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Temizlik seküler
ahlaktan gelir

Ayasofya'nın adeta siyasi bir mitingle müzeden
camiye dönüştürülmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında göze çarpan görüntüler, ülke olarak geleceğe
umutla bakmamızı zorlaştıracak türdendi.
Bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Her sene
yaşanan manzaralar bu yıl da tekrarlandı; sokaklar
masum hayvanların kanıyla sulandı, kurban artıkları
hem çevreyi hem vicdanımızı kirletti. İnananların
ayaklarını halatlarla bağladıkları ve adeta bir vahşet
bayrağı gibi kancalara asıp sergilediği hayvanların
can verirken attığı çığlıklar, dinin zincirlerine tutsak
ettikleri kendi akıllarının çığlıkları haline geldi. Bu
hazin tablo, zaman ilerledikçe uygarlık olarak gerilediğimizi gösteren sürrealist bir kanvasa dönüştü.
Eski tanrılar adına verilen kurbanlar elbette hayvanlarla sınırlı kalmıyor, karanlığın kenarları yeni yeni
kurbanlarla bileniyor. İfade özgürlüğü, modern kurbanların en popüler olanı. Tıpkı çoklu-baro kanununda olduğu gibi, alelacele komisyondan geçirilip gece
yarısı mecliste kabul edilen "sosyal medya düzenlemesi" kanunu, halkın sosyal adalet konusundaki
hiçbir sorunuyla ilgilenmeyen iktidarın tüm bu
hukuksuzlukları ve yolsuzlukları örtbas edip sansürleme yöntemi olarak hayata geçirildi. Ülkemizde
gerçek suçlular çoğu zaman serbest bırakıldığı ve
hakkını arayan dürüst insanlar da tutuklandığı için,
bireyler devletin bu asosyal ve insan hakları karşıtı tutumuna karşı kendilerini ancak sosyal medyada ifade
edebiliyordu. Mahkemelerin hukuksuz kararlarıyla
serbest bırakılan suçlular, sosyal medyada yükselen
sanal ağıtlar sayesinde teşhir edilebiliyordu. Bunun
farkında olan iktidar, insanların haksızlıklara karşı
seslerini yükseltebildikleri son platformu da sansürleyerek sosyal adalet arayışlarının önüne geçme
yoluna gitti. Kanla temizlenmenin mümkün olmadığını toplum olarak nasıl bir gün öğreneceksek,
hayal tüccarlığının ve gerçekleri sansürlemenin de
sonsuz bir iktidarın garantisi olamayacağını
öğreneceğiz. Nitekim "Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır."

Ayasofya'ya gitmek üzere yola çıkan ve Cuma namazı
izdihamını önlemek için valilik talimatıyla durdurulan
Haliç-Şehzadebaşı metrosundaki grubun bir kadın
makinisti linç etme girişimi ve Cuma namazı sonrasında Ayasofya'nın etrafında oluşan zihinsel kirlilik,
nasıl bir "hoşgörü" iklimi içinde olduğumuzu bir kez
daha hatırlattı. Ayasofya'nın içinde sınırlı sayıda VIP
"ruhban sınıfının" dışarıya park ettiği lüks araçlarsa,
dinle "terbiye edilerek" susturulup köleleştirilen
kitlelerin sırtında taşıdığı modern sultan tahtırevanlarından farksızdı. Bu ilkel Ayasofya maratonu sırasında sarıklı ve cübbeli kalabalıktan yükselen tekbir sesleri, şeriat ve hilafet talepleri, Atatürk'e ve
cumhuriyete yöneltilen "biz bugün onun kemiklerini
sokağa attık" nidaları, basit bir taş parçasında yapılacak bir ibadeti laikliğin cenaze namazına dönüştürdü.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, İslam'ın fetih ve
hoşgörü (!) sembolü olan kılıçla minbere çıkıp hutbe
okuması ve sonrasında Atatürk'e ettiği üstü kapalı
hakaretler, dinciliğin maskesini çıkardığı anlardan biri
olarak tarihe geçti.
Ama ne yazık ki maskenin ardı, göründüğünden çok
daha karanlık; bedduaların savurulduğu yön ise gayet
açıktı. Bildiğiniz gibi, Osmanlı'da tarikatların ve
tekkelerin "vakıf malları" adı altında halkı ve devlet
bütçesini sömürmesinin önüne geçmek ve dinin
siyasete âlet edilmesini önlemek amacıyla 30 Kasım
1925'te tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Dolayısıyla
Ayasofya hutbesinde "vakıf mallarına dokunulması"
konusunun "beddualar" eşliğinde yeniden gündeme
getirilmesi, Cumhuriyet devrimlerini ortadan kaldırmayı ve geçmişte şeyhlerin, müritlerin, mollaların,
tarikatların vb sömürü düzenini hortlatmayı
amaçlayan bir hamledir. Ayasofya meselesi, derine indikçe dipsizleşen bir kuyu gibidir. Nur üstüne nur
değil, karanlık üstüne karanlıktır.

BirGün'ün haberine göre, Kurban Bayramında
öldürülen hayvanların bazı parçaları dereye atıldığı
için Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki içme suları kirlendi. Karamürsel ilçesinde bulunan Yalakdere Mahallesinde şebeke suyundan kötü kokular geldiğini ve
suların renginin değiştiğini fark eden yurttaşlar,
hemen Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresine
şikâyette bulundu. Sorunun çözümüne yönelik çalışmalara başlayan ekipler, mahallenin su ihtiyacını
karşılayan Valideköprü Arıtma Tesisinin kaynak
olarak kullandığı derenin üst kısmında kurban kesimi
yapıldığını, kurban kan ve atıklarının büyük bir duyarsızlıkla dereye atıldığını, bunun da içme suyuna
kaynak olan derede kirliliğe yol açtığını tespit etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Yalakdere Mahalle
Muhtarı S. Ertanal şunları söyledi: "Kaynak olan dereye atılan pisliklerle dere kirlenmiş. Dereden şebekeye
basılan su vardı. Bu su arıtma sistemine girip oradan
mahallemize geliyordu. Mahallemizde dünden beri
koku içinde pis bir su akmakta. İSU müdürlerimiz, yetkililerimiz ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar bu
konuyla alakalı. Bu biraz da bizim halkımızın kendi
yaptığı bir yanlış."
"Kusursuz olan inananlar değil dindir" savının her
gün yeni bir örnekle çürütüldüğü emsal olaylardan
biri daha karşımızda duruyor. "Huzur" ve "yardımlaşma" gerekçesiyle hayvanları ilkel çağları anımsatan
bir katliam ritüeline maruz bırakan ve dinsel ahlakı
rasyonel ahlaktan üstün tutan bazı inananlar, "kurban" ritüelinin ilk gününden bu yana hem çevreyi
hem de toplumsal huzurumuzu kirletmektedir. Bu da
bize "temizliğin" imandan değil seküler "akıldan"
geldiğini bir kez daha açıkça gösteriyor.
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Taliban'ın ayak
sesleri

86 yıl sonra ibadete açıldığı gün Ayasofya'nın
içerisinde Taliban imzalı tevhid bayrağı açılması, ülke
gündemine damgasını vurdu; nitekim aynı bayrak bir
hata önce İstanbul Moda sahilinde de açılmıştı.
Bu olay ulusal gündemimizi işgal etmekle kalmadı,
tepkiyle karşılandığı Afganistan'da da gündem
konusu oldu. Afganistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Goran Hivan, Ayasofya'da ve İran'daki bir parkta Taliban bayraklarının açılmasının barış sürecine zarar
verdiğini belirtti. Ankara ve Tahran'a, bu eli kanlı
radikal İslamcı örgüte yönelik tedbirlerin alınması
gerektiği uyarısında bulunan Hivan, haber kaynaklarına göre şu ifadelerde bulundu: "Afganistan yönetimi
de halkı da barış sürecini destekliyor. Süreç onlar
tarafından da desteklenmeli, ayrıca bu ülkelerde
gerçekleşen, sürece zarar verebilecek eylemlerden kurtulmalılar."
Laik bir cumhuriyetten, ibadethanelerinde ve sahillerinde radikal İslamcı örgüt bayraklarının açıldığı
muhafazakâr bir topluma evrilmiş olmamız son
derece trajiktir. Bu geriye evrimin daha da trajik yanı,
1996-2001 yılları arasında Afganistan'ın %90'ını
yönetmiş ve bazı bölgelerde hala etkinliğini sürdüren
bir örgüte karşı bize uyarıda bulunan ülkenin, söz
konusu örgütün bir zamanlar yönettiği ülke olmasıdır.
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DÜNYADAN HABERLER
“İslam düşmanı” Bulgar
katledildi
partisinden
Ayasofya
misillemesi

Pakistan'da "dine hakaret" suçuna ölüm cezası verilmesi hukuken mümkün olsa da, şimdiye kadar bu
suçtan infaz edilen olmadı. Ancak bugüne kadar en az
17 kişinin dine hakaret suçundan idam cezasına, pek
çoğunun da benzer suçlardan ötürü müebbet hapis
cezasına çarptırıldığı biliniyor. Devlet bu gerekçeyle
henüz idam cezasını fiilen uygulamamış olsa da, bu
yöndeki suçlamalar bireyleri birer hedef haline getiriyor. Aşağıdaki haber bunun bir örneğidir.
Pakistan'ın Peşaver kentinde kendisini peygamber
ilan ettiği için dine hakaretten yargılanan Tahir Ahmad Naseem (57), yüksek güvenlikli duruşma salonunda ifade verirken vurularak öldürüldü. Mahkeme
salonunda çekilen ve sonradan sosyal medyada paylaşılan videolarda, olay yerinde tutuklanan katilin
(19), Naseem'e "İslam düşmanı" diye hitap ederek
saldırdığı ve "Onu öldürmemi peygamber Muhammed
rüyamda söyledi.O İslam'ın düşmanı. Pakistan'ın düşmanı." diye konuştuğu bildirildi. Olayın ardından dinci gruplar, Peşaver sokaklarında Naseem'in katilini
destekleyen sloganlar attı.
Amerikan vatandaşı olan Naseem'in hikayesi şöyle:
Naseem, Pakistan'da baskı gören tarikatlardan olan
Ahmedî tarikatının üyesi olarak doğdu ve daha sonra
bu tarikatı terk edip kendisini peygamber ilan etti.
Ahmedî tarikatından üst düzey bir yetkili, Naseem'in
akıl hastası olduğunu ve sosyal medyada kendisini
Mesih olarak tanıtan videolar paylaştığını ifade etti.
Naseem'e yönelik şikayetin, ABD'de yaşadığı
dönemde internet üzerinden tanıştığı Awais Malik
isimli medrese öğrencisi tarafından yapıldığı
kaydedildi. Naseem ile bir alışveriş merkezinde buluştuklarını ve İslam hakkındaki görüşlerini tartıştıklarını
belirten Malik, ardından Naseem'i polise şikâyet ettiğini açıkladı.
Karşımızdaki tabloda iki ana karakter var: Kendisini
peygamber ilan ettiği için yargılanıp öldürülen bir
dinci ve sahte olduğunu düşündüğü peygamberi
öldürerek dinini kurtardığını sanan bir başka dinci.
Kişilere değil de onların ortak noktalarına baktığımızda gerçek faili açıkça görüyoruz. Bu vahşet olayı, dinler tarihinin bireysel çerçeveye indirgenmiş bir
örneğidir.

Ayasofya meselesine özellikle Ortodoks dünyasından
gelen tepkiler sürüyor. Geçtiğimiz hata Sofya'da, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto etmek
amacıyla bir gösteri düzenlendi. Ayrıca Bulgaristan
Meclisinde yer alan sağcı Bulgar Ulusal Hareketi (İng.
IMRO) partisinin gençlik kolu olan Ulusal Gençlik
Komitesi, ülkenin başkenti Sofya'nın merkezinde yer
alan Banyabaşı Cami'nin müzeye dönüştürülmesini
öneren yazılı bir açıklama yaptı. IMRO Ulusal Gençlik
Komitesinin web sitesinden yaptığı 27 Temmuz tarihli
açıklamada, 16. yüzyılda inşa edilen ve Sofya'nın tek
işlevsel camisi olan Banyabaşı Cami'nin müzeye
dönüştürülmesi talep edildi: "İstanbul'un merkezinde
müze statüsünde bulunan bir Hristiyan tapınağı için
yer yoksa, Sofya'nın merkezinde de faal bir cami için de
yer yoktur."

Söz konusu açıklamada, Erdoğan'ın emelinin
halifelik olduğu da iddia edildi:"Erdoğan bu
eylemleriyle Türkiye'nin laik ülke olmayı
reddettiğini ve Avrupa medeniyetinde kendine yer
aramak yerine Müslüman medeniyetinde lider
olmayı tercih ettiğini açıklıyor. Bu, ülkenin laik
değil dini olacağı yönünde net bir
beyannamedir…. Bu eylem, Türkiye
cumhurbaşkanının niyetlerinin açık bir
sembolüdür. Dini köktenciliği, Osmanlı
İmparatorluğu'nun en acımasız sultanlarını,
özellikle de I. Selim Yavuz'u andırıyor. Erdoğan
da kendisi gibi Türkiye'yi Müslüman dünyasının
merkezi yapmayı arzulamaktadır. Ayasofya'nın
Mekke ve Medine'de bulunan camilerin
yanındaki sembolik düzeni, Türkiye
Cumhurbaşkanının sadece bir Osmanlı sultanı
olmak istemediğini gösteren bir eylemdir. Tüm
Müslüman aleminin halifesi olmayı amaçlıyor."
Bulgaristan Meclisi Başkan Yardımcısı ve sağ popülist
parti Volya'nın lideri Veselin Mareşki ise, "Ortodoks
Hristiyanlar olarak, tüm Hıristiyan alemine yönelik bu
provokasyona karşı kayıtsız kalamayız." diyerek,
komşu ülke Türkiye'nin eylemlerine göz yumulmaması gerektiğini belirtti.
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Tapınak
fetişizmi
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DERNEKTEN HABERLER
A.R.A.P. işbaşı
yaptı

Ateizm Derneği Uluslararası İlişkiler Komisyonu
tarafından geliştirilen, AAI (Atheist Alliance International) ve CFI (Center for Inquiry) tarafından finanse edilen Ateist Mülteci Yardım Programı (Atheist Refugee Assistance Program - A.R.A.P.), Ağustos
2020 itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Hint mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında
uzun zamandır tartışma konusu olan Babür Camii'ne
ilişkin nihai kararını vererek, tarihi yapının bir Hindu
tapınağına dönüştürülmesini uygun buldu. 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen inşaat törenine katılan ve aşırı
sağcı politikalarıyla öne çıkan Hindistan başbakanı
Nerandra Modi, mabedin içine 40 kg ağırlığında
gümüş bir tuğla koyarak, 3 yıl sürmesi beklenen tapınak dönüşümünü resmi olarak başlattı.
Tarihi Babür Camii'nin hikâyesi şöyle: 16. yüzyılda
Babür İmparatorluğu döneminde, Hindistan'ın Ayodhya antik kentinde Hindu tanrısı Rama'nın doğum
yeri olduğuna inanılan alanda inşa edilen Babür
Camii, Hindu-Müslüman geriliminin açık bir göstergesi olmasından dolayı uzun yıllar gündemde kalmıştır.
Bahsi geçen camii, Ramkot (Rama'nın kalesi) olarak
bilinen bir tepenin üzerinde yer almaktaydı. Hinduların iddiasına göre Babür komutanı Baqi, bu bölgede
bulunan Rama tapınağını yıkmıştı; böyle bir tapınağın var olup olmadığı hala tartışma konusudur.
2003'te Hindistan Arkeoloji Kurumu'nun yayımladığı
raporda da, bölgede bir zamanlar var olan eski bir
Hint tapınağının yıkıldığı ve yerine Babür Camii'nin
inşa edildiği öne sürülmüştü. 1992'de bu camiyi yıkan
radikal Hindular, yıkım esnasında çeşitli kaynaklara
göre 2 bin civarında insanın ölümüne sebebiyet verdi.
Dikkat çeken ve Ayasofya'nın Lozan Barış Gününde
ibadete açılmasıyla ilişkilendirebileceğimiz başka bir
detay da, Babür Camii'yi Hindu tapınağına
dönüştürme töreninin, Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Keşmir'in özerkliğinin kaldırılışının birinci
yıl dönümü olan 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmiş
olması. Başbakan Nerandra Modi böylelikle, seçim
vaatlerinden biri olan caminin tapınağa çevrilmesi
konusunda seçmenlerine verdiği sözü tutmuş oluyor.
İnsanlar ve mekanlar değişse de senaryonun
değişmediğini, bu tip olayları tetikleyen zihniyetin ve
etkenlerin aşağı yukarı aynı olduğunu görüyoruz: Ancak farklı düşünce ve değerlere düşmanlaşarak ve
savaş açarak var olabilen, dinsel inanışları ve tapınak
fetişizmini bir iktidar aracı olarak kullanan, kendi
dünyevi cennetlerini inşa ederken geriye kalanlarınkini cehenneme çeviren bir zihniyet, ilerlemeci tarih anlayışı açısından gitgide küreselleşen insan kültüründen ayıklanarak yok olmaya mahkumdur.

Farsça Vaka Yöneticisi pozisyonuna Ata Mohamed
Tabriz, Arapça Vaka Yöneticisi pozisyonuna ise Defe
Mohamd Hadi getirilmiştir. Bu programdan (1)
Türkiye'de yaşayan, (2) göçmenlik evraklarında
inançsızlığı belgelenmiş olan (3) mülteciler faydalanabilir. Bu üç şartı taşımayan bireyler bu programdan
yararlanamaz.
Bu program kapsamında ülkemizdeki inançsız
sığınmacılara beş alanda destek ve danışmanlık
sağlıyoruz:

1. Ev aramak: Ev veya ev arkadaşı bulmak. Başvuranların yerel ve online platformlarda paylaşım yapmasına yardımcı olmak; gerekli durumlarda çeviri
yapmak, yol göstermek ve başvuru süreçlerini takip
etmek.
2. İş aramak: Başvuranların özgeçmişlerini/CV'lerini
Türkçeye çevirmek. Bu kişilere başvuru şablon hazırlamak, başvurularında veya paylaşımlarında yol
göstermek ve bu süreçte ihtiyaç dahilinde çevirmenlik yapmak ve yardım etmek.
3. Hukuki destek: Vaka yöneticileri tarafından
gerçekliği araştırılıp teyit edilen başvurular
derneğimize yönlendirilir. Ateizm Derneği buradan
itibaren yasal süreci devralacak ve gönüllü avukatlarımız aracılığıyla hukuki destek sağlanacaktır.
4. Referans/destek mektubu: Ateist sığınmacıların
sığınma talepleri için referans mektubu, teyit mektubu ya da destek mektubu başvurularını incelemek;
bu başvuruların gerekçelerini teyit etmek.
5. Finansal yönlendirme: Başvuranların Türk ve
uluslararası kuruluşlara, fonlara, kurumlara, derneklere, laik/hümanist/ateist/mülteci yardım kuruluşlarına gönderecekleri harçlık, kira/erzak yardımı, ödenek
ve eğitim bursu taleplerine ilişkin belgeleri hazırlamalarına yardım etmek ve onları doğru adrese yönlendirmek.
A.R.A.P. hakkında daha detaylı bilgi almak, gönüllü,
tercüman, ev sahibi/ev arkadaşı, işveren olarak bu
yardımlaşma ağına dahil olmak veya bu programa
maddi destek sağlamak için:
http://www.ateizmdernegi.org.tr/arap/

A.R.A.P.'ın ilk
meyvesi

Sevindirici ve motive edici bir haber olarak, A.R.A.P.
projemizin ilk başarısını sizlerle paylaşmak isteriz. Al
Shaima Omama, kendisini 'Ex-Müslüman ve
Lezbiyen' olarak tanıtan 24 yaşında Ürdün'lü bir
kadın. 2000 yılına kadar Afganistan'da Taliban
saflarında çatışan babasının şimdi de IŞİD sempatizanı olduğunu söylüyor. Ayrıca 'Tecavüzcü Abi' sıfatıyla tanımladığı bir abisi var. Dinini veya inancını sorduğumuzda bu konularla ilgilenmediğini, ama kendisini deist ya da agnostik olarak tanımlayabileceğini
belirtti. Elinde, babasının IŞİD sempatizanı ve
destekçisi olduğuna işaret eden, siyaset tartıştıkları
dönemde gizlice kaydettiği ve bize dinlettiği bir ses
kaydı bulunuyor.
Ürdün'de ailesi tarafından zorla terapiye gönderilen
Al Shaima, ailesinin ve 3 hata önce zorla evlendirildigi kocasının baskısından kurtulmak için Amerika'ya
veya kardeşinin bulundugu İsveç dışındaki herhangi
bir Avrupa ülkesine kaçmak istemiş. ABD'de yaşayan
sevgilisinin yanına kaçma girişiminde bulundugu sırada, Doha havaalanında 'Ex-Müslüman' oldugu için
Ürdün'e geri gönderilmek istenmiş. Bunun üzerine
Doha havaalanındaki bir kadın çalışanın yardımıyla,
biletini "İstanbul'a gidiş" bileti olarak degiştirmeyi
başarmış.
Türkiye'ye ilk geldiğinde İstanbul havalimanında
ülkesine geri gönderilme tehlikesi ile karşı karşıya
kalan, ne yapacağını bilemeyen ve hikayesini Twitter'da paylaşarak yardım çağrısında bulunan Al
Shaima'nın sesi bizlere ulaştı. Ateizm Derneği A.R.A.P.
personeli kendisiyle iletişime geçti ve onu, geçici
olarak dernek üyelerimizden birinin evinde misafir ettik. Ertesi gün BM'e giderek Al Shaima'nın durumu
hakkında bilgi verdik; ancak BM'de görüştüğümüz
yetkili, BM Ankara birimiyle görüşmemiz gerektiğini
bildirdi. İetişime geçmeye çalıştığımız Ankara biriminden de bir yanıt alamayınca, Türkiye Göçmenlik Bürosuna başvurduk; ancak oradan da, Covid-19 nedeniyle evrak takibi yapılamadığı yanıtını aldık.
Bunun üzerine göçmenlik evraklarının takibini yapmak üzere kendisine bir avukat atadık. Ayrıca Gofundme.com üzerinden bir bağış kampanyası başlatmak istedik, ancak Türkiye'deki bankalar mevzuat
gereği oturma izni bulunmayanlar için böyle bir
hesap açılamayacağını bildirdi.
Halihazırda Grafik Tasarım mezunu olan Al
Shaima'nın Özgeçmişini çeşitli şirketlere yollayarak
kendisine iş bulma girişimlerinde yardımcı oluyor; bir
yandan da ona kiralık bir ev ve ev arkadaşı bulmaya
çalışıyoruz.
ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ!
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