
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Ayasofya'nın ardından Bizans döneminden kalma en 
önemli yapılardan olan 1500 yıllıkKariye Müzesi'nin 
ibadete açılmasına karar verildi. Değerli müze ve 
sanat eserlerinin siyasal İslam ve onun çıklarları 
uğruna göz göre göre tahrip edilmesi bilim insanları 
ve toplum tarafından tepkiyle karşılanıyor. Dünya mi-
rasları arasında yer alan Ayasofya ibadete açıldığında 
UNESCO'nun yaptığı kınama yetkililer açısından 
yaprak kıpırdatmamış olacak ki, Kariye'nin ibadete 
açılması kararı yürürlüğe girdi.

Önce kilise, sonra cami, müze ve sonra yine cami 
olarak kullanılmasına karar verilen Kariye Camii'nin 
tarihçesine göz kısaca göz atalım:

1500 yıl önce kilise olarak inşa edilen Chora Manstırı 
Kilisesi İstanbul'un fethinden sonra 1511 yılında Sul-
tan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa 
tarafından camiye çevrilmişti. Bakanlar Kurulu'nun 2 
Ağustos 1945 tarihinde aldığı kararla müzeye çevrilen 
Kariye Camii, Bizans döneminden kalma eşsiz 
fresklere ve mozaiklere ev sahipliği yapıyor. Bu eser-
ler Osmanlı döneminde kiliseden dönüştürülen her 
camide olduğu gibi sıvaya kapatılıp "İslami koşullara 
uygun" hale getirilmiş; diğer bir deyişle tahrip 
edilmiş, yok edilmiş. 2019 yılında Danıştay 19'uncu 
Dairesi'nin aldığı karar üzerine Kariye'nin ibadete 
açılması kararı son günlerde yürürlüğe girdi. Kılıçlı 
şovlar eşliğinde ne zaman ibadete açılacağı konusun-
da ise henüz kesin bir tarih yok; bunu, dini siyasete 
alet edenlerin gündemi belirleyecek.

Bu hamlenin Türkiye'yi dünya sahnesine nasıl 
göstereceği malum. Umuyoruz ki müze statüsündeki 
başka tarihi eserler de ibadete açılma başlığı altında 
yok edilmez.

Gericilerin evrensel değerlerle kavgası sürüyor. AKP'li 
Numan Kurtulmuş'un ''Nasıl usulünü yerine getirerek 
imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden 
çıkılır'' sözleriyle tartışmaya açılan İstanbul Sö-

zleşmesi, yandaş tarikatlardan yükselen yobaz nar-
alar eşliğinde gerici bir kakofoniye dönüştü. İktidara 
yakın kanattan Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesini savu-
nanlara "fahişe" yakıştırmasında bulunması ve yine 
iktidar yandaşı derneklerden KADEM'i suçlayıcı bir 
yazı yazması, kendi içlerinde bile birlik olmayı başara-
mayan siyasal İslamcılar arasındaki çatlakları derin-
leştirdi.

Dinci kesim her ne kadar kendi içinde ayrışsa da, İst-
anbul Sözleşmesi üzerinden ahlak düşmanlığına de-
vam ediyor. Her evrensel ve insani hakka, özellikle de 
kadın hakları sözleşmelerine "sapkınlık" atfederek 
hukukun terörize edildiği, din kılıfına sokulmuş 
adaletsizliklerin itiraz edilemez hale getirildiği bir 
toplum ve devlet yapısı inşa edilmeye çalışılıyor. 
Çünkü özgür bir birey olan kadını karanlıklar ardına 
hapsederek gelecek nesilleri de ele geçireceklerini 
çok iyi biliyorlar. İstanbul Sözleşmesine duydukları 
nefretin alt metni aslında budur.

Kendi değerinin bilincinde olan seküler kadınlar 
direnmeyi sürdürürken, katiller ve tecavüzcüler 
serbest bırakılıyor; kadına şiddeti, çocuk istismarını 
ve gerçek suçluları protesto eden insanlar yerlerde 
sürükleniyor. Ne yazık ki yerlerde sürüklenen aslında 
insanlar değil, yapılan adalet saraylarında hukuksu-
zluğun soytarısı haline gelmiş "adaletin" kendisi.

Bu hatanın bir diğer önemli ve üzücü haberi de, Gire-
sun'da yaşanan sel felaketiydi. Ancak yaşanan can ve 
mal kayıpları için üzülmenin yeterli olmadığını biliy-
oruz. Dere yataklarına yapılan imar alanlarının fizik-
sel olarak ayakta kalması mümkün değil; doğanın 
önünde kimse duramaz. İktidarın benimsediği bilim 
dışı ve doğa düşmanı projelerin eleştirilmesi 
gerekirken, bu konuda hiçbir yetkisi olmayan, üstelik 
bilim karşıtı bir kurumun temsilcisi olan Diyanet İşl. 
Bşk. Erbaş'ın beyaz peleriniyle (tek insanüstü gücü 
hiçbir şey yapmamak olan) bir süper kahraman gibi 
olay yerine gelip şu sözleri sarf etmesi ise ayrı bir tra-
jedi.
"Biz dua, sabır, tevekkül, tahammül edeceğiz. İsyan et-
meyeceğiz. Cenab-ı Hak'tan gelen her türlü afet önüne 
geçemeyeceğimiz için 'Boynumuz kıldan ince' diye-
ceğiz."

Dua, sabır, tevekkül ve tahammülün yerine akılcılık, 

bilimsellik ve çevrecilik kavramlarını koymadığımız 
sürece, yaraları gizlemekten ve yeni yaraların önünü 
açmaktan öteye geçemeyiz. Çünkü, "Yıkan da, 
yaratan da biziz." (N. Hikmet)

Uşşakî Cemaati lideri Fatih Nurullah, geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı açıklamada müritlerine devlet 
kademelerinde örgütlenmelerini tavsiye etti ve 
cumhurbaşkanının kendilerine "Bekleyin" dediğini id-
dia etti. Kendisine gerçekten bir beyan ya da vaatte 
bulunuldu mu bilmiyoruz. Fakat, yakın tarihimizde 15 
Temmuz gibi bir travma varken bu açıklamanın üz-
erinde durmanın faydalı olacağını düşündük.

Tarikat mensubu olmanın temel koşulu, şeyhe kayıt-
sız şartsız biat etmektir. Nitekim tarikat Hakk'a giden 
yol anlamına gelir ve Şeyh, bu yolun yol göstericisi 
olarak kabul edilir. Yani kutsal olana giden yolda şey-
hin buyruklarını herhangi bir mantık süzgecinend 
geçirmeden kabullenmek gerekir.

Mürit olmanın yolu ise egonun, benliğin paramparça 
edilmesinden, aşağılanmasından geçer. Kişinin kendi-
ni mürit olarak kabul ettirebilmesi için benliğinden 
vazgeçtiğini ispat etmesi gerekir. Nihayetinde, şeyh 
kayıtsız şartsız bir otoritedir ve yaptığı/istediği şey 
kötü görünse bile, altında mutlaka hayırlı bir sebep 
vardır. Dolayısıyla, bir tarikat mensubu, şeyhi masum 
insanların öldürülmesini emrettiğinde buna karşı çık-
mayacaktır. .

Psikolojide grup uyumu olarak bilinen bir kavram 
vardır. İnsan, mensubu bulunduğu, zaman geçirdiği 
gruba uyma eğilimindedir. Milgram deneyi grup uyu-
munun ve kesin itaatin sonuçlarını görmemiz için 
yeterli verileri sağlamaktadır. Kendi benliğini, ego-
sunu ve iradesini hiçe sayan bir müridin emir verildiği 
takdirde, Milgram deneyine katılan ve emre itaat et-
mek adına insanları öldürecek seviyede elektrik ver-
meyi göze alan deneklerden çok daha korkunç işler 
yapabileceğini tahmin etmek zor değil.

Konuyla ilgili daha kapsamlı olan yazımıza buradan 
ulaşabilirsiniz: http://www.ateizmdernegi.org.tr/
blog/2020/08/19/murid-neden-tehlikelidir
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İran mahkemesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları 
paylaşımlar nedeniyle İranlı çit hakkında toplam 16 
yıl hapis ve 74 kırbaç darbesi gıyabi ceza verdi. Ah-
mad Moin-Shirazi ve eşi Shabnam Shahrokhi'nin In-
stagram'da yaptıkları paylaşımlardan bazıları 
hükûmet aleyhine propaganda yapmak, müstehcen 
ve kaba dil kullanmak, toplum ahlakını bozmak 
olarak sayıldı. Instagram'da yarım milyonun üzerinde 

takipçisi olan ve İran koşullarında nispeten daha 
daha seküler bir yaşam tarzını benimseyen Moin-Shi-
razi, bir girişimci ve eski kick-box şampiyonu. Moin-
Shirazi için 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, eşi için 
7 yıl hapis, 74 kırbaç darbesi ve 3 ay ücretsiz çalışma 
cezası verdi.

Çit bir süre önce İran mahkemesinin hedefinde 
olduklarını ve İran istihbarat bakanlığının onları 
çağırıp saatlerce sorguladığını söyledi. Sorgu sırasın-
da Shirazi'ye İran aleyhtarı paylaşımları durdurması 
ve eşinin başının açık fotoğraflarını atmaması gerek-
tiği söylendi.

Yaşananlardan sonra iki çocuğunu da alıp Türkiye'ye 
kaçan çit haklarında çıkan mahkeme kararını avukat-
ları aracılığıyla öğrendi ve itiraz edeceklerini duyurdu. 
Shirazi, yaşanları "Bize ne oldu. Merhaba arkadaşlar. 
Üzgünüz, İran'dan aniden ayrılmamızın nedenini size 
söylememiz çok uzun sürdü. Şimdi sanırım sessi-
zliğimizin nedenini anladınız. Sabrınız için teşekkürler." 
başlığıyla "picassomo" kullanıcı adıyla paylaşım yap-
tığı Instagram hesabından duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Zambiya'da albino müzisyen ve 
Zambiya Albinizm Vakfı'nın (AFZ) genel müdürü John 
Chiti, albinolarla ilgili batıl inançların korona salgınıy-
la yeniden gündeme geldiğini ve saldırıların tekrar 
arttığını söyledi.

Albinizm, vücudun cilt, gözler ve saçlardaki melanin 
üretme kapasitesini azaltan veya tümüyle ortadan 
kaldıran, kişinin ömrü boyunca süren, zeka geriliğine 
hiçbir şekilde yol açmayan ve bulaşıcı olmayan ender 
bir genetik durumdur. Haber kaynaklarından alınan 
bilgiy egöre, Tanzanya başta olmak üzere genellikle 
sahra altı Afrika ülkelerinde görülen albino insan 

avları, koronavirüs salgınının etkisiyle artmış durum-
da. Albino insanların dişleri, kemikleri, cinsel organ-
ları, parmakları vb vücut parçaları Afrika'daki 
büyücüler tarafından para, şans ve güç getireceği 
inancıyla toplanıyor ve bu organlardan tılsımlar 

Bildiğiniz gibi Ateizm Derneği, aydınlanma mü-
cadelemize gönül vermiş üye ve gönüllülerimizin 
desteğiyle varlığını sürdürmektedir. Çalışma komisy-
onlarımız ise, emeğini ve vaktini bu mücadeleye 
bağışlayan çok sayıda destekçiyle çalışmalarını yürüt-
mektedir. Bu komisyonlardan biri olan Yazı İşleri 

Komisyonu, Ateist Gazete dahil derneğin tüm yazılı 
içeriklerinin üretildiği çalışma grubudur. Dolayısıyla 
şimdi vereceğimiz haber, bizleri son derece mutlu etti 
ve aynı zamanda gururlandırdı: Komisyonumuzun 
değerli ve çalışkan emekçilerinden Erdem Yıl-

maz'ınilk şiir kitabı olan "Çoklu Yokluk" geçtiğimiz 
günlerde yayınlandı!

İmge, betimleme ve aforizmanın sürrealist örnek-
lerinden oluşan bu kitap, aynı zamanda sarsıcı bir 
ateizm felsefesi içeriyor. Sigmund Freud'un "Kişi 
yaşamın anlamını ve değerini sorguladığı an hastadır" 
sözünden esinlenerek, insan düşmanı tanrıları, iyil-
iğin celladı olan dinleri, insan hakları karşıtı teokratik 
ve muhafazakâr toplum ve devlet yapısını sorgula-
maya başlayan bir insanın varoluşsal hastalığını te-
davi etmeye, psikolojik evrimini gözler önüne serm-
eye ve varlıksal geninin şifrelerini çözmeye çalışıyor. 
Bu eser aynı zamanda seküler bilgelik peşindeki bir 
düşünce işçisinin, hatta bir düşünce çilekeşinin de-
presif, agresif ve ofansif bir hatıratı niteliğinde. Erdem 
Yılmaz, şiiri bu yolda yalnızca bir araç olarak kullanıy-
or. Bu kitap töz ve görüngü, benlik ve kimlik, hayvan-
lık ve tanrısallık arasına sıkışmış, modern zamanın 
seküler nihilistlerinin sözcüsü ve el kitabı olma iddi-
asında. Kitabı edinmek için bu bağlantıya tıklayınız: 
https://cinius.shop/product/coklu-yokluk/

…..

Tanrıya inanıyorlar, oysaki tanrıya iman etmek insanı 
inkâr etmektir

Tanrı en büyük muhafazakârdır

Bir tanrının ölümüdür bir insan ve her insan, insanın 
başladığı yerde tanrı biter

Onlar, yarattıkları tanrıya ulaşmak için onun gibi acı 
çekerler, acı onların cennetidir.

Hindistan muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kon-
gresinin milletvekillerinden Srinivas Murthy'nin 
yeğeni P. Naveen, Facebook'ta Muhammed ile ilgili 
hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Bu sosyal me-
dya paylaşımının ardından yüzlerce Müslüman sokak-
lara döküldü. Göstericiler, söz konusu milletvekilinin 
evinin etrafını sardı, bir polis merkezini tahrip etti, 
pek çok polis aracını da yaktı. Polisin göstericilere 
müdahalesinin ardından güvenlik güçlerinin açtığı 
ateş sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, çoğunluğu 
polislerin oluşturduğu 60 kişi ise yaralandı. Protesto-
ların yoğun olarak yaşandığı DJ Halli ve KG Halli böl-
gelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ayrıca pay-
laşımın sahibi Naveen de gözaltına alındı. Müslüman 
kanaat önderleri ve siyasiler ise halka sadece itidal 
çağrısında bulunmakla yetindi.

Evet, şimdi şeytanın avukatlığını yapma zamanı: Her 
ne kadar söz konusu içerik bir grubun kutsalına 
hakaret içerse de, kendilerini "hoşgörü" dininin tem-
silcileri olarak kabul eden bu insanlar, bu paylaşımı 
sükûnetle karşılayamazlar mıydı? Veya hiçbir şeye ve 
hiç kimseye zarar vermeden, kendilerine de zararları 
dokunmadan sadece olayı protesto edemezler miydi? 
Veyahut düşünce özgürlüğü kapsamında görülmesi 
gereken bu düşünceye karşı başka bir düşünce, bir 
anti tez üretemezler miydi? İşte bütün bu soruların 
cevabı "hayır" olduğu için dinler hala modern 
dünyayla savaş halindedir. Dini inançlarını insan 
öldürecek ve yaralayacak kadar hışımla savunanlar, 
bu enerjilerini insanlık adına daha verimli çalışmalara 
harcarsa barışa giden yolun önü açılmış olacak.

DÜNYADAN HABERLER
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yapılıyor. 2013 Birleşmiş Milletler Raporuna göre bazı 
bölgelerde, albinoların uzuvları veya organları ke-
silirken ne kadar çok çığlık atar ve acı çekerlerse ke-
silen uzvun veya organın büyü gücünün o kadar art-
tığına inanılıyor. Dahası albinolarla cinsel ilişkiye 
giren veya bu kişilere dokunanlara AIDS bulaşacağı, 
albino kişilerin babalarının beyaz olduğu, albinoların 
zeka seviyelerinin düşük olduğu ve Afrika'yı istila 
eden Avrupalıların ruhlarının albinoların evlerine 
musallat olduğu gibi batıl inançlar da oldukça yaygın. 
Üstelik kurbanların büyük bir çoğunluğunu da kendi-
ni savunamayan küçük çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler'e göre 2016 yılında albino birey-
lerin bedeni 75 bin doları bulan satış fiyatıyla 
piyasaya sürülürken, uzuv ve organ parçaları 2 bin 
dolardan alıcı buluyor. Bu yüzden katliam, tecavüz, 
işkenceyle öldürme gibi eylemlerin yanı sıra, mezarlar 
albino kişilerin uzuvlarını bulma ümidiyle yağ-
malanıyor. Tüm bu sıkıntıların yanı sıra Afrika'da albi-
nolar için sağlık sistemi de yeterli değil ve çok sayıda 
albinonun, kendileri için elzem olan güneş koruyucu-
lu kıyafet veya merhem almaya ekonomik gücü yet-
miyor.

Batıl inançların ve dinlerin gölgesinde varlığını 
sürdüren tüm bu sapkınlıklar, hiç kuşku yok ki ancak 
bilimsel ve akılcı düşünceyle ortadan kaldırılabilir.

14 Ağustos 2020 Cuma günü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İnanç Masasının değerli temsilcilerini 
ofisimizde konuk ettik.

 Kültürlerin ve inançların başkenti olan İstanbul'un 
inanç özgürlüğü, azınlık sorunları üzerine fikir alışver-
işinde bulunduk.

 Kendilerine İnanç Masasında inançsızlık ve ateizm 

alanlarında da hizmet verilmesi hakkındaki resmi 
talebimizi ilettik. Sesimize kulak verdikleri için 
teşekkür ederiz. Umarız bu teklifimizi değerlendirir ve 
İstanbullulara tarihte ilk kez bu tarz bir hizmet sun-
mak konusunda diğer kamu kuruluşlarına da öncülük 
ederler.

Geçtiğimiz hata Bunlar Ateist! programında TBMM 
25. ve 27. dönem HDP İstanbul Milletvekili Ali Ke-
nanoğlu ile yöneticilerimizden Ferial Köseoğlu 
öncüsü olduğumuz İnanç Vergisi Girişimi hakkında 
konuştular.

Hatırlatma:Ateizm Derneği kurumsal olarak hiçbir 
siyasi lider, parti ve/veya adayı desteklemeyen, ancak 
eleştiri anlamında hiçbir sınır tanımayan bir çatı sivil 
toplum kuruluşudur.

Yayın:
 https://youtu.be/GXzS5NUZIR0

Proje hakkında daha detaylı bilgi için:
 https://www.inancvergisi.com

Türkiye'de köktendinciliğe ve tabulara vurduğu ölüm-
cül darbeyle aydınlanma mücadelesinin hiç kuşkusuz 
en önemli savaşçılarından biri olan Turan Dursun'u, 
acımasızca katledilişinin 30. yılında iki dev etkinlikle 
anıyoruz.

4 Eylül 2020 Cuma

 18:00 - 20:00 @Zoom
 Eski yöneticilerimizden Barbaros Şansal'ın sunumuy-
la Turan Dursun'u hatırlıyoruz.
 Ücretsizdir. Kayıt gereklidir. Katılım 300 kişi ile sınır-
lıdır. https://bit.ly/2Qj8C5x

 21:00 - 23:00 @YouTube
 Onu bizzat tanıyan çalışma arkadaşlarından Ender 
Helvacıoğlu ve Prof. Dr. Hasan Aydın ile Turan Dursun 
hakkında konuşacağımız bu anma yayınını yönetici-
lerimizden Ferial Köseoğlu sunuyor.
 https://youtu.be/bbXKbfaTqzA

Mv. Ali 
Kenanoğlu 
konuğumuz oldu

DERNEKTEN HABERLER

4 Eylül Turan 
Dursun'u Anma 
Günü

İBB İnanç 
Masası ziyareti


