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Açıklamada geçen "Sebebiyet veren ateist kişiler"
ifadesi, en basit tabirle kurbanı suçlu ilan etmektir. 35
kişinin yanarak veya boğularak can vermesine sebep
olan canileri, "katliamın asıl müsebbibi onlardır" diyerek itira attıkları ateistlerle yer değiştirme çabası da
tek kelimeyle mide bulandırıcıdır.

normalleştirme
çabaları

Türkiye'de baroların yapısını değiştirerek çoklu baro
sistemine geçilmesini öneren ve böylelikle savunmayı siyasallaştırmanın önünü açan 28 maddelik
kanun teklifinin ilk 12 maddesi, geçtiğimiz hata
MGK'da kabul edildi. Savunma hakkının tümüyle
gasp edilmeye, hukukun teokratik bir zemine oturtulmaya çalışıldığı bir dönemde, yargının bağımsızlığı
için mücadele sürüyor.
Yargı bağımsızlığı, demokrasinin olmazsa olmazdır.
Bilindiği gibi avukatlık yasasına ve baroların yapısına
yapılması planlanan müdahaleye karşı olan baro
başkanları, Haziran'da bulundukları illerden
Ankara'ya doğru "Savunma Yürüyüşü" başlatmış;
Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve adil yargılama
konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, ilgili
kanun teklifine yönelik haklı tepkilerini dile getirmişlerdi. İstanbul Barosu Başkanı M. Durakoğlu,
Türkiye'de ilk kez 80 baronun bir araya gelerek bu
değişikliklere karşı olduğunu belirterek, "Bizim gittiğimiz yer hukuk devletidir, yargı bağımsızlığıdır,
savunmanın güvenliğidir, insanca yaşamaktır, onurlu
yaşamaktır. İşte bunun için yürüyoruz." demişti. Ancak
son 1 ayda yaşananlar, aslında bir hukuk devleti olmadığımızın çok açık ve manidar bir kanıtıdır: Ankara
girişinde polis tarafından engellenince oturma eylemine başlayan baro başkanları polis şiddetine maruz
kalmış, 6 baro başkanı darp edilmiştir. Antalya Barosu
Başkanı P. Balkan, hukuksuz bir ortamda, fiili bir
gözaltı ve tecrit koşulları altında geceyi zor koşullarda
geçirdiklerini, kendilerine sandalye ve battaniye bile
verilmediğini; Antalya Barosu olarak İçişleri Bakanlığı
başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü ve
Ankara Valiliği hakkında 'İşkence, Eziyet', 'Kötü
muamele', 'Görevi kötüye kullanmak' suçlarından
dava açmaya hazırlandıklarını belirtmiştir.
Baro başkanları hem meslek onurları hem de adil
toplum için, Ankara'da hatalardır sürdürdükleri
direnişe devam ediyor. Hukuk devletinin temeli olan
"halkın adil yargılanma hakkına" sahip çıkan bu
yürekli insanları saygıyla selamlıyor, ne yazık ki olumlu yönde ilerlemeyen süreci kaygıyla izliyoruz.
Kalbimiz onlarla, desteğimiz onlarla.
#SavunmaDireniyor

Cem Vakfı Gençlik Kolu Başkanı Cemal Aşkın Topal,
Sivas Katliamını anmak için sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, "Aziz Nesin olayların
öncesinde ve akabinde yapmış olduğu tahrik edici
açıklamalarla doğrudan hedef haline gelmiş veya getirilmiştir. Ve buradaki insanların da kendisiyle birlikte
hedef haline gelmesine sebebiyet vermiştir. Olayı yapanları hiçbir şekilde savunmuyorum ve aksine lanetliyorum ancak birinci hedefleri Aziz Nesin iken 33
canımızın şehit olmasına sebebiyet verildi." dedi. Açıklamanın devamında "Sebebiyet veren Ateist kişilerin
suçu her neyse bir ibadethaneden çıkıp provokasyona
gelerek insan yakanların suçu da aynıdır." diyerek,
ateistleri katliamın günah keçisi ilan etti.

Geçmişte de skandal söylemleriyle gündeme gelen
Dr. E. Buğra Ekinci, yeni bir skandala daha imza attı.
BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde akademisyen
olan Ekinci, Türk Hukuk Tarihi dersi final sınavında,
öğrencilere "çocuk gelin" kavramını normalleştiren
ve bu yolla çocuk istismarının önünü açan bir soru
yöneltti. Soru şöyle başlıyordu: "20 yaşında fakir bir
genç olan A, mehir vermemeyi şart koşarak 14 yaşındaki B ile evlenmiştir…" Ekinci 2014'te de, "Çocuk gelinler çocuk değil aslında" diyerek, çocuk istismarını
meşrulaştıran söylemlerde bulunmuştu. Ekinci'nin
kariyerine göz attığımızda, Kadir Mısıroğlu ile yakın ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz.

Biz aslında bu hikayeyi biliyoruz. Bunlar, tarihten ders
almamakta direnerek toplumu inanç ve düşünce farklılıkları üzerinden ayrıştırmak isteyenlerin alışıldık
taktikleri. Bilindiği gibi insanların düşünceleri yüzünden diri diri yakıldığı, Türkiye tarihine bir kara leke
olarak geçen Sivas Katliamı sonrasında, kökten dinci
kesim kamuoyunda algı yaratarak Madımak
Katliamının suçlularını "kurban" gibi göstermeye
çalışmıştı. Bu süre zarfında Sivas Davası 2012 tarihinde zaman aşımına uğratıldı. Bundan çok değil 7 ay
önce de Erdoğan, Madımak failine "özel af" uygulayarak suçluyu aﬀetmiş; bunun üzerine karara tepki
gösteren Av. Sarıhan, "İnsanlığa karşı suç işlemiş kişilerin aﬀedilmemesi gerekir" ifadesinde bulunmuştu.
Dolayısıyla Cem Vakfından gelen açıklama kimseyi
şaşırtmamalıdır.

Prof. Dr. Engin Karadağ'ın 2019 yılında hazırladığı rapor, bugüne kadar 68 rektörün hiç makale yayımlamadığını, 71 rektöre de herhangi bir makalede atıf
yapılmadığını ortaya koymuştu. Gelecek nesiller ne
yazık ki doçent bile olmaması gereken rektörlerin
yönettiği, dini gerekçelerle çocuk istismarını savunan
akademisyenlerin eğitim verdiği, cinsiyet eşitliğine
düşmanca yaklaşan yöneticilerin bulunduğu üniversitelerde okuyor. Üniversitelerimiz, bilim düşmanı
medreselerin prototipine ve siyasal İslam savunucularının üretim laboratuvarına dönüştürülmüş durumda.
Çocuk gelin sapkınlığını kapsayan pedofiliyi,
tecavüzü ve kadına yönelik şiddeti din kisvesi altında
normalleştirme çabaları tüm hızıyla sürüyor. Failleri
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koruyan yasalar çıkarıp onları ceza vermeksizin
serbest bırakan hükümet, böylelikle bu suçları teşvik
ediyor. Gelişmiş ve demokratik ülkelerde kadına ve
çocuğa yönelik şiddet ve istismar konusunda alınan
tedbirler sıkılaştırılırken, neredeyse her gün bir
kadının öldürüldüğü ya da istismara uğradığı
Türkiye'de işler tersine işliyor.
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DÜNYADAN HABERLER
İslam'ın
hoşgörüsü (!)

Bebekler
nereden gelir?
İran'da 25 Kasım 2019 tarihinde ekonomik sebeplerle
başlayan, sonrasında baskıdan yılan halkın özgürlük
taleplerine dönüşen rejim karşıtı eylemler kanla
bastırılmıştı. Geçtiğimiz günlerde rejim, 1500 kişinin
öldürülmesiyle sonlandırılan protesto eylemlerinin
tekrarlanmaması için üç gencin idam edilmesine
karar vererek demir yumruğunu vurdu. Muhammed
Recebi, Said Temcidi ve Emir Hüseyin Muradi isimli üç
İranlı aktiviste, "İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırı
amacıyla özel mülkü ateşe verme" ve "yıkıcı
faaliyetlerde bulunma" suçlamasıyla verilen idam
cezaları İran Anayasa Mahkemesi tarafından onandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri
Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Beykoz 2. Asliye
Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine, TÜBİTAK tarafından yayımlanan Anna Milbourne imzalı 'Bebekler
Nereden Gelir' kitabının "muzır nitelikte" olduğuna
karar verdi. Kararın gerekçesi ise, kitapta yer alan bazı
ifadelerin 18 yaşından küçüklerin "maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olması." Bu sansür neticesinde eser poşet içinde, 18 yaşından büyüklere satılabilecek ve kitabın üzerine "küçüklere zararlıdır" damgası vurulacak.
Yasaklanan kitabın tanıtımı şöyle: "Pipkin aklına hep
çok büyük sorular takılan çok küçük bir penguen. Bu
kez bebeklerin nereden geldiğini merak ediyor. Keşif
yolculuğunda Pipkin'e eşlik edin ve sevimli mi sevimli
hayvan yavrularıyla tanışın.." Dinozorlar Ne Kadar
Büyüktü?, Hayvan Yuvaları, Atlar ve Poniler, Kurbağalar, Güneşli Bir Gün, Küçük Poni, Kelebek,
Kediler, Ay'da, Denizin Altında vb çok sayıda kitabı
Türkçeye çevrilmiş olan Anna Milbourne, kitapların
isimlerinden de anlaşılacağı üzere, küçüklere doğayı
ve olguları yaşlarına uygun bir üslupla anlatan bir
çocuk kitabı yazarıdır.
"Küçüklerimize" asıl zararlı olan, onları 18 yaşına
kadar bilimsel gerçeklikten uzak yaşatmak isteyen;
bunu da bilim kitaplarını sansürleyerek yapabileceğini sanan bu çağ dışı zihniyettir. Çocukların bilgiye erişimini engelleyerek hayata dair sorularını cevapsız
bırakmak, onları gelecekte içinden çıkılmaz psikolojik
sorunlarla boğuşmaya ve hurafelere yönelmeye itmektir. Sorgulanmamış, ezbere bilgilerden oluşan bir
eğitim sistemiyle yeni nesilleri gerçeklikten koparıp
hayal alemine ve cehalete sürüklemek, hiçbir modern
toplumda normal veya ahlaklı bir tutum olarak kabul
edilemez. Poşetlenip tarihin çöplüğüne atılması
gereken tek şey, bu sansürcü ve yobaz zihniyettir.

Diken'de yazan Nevşin Mengü'nün haberine göre,
"Uluslararası Af Örgütü'nün, bu gençlerin yargılanma
süreciyle ilgili raporları mevcut. Örgüt, her ülkenin
suçluları yargılama hakkı olduğunu belirtirken bu üç
ismin yargı sürecinin büyük bir adaletsizlik içerdiğine
dikkat çekiyor. Emir Hüseyin Muradi'ye polis sorgusunda elektrik verildiğini, bir sorgu memurunun göğsünün
üzerinde durduğunu öğreniyoruz. Polis, Muradi'ye
suçunu itiraf ederse tedavi edileceği sözü vermiş o da
bunun üzerine polisin istediği ifadeyi imzalamış. Diğer
iki gence ise soruşturma esnasında avukat edinme
hakkı verilmemiş, baş aşağı ters asılıp dövülmüşler."
Her zamanki gibi eşitliği, demokrasiyi ve özgürlükleri
kullanarak iktidara gelen bir rejim, iktidarı ele
geçirdikten sonra eşitliği, demokrasiyi ve özgürlükleri
İslam uğruna yok ederek İslam'ın hoşgörüsünü gösteriyor.
Üç İranlı gencin asılmasını engellemek için dünyanın
dört bir yanında başlatılan imza kampanyaları sonucunda, İran yargısı "cezasının infazını
durdurabileceği" mesajını verdi. Umuyoruz ki bu
kampanyalar İslam'ın "hoşgörüsünü" bastırır.
Kampanyayı imzalamak için:
https://www.change.org/p/amnesty-internationalstop-the-execution-of-three-peaceful-protesters-iniran?source_location=topic_page

Din ve şiddet
Pakistan'ın azınlıklara karşı karanlık bir geçmişi var.
İmran Han hükümeti ülkedeki azınlıkların emniyet ve
güvenliği konusunda garanti verse de, Pakistan'da
dini azınlıkların zulüm görmesine göz yumuluyor. Bu
olaylardan birinde Hristiyan bir ailenin iki ferdi, Müslüman mahallesinden ev aldığı için vuruldu.
Haber kaynaklarına göre olay şöyle gelişti: Nadeem

Joseph ve kayınvalidesi Elizabeth Masih, Peşaver'de
ev aldıktan birkaç gün sonra, Salman Khan ve çocukları tarafından saldırıya uğradı. Joseph'in komşusu
Salman, Joseph ve ailesinin Hristiyan olduğunu
öğrenince, onları bölgeden sürmek için baskı kurmaya başladı. İddiaya göre Salman tüm mahallenin
Müslümanlardan oluştuğunu, Hristiyan ve Yahudilerin
ise İslam düşmanı olduklarını ve bu yüzden burada
kalamayacaklarını söyledi. Joseph ve ailesi, evden
ayrılmayı kabul etmedikleri taktirde ciddi sonuçlarla
karşılaşacakları konusunda Salman tarafından günlerce tehdit edildi. Sonrasında Nadeem'in evine giden
Salman, ona evden çıkmaları için 24 saat süre verdiğini söyledi. Nadeem, Salman'ın tehditlerine kulak asmayınca, Salman'ın oğlu önce Nadeem'e ateş ettikten sonra aile bireylerine saldırarak Nadeem'in kayınvalidesini yaraladı. Pakistanlı aktivist Rahat Austin'e
göre, saldırının ardından hastaneye kaldırılan
Joseph, beşinci kez bıçak altına yattıktan sonra

verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Hoşgörüsüzlüğe, tehdide ve baskıya dayalı meşrulaştırılmış şiddetin tek bir kaynakta toplanması, dinler tarihi açısından bir tesadüf müdür? Eğer bir ağaç
bu kadar çok çürük meyve veriyorsa meyveyi suçlamak yerine ağacı sorgulamanın zamanı gelmiş de
geçiyordur bile.

Tunus’ta
“düşünmeme”
özgürlüğü
Ülkesindeki İslamcı grupları eleştirmesiyle tanınan
Tunuslu insan hakları savunucusu Nacer Amari, Danimarka'dan sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya. Nacer Amari, İslamcılardan ölüm tehditleri aldıktan sonra
2012 yılında anavatanından kaçıp geçici olarak Romanya'ya yerleşmişti. Amari, Romanya'dayken ateist
olduğunu ifade ettiği ve İslam'ı eleştirdiği için tehdit
edildiğini ifade etti. Daha sonra 2019 yılında iltica için
başvurduğu Danimarka'ya gitti. Danish Refugee Appeals Board'un, Amari'nin ateist ve insan hakları
savunucusu olmasının Tunus'a dönerse bir sorun
yaratmayacağını öne sürmesi üzerine, Amari'nin
başvurusu 2020 yılında temyiz yoluyla reddedildi.
İltica başvurusunun reddedilmesinin ardından Humanist International ve Danish Humanist Society,
Nacer Amari'nin sınır dışı edilmemesi için Dani-
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markalı yetkililere baskı yaptı.
Humanists İnternational'ın araştırmasına göre Tunuslu ateistler ve laik insanlar, düşünce ve inanç özgürlüğü haklarını kullanmada hala çeşitli engellerle
karşılaşıyor. Müslümanların çoğunlukta olduğu pek
çok ülkede olduğu gibi Tunuslu hümanist ve ateistler
de dünya görüşlerinin getirdiği tehditlere ve dışlanmaya maruz kalmaktansa oto-sansürü tercih ediyor.
2011'deki devrimden sonra ülkede ifade özgürlüğü
bir zorunluluk haline gelmiş olsa da, Tunus'ta bu
hakkın pratik anlamda yürürlüğe girdiği tartışmalı.
Üstelik Tunus yönetimi, 2014 Anayasasında düşünce
özgürlüğünü teminat altına alan maddelere rağmen,
ceza kanununu ve diğer yasaları ifade özgürlüğünü
suç saymak için kullanmaya devam ediyor. Kısacası
İslam'ın hoşgörüsü var olduğu her yerde iliklere kadar
hissediliyor.
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DERNEKTEN HABERLER
Çocuklar için
Türkçe e-kitap

2020 yılında COVID-19 Pandemisi ve artçı dalgaları
nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız fiziki etkinliklerimize tekrar ne zaman geri döneceğimizi bilmiyoruz. Evinizden katılabileceğiniz sanal etkinliklerimiz
ve YouTube yayınlarımız ise dolu dizgin devam etmekte.

Michael Schmidt-Salomon ve Helge Nyncke tarafından yazılan ''Tanrı'ya nereden gidilir acaba?'' isimli
çocuk kitabı çocuklara eleştirel düşünce ve mantık
aşılamak için ideal bir kaynak. Bir domuzcuk ve kirpiciğin hikayesini konu alan ve orijinali Almanca olan
bu eseri AteistForum eski emektarlarından DreiMalAli, Dark_Prinz ve IFG Türkçe'ye çevirmiştir. Özellikle
edebilenlerin incelemesini bilhassa tavsiye ederiz.
Web sitemizden bu kitabı edinebilirsiniz.
http://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/07/16/
domuzcuk-ve-kirpicik-cocuk-kitabi/

Nacer Amari'yi kurtarmak için açılan kampanyayı
imzalamak için: https://www.change.org/p/unitednations-grant-lgbtq-ex-muslim-atheist-nacer-amariasylum-in-denmark

A.D. Çilingir
Sofrası V

Toplumsal
Destek Projesi

Bir sonraki online etkinliğimiz 25 Temmuz Cumartesi
TSİ 21:00 de ZOOM üzerinden gerçekleşecek 'biz-bize'
bir etkinlik. Sadece üyelerimize ve gönüllülerimize
özel bir moral toplantısı. Bu defa sürpriz konukların
yanı sıra canlı müzik de var. Etkinliğe katılım bağlantısı üyelerimize e-posta ve SMS ile, gönüllülerimize ise
WhatsApp komisyon gruplarında duyurulmaktadır.

Proje
Koordinatörü
Ulusal ve uluslararası ölçekli projeler geliştirip hazırlamak 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.
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 / p r o j e koordinatoru-ilani/

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 uzmanlara 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!

