlet olmasına rağmen cami sayısı Suudi 
Arabistan ve İran gibi şeriat ülkelerinden bile fazla 
olan ülkemizde, bu camilerin her birinden virüs ba-
hane edilerek yüksek desibelde okunan selalar yoluy-
la din propagandası yapılıyor. Gecenin karanlığını del-
erek kulaklarımıza ulaşan bu selalar, yalnızca sünni 
İslam inancını dayatarak farklı düşüncede olanların 
kişisel haklarını ihlal etmekle kalmıyor, adeta tacize 
varan bir tarzda insanların psikolojisini bozuyor, sal-
gın sürecinde onlara moral vermek yerine ölümü ve 
şeriatı hatırlatıyor. Sonra Fahrettin Altun çıkıyor ve 
geçtiğimiz sene Erdoğan'ın camiye çevirmeyi önerdiği 
Ayasofya Müzesini tekrar gündeme getiriyor. Müzenin 
"Özledik! Ama az daha sabır. Birlikte başaracağız" sö-
zleriyle paylaştığı fotoğrafı sosyal medyada tepki 
toplarken, laik cumhuriyetin simgelerinden birinin 
daha yıkılmaya çalışıldığına tanık oluyoruz. Çünkü 
kadim bir devlet geleneğidir; bir şehir üzerinde 
hakimiyet kurulduğunda, sembolik olarak şehrin en 
ünlü tapınağı hakimiyet kuran devletin dininin ibade-
thanesine dönüştürülür.

 Diyanet'in ve onu destekleyen iktidarın özel ve 
toplumsal yaşama yönelik saldırıları sürerken, bir 
grup insan da bu saldırıları "cahil cesareti" diyebile-
ceğimiz bir aymazlıkla destekliyor. İnsanların özel 
hayatı üzerinden sürdürülen çirkin tartışmalar, gün 
geliyor toplumsal bir tehdide ve gerçekliğe 
dönüşüyor. Örneğin bir televizyon programına katılan 
yazar Sevda Noyan, darbe girişimi olması halinde 
ailecek 50 kişiyi öldürebileceklerini ve bir ölüm listesi 
yaptığını söyleyebiliyor. Koronavirüsün failinin Hris-
tiyanlar olduğunu düşünen bir cahil, İstanbul'daki bir 
Ermeni kilisesini ateşe vermeye kalkıyor.

 Tüm bunlar yaşanırken düşmanlıkların daha da 
körüklenmesi ve ortak sağduyunun oluşmasını 
önleyecek şekilde toplumun ayrıştırılması kimlerin 
işine yarıyor, sorgulanması gereken asıl nokta budur 
diye düşünüyoruz. Ateizm Derneği bu ayrışmanın 
azınlık tarafında yer aldığımız için, toplumu aydınlat-
manın ve düşmanlıkları körüklemek yerine yatıştır-
manın öneminin her zamankinden çok farkındayız.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2016 yılında fetva hattından 
yöneltilen bir soruya, "Babanın, dokuz yaşından 
büyük kızına şehvet duyması haram oluşturmaz" diye 
yanıt vermişti. Aynı Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan İslam An-
siklopedisinde de, "kadının boşandığı erkekten olan 
kızının, yeni evlendiği kişinin babasına haram ol-
madığı" ifade edilerek yine ve yeni bir skandala daha 
imza atıldı.

 Pedofiliyi ve kadın düşmanlığını her fırsatta meşru-
laştırmaya çalışan bu karanlık zihniyet, daha birkaç 
hata önce LGBTQ+ bireyleri "günah keçisi" ilan etmiş 
ve kindar söylemleriyle dindar çevrelerin başlattığı 
sanal cadı avının fitilini ateşlemişti. İnsanların özel 
hayatı üzerinden sürdürülen bu çirkin saldırıların ve 
seslerinin böyle yüksek çıkmasının aslında tek 
nedeni, asırlardır süren bir suçluluk psikolojisidir. An-
cak ne yaparlarsa yapsınlar, insanın kanını donduran 
bu nefret söylemleri, istedikleri gibi "helal" kıldıkları 
masum çocukların sessiz çığlıklarını asla bastıramay-
acaktır. Pedofiliyi ve kadının-kızın elden ele verilmesi-
ni "helal" kabul ederken iki yetişkin bireyin birbirini 
sevmesine "haram" diyenler, sevgi ve hoşgörü yok-
sunu geçmişleriyle yüzleşmelidir. Ahlakı bacak arasın-
da arayanların, çocuğa ve kadına baktığında sadece 
cinsellik görenlerin, kadını toplumun her alanında 
üretici bir birey olarak değil yalnızca evinde çocuk 
bakıp ev işi yapan bir köle olarak hayal edebilen ve 
kız çocuklarına da ancak böyle bir gelecek sunmayı 
ilke edinenlerin, kısacası din adına evrensel ahlaka 
savaş açanların kimseye ahlak öğretmeye hakkı yok-
tur. Ahlak bekçiliğini yalnızca ahlak düşmanları yapar; 
çünkü "insan en çok kendisinde olmayandan 
bahseder."

 Hiç kimsenin bir başkasının özel yaşantısına müda-
hale etme hakkı olmadığını hatırlatır, ahlak bekçil-
iğine soyunanları kadın cinayetleri, çocuk istismarı, 
emek istismarı, insan kaçakçılığı, doğa katliamı ve 
belki hepsinin başı olan cehalet virüsüyle savaşmaya 
davet ederiz.

Ahlak 
bekçiliğini ahlak 
düşmanları 
yapar!
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Haber kaynağ ına göre, ABD'nin Minnesota 
eyaletindeki Minneapolis şehri yönetmeliği, "apart-
man dairelerinde ortam sesinin normalden 5 desibel 
veya daha fazla ölçülmesine neden olan ses yükseltici 
herhangi bir elektronik cihazın kullanılmasını" yasak-
lamaktadır. Bu da kamusal alanlarda gürültü yapa-
mayacağınızı söylemenin süslü bir yoludur. Elbette 
kuralın istisnaları vardır; örneğin, bir sokak partisi 
veya tek seferlik başka bir etkinlik düzenliyorsanız il-
gili birimlerden izin alabilirsiniz.

 Buna karşın geçen hata Dar el-Hicret camii, 23 
Mayıs'ta bitecek olan Ramazan ayı boyunca günde 5 
vakit ezan okunması için izni aldı. (Bölge sakin-
lerinden birinin zor yoldan öğrendiği üzere bu ezanlar 
sabah 5:00'ten önce başlıyor.) Bir imamın, salgın 
sürecinde Müslümanları camiye gelmekten caydır-
mak için talepte bulunduğu söyleniyor. Bu uygulama, 
yönetmeliğin açık bir ihlali gibi görünüyor. Bu neden-
le Dinlerden Özgürlük Derneği (Freedom From Reli-
gion Foundation), belediye başkanı Jacob Frey'e, 
laikliğin bu açık ihlaline ilişkin bir mektup yazarak 
şöyle dedi: "Bu kriz zamanında şehrin Müslüman 
topluluğuna rahatlık sunma arzusunu kesinlikle 
destekliyor, ancak İslam dininin diğer dinlerin aksine 
kentin gürültü kontrol yönetmeliğinden muaf 
oluşunu kabul etmiyoruz. Bir dini grubun kendi 
mesajını sabah erkenden yapmasına izin vermek, iyi 
dinlenmiş bir nüfusa sahip huzurlu, sakin bir toplumu 
teşvik etmek için makul bir kısıtlama olan Min-
neapolis'in gürültü yönetmeliğini ihlal etmektedir … 
Muhtemelen başka dini gruplar da kendi dini 
mesajlarını kamuya duyurma fırsatından menun ola-
caktır. Bu ayrıcalığın başka dinlere tanınmazken Müs-
lümanlara tanınıyor olması, anayasaya aykırı bir şek-
ilde belirli bir dini kayırmaktır.

 "Din adına yönetmeliklerin ve hukukun yalnızca biz-
im ülkemizde değil, batıda da çiğnenediğini görmek 
gayet üzücü.

Ünlü yazar ve fikir insanı Aziz Nesin'in oğlu Prof. Dr. 
Ali Nesin'in, EBA TV'de lise öğrencilerine yönelik 
meslek tanıtımı ve mesleki rehberlik dersleri vereceği 
öğrenildi.

 Babası gibi kendisi de tanınmış bir sima olan Ali 
Nesin, Aziz Nesin'in ölümü üzerine babasının kurduğu 
Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 1996 yılında, halen 
başkanlığını yapmakta olduğu İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Matematik Bölümünü kurdu. Ali Nesin, 
"gençlere matematiği sevdiren kişi" olarak tanınıy-
or. Gençlere matematiğin yanında sanatı ve felsefeyi 
de sevdirerek öğretmeyi kendine hedef edinen Ali 
Nesin, kurduğu Nesin Matematik, Sanat ve Felsefe 
köylerinde dersler, seminerler ve kamplar düzenley-
erek ülkemizin aydınlanmasına önemli katkılarda bu-
lunuyor.

Ancak, matematik biliminin Nobel'i kabul edilen 
Leelavati Ödülü gibi pek çok ödülün sahibi olan ve 
matematik öğretimi için hazırladığı tam 21 kitabı 
bulunan dünya çapındaki matematikçimizin 
eğitim alanındaki bu başarıları, birileri için hiç mi 
hiç önemli değil.

 Kamudanhaber.net, mebpersonel.com ve enguncel-
haber.net gibi kraldan fazla kralcı yobaz siteler, 
konuyla ilgili yayınladıkları haberlerde EBA platfor-
munun bağlı olduğu Yeğitek genel müdürü Anıl Yıl-
maz'ı, Ali Nesin'e EBA'da görev verdiği için tam an-
lamıyla topa tuttular.

 Liyakat'e baktığı ve yandaşlık kriterine göre adam 
seçmediği anlaşılan Anıl Yılmaz, "göreve geldiği gün-
den bu yana AKP'li muhafazakâr daire başkanlarını 
görevden uzaklaştırmak, yerlerine AKP düşmanı tip-
leri getirmek, Bakan Ziya Selçuk'u yıpratmak" ile 
suçlanıyor. Biz ise adam kayırmadığı ve eğitim gibi 
önemli bir meseleye akılcı bakabildiği için kendisini 
tebrik ediyoruz.

 Ali Nesin'e karşı ileri sürülen itiraz ise Nesin'in, 
BABASININ OĞLU OLMA ve ATEİST OLMA şeklindeki 
affedilmez(!) suçları işlemiş olması! "Ali Nesin 
dediğiniz kişi Ateist, din düşmanı Aziz Nesin'in 
oğludur" ve "Lise öğrencilerine Allah'a inanmayan bir 
ateist EBA üzerinden rehberlik edecek" gibi cümleler 
kurdurabilen, Madımak kokulu kara nefreti anlamak 
bizim için mümkün değil.

 İmzasız haberlerde "Bari gencecik zihinleri ze-
hirlemeyin!" diyen bu kişiler, hem "Ateist öğretmen 
zehirler!" şeklindeki önyargılarını kusmuş hem de 
"toplumun bir kesimini diğerine düşman etme 
suçu" işlemiş olduklarının ya farkında değiller, ya da 
iktidar tarafından korunacaklarına o kadar güveniy-
orlar ki umursamıyorlar.

 Bu yandaşlar ilgili haberlerde, "Bakan Ziya Selçuk'un 
göreve getirdiği bazı genel müdürler iktidarda sanki 
AKP yokmuş, Erdoğan da cumhurbaşkanı değilmiş 
gibi hareket ediyor" diyerek, "AKP ve RTE başta 
oldukça hiçbir ateiste devlet ve millet hizmetinde yer 
yok!" anlayışında olduklarını da açıkça itiraf etmiş 
oluyorlar.

Geçtiğimiz hatalarda Nijerya Hümanizm Derneği 
başkanı Mubarak Bala, İslam'ı ve Muhammed'i 
eleştiren Facebook gönderilerinden sonra tutuklandı. 
Çok saygın bir İslam aliminin oğlu olan Bala, dini 
muhalefetin nadir olduğu muhafazakar bir bölgede 
açık sözlü bir dini eleştirmen olmuş; 2014'te ailesi 
tarafından zorla Kano'daki bir psikiyatri tesisine 
yatırılmıştı. Yatırıldığı hastanedeki doktorlardan biri, 
herhangi bir psikolojik sorunu olmadığına kanaat ge-
tirmiş; ikinci bir doktor ise "teşhisi" şöyle koymuştu: 
"Senin bir Tanrıya ihtiyacın var, Japonya'da bile in-
sanlar bir Tanrıya inanıyor, hiç kimse Tanrısız yaşama-
malıdır. Kutsal Adem ve Havva öyküsünü reddetmek 
bir yanılgıdır, tarihi yok saymaktır." Bunun üzerine 
Uluslararası Hümanist ve Etik Birliği (IHEU), Bala'nın 
insan haklarının ihlal edildiğini bildirerek devreye gir-
miş, Bala'nın İslam'ı eleştirdiği ve ateist olduğu için 
tutuklandığını belirtmişti. Bu süreçte IHEU'nun ça-
baları sonuç vermiş ve Bala serbest bırakılmıştı. An-
cak ne yazık ki yobaz zihniyet peşini bırakmadı ve 6 
yıl sonra yine aynı sebeple Bala'nın özgürlüğü elinden 
aldı.

 Şeriat kanunu, nüfusunun büyük çoğunluğu Müslü-
man olan ve dine hakaretin ölümle cezalandırıla-
bildiği Nijerya'nın kuzeyindeki Kano dahil 12 eyalette 
uygulanmaktadır. Nijerya güneyde çoğunluğu Hıris-
tiyan, kuzeyde ise büyük ölçüde Müslüman olan din-
dar bir ülkedir.

 Yakınları, Bala'nın polis gözetiminde kötü muamel-
eye maruz kaldığını belirtiyor. Nijeryalı hümanist ve 
insan hakları savunucusu Leo Igwe ise, Mubarak Bal-
a'nın 28 Nisan'da komşu Kaduna eyaletindeki evin-
den alınıp hakkında tutuklama emrinin çıkarıldığı 
Kano'ya götürülmüş olduğunu düşünüyor. Igwe, 
endişelerini şöyle dile getirdi: "Tutuklanmasını kınıy-
oruz ve son derece endişeliyiz, çünkü bu olay Kano'-
daki dini cemaatin yaptığı çeşitli tehditlerden sonra 
gerçekleşti. Muhtemelen onu Kano'daki şeriat yasası-
na göre yargılayacaklar ve bu da ölüm cezası anlamı-
na geliyor." Igwe, polisin Bala'nın avukatıyla 
görüşmesine izin vermediğini ve suçlamaların ne 
olduğunu söylemediğini, ayrıca Bala'nın güvenliğin-
den endişe ettiğini belirtti. "En büyük korkumuz 
Kano'ya götürülmesidir, çünkü onu tehdit eden ve 
onu öldürmeye yemin etmiş bir sürü insan var. Kano 
polisi bana gözaltında olduğunu söyledi, ancak gün-
lerdir bize daha fazla bilgi vermediler." Igwe, Bala'nın 
özellikle Kuzey Nijerya'da binlerce ateist için bir 
topluluk oluşturmaya yardım ettiğini de sözlerine ek-
ledi: "Konuşmak ve Nijerya'da ateist veya hümanist 
olduğunuzu söylemek tehlikeli olabilir, ancak Bala İsl-

am'a veya dine mensup olmayanlar için bir alan 
yaratma konusunda çok tutkulu."

 Önde gelen İngiliz hümanistler topluluğu Humanist 
UK, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hümanist 
meslektaşımız Mubarak Bala'yı ölüm cezasına çarp-
tırabilecek 'dine hakaret' suçuyla tutuklayan Nijeryalı 
yetkilileri şiddetle kınıyoruz." mesajını verdi. Kendi 
ülkemizde de benzer vakaların son 15 yılda artış gös-
terdiği düşünülürse, kınamaktan fazlasını yapabilmek 
için bu vesileyle tüm insan hakları savunucularını 
Ateizm Derneği'ne destek vermeye çağırıyoruz.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, anaokulları ve 
ilkokullarda namazın yasal olduğunu, ancak ateist 
öğrencilerin bundan muaf tutulmasının uygun 

DÜNYADAN HABERLER

ABD'de ezan sesi

Yunanistan’dan 
seküler adım

Mubarak Bala

Ateist Ali Nesin 
artık EBA'da



315 Mayıs 2020 - Sayı: 014

olduğuna karar verdi. Cuma günü ülkenin Danıştay 
Genel Kurulunun verdiği karara göre, anaokulu ve 
ilkokul öğrencileri için sabah duası ve okuldaki dini 
hizmetler anayasaya uygun ve yasaldır, ancak dini 
tercihler sebebiyle bundan muaf olma hakkı da 
öyledir.

 Yunanistan'ın en yüksek idare mahkemesi, 2017 tar-
ihli başkanlık kararnamesini inceledi. Bu karar-
namede okulların organizasyonuna ve işleyişine, 
özellikle de öğretmenlerle birlikte edilen ortak duaya 
ilişkin bölüm üzerinde duran yüksek idare mahkeme-
si, belirli tatillerde ibadet hizmetlerini de ele aldı. 
Mahkeme duanın, dini törenlerin ve bu erken sınıflar-
da din öğretiminin, "Anayasanın 16. ve 2. paragrafları-
na uygun olarak, Yunan vatandaşlarında dini bir bil-
inç geliştirme amacına hizmet etmede zorunlu 
araçlar" olduğuna karar verdi. Bunun sonucunda 
yasanın, "sadece Hristiyan Ortodoks dogmasını 
izleyen öğrencilere hitap ettiğini" ve "diğer dinlere, 
mezheplere inanan veya ateist olan öğrencileri" kap-
samadığını belirtti. Ayrıca ateistlerin, "Anayasanın 13. 
maddesinin 1. paragrafında geçen dini vicdan hür-
riyeti hakkına ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmak-
sızın dua ve dini törenlerden muaf olma hakkına 
sahip" oldukları ve bunun için "ebeveynlerin, din ve 
vicdan özgürlüğü kapsamında çocuklarının dua veya 
ibadet hizmetlerine katılmasını istemediklerini 
bildiren bir dilekçe vermelerinin yeterli" olduğu 
kaydedildi.

 Danıştay, din hizmetlerinden muafiyet hakkını redde-
den okulların, Yunan anayasasını ihlal etmiş ve Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili hususuna aykırı 
davranmış sayılacağını vurguladı.

Ateizm Derneği Türkiye'deki inançsız mülteciler için 
geliştirdiği uluslararası destekli bir proje olan 'Ateist 
Mülteci Yardım Programı' kapsamında danışman/per-
sonel işe almayı planlıyor. Bu bağlamda başvurabile-
ceğiniz pozisyonlar aşağıdaki gibidir.

ÖN ŞARTLAR :
 - İstanbul'da yaşayan,
 - Türkiye'de yasal statüsü olan

FULL-TIME brüt 3500 TL (hatalık 40 saat)
 Arapça, Farsça, İngilizce, Türkçe yazan ve konuşan

 PART-TIME brüt 1750 TL (hatalık 25 saat)
 Farsça, İngilizce, Türkçe yazan ve konuşan

 PART-TIME brüt 1750 TL (hatalık 25 saat)
 Arapça, İngilizce, Türkçe yazan ve konuşan

Bu pozisyon mevcut Ateizm Derneği Genel Müdürü 
görevinden ayrıdır, aynı ofiste çalışacaktır.

 Bu proje ve pozisyon hakkında daha fazla bilgi için:
 http://www.ateizmdernegi.org.tr/arap/

İlgilenenler -İngilizce bir CV ile- başvuru yapabilirler.
 mudurariyoruz@ateizmdernegi.org.tr

DERNEKTEN HABERLER
Personel İlanı


