
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

İktidar ve ortağının laik hukuk devletine karşı başlat-
tığı sistematik taarruz sürüyor. Vatandaşların 
anayasal hakları tehdit edilirken düşünce ve yaşam 
özgürlükleri de kısıtlanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hata TBMM'nin açılış gününde, Anayasa 
Mahkemesinin "yeni hükümet sisteminin doğasına uy-

gun şekilde yeni baştan yapılandırılması" gerektiğini 
söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, onun 
yerine "Divanı Ali" kurulmasını önerdi. Demokrasinin 
başlıca koşulu olan Kuvvetler Ayrılığı ilkesine açık bir 
saldırı niteliğinde olan bu öneri, Cumhurbaşkanı Er-
doğan tarafından da desteklendi. Nitekim Devleti Ali 
"Yüce Divan" olarak görev yapan, "ihtiyaç duyul-
duğunda padişahın iradesiyle toplanan" ve ihtiyaç 
halinde yüksek düzey görevlileri yargılama yetkisine 
sahip bir kurumdu.

Bu süreçte medya ve basın özgürlüğü üzerindeki 
baskılar da arttı. RTÜK'ün geçtiğimiz hatalarda 
TELE1'e ve ardından Halk TV'ye beş günlük yayın dur-
durma cezası vermesi, halkın haber alma haklarını 
kısıtlayan muhafazakâr bir sansür mekanizmasıyla 
karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha gözler önüne 
serdi. RTÜK'ün çok eşlilik, nikâhlı eşlere yönelik şid-
det ve tecavüz içeren dizileri ve "reality show" pro-
gramlarını görmezden gelip, senaryosunda nikâhsız 
ilişkileri ön plana çıkaran dizilere ceza vermesi de 
haklı eleştirileri beraberinde getirdi.

Bunların dışında, yeni Sosyal Medya Yasası ile ilgili 
düzenleme 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, 
sosyal medya platformları Türkiye'de yasal temsilci 
bulundurmayı kabul etmezse yeni bir sansür 
mekanizması daha devreye girecek: Bu platformlara 
önce para cezası verilecek, ardından internet bant ar-
alıkları önce %50, sonra %90 oranında daraltılacak. 
Böylelikle hem bireylerin düşüncelerini ifade ede-
bildikleri son alan kapatılmış olacak hem de hukuki 
yollardan bulamadıkları adaleti kamuoyu oluşturarak 
arama girişimleri engellenecek. Muhalif gazete ve 
sosyal medya hesaplarının teşhir ettiği pek çok 
hukuksuzluk ve yolsuzluk haberi de bu yolla halktan 
gizlenmiş olacak.

Ne yazık ki totaliter bir düzenin temelleri, gözlerim-
izin önünde atılmaya devam ediyor…

Diyanet İşlerine bağlı Elbistan'daki Bedir Efendi Erkek 
Hafızlık Yatılı Kuran Kursu, geçtiğimiz günlerde CHP'li 
milletvekili Ali Öztunç'un sosyal medyada paylaştığı 
ve çocukların kemerle dövüldüğünü ortaya koyan 
görüntülerle gündeme gelmiş; Öztunç'un görüntüleri 
paylaşmasının ardından adli ve idari soruşturma 
başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde aynı Kuran kursun-
da yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 2018 yılının Şu-
bat ayında, yurtta yatılı kalan iki çocuğa kendi-
lerinden büyük üç çocuk tarafından cinsel istismarda 
bulunulduğu ve konuyla ilgili 14 Ocak 2019 tarihinde 
düzenlenen iddianameyle dava açıldığı belirlendi. 
soL Gazetesinin ulaştığı iddianamede, üç çocuğa 
yöneltilen ceza isteminde Kuran Kursu yetkililerinin 
olayla ilgili olası ihmallerinin görmezden gelinmesi 
ve haklarında dava açılmaması dikkat çekti. Skandal 
görüntülerin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Er-
baş'ın hakkında soruşturma talimatı verdiği Kuran 
kursu, iki hata süreyle kapatıldı.

Karşı cinsle yaşayacağı duygusal ve cinsel ilişki dini 
gerekçelerle kontrol altına alınmaya çalışılan ve 
bastırılan erkeğin hemcinsine yönelik fiziksel ve cin-
sel saldırıda bulunması, sadece bizim ülkemizdeki 
dinci yapılanmalarda değil diğer dinlerde de sıkça 
karşılaşılan bir durum. Ülkemiz son 20 yılda artan 
dinselleşmenin ceremesini çekiyor. MEB'in Anadolu 
ve Fen liselerine oranla İmam Hatip liselerine iki kat 
fazla bütçe ayırmasının, eğitim sisteminde dine ağır-
lık verilmesinin, dini eğitimin anaokulu seviyesine 
kadar indirilmesinin, var olan seçkin Anadolu ve Fen 
liselerinin sistematik bir şekilde İmam Hatip lisesine 
dönüştürülmesiyle bilimsel eğitimden uzaklaşıl-
masının, devletin ve cemaatlerin açtığı dini yurtlarda 
yaşanan fahiş artışın ülkemizi getirdiği nokta or-
tadadır: Çocukların, en doğal dürtülerinin ve özgür-
lüklerinin baskılandığı, fiziksel ve cinsel güvenlik-
lerinin olmadığı, dinin katı kuralları tarafından 
örülmüş duvarlar arasında cennet vaadiyle yaşadık-
ları bir cehennem hayatı!

Camiler ve Din Görevlileri Hatasının açılışında 
konuşan Dİyanet İşleri Başkanı Erbaş, bazı din 
adamları ve görevlileri tarafından fiziksel ve cinsel 
saldırıya maruz kalan çocukların tarafında olmak yer-
ine, suçu "gayrimeşru ilişkilere" ve dini yapıların sap-
kınlıklarını teşhir edenlere atarak, fail konumundaki 
tarikatları savunmayı tercih etti.

Erbaş'ın açıklaması şöyle: "Gayrimeşru ilişkileri 

sıradanlaştıran, şiddeti ve istismarı teşvik eden yayın-

lar yapmak milletimize, medeniyetimize, nesillerimize 

ve geleceğimize karşı işlenen büyük bir suçtur, pervası-

zlıktır. Bu anlamda şunu özellikle vurgulamak istiyo-

rum, asırlardan beri doğru dini bilgi ve yöntemle 

hizmet eden, Kur'an-sünnet çizgisinden ayrılmayan, 

hayır hasenat yapan, garip gurebaya yardım eli 

uzatan, vatana-millete hizmet eden nice insanın 

yetişmesine katkıda bulunan örnek ve önder şah-

siyetler, gruplar, STK'lar, irfan mektepleri asla zan ve 

töhmet altında bırakılmamalıdır."

Ayrıca Erbaş, kamuoyunda adı çıkan bazı din 
adamlarının eylemlerinin, "dinin özünü ve genelini 

yansıtmadığını" belirtti, oysa yaşananlar bunun ak-
sine işaret ediyor: Geçtiğimiz hatalarda 12 yaşındaki 
bir kız çocuğunu taciz eden Uşşaki Tarikatı lideri Fatih 
Nurullah'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil 
hükümetin en üst yetkilileriyle açılışlara katıldığı 
görüntüler ortaya çıkmıştı. Nurullah, ortaya çıkan ses 
kaydında, olayın üstünü örtmek istediğini ve olay 
duyulursa, Ali Erbaş'ın da dediği gibi "cemaatlerin 

töhmet altında kalacağını" söylemişti. Diyanete bağlı 
Elbistan'daki bir Kuran kursunda çocukların fiziksel 
ve cinsel tacize uğraması, bu olayların sadece dini ce-
maatlerin içinde değil devletin resmi kurumlarında 
da gerçekleştiğini kamuoyuna göstermişti.

Diyanet'in, kendi bünyesinde bulunan kurumları bile 
denetlemekten aciz olduğu görülüyor. Erbaş'ın "töh-
met altında bırakılmaması" gerektiğini söylediği 
birçok dini dernek ve tarikatın hükümet tarafından 
destekleniyor olması, bu şiddet ve taciz vakalarının 
önüne geçebileceğini, ama "dinin bekası" uğruna 
geçilmediğini ortaya koyuyor.

Dinsel 
istismarla gelen 
cinsel istismar
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Geçtiğimiz günlerde ulusa sesleniş konuşması yapan 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 
ülkelerinde laikliği tehdit eden ve etkinliği giderek ar-
tan radikal İslam ile mücadele konusu üzerinde 
durdu. Macron'un konuşmasından bazı satır başları 
şöyle:

"İslam, bugün tüm dünyada kriz içinde olan bir din, 

bunu sadece ülkemizde görmüyoruz. Bu aynı zamanda 

köktendincilik, dini ve siyasi projeler arasındaki geril-

imlerle bağlantılı derin bir kriz ve giderek çok güçlü 

sertleşmeye yol açıyor."

"Genellikle karşı toplum oluşturmayla sonuçlanan 'İsl-

amcı ayrılıkçılık ile mücadele etmeliyiz."

"Laiklik birleşik Fransa'nın çimentosudur. Fransa'da, 

cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırıl-

ması gerekiyor."

Tarihin aynasında gerçekliğin suretiyle yüz yüze gelip 
hayal kırıklığına uğramaktan korkan İslam aleminin, 
bu açıklamalara tepki vermesi gecikmedi: Her zaman-
ki gibi, kötülük yapan Müslümanların "gerçek" Müslü-
man olmadıkları ifade edildi ve dini tahrif eden bu 
radikal İslamcılar yüzünden gerçek İslam'ı yaşayan 
Müslümanların değerlerine saygısızlık edilmemesi 
talep edildi. 2018 yılındaki bir konuşmasında, 
"Bunlar, İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek 

kadar aciz. İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle 

bugün uygulayamazsınız." dediğini unutan Cumhur-
başkanı Erdoğan ise, "İslami Reform" çağrısı yapan 
Macron'a, bildiğimiz üslubuyla şöyle yanıt verdi: "Sen 

kimsin ki İslam'ın yapılandırılması diye bir ifadeyi ağzı-

na alıyorsun."

Yalnızca İslamiyet'in değil tüm dinlerin, dogmatik 
doğaları gereği çağa ayak uydurmakta zorlandığını ve 
bilimin aydınlattığı her soruyla daha da zorlanacağı-
na hiç kuşku yok. Geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de siyasi iktidarların halkı yönlendirmek ve boyun 
eğdirmek için kullandığı en güçlü silahlardan biri olan 
dinlerin modernize edilmesi, yapılandırılması 
mümkün müdür; tartışılır. Ama mevcut durumlarıyla 
modern dünyada ömürlerini tamamlamak üzere 
oldukları açıktır. Nitekim değişmeyen, evrimleşmeyen 
her şey yok olmaya mahkumdur.

GATA eski başhekim yardımcısı Ali Edizer, bir kez daha 
skandal açıklamalarıyla gündeme gelmeyi başardı. 
Eşini aldatan erkeklere "Boşanmak yerine ikinci eşi 
alın" şeklinde tavsiyelerde bulunan Edizer, ikinci bir 
kadınla evlenmek için gereken ruhsatın erkeklere Al-
lah tarafından verildiğini ifade etti ve Medeni Kanunu 
yıkmak için mücadele ettiğini söyledi.

Endüljans kağıdı veren papazlar gibi çoklu evlilik ruh-
satı dağıtmaya çalışan Edizer'in görevden alındığını 
öğrendik. Elbette bu iyi bir gelişme, fakat yeterli değil. 
Nitekim insan hakkına, onuruna zerre kadar değer 
vermeyen ve sağlıklı düşünme yeteneğine sahip ol-
madığı aşikar olan bir kimsenin herhangi bir sağlık 
kurumunda böylesine yüksek bir mevkiye ulaşmış ol-
ması, yaptığı açıklamalardan çok daha büyük bir 
skandal!

Toplum sağlığı, hayal âleminde fizikötesi dünyanın 
noterliğini yapan bu şahsın fantezilerinden, mensup 
olduğu tarikatın öğretilerinden çok daha önemlidir; 
özellikle de içinde bulunduğumuz salgın döneminde.

Çoklu evlilik, modern insani değerlere aykırı bir du-
rumdur. İnsana, insanın bireysel haklarına saygısı ol-
mayan, kadının eşit bir yurttaş olarak konumlan-
masını mümkün kılan Medeni Kanunu düşman 
belleyen ve yaptığı açıklamalarla kadına meta 
gözüyle baktığı çok açık olan birinin herhangi bir 
sağlık kuruluşunda çalışması bile ihmâlken, yüksek 
mevkiye gelmesi rezalet dışında bir kelimeyle tanım-
lanamaz.

Sağlık Bakanlığındaki tarikat yapılanmasının ne 
kadar tehlikeli olduğunun bir kez daha altını çiziyor 
ve sağlığımızın bu şahıs gibi bilim ve ahlak yoksunu 
insanlara emanet edilemeyecek kadar değerli 
olduğunu hatırlatıyoruz.

New York'ta faaliyet gösteren Roman Katolik Kilisesi, 
bünyesinde görevli din adamlarına karşı açılan cinsel 
taciz davalarının maddi yükü sebebiyle iflas başvu-
rusunda bulundu. Söz konusu kiliseye bağlı olan 
Rockville Piskoposluğundan yapılan açıklamada, 
"davaların mali yükünün ağır olduğu ve Kovid-19 

salgınıyla bu yükün daha da arttığı"gerekçesiyle 
iflas kararı almak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Piskopos John Barres, New York Çocuk Mağdurları 
Yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana kiliselerine 
karşı "papaz, öğretmen, üyeler ve diğer yetişkinler 

tarafından cinsel istismara uğradıkları" iddiasıyla 
200'den fazla dava açıldığını, giderek artan dava mas-
raflarını yüklenmeleri durumunda kilisenin ayakta 
kalamayacağını belirtti.

Piskoposluk, 2017 yılında da birikmiş cinsel taciz iddi-
alarını mahkeme yoluna gitmeden kapatmak amacıy-
la istismara uğramış kişilerle anlaşma yoluna gide-
ceğini açıklamış, ''Bağımsız Tazminat Programı'' adı 
altında mağdurlara 10 milyonlarca dolar ödeme yap-
tığı yönünde haberler basına yansımıştı.

Orta Çağ'ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan 
kilisenin bugüne dek taşıdığı nadir miraslardan biri 
olan cinsel istismar dolayısıyla ticari buhran içinde ol-
ması, trajikomik olmakla birlikte şaşırtıcı değildir. Var 
olan tüm canlıları ve doğayı bir sömürü metası olarak 
gören bu kurumları meydana getirenler, önce aynaya 
bakıp kendi suretlerinden bir şeytan tasviri yarattı, 
sonra bu fikri halka pazarlayıp onunla mücadele eden 
kutsal savaşçıların kendileri olduklarını iddia ettiler. 
Asırlarca insanları hem maddi hem cinsel yollardan 
sömüren dini kurumların bugüne taşıdığı kültürel mi-
rasların en belirgini, bir ''Shakespeare sonesi'' olmak-
tan öteye asla geçemedi:

"Ben en çok şeytanı oynarken, Aziz gibi görünürüm."

DÜNYADAN HABERLER
Macron’dan 
laiklik çağrısı
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Bir halk sağlığı 
tehlikesi
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Prof Dr. Dirk Schulze-Makuch ve ekibi, Güneş Sistemi-
nin dışında Dünya'dan 100 ışık yılı uzakta bulunan ve 
süper-yaşanabilir gezegen özelliği taşıyan 24 gezegen 
tespit etti. Washington Eyalet Üniversitesi ve Berlin 
Teknik Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik 
Merkezinde gezegensel yaşanabilirlik ve jeobiyoloji 
alanında uzman Prof. Dr. Schulze-Makuch, konuyla il-
gili şu açıklamayı yaptı: "Yeni nesil uzay teleskoplarıy-

la daha fazla bilgi alacağız, dolayısıyla bazı hedefleri 

seçmek çok önemli. Karmaşık yaşama en uygun görü-

n e n k o şu l l a r a s a h i p b e l i r l i g e z e g e n l e r e 

odaklanmalıyız. Ancak ikinci bir Dünya arayışına 

takılıp kalmamalıyız, çünkü yaşam için bizimkinden 

daha uygun gezegenler olabilir.''

 Bu çalışmada Schulze-Makuch, gökbilimci René 
Heller (Max Planck Institute) ve Edward Guinan (Vil-
lanova Üniversitesi), süper-yaşanabilirlik kriterlerini 
belirlemeyi ve Güneş Sistemimizin ötesindeki 4500 bi-
linen gezegen arasından uygun adayları bulmayı 
amaçlıyor. Bir gezegenin "yaşanabilir" olması, yaşam 
barındırdığı anlamına gelmiyor. "Yaşanabilir" kate-
gorisine giren bir gezegenin, jeotermal ısısını ve jeo-
manyetik alanlarını kaybetmemiş olması (çok yaşlı ol-
m a m a s ı ) v e a t m o s f e r i ko r u ya n g ü ç l ü b i r 
kütleçekimine sahip olması gerekiyor. Uzmanlar, 
özellikle nem ve bulut formunda bulunan su mik-
tarının da yaşam açısından önemli olduğu kanısında. 
Bu bilgiler kapsamında, süper-yaşanabilirlik adayı 
olan 24 gezegen arasından kriterlerin hepsini 
karşılayan yok; ama bir tanesi dört kriteri birden 
karşılıyor ve bu bağlamda kendi gezegenimize kıyasla 
yaşam için çok daha elverişli görünüyor.

İzmir Anakent Belediyesi tarafından Nisan ayında 
gerçekleştirilmesi planlanan İzmir Maratonu, 
COVID-19 salgını nedeniyle 4 Ekim 2020 Pazar günü 
07:30-14:00 arasında gerçekleştirilmiştir.

 Ateizm Derneğ i adına maratona kat ı lan, 
derneğimizin Yazı İşleri Komisyonu gönüllülerinden 
Dr. Hakan Cebeci, 555 sporcunun katıldığı 10 km'lik 
parkur koşusunu 1 Saat 6 dk 19 sn skorla sağlıklı bir 
şekilde tamamlamıştır. İzmir temsilcimiz Soydan Şaş-
maz tarafından kendisine hediye edilen Ateizm 

Derneği logolu beyaz bandanasıyla bizleri gurur-
landıran Hakan Cebeci'yi tebrik ediyoruz.

 Ayrıca 18 Ağustos 2019 tarihinde İzmir'de gerçek-
leşen orman yangının yarattığı tahribatı onarmak için 
başlatılan "Orman İzmir" kampanyası kapsamında, 
maraton İzmir'e katılan her yarışmacı adına bir fidan 
dikildiği bilgisine ulaşılmıştır. Bu vesileyle İzmir'in 
dağlarında dikili fidanımızın olduğunu bilmenizi ister, 
Maraton ormanı için koşanlara teşekkürlerimizi 
sunarız.

Ateizm Derneği'nin hazırladığı Türkiye'ye ilişkin İnanç 
Özgürlüğü Raporu, Uluslararası Hümanistler 
Örgütü'nün (Humanists International/IHEU) her yıl 
hazırladığı İnanç Özgürlüğü Haritası kapsamında 
yayınlandı. Raporda "Anayasa ve Hükümet", "Eğitim 
ve Çocuk Hakları", "Aile ve Toplum", "İfade Özgürlüğü 
ve İnsan Hakları Savunuculuğu" başlıkları altında 
laiklik kavramına yönelik saldırılar, zorunlu din dersi, 
dine hakaret yasalarının taraflı uygulanma biçimi, 
hükümetin İslamileştirme politikaları ve düşünce/
ifade özgürlüğü vb konulara yer verdik.

İktidar partisi, toplumun İslamileştirmesi yönünde 

baskı kurmaya devam ediyor.

Raporda, Türkiye'de laiklik ilkesine yönelik özellikle 
son yıllarda katlanarak artan saldırının, ifade özgür-
lüğü ve sosyal özgürlüklerin baskılanması sonucunda 
muhafazakar bir toplum yapısını teşvik ettiği 
belirtildi. Toplumun hükümet eliyle İslamileştiri-
lmesine ve COVID-19 sürecinde Diyanet'in toplum 
sağlığına ilişkin konularda yetkilendirilmesine 
değinildi. 2016'daki darbe teşebbüsüne verilen 
yanıtın binlerce devlet görevlisinin, akademisyenin vb 
"tasfiyesine" yol açtığı ve sivil topluma yönelik bir 
baskıya dönüştüğü belirtildi. Ayrıca gitgide din-
selleşen Türkiye'de dini ve etnik ayrımcılığın artması, 
azınlıklara yönelik nefret söylemleri ve aşağılayıcı dil 
kullanımı, basın özgürlüğüne ilişkin sıkıntılar, cin-
siyetçi söylemlerin artması, hak ve adalet arayışının 
sekteye uğraması vb konulara yer verildi.

Ateizm Derneği üyeleri, gönüllüleri ve destekçilerine 
açık, dışarıya kapalı olan Çilingir Sofrası moral 
toplantımız Ekim ayında Cadılar Bayramı kon-
septinde olacak.

 Bu yıl pencerenize konacak küçük vampirciklerin 
yanı sıra sokaklarda bol miktarda virüs de var. Çilingir 
soframızın bu ayki teması #Halloween! Herkesin ken-
di mezeleriyle içkilerini hazırlayıp, evinden çıkmadan 
ve virüse maruz kalmadan katılabileceği 7. Gelenek-

sel #EvdeKal Çilingir Sofrasında sizleri de aramızda 
görmek istiyoruz. Evinizi sarımsakla donattıktan son-
ra kostümünüzü giyip makyajınızı yapın ve soframızı 
şenlendirin!

 Etkinlik davetiyesi üyelerimize toplu eposta ve SMS 
ile, gönüllülerimize is ilgili WhatsApp gruplarında 
duyurulacaktır.
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