
Geçtiğimiz günlerde Göbeklitepe ören yerinin ibadete 
açılması için bir imza kampanyası başlatıldı. "12 bin 

yıllık hasret son bulsun. Gönüller refaha kavuşsun. 

Göbekli Tepe ibadete açılsın. Göbekli Tepe'de Yahudi 

kardeşlerimizle Tevrat okuyacağız. Hristiyan Kardeşler-

imizle ayin yapacağız. Müslüman kardeşlerimizle na-

maz kılacağız. 12 bin yıldır sabrettik. Sabır taşı çatladı 

artık!" çağrısında bulunan kampanyanın girişimcileri, 
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin taleplere gön-
derme yapmak amacıyla bu kampanyayı bir taşlama 
öğesi olarak ortaya atmış görünüyor. Akıllıca bul-
duğumuz bu taşlamaya ironik bir destek de bizden 
gelsin dedik…

Arkeolojik veriler Göbeklitepe'nin yüksek olasılıkla bir 
inanç/ibadet merkezi, bir tapınak olduğunu ortaya 
koyuyor. Yöreye ait bu kadim inancın temsilcileri bir 
zamanlar Anadolu topraklarında yaşadı. Aklıselim bir 
yorumlamayla, bu temsilcilerin ardıllarının da yine bu 
topraklarda yaşadığını söyleyebiliriz. İnanç, kişi ile 
inandığı değerler arasında saklıdır. Bu anlamda söz 
konusu inancın, egemen inançlar karşısında asimile 
olmamayı başararak bir grup insan tarafından ne-
sillerdir içten içe yaşatılmadığını söylemek, en basit 
tabirle niyet okumadır. Bu kadim inancın kimi ailel-
erde canlı tutulup tutulmadığı sorusu, olası inanan-
larına kendi ritüellerini gerçekleştirme fırsatı sunul-
madan sınanamaz. Ne de olsa tüm inanç gruplarına 
eşit mesafede duran ve saygıda kusur etmeyen bir 
ülkede yaşıyoruz (!)Binlerce ibadethanesi olan ege-
men inançların hala gereğinden fazla ibadethaneye 
sahip olma hırsına şahit olduğumuz bir dönemde, bu 
kadim inancın olası temsilcilerinin de ellerinde kalan 
tek ibadethanelerine kavuşması gerektiği ortadadır.

Geçtiğimiz günlerde Onur Hatasını kutladık. Ancak 
bu yıl pandemi nedeniyle LGBTQ+ bireylere olan 
desteğimizi, sokakları renklendirerek değil YouTube 
kanalımızdan yaptığımız yayınla online olarak kutla-
mak zorunda kaldık. İnsanın doğaya müdahalesinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkan bu küresel sağlık krizi 
elbette atlatılacak, doğada dengeler yeniden değişe-
cek. Ama bu süreçte asıl krizin, asıl "duygusal ve-
banın," doğaya ve insanlığa bakış açımızı yaralayan 
bağnazlık virüsünden kaynaklandığını bir kez daha 
gördük. İnsanları etnik kökenine, inanışlarına ve cin-
siyetine göre ayıran, farklı renklere ve çeşitliliğe 
tahammülü olmayan bir virüs bu.

Ateizm Derneği olarak neden LGBTQ+ bireylerin 
yanında olduğumuz sorusuyla sık sık karşılaşıyoruz. 
Öncelikle belirtmek isteriz ki azınlık hakları konusun-
da hassasiyet gösteren derneğimiz, Türkiye'deki 
inançsızlar olarak empati kurduğumuz LGBTQ+ birey-
leri her adımda desteklemeyi ilke edinmiştir. İnsanlar 
dinsel tercihlerinde, bu her ne kadar bir "seçim" de 
olsa özgür olmalıdır. Ancak cinsel yönelim bir "tercih" 
de değildir, dolayısıyla burada gözetilmesi gereken 
özgürlük çok daha ayrı bir bakış açısıyla değer-
lendirilmelidir. Bizim düşüncemize göre, LGBTQ+ 
bireylere yönelik nefretin en belirgin kaynağı, tek 
doğrunun kendi doğrusu olduğunu iddia eden din-
lerin insanları kör eden ve sevgisiz kılan hoşgörüsü-
zlüğüdür; bu bağlamda cinsel yönelimleri yüzünden 
hor görülen bireylerle güçlü bir duygudaşlık kur-
mamız doğaldır.

İki yetişkin bireyin birbirini sevmesinden rahatsız 
olan bir zihniyet, adı geçen bağnazlık virüsünün 
pençesine düşmüştür. Ama her hastalık gibi bunun da 
tedavisi vardır: Ateizm Derneği olarak, doğaya ve in-
sani değerlere at gözlüğüyle bakanlara, baktıkları 
yerde sadece kendi renginden olmayan düşmanlar 
görenlere inat, farklı renklerin ve çeşitliliğin güzelliği-
ni vurgulamaya devam ediyoruz. Çünkü biz 

gökkuşağı gibi farklı renklerimizle ve hep birlikte 

güzeliz!

Abdurrahman Akyüz'ün başkenvekilliğini yaptığı 
Türkiye Wushu Federasyonu, yeni skandallarla bir kez 
daha gündeme yerleşti. Geçtiğimiz günlerde 
Akyüz'ün kendi kızı, talimatlara aykırı olduğu halde 
müsabakalara hem sporcu hem de hakem olarak 
katılmış ve annesinin de üyesi olduğu bu hakem 
heyeti tarafından müsabakalarda "birinci" seçilmişti. 
İzleyen günlerde, sporun doğasına düpedüz aykırı 
olan bu haksız kazanımın perde arkasında daha da 
çirkin oyunların oynanmakta olduğu ortaya çıktı: 
Gençlerimizin spor yaparak ve birbirleriyle rekabet 
ederek bedenen sağlıklı duruma gelmelerini 
amaçlayan masum bir spor dalının mini bir "şeriat" 
laboratuvarına ve "cihat" karargâhına dönüşeceğini 
kim bilebilirdi?

Adeta aile saltanatının hüküm sürdüğü ve BirGün 
Gazetesi tarafından ortaya çıkarılan usulsüzlüklerle 
gündeme gelen Wushu Federasyonunun yaptığı açık-
lama suçundan da beter: "Sizin maksadınızı ve 

amacınızı biliyoruz. Derdiniz başörtüsü!" diyen fed-
erasyon, kendilerini eleştirenleri "siyonizmle işbirliği 

yapmak" ile suçlayacak kadar abes duruma düştü. 
2018'de kadın sporculara türban takma zorunluluğu-
nun getirilmesiyle, gençlerimiz hem yabancı rakip-
leriyle hem de çağdaşlığa yabancı bu bağnaz zih-
niyetle mücadele etmek zorunda kaldı. Kadın hakem-
lere vücut hatlarını belli etmeyecek kıyafetler, erkek-
lere de diz altı tayt giymeleri ve namaz kılmaları 
konusunda mobing yapıldığı bildirildi. Akyüz'ün na-
maz kılmak istemeyen bir sporcuyu, "Arkadaşlarını da 

kendin gibi beynamaz yapıyorsun" diye uyardığı iddia 
edildi. Avrupa şampiyonu olan Sadık Pehlivan bu ne-
denle dışlandı ve birçok yaptırıma maruz kaldı. 
Akyüz'ün talimatları doğrultusunda, birbirlerine 
"nikâh düştükleri" gerekçesiyle erkek sporcuların 
köşesinde kadın, kadın sporcuların köşesinde de 
erkek antrenörün yer alması yasaklandı; turnuvaların 
sabah seanslarına ilahiyle başlama uygulaması getir-
ildi. Üstelik buna ilahi de denemez; içeriğinde cihatçı 
bir propagandanın yer aldığı bu "şarkı", kendi devleti 
tarafından terörist ilan edilmiş Siyasal İslamcı bir 
hareketin öncülerinden Seyyid Kutub'un yazdığı bir 
şiirin, "erkek, ölü eşiyle altı saat daha cinsel ilişkiye 

girebilir" fetvasını yasalaştırmak isteyen Mursi için 

bestelenmiş hali. İşin daha da vahim tarafı, söz 
konusu spor dalının bünyesinde yer alan birinin iddi-
asına göre Akyüz'ün amacını gizlemiyor olması: "Biz-

im amacımız spor yapmak değil cihat."

Bir spor kurumunu bile kadrolaşma ve rant için kul-
lanıp dini bir propaganda aracı haline getirmek, 
karanlığı dört koldan yaymayı ilke edinmiş bir zih-
niyetin ne ilk ne de son eylemidir. Her adil yarışmada 
söylenecek tek bir söz vardır: "İyi olan kazansın!" O 
yüzden "siz" kazanamayacaksınız.

Sporu bile 
kirleten 
zihniyet

Göbeklitepe 
şamanlarını 
bekler!

YURTTAN HABERLEREDİTÖRÜN 
MESAJI
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Mısır'ın başkenti Kahire'nin Matariya bölgesinde ken-
disini "beklenen Mehdi" olarak tanıtan bir kişi, bu id-
diasıyla alay eden şahsı bıçaklayarak öldürdü. Özel 
şoförlük yaptığı belirlenen Mehdi'nin kurbanıyla aynı 
mahallede yaşadığı ve onun tarafından sürekli alaya 
alındığı öğrenildi. Adli makamların ve güvenlik güç-
lerinin başlattığı soruşturmada, Mehdilik iddiasında 
bulunan kişinin, insanları kendisini takip etmeye dav-
et ettiği ve komşusunun her zamanki alaylarına daha 

fazla dayanamayarak onu bir metro istasyonunda 
birkaç bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtildi. İfadesi 
alınan Mehdi daha sonra tutuklandı.

Bizler ders almadıkça ve din gibi ilkel itikatlarımızdan 
kurtulamadıkça tekerrür eden tarihin, ne ilk ne de son 
olan trajik sahnelerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 
Üstelik bu eylem de yine "şiddet karşıtı" ve "hoşgörü" 
timsali olduğu iddiasında bulunan bir din adına 
gerçekleştirilmiş. Bu ve benzeri trajediler bir kez daha 
gösteriyor ki din, mantıklı düşünmeyi ortadan 
kaldıran ve şiddet eylemlerini meşrulaştıran bir ide-
olojidir. Doğaüstü inançlar, Mehdilik gibi akıl ve man-
tık dışı hurafeler neticesinde insanları fanatikleştir-
erek onları tanrıların suikastçılarına dönüştürebiliyor: 
"Katiller, sanılanın aksine, inançsızlardan değil fazla 
inananlardan çıkar." Bunun canlı örneklerini her gün 
görmeye devam ediyoruz.

Bu bağlamda, Türkiye'de inanma/inanmama özgür-
lüğünün yegâne savunucu kurumu olan Ateizm 
Derneği, son aylarda ortaya çıkan ve son günlerde 
gündemde kendine yer bulan "Göbeklitepe ibadete 
açılsın" çağrısına canı gönülden destek verdiğini, 
ironinin gözden kaçırılmaması temennileriyle beyan 
eder.

Gezici Araştırma Merkezinin elde ettiği araştırma 
sonuçlarıyla geçtiğimiz sayıda da yer verdiğimiz Z 
kuşağı, 2000'lerin başlarında doğanları kapsayan ve 
ifade özgürlüğüne, çevre duyarlı kavramlara, adalete, 
eşitliğe, hayvan haklarına, toplumsal cinsiyet 
eşitliğine, liyakata önem veren, 93%'ü kentlerde doğ-
muş demografik gruptur. Ayrıştırılmadan, ötekileştir-
ilmeden, rahatça konuşabileceğiniz ve hoş sohbetler 
edebileceğiniz gençlerden oluşan Z kuşağının bir 
özelliği de sözlerini esirgemiyor olmaları. Daha apoli-
tik ve seküler yaşayan bir nesil olarak, kuşaklar boyu 
süren yanlış siyasetin sonuçlarını yaşamak 
istemeyen, düzeni değiştirebilecek kadar birlikte ve 
bilinçli hareket eden, sosyal medyanın ve dijital 
teknolojinin efendileri de diyebiliriz onlara. Tam da 
bu nedenle evrensel değerleri benimseyen, mevcut 
kasabalı zihniyetiyle sık sık ters düşen, siyasi iktidarla 
anlaşamayan, yanlışın yanlış olduğunu gören, gerekli 
tepkiyi anında vermesiyle bilinen ve başına gelenleri 
de unutmayan bu genç nesil, topluma umut aşılıyor.

Z kuşağı, muhafazakar iktidar karşısındaki konumuy-
la geleceğin siyasi aktörü olma yolunda ilerliyor. Bu 
bağlamda muhafazakar iktidarın yeni nesil üzerinden 
yaptığı planların geri teptiğini görüyoruz: Pandemi 
sürecinde TBMM karantina altındayken, Sağlık 
Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili açıklamaları hala 
olumsuzken hükümetin YKS'yi ertelememesi tep-
kilere yol açmıştı. Akabinde gençlerin bütün talepler-
ine rağmen bu sefer de turizm gelirleri için YKS'yi 
ertelemeyen hükümetin, "gençleri önemsiyoruz aslın-
da, bakın ne kadar moderniz" mesajı verme planları 
da suya düştü. Gençler, Erdoğan'ın tüm sosyal 
mecralardan eş zamanlı olarak düzenlediği Gençlerle 

Video Konferans Buluşması'na YouTube platformu 
ü z e r i n d e n ( g ü n c e l v e r i y e g ö r e ) 3 7 0 b i n 
"Dislike" (Beğenmeme) attı; hemen ardından hem il-
gili video üzerinden yorum olarak hem de Twitter 
platformunda #OyMoyYok etiketiyle tepkisini göster-
di. Muhafazakar ve sansürcü zihniyet gençlerin 
mesajını hala anlamamış olmalı ki, 'oy yok' yorum-
larından sonra videonun yazışma sistemi durduruldu.

Ateizm Derneği olarak bu cesaretlerinden dolayı Z 
kuşağını kutluyoruz. Haklı tepkilerinin arkasında 
olduğumuzu ve daha eşitlikçi, daha özgür, daha 
hoşgörülü bir toplum umutlarını paylaştığımızı 
bilmelerini istiyoruz.

Rio de Janeiro'nun küçük, ama radikal evanjelist 
kilisesinde papazlık yapan Tupirani da Hora Lores, 
onlarca kişiden oluşan cemaatin önünde verdiği 
vaazda Tanrı'dan, "Yahudileri haşere gibi yok 

etmesini" istedi: "Yahudileri yok et Tanrım, Tanrı'yı 

bıraktıkları için, milletleri bıraktıkları için onlara kılıcın-

la vur!" diye emreden papaz, "Tanrım, 2. Dünya 

Savaşı'nda ne yaptıysan senden aynını yapmanı istiy-

oruz. Adalet, adalet, adalet!" diye haykırdı. Cemaat 
papazın söylediklerini coşkuyla tekrarlarken, Yahudi 
vatandaşlar polise şikayette bulundu.

Sao Paulo kökenli Sinagoga Sem Fronteiras'ın kuru-
cusu olan haham Gilberto Ventura, Jewish Telegraph-
ic Agency'e şu açıklamalarda bulundu: "Her şikayet ve 

davada, her eyalette, yapılan suçları ve eylemleri halka 

duyurmayı amaçlıyoruz, böylece insanlar bu tür eylem-

leri gerçekleştirmeden önce iki kez düşünecektir."

Hristiyanlığa göre Tanrı, gökyüzündeki cennet kral-
lığının "Kutsal Babası" değil miydi? Geçen yüzyıllar 
içinde ne ara kendisinden Yahudi soykırımı istenen bir 
Hitler'e dönüştü? Hristiyanlığın özelinde ve bütün 
dinlerin genelinde, tek tanrılı inançların tutarsızlığı ve 
çelişkileri her geçen gün biraz daha gün yüzüne çıkıy-
or. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Dinlerin insanları bir-
leştirmediği, aksine Kızıldeniz'i ikiye ayıran Musa'nın 
asası(!) gibi toplumları ayrıştırdığı açıkça görülüyor. 
Dinler daha güzel bir yaşam vadetmek yerine ne yazık 
ki insanları, ölümün faili ve kurbanı olma konusunda 
motive etmeye devam ediyor.

Almanya'da kiliseden ayrılanların sayısı rekor düzeye 
ulaştı. 2019 yılında yapılan bir araştırma, Katolik ve 
Protestan kiliselerinden ayrılanların sayısının azım-
sanmayacak düzeyde azaldığını gösteriyor: Katolik 
kilisesinden ayrılanların sayısı %26,2 oranında ar-
tarak 272.771'e, Protestan kilisesinden ayrılanların 
sayısı da %22,32'lük artışla 270 bine ulaşmış durum-
da. Alman Piskoposlar Konferansının Cuma günü yap-
tığı açıklama da bu oranları doğrular nitelikte. Son 
verilere göre Almanya'da kiliseden ayrılmaların yanı 
sıra ölümler de hesaplandığında Katolik ve Protestan 
kiliseleri 1 yılda yaklaşık 400'er bin üye kaybetmiş 
oldu.

Böylece Almanya'da Hristiyanların toplam nüfusa 
oranı %55'e geriledi. Nüfusun geri kalan %45'lik oranı 
hiçbir dine mensup olmayanlardan oluşuyor. Şimdiye 
kadar kiliselerden ayrılmalarda rekor, çocuklara 
yönelik taciz skandalının patlak verdiği 2014 yılında 
kaydedilmiş; 1 yıl içinde 218 bin kişi kiliseden kaydını 
sildirmiş; 2018 yılı Eylül ayında piskoposlukların açık-
ladığı araştırma sonuçları, 1946-2014 yılları arasında 
Almanya çapında 3 bin 677 kişinin cinsel tacize maruz 
kaldığını ortaya koymuştu.

Kilisede yaşanan cinsel tacizlerin gün yüzüne çık-
masıyla halkın kiliseye sırtını dönmesini istemeyen 
Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Bätzing, 
gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi. 

DÜNYADAN HABERLER

Beklenen Mehdi 
ölüm saçtı

Almanya'da son 
durum

Brezilyalı 
papazdan 
soykırım duası

#OyMoyYok
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Uluslararası Ateistler Birliği (AAI) eski dönem yönetici-
leri tarafından, ateist iltica sorunu ve dini değerleri 
aşağılama yasaları gibi uluslararası konulara öncelik 
veren, International Association of Atheism (IAA) isim-
li yeni bir küresel oluşum meydana getirildi. 2020 
Mayıs ayında kurulan ABD merkezli kuruluş, 
derneğimizle işbirliğine başladı bile; Ateizm Derneği 
Haziran 2020 itibarıyla bu koalisyona üye oldu. IAA, 
derneğimizin Ateist Mülteci Yardım Programı (ARAP) 
projesine 2021 yılında ana sponsor olarak katılmak ve 
desteklemek istediğini bildirdi.

 Böylelikle derneğimiz Atheist Alliance International, 
Center for Inquiry ve Humanists International'dan 
sonra IAA ile 4. bir çatı kurum üyeliği daha gerçek-
l e ş t i r m i ş o l d u . B u n d a n s o n r a k a t ı l m a y ı 
düşündüğümüz uluslararası örgütler arasında, Avru-
pa'nın şemsiye ateist örgütlerinden biri olan Almanya 
merkezli Internationaler Bund der Konfessionslosen 
und Atheisten (IBKA) [Uluslararası Dinsizler ve 
Ateistler Birliği] var. Birleşerek, güçlenerek daha da 
büyüyeceğiz.

 Artık yalnız değiliz!

 https://www.internationalatheists.org/our-partners

"Kiliselerden ayrılanların sayısı, kilise üyeleriyle kilise 

topluluğunun inanç dünyası arasındaki yabancılaş-

manın daha da güçlendiğini gösteriyor." diyen 
Bätzing, "Kilise günümüz insanına ulaşmak için doğru 

dili kullanıp kullanmadığını kendine sormalıdır. Kilise, 

inanılırlığına yönelik büyük güven kaybını, şeffaflık ve 

dürüstlük yoluyla geri kazanmak zorundadır." diye ek-
ledi.

Martin Luther öncülüğünde başlayan Reform Hareke-
tinin ardından halk, kiliseye olan güvenini yitirmiş ve 
ortaçağın karanlık Avrupası bilimin ışığında aydınlık 
günlere kavuşmuştu. Son rakamlar gösteriyor ki ay-
dınlanma tüm hızıyla sürüyor.

Ateizm Derneği toplumuzdaki inançsızların temel in-
san haklarını korumak ve dinin toplumsal bir baskı 
aracı olarak kullanılmasına karşı mücadele etmek için 
2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 
Müslüman nüfuslu ülkeler arasında ilk ve tek resmi 
olarak tanınmış ateist kurumdur.
 Derneğimiz tüm inançsızlık çeşitlerinden bireylerin 
buluştuğu bir çatı örgüttür.

 Ulusal ve uluslararası ölçekli projeler geliştirip hazır-
lamak üzere derneğimiz bünyesinde çalışacak bir 
Proje Koordinatörü aranmaktadır. Hedef projeler özel 
kuruluşların hibe ve fonları için olabileceği gibi BM ve 
AB projeleri ağırlıklıdır.

 Bu pozisyonun sabit bir aylık maaşı yoktur. Üretilen 
ve kabul edilen projenin brüt bütçesi üzerinden pay 
verilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi 
ziyaret ediniz.

 http://www.ateizmdernegi.org.tr/

Ateistlerin hayali arkadaşları olmadığı için güçlü bir 
psikolojiye sahip oldukları söylenir. Ama elbette biz 
de insanız ve herkes kadar bizim de canımızı sıkan 
sorunlar oluyor.

Ateizm Derneği olarak Türkiyeli inançsızlara yalnızca 
hukuki değil, psikolojik destek de sunmak istiyoruz. 
Bunun için bu desteği sunmamıza yardımcı olacak uz-
manlara ihtiyacımız var.

Baskın dinin İslam olduğu bir ülkede dinsiz olduğu 
için toplumdan dışlanan, aile/din/mahalle baskısı 
veya farklı bir nedenle psikolojik desteğe ihtiyaç 
duyan cesur dostlarımıza, gönüllülük esasıyla yardım 
etmek isteyen tüm özgür-düşünceli uzmanları bizimle 
iletişime geçmeye davet ediyoruz.

Artık yalnız değiliz!

İnanç 
özgürlüğünde 
yeni 
destekçimiz: 
IAA

DERNEKTEN HABERLER
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Koordinatörü 
aranıyor

Toplumsal 
destek


