EDİTÖRÜN
MESAJI

Son hatalarda Türkiye gündemi, yayınlanan ölüm ve
tecavüz listeleriyle çalkalandı. Çıkan "darbe" söylentilerinin ardından sosyal medyada muhalif ve seküler
kadınları hedef alan sanal cihatta, K. Gözoğlu isimli
şahıs Feyza Altun, Canan Katancıoğlu, Berna Laçin ve
Nevşin Mengü gibi isimleri tecavüzle tehdit etti.
Bunun üzerine F. Altun'un çabalarıyla kimliği ortaya
çıkarılan Gözoğlu'nun, Hayırsevenler Camii Koruma
Onarma ve Yaşatma Derneği Başkanı olduğu
anlaşıldı.
Bu psikolojik şiddet, ölüm ve tecavüz listeleriyle de
sınırlı kalmadı. Cinsiyetçilik ve çocuk istismarı dini
gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışıldı. Örneğin Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Özgüven,
"toplumsal cinsiyet eşitliğini yok etmek için baskı yapılması gerektiğini" ve "ancak laik bir ülke olan Türkiye
Cumhuriyeti devleti anayasasının değişmesiyle bu sapkınlıkların önüne geçilebileceğini" savundu. Daha da
ileri giderek "akraba evliliğinin helal" olduğunu belirten Özgüven, "12 ila 17 yaş arasındaki kız çocukları
çocuk doğurmak için en uygun yaştadır" dedi. Politikacı Fatih Erbakan da, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" diye belirtti.
Bu ve benzeri olaylar, ahlakın dini bir kavram olmadığını bir kez daha ortaya koymaktadır. İnsanı
"ahlaklı" kılan şey, ona yaşadığı toplum tarafından
dayatılmış olan dini inancı değil, sorgulayıcı aklı
sayesinde geliştirdiği sevgi ve saygıya dayanan yaşam
felsefesidir. Çocuğa ve kadına baktığında sadece cinsellik gören ve cinsiyet eşitliğini "sapkınlık" olarak
değerlendiren bu çağ dışı zihniyet, melek maskesi
takarak çirkinliğini gizleyemez. 21. yüzyılda hâlâ akraba evliliğini savunmak, bilime sırt çeviren ve genetik
hastalıklara davetiye çıkaran bir tutumdur. Din kisvesi
altında pedofiliyi, cinsiyetçiliği ve bilim dışı fikirleri
meşrulaştırmaya çalışanlar, hayali ve ilahi bir
mahkemede değil toplumun ve gerçek hukukun
önünde yargılanarak cezalandırılmalıdır. Seküler yeni
dünya bunu gerektirir.

YURTTAN HABERLER
Diyanet ve israf

Coronavirüs salgını nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği ve on binlercesinin de yaşam mücadelesi verdiği, kapalı olan iş yerleri nedeniyle
ekonomik durgunluğun yaşandığı, işsizliğin ve yoksulluğun daha da arttığı, dolayısıyla insanların madden ve manen kendilerini tedirgin hissettikleri bir
dönemden geçiyoruz. Bu süreçte Diyanet'in Ramazan
ayındaki sahur ve itar programları için 500 bin lira,
programların yapılacağı Ankara Ahmet Akseki Camii'nin bakımı için de 203 bin lira harcadığı, programın
ihalesine katılan "tek" şirketle de 493 bin liralık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı.
Diyanet'in salgını bahane ederek din kisvesi altında
"ivedi ihaleler" düzenlemesi ve 10.5 milyar TL'lik
bütçesiyle Bakanlık Bütçeleri sıralamasının 8. sırasına
yükselmiş olması, ahlakın dinden ibaret uhrevi bir
mesele değil, tam tersine dünyevi ve seküler bir
kavram olması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.
Kendi inançlarını benimsemeyen herkesi dünya
nimetlerine batmış, dini imanı para olan ahlaksız
kafirler olarak gören bir zihniyetin, bu denli kar amacı
güden ve ülkemizin sağlığa ve ekonomiye ayrılması
gereken değerli bütçesini lüzumsuz harcamalara
ayıran bir organizasyon haline gelmesi hangi etik kuralla açıklanabilir?
Ahlaklı davranış, insanları kandırarak muktedir olmak
ve öteki dünyadan bahsederek bu dünyayı sömürmek
midir? Yaşadığımız akıl çağında ahlakın temeli din
değil, akıl ve vicdan olmalıdır. Bunlara sahip olanın
da zaten dine ihtiyacı yoktur.

Çelişkinin adı:
Fırat Erez
Geçtiğimiz günlerde Fırat Erez isimli şahsın sosyal
medyada dini değerleri aşağılayan birtakım paylaşımlar yaptığı ve gözaltına alındığı bildirildi. Erez'in
söylemlerinin düşünce özgürlüğü kapsamında suç
teşkil etmemesi gerektiğini düşünmekle birlikte, üslubunu yakışıksız ve daha da önemlisi provokatif bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu tür söylemler, din

sömürüsünün karşısında duran ve inançsız azınlığın
haklarını savunmayı amaçlayan Ateizm Derneği'nin
(ve ateist çoğunluğun) görüşlerini ve değerlerini yansıtmamakta; hoşgörüye ve karşılıklı diyaloğa dayanan
çabalarını zora sokmaktadır. Bir dini eleştirmek ile o
dinin tüm mensuplarına hakaret etmek arasında
fark vardır; İslam dininin inançlarını paylaşmıyor olmamız bu ayrımı görmemize engel olmamalıdır.

Ancak araştırmamızı derinleştirdiğimizde, kendisinin
Sevda Dursun'la yapmış olduğu bir röportaja ulaştık
ve son dönemde gündeme düşen haberleri de göz
önünde bulundurarak burada çok farklı bir provokasyonla karşı karşıya olduğumuza kanaat getirdik.
Söz konusu röportajda hem sekülerizm karşıtı bir
ateist olduğunu hem de İslam'ı insanlığın tek kurtuluşu olarak gördüğünü (İslam'ı öve öve
bitiremiyor); hem net bir tarafı olmadığını hem de
AKP'nin yanında durabileceğini (AKP'yi öve öve
bitiremiyor); modernitenin devrini tamamladığını ve
bizim 80 yıl sekülerizme mahkum edildiğimizi belirten Erez, bu çelişkili ifadeleriyle aslında hem
tarafını belli ediyor hem de kökten dincilerin savunduğu cumhuriyet ve laiklik karşıtı görüşleri dillendiriyor. http://www.roportajgazetesi.com/firaterez-roportaji-c2107.html
Bu nedenle Fırat Erez, bizim gözümüzde sağlıklı ve tutarlı bir fikir yapısına sahip değildir. Geçmişte ve
günümüzde dile getirdiği sözler Erez'in kendi gündemine ve çıkarına göre konuştuğunu göstermekte,
halkımızı din yoluyla ayrıştırma hesapları yapan birtakım karanlık zihniyetlerin amaçlarına bilinçli veya
bilinçsiz olarak hizmet ettiği yönünde kuşkular doğurmaktadır.
Salgın sürecinde maddi ve manevi kayıplar yaşayan
halkımızı dini farklılıkların öne çıkarılması yoluyla birbirine düşürmeyi ve bu provokasyonda da ateistleri
kullanmayı amaçlayan taraflar, Ateizm Derneği
olarak oynanmakta olan oyunun farkında olduğumuzu ve buna alet edilmeyeceğimizi bilmelidir. Düşmanlıkların körüklendiği ve uçurumların derinleştirildiği değil, her bireyin kendi inancını/inançsızlığını
yaşamakta özgür olduğu, saygı ve sevgi çerçevesinde
barışçıl bir toplum umudu taşıdığımızı bir kez daha
hatırlatırız. Konuyla ilgili daha kapsamlı bir açıklamaya internet sitemizden ulaşabilirsiniz:
h t t p : / / w w w. a t e i z m d e r n e g i . o r g . t r / b l o g /
2020/05/18/celiskinin-adi-firat-erez/
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Tanrı
DÜNYADAN HABERLER
kompleksinin
Muhammed’e
resimleşmiş hali hakarete 2 yıl
hapis

diriltmek için ayin yapmaya başladı. Kalabalığın
direnişi yüzünden polis ve tıbbi müdahale ekipleri
gece geç saatlere kadar eve giremedi. Zorlukla evden
çıkarılabilen papazın cenazesi, polis koruması
eşliğinde uzmanlarca zor zahmet gömülebildi.

İnancı fark etmeksizin herkesten eşit vergi alan devlet
kanalı TRT 1'de yayınlanan kandil programında ortaya çıkan bir görüntü göze çarptı. Konferanstan canlı
yayına katılan cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun altında Arapça harflerle yazılı "Allah" kelimesi vardı.
Teorik olarak fotoğrata herhangi bir tuhaflık olmadığını düşünsek de, burada trajikomik bir tesadüf
olduğu açık. Dolayısıyla bu konuyu psikolojik olarak
kısaca ele almak faydalı olabilir.
Tanrı kompleksi nedir ? Tanrı kompleksine sahip bir
kimse, herhangi bir şekilde yanılabileceğini veya hata
yapabileceğini somut kanıtlar sunulsa dahi reddeder.
Düşünceleri bakımından dar görüşlüdür, sabit fikirlidir ve fikirlerinin sorgulanamaz olduğunu iddia eder.
Bu kişi, başka insanların ve toplumun taleplerine ve
kararlarına saygı göstermez. Buna tanrı kompleksi
denmesinin sebebi, teist inançlarda inanılan tanrıların bu özellikleri taşımasıdır ve bir diğer ismi de
"Narsistik kişilik bozukluğu"dur. Narsisizmin özel
bir biçimine mutlak güç sahibi olduğuna inanan
Roma Sezarlarında, Mısır firavunlarında, diktatörlerde de rastlanır. Bu insanlar kendilerini yeryüzüne
inmiş, nefes alıp yürüyen birer tanrı gibi görürdü.
Yaşam ve ölüm, afetler, hastalıklar vb. doğa olaylarına
bile tek bir sözle hüküm verebildiklerine inanırlardı.
En büyük korkuları güçlerini kaybetmekti. Güçlerinin
ve şehvetlerinin bir sınırı yokmuş gibi davranır; sayısız
insanı tutsak edip öldürür, sayısız şatolar kurarlardı.
Çözümleyemedikleri bir konu olduğunda (bir tanrı
herhangi bir şeyi nasıl çözümleyemez?!) öfkeleri yıkıcı
hale gelirdi.
Dış dünya "ben" olmadığı için, narsist kişi dış dünyayı
anlayamaz/algılayamaz ve bu da paranoyakça bir korkuya yol açar. Korkunun etkisiyle diktatör gitgide
daha yıkıcı, daha yalnız ve daha saldırgan hale gelir.
Ne yazık ki bu patolojik ruh hali geçmişte olduğu gibi
günümüzde de böyledir.

Irak Yargıtayı medya organı tarafından yapılan bir
açıklamaya göre, Bagdat'ın güneyinde yer alan Kadisiye bölgesindeki bir mahkeme, Facebook'ta
Muhammed'e yönelik "müstehcen kelimeler" yazıp
paylaşan bir kişiye hapis cezası verilmesine hükmetti.
Rapora göre alınan yasal tedbirlerden sonra sanık tutuklandı. Soruşturma sonrasında sanık, Facebook
sayfasının kendisine ait olduğunu ve yazılan yorumları ateist kimliğiyle yazdığını kabul etti.
Yargıtay, sanığın yaptığı karalayıcı yorumların, "doğuda ve batıda milyonlarca Müslümanın duygularını rencide ettiğini" belirtti. Sanık, 1969´dan beri yürürlükte
olan Irak Ceza Kanununun 372. Maddesi uyarınca
hapis cezasına çarptırıldı. Bu maddeye göre, "Bir
topluluk tarafından değerli sayılan veya saygı duyulan bir kişiye veya sembole alenen hakaret eden kişi,
3 yıla kadar hapis ya da para cezasına çarptırılır."
İnsan Hakları İzleme Örgütü Irak araştırma
görevlisinin verdiği demece göre, "Bu dava, yetkili
mercilerin kanunları yıllardır istedikleri gibi kullandıklarının göstergesidir. Bu kanunlar genellikle ceza kanunundan tahrik ve karalamayla alakalıdır ve istismar
edilmeye açıktır."

Batıl inançlar vs
Covid-19
Kamerun'da yaşayan Franklin N. Afanwi, 2000'li yıllarda Tanrı'dan vahiy aldığını söyleyerek Evanjelik
tarikatına katılıp papaz oldu. 2010'da ise Pentakostal
Krallık Uluslararası Papazlığı Kilisesini kurdu ve çok
geçmeden kendisini peygamber (!) ilan etti. Müritlerine "dokunarak" onları virüsün pençesinden kurtarabileceğini iddia eden ve peygamberliği kendinden
menkul olan Franklin, geçtiğimiz hata Douala'da
Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Franklin'in,
virüsü Covid-19 koruma kiti dağıtırken kaptığı
düşünülüyor. Ölüm haberini alan sempatizanları
Franklin'in evinin etrafını sardı ve "peygamberlerini"

Hepimizin bildiği gibi coronavirüs, insanlara din ve
milliyet ayrımı yapmaksızın bulaşıyor, yine din ve milliyet ayrımı yapmaksızın eşit düzeyde zarar veriyor.
Bir virüs bile insanların eşit olduğunu göstermeye
yetiyorken, müritlerinin peygamberlerini diriltmek
için verdiği çabalar batıl inançların insanları gerçeklikten ne denli uzaklaştırdığını gözler önüne seriyor.
Dinler ve tanrılar, onlara inanan insanlar bulunduğu
sürece var olmaya devam edecektir. Tanrıların ömrü,
onlara inananların ömrü kadardır. Dinlerin var
olduğunu iddia ettiği mucizeler ise kameranın icadıyla son bulmuş; bugüne kadar kamera karşısında
gerçekleşen hiçbir mucize olmamıştır. Henüz çok
başında olduğumuz Uzay Çağı, insanın inancını
emanet edebileceği tek varlığın yine kendisi
olduğunu, yaşayabileceği ve yaşaması gereken tek
hayatın da bu hayat olduğunu bize göstermektedir.
Bilimle aydınlanmış seküler dünya, insanın doğayla
olan ilişkilerini gözden geçirip hayal dünyasından çıkmasını zorunlu kılar.

“Coronavirus'ü
duayla yendik“
Geçtiğimiz günlerde Tanzanya devlet başkanı John
Magufuli, Covid-19´u "duayla" yendiklerini iddia etti.
Magufuli daha önce de koronavirüse yakalanan oğlunun limon ve zencefil kürüyle iyileştiğini iddia etmişti.
Bu söylemlerin gerçek dışılığı bir yana, dünyada devayı bilim yerine hurafelerden bekleyen insanların olması son derece endişe verici. Nisan ayından bu yana
Covid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan
Tanzanya hükümeti, en son 60 milyon nüfuslu ülkede
509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs
nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti. Ancak
uzun süredir ne hükümet cephesinden ne de sağlık
yetkililerinden halkın endişelerini giderecek bir açıklama gelmediği (dua ederek hastalığı yendikleri dışında); hatta hükümetin salgına karşı yeterli tedbirleri
almadığı yönünde eleştiride bulunanların da tutuklandığı söyleniyor.
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DERNEKTEN HABERLER
Tükenmez
Personel İlanı
Haber röportajı
Son yıllarda Diyanet'in ve çeşitli anket şirketlerinin
yaptığı araştırmalarda, Türkiye'de kendini dindar
olarak tanımlayanların sayısında düşüş, deist ve
ateistlerin sayısında ise artış olması ve din insanlarına güvenin azalması üzerine Denizcan Akar ile bir röportaj gerçekleştirdik. Bu araştırmalar doğrultusunda
Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gibi 'muhafazakar'
siyasetçilerin yaptığı açıklamalar ve Türkiye'de herhangi bir dine inanmayan yurttaşların yaşadığı sıkıntılar üzerine konuştuk. Röportaja buradan ulaşabilirsiniz: https://www.tukenmezhaber.com/siyaset/
turkiyede-gencler-siyasetciler-yuzunden-ateist-mioluyor

Ülkede toplumun %60'ını oluşturan Hristiyan çoğunluğun yanı sıra %35 oranında da Müslüman nüfus
yaşıyor. Bu insanların ritüel bakımından ortak bir
noktaları var: Dua etmek. Bu ritüel, her şeye gücü
yeten ve evrene müdahale eden (deist inancından
farklı olarak) bir yaratıcının varlığına inanmayı gerektirir. Dua etmenin herhangi bir işe yaradığını gösteren
bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte, bu ritüel tıpta
plasebo etkisi olarak bilinen bir etkiye yol açar. Yani
psikolojik ve geçici bir rahatlama sağlaması dışında
bilinen herhangi bir gerçek etkisi yoktur; bu bağlamda alkolün veya uyuşturucunun sağladığı rahatlamaya benzer. Dolayısıyla henüz bilim insanlarının bile
çare bulamadığı ve dünyayı kasıp kavurmaya devam
eden Covid-19 salgınını dua ederek yendiğini iddia etmek, üstelik bunu da gerçek ölüm ve vaka raporlarını
gizleyerek yapmak, dua ettiği halde hastalığa
yakalanan insanların güvenini ve dualarını boşa
çıkarmak; insan aklıyla dalga geçmek ve toplumsağlığını tehlikeye atmak anlamına gelir.

Basın
açıklaması
Ateizm Derneği olarak kurulduğumuz günden bu
yana, bireylerin kişisel inançları/inançsızlıkları yüzünden ayrımcılığa ve baskıya uğramadığı laik bir toplum
yapısı hedefleyen ve tüm çalışmalarını bu ilkeyi
gözeterek sürdüren bir sivil toplum kuruluşu bilinciyle
hareket ettik. Ancak son birkaç hatadır kamuoyunda
gözlemlenen olaylar, siyasilerin bu olaylara ilişkin
yaptığı açıklamalar ve bunların sonucunda oluşan
toplumsal gerilim, açık bir provokasyonun izlerini
taşımaktadır.
İzmir'de camilerin ses sistemlerinden şarkı çalınmasını, herhangi bir dini inancı paylaşmayan bireyler
olarak İslam dini mensuplarına yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Hangi amaçla olursa olsun
ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin
başkasının kutsalına saygısızlık etmesini doğru bulmuyoruz. Üstelik bunun tam bir provokasyon
olduğunu düşünüyoruz.
Tek görevi din hizmetlerini yürütmek olan, ama son
dönemde adeta toplumu yönetme iddiasıyla hareket
eden Diyanet'in, camilerden yapılan yayınları bile
kontrol etmekten aciz olduğu anlaşılmaktadır.
Öte yandan bazı siyasilerin "Camiyle sorunu olanlar"
ve "Ezan düşmanları" gibi söylemlerle, toplumu
ayrıştıran ve kendileri dışındaki kesimleri hedef
gösteren bir tutum sergilemelerini de ayrı bir sorumsuzluk ve provokasyon olarak görmekteyiz. Çünkü
aklı başında hiçbir insanın "camilerle sorunu olacağı"
ve "ezan düşmanlığı" yapacağı düşünülemez. Bu, ancak düşünce ve inanç özgürlüğünü yasaklamak ve
laiklik ilkesini çiğnemek isteyen bir zihniyetin
kışkırtıcı bir eylemi olabilir.
Ateizm Derneği olarak yurttaşlarımızı her türlü provokasyona karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ateizm Derneği, Türkiye'deki inançsız mülteciler için
geliştirdiği uluslararası destekli bir proje olan Ateist
Mülteci Yardım Programı kapsamında danışman/
personel alımı yapmaktadır. Başvuru kabul edilen
pozisyonlar aşağıda verilmiştir.
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
Bu pozisyon mevcut Ateizm Derneği Genel Müdürü
görevinden ayrıdır, ancak çalışma ofisi aynıdır. Başvuru değerlendirme sürecinde ateist mültecilere öncelik
verilecektir.
Bu proje ve pozisyon hakkında daha fazla bilgi almak
için: http://www.ateizmdernegi.org.tr/arap/
İlgilenenler, İngilizce CV ile başvuru yapabilirler :
mudurariyoruz@ateizmdernegi.org.tr

