Aydınları yakarak söndüremezsiniz
EDİTÖRÜN
MESAJI

Dünyada ve ülkemizde siyasal İslam'ın modern
toplum üzerindeki yıkıcı etkileri sürüyor. Mistisizmin
tetikçileri, yarattıkları yıkımda Tanrı'nın ayak izini
görüyor ve ona ulaşabilmek için her yeri yıkımla imar
etmeye çalışıyor. Bunun en hazin örneklerinden birini
Fransa'da gördük: Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın
göbeğinde, laikliğin başkentinde bir öğretmen, bir
Peygamber karikatürü yüzünden kafası kesilerek katledildi; karanlık bir zihniyetin kurbanı oldu. Ne yazık
ki bu zihniyet, kendisine uygar bir yaşam imkânı
sağlayan ülkeye minnet duyacağı ve evrensel değerleri kucaklayacağı yerde, köhnemiş kabuğundan kurtulamıyor ve eski yaraları kaşıyarak ilkel güdülerini
tatmin etmeye çalışıyor.

YURTTAN HABERLER
Kutsal
darphane
COVID-19 salgınının derinleştirdiği ekonomik kriz,
Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini etkilememiş
gibi görünüyor. BİRGün'ün haberine göre, AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından 2020 yılına kadar geçen
süreçte bütçesi %2090 oranında artan Diyanet'in,
2021 yılı için öngörülen bütçesi 12,9 milyar TL olarak
hesaplandı. Diyanet bu bütçesiyle, Kültür ve Turizm
Bakanlığının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını
da geride bıraktı. Bu bütçenin 10,6 milyar TL'sinin personel giderlerine ayrılacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Diyanet, 5 bin personel daha istihdam edeceğini duyurmuştu; böylece personel
sayısı 130 bine yaklaşmış olacak. Diyanet'in 2022 ve
2023 yıllarındaki bütçesi ise sırasıyla 13,9 milyar TL ve
14,8 milyar TL olarak öngörüldü.

Ağrı'da Recep Tayyip Erdoğan Camiinin açılışına
katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açıkça nefret
söylemi içeren konuşmasında kamuoyuna şu soruları
yöneltti: "Ahirete inancı olmayan insandan her türlü
kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu
dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine
inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki?"
Bu sözleri söyledikten sonra söz konusu camide
ibadetini gerçekleştirdi; dünya barışı ve yoksulluğun
sona ermesi için dua etti; ardından, aşağıladığı ve nefret ettiği insanların (inançsızların, yani bizlerin)
vergilerini ve yoksulluktan intihar eden insanların
hakkını barındıran yaklaşık 1 milyon Türk Lirası tutarındaki makam aracına bindi ve gözden kayboldu.
Sanki hiç var olmamış gibi…

Bu insanlık dışı olayın ülkemize yansımaları da aynı
çarpıklığa işaret ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
söz konusu terör saldırısını kınamak ve mağdurlara
başsağlığı dilemek şöyle dursun, ülkesindeki radikal
İslamcılara haklı olarak tepki gösteren Fransa
Cumhurbaşkanı Macron'a yönelik şu ifadeleri
kullandı: "Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir,
Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var." Bunun üzerine Fransa,
Ankara'ya yolladığı büyükelçisini geri çağırdı.
Uygar toplumun özgürlükçü değerlerini benimsememekte direnen bu zihniyet, kendi ülkesinin
h u ku ku n a d a s a y g ı gö s te r m i y o r. A n a ya s a
Mahkemesinin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği "nihai"
nitelikteki ihlal kararını yok sayan ve Anayasayı adeta
rafa kaldıran İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin
"hukuk dışı" kararını da üstü kapalı bir şekilde
destekliyor. Bu skandal karar sonrasında bir Anayasa
Mahkemesi üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımının
ardından, İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımı yapıyor. Evet, bütün ironiler gerçek
oldu. "Işıklar" içinde bir ortaçağ karanlığı yaşıyoruz.
Şimdi güneşin doğuşunu bekliyoruz…

Ahiret ve ahlak
polemiği

Ruhban sınıfı, cehaletini ve korkularını sömürdüğü
kitlelere Cennet vaadinde bulunarak "hayal
tüccarlığı" yapar. Böylece yoksulluğa razı olmayı öğütlediği ve yoksunlukla kutsadığı halkın vergilerinden
oluşan devasa bütçelerle finanse edilir. Bu, dinin
yazılı olmayan kurallarından biridir. "Müminin görevi
varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir."
demeleri veya bağış adı altında "Yoksulluk Hutbeleri"
okumaları, bu acı gerçeği aklayamaz. Böylesine
muazzam bir bütçeye rağmen hukuken ve ahlaken
denetlenemeyen, ne ürettiği meçhul olan DİB gibi bir
kurumun, toplumu ayrıştırdığı ve kendine tabi olmayanlara yaşama imkânı tanımamak üzere hareket
ettiği gayet açıktır. Çağımızda dinlerin birleştirici gücü
azaldığı halde dini kurumların bütçelerinde yapılan
sürekli artış, çözüm odaklı olmayan ve inanç
sömürüsüne dayanan politikaların çirkin yansımasından başka bir şey değildir.

Aslında Ali Erbaş'ın bu açıklamaları, sorudan çok
yargı içeren bir cümleydi. Yargı demişken, TCK madde
216'ya göre suç teşkil edebilecek bir söylemde bulunmuştu; ama ne yazık ki hepimizin bildiği gibi, söz
konusu madde yalnızca Sünni İslam mezhebine ait
inananları koruyan, geri kalan herkesi "yanlış" sayan
ellerin kullanımında. Dolayısıyla bir kez daha bir devlet kurumunun, bu ülkenin vatandaşları olan bizlere
açıkça hakaret ettiği ve hedef gösterdiği bir söylemle
karşı karşıyayız.
Dini, maddi ve manevi bir sömürü aracı olarak kullanarak bu dünyada bir Cennet hayatı yaşarken, kendilerinden olmayanlara Cehennem hayatı yaşatanlar
kimdir? Tarikat ellerinde çocuklara fiziksel ve cinsel
saldırıda bulunanlar kimdir? Namazlarını kılıp, camilerde örgütlenip, tanrılarının adını anarak terör
saldırıları yapanlar kimdir? Bu eylemlerin faili şüphesiz "inançsızlar" değildir.
Biz inançsızlar, ilahi dogmalardan korkmadan iyi ve
doğru yaşayabiliyoruz. Onları asıl korkutan da bu olsa
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gerek. Herhangi bir ödül veya ceza beklentisi olmaksızın böyle bir erdeme ulaşamıyor olmanın yarattığı
güçsüzlüktür belki de böylesine nefret kusmalarının
sebebi. Ahlaklı olmak için dinlere ihtiyaç duymuyor
olmamız en büyük suçumuz; "suçumuzla" gurur
duyuyor, darısı başınıza diyoruz.

Aydınlık
kazanacak!
Geçtiğimiz günlerde bir grup tarikat mensubu, İzmir
Bornova metro çıkışında Türkiye Komünist Partisi'nin
hatalık yayını "Boyun Eğme" dergisini okurlarına
ulaştıran parti üyelerine saldırdı. Üç TKP üyesi, "İyi
tarikat var kötü tarikat var, hepsini aynı kefeye koyamazsınız" diyen gericiler tarafından yaralandı.
İzmir'de meydana gelen gerici saldırıyla ilgili olarak
TKP'nin yaptığı açıklama şöyle: "Cumhuriyetle, laiklikle, bilimle, sanatla, kadınla kavgalılar, çünkü aydınlık bir ülkede yaşamaya tahammülleri yok…Ama
karanlık değil aydınlık kazanacak. Tekrar ifade edelim; tarikatın, cemaatin iyisi yoktur. Türkiye'de
tarikatların varlığını iyi ve kötü üzerinden tartışan
tüm siyasetçiler, bu sömürücü düzenin varlığını
güçlendirmektedirler."

Aynı saldırının bir benzeri de Ekim ayının başında İstanbul Bahçelievler'de yaşanmış; "Boyun Eğme" dergisinin ilgili sayısını "Tarikatlar Kapatılsın"
manşetiyle yayımlayan TKP üyeleri, bölgede dergahları olduğu bilinen bir tarikatın hedefi haline
gelmişti. Söz konusu dergah mensupları, İstanbul
Bahçelievler'deki Yayla Semt Evi adlı kafeden çıkan
TKP'lilerin arasına bir arabayla dalmış ve çıkan arbedede bir parti üyesi yaralanmıştı. TKP, İstanbul'da
gerçekleştirilen bu saldırıya ilişkin yaptığı
açıklamada, "gerici tarikatların mahallelerinde barınamayacağını" söylemişti.
Ateizm Derneği kurumsal olarak hiçbir siyasi lideri,
partiyi ve/veya adayı desteklemeyen, ancak her zaman sekülerizmin ve seküler kişi ve kuruluşların
yanında olan bir çatı sivil toplum kuruluşudur. Bu
bağlamda TKP'li dostlarımıza öncelikle geçmiş olsun
diyor, aydınlanma mücadelesinde cesaretiyle
topluma örnek olan tüm laiklik savunucularının ve
aydınlık savaşçılarının yanında olduğumuzu bir kez
daha hatırlatıyoruz.
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DÜNYADAN HABERLER
Fransa’da
radikal İslam

16 Ekim 2020'de dünya bir kez daha radikal İslamcı
terörle karşılaştı. Avrupa'nın göbeğinde, mottosu
"özgürlük, eşitlik, kardeşlik" olan bir ülkede,
teröristler gündüz gözüyle sokak ortasında bir öğretmenin kafasını kesti.
Fransa'da bir ortaokulda tarih öğretmenliği yapan 47
yaşındaki Samuel Paty, sınıfında ifade özgürlüğü
konusunu işlerken Charlie Hebdo tarafından yayımlanan Muhammed karikatürlerini göstereceğini,
isteyenin sınıfı terk edebileceğini söyledi. Bunun üzerine, kendi kızı da aynı okula giden terörist baba
Brahim Chnina, sosyal medya üzerinden öğretmen
aleyhine bir kampanya başlattı. Bölgede bulunan
camide, öğretmenin katli için fetva verildiği öğrenildi.
Süreç organize bir şekilde planlandı: Cinayeti işlemeyi üstlenen Aboulakh Anzorov adlı teröriste 30 cm
uzunluğunda bir bıçak temin edildi, öğretmenin
çalıştığı yer hakkında bilgi verildi. Katil, öğretmenin
başını kestikten sonra Twitter üzerinden yaptığı cihatçı açıklamalarla birlikte öğretmenin kesik başının
resmini paylaştı. Olay üzerine 7 kişi mahkemeye sevk
edildi. Kana susamış cani ise polis tarafından
öldürüldü.

6 yaşından beri Fransa'da yaşayan Aboulakh Anzorov
(18) Rusya'dan Fransa'ya sığınan bir ailenin çocuğuydu. Anzorov'un kız kardeşi Suriye'de aktif bir IŞİD militanı. Kendisinin de IŞİD'le ve Çeçen teröristlerle
bağlantıları vardı.
Katledilen Samuel Paty için devlet töreni düzenlendi
ve sivillere verilen en büyük nişan olan Légion d'Honneur (Şeref Nişanı) verildi. Fransa Cumhurbaşkanı
Macron, konuşmasında düşünce özgürlüğü vurgusu
yaparak, saldırının İslamcıların yanına bırakılmayacağını, okullarda güvenlik önlemlerinin arttırılacağını,
radikal İslamcı propagandaya ve cumhuriyetçi
düzene karşı nefret mesajları paylaşan gruplara karşı
somut adımlar atılacağını ifade etti. Samuel Paty'nin
katledilmesini protesto eden on binlerce Fransa
vatandaşı, #Jeu suisSamuel #Jeu suis Prof pankartlarıyla sokaklara döküldü.

Vatikan
yargılıyor

Geçtiğimiz günlerde, Katolik mezhebinin yönetim
merkezi olarak kabul edilen Vatikan, cinsel tacizle
suçlanan iki rahibi tarihinde ilk kez kendi bünyesinde
yargıladı. Tarihi davada, iki Katolik rahip hakim
karşısına çıktı. Gabrielle Martinelli, beş yıl boyunca
rahip yardımcısı olan 13 yaşındaki bir çocuğu cinsel ilişkiye zorlamakla itham ediliyor. Enrico Radice ise, bir
ruhban okulunda müdürlük yaparken yaşandığı iddia
edilen bir tecavüz olayını örtbas etmekle ve soruşturmayı saptırmaya çalışmakla suçlanıyor.
Katolik Kilisesi bünyesindeki pek çok rahip cinsel istismar suçlamalarıyla karşılaşırken, Vatikan şimdiye
kadar bu iddialarla ilgili bir yargılama yapmadı. Cinsel istismar suçlamalarının, 2012'den beri bilinmesine rağmen, mağdurların oda arkadaşlarıyla
konuşan gazeteciler sayesinde ancak 2017'de ortaya
çıktığı belirtiliyor.
Vatikan'da onlarca yıl öncesine uzanan cinsel istismar
suçlamaları Kiliseyi kökten sarsmaya devam ediyor.
Papa Francis, seçildiği dönemde bu konuyla ilgili
kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtmiş, 2018'de
tüm Roman Katoliklerine seslenerek, rahiplerin
karıştığı cinsel istismar olaylarını kınadığını belirten
bir bildiri metni yayınlamış, bu olayların örtbas
edilmesinin önüne geçilmesini istemiş ve 2019'da Katolik rahiplerin, cinsel istismar vakalarını ihbar
etmesini zorunlu kılmıştı. Fakat eleştirmenler, Papa'nın skandalların boyutunu fark etmekte hantal
kaldığını ve cinsel taciz suçlarını örtbas etmiş olduğu
iddia edilen piskoposların sorumlu tutulmaları için
yeterince çaba sarf etmediğini ifade ediyor.
Tanrı'ya ulaşmak için gönüllü bir çilekeş olmak, insani ve doğal dürtüleri sınırlamak, hatta yok saymak,
ilahi bir ahlakın ütopyası değil seküler etiğin distopyasıdır. "Bir inanç için acı çekmiş olandan daha tehlikeli
bir varlık yoktur." (Emil Cioran)
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İnsanın evrimi
sürüyor
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DERNEKTEN HABERLER
Kınayanları
kınıyoruz!
BASIN AÇIKLAMASI:

Teknoloji geliştiği ve artık vahşi doğada yaşamadığımız için insan evriminin durduğuna veya yalnızca beyin evriminin sürdüğüne inanan; dolayısıyla
günümüzde insanüstü sayılsa da gelecekte çok normal kabul edilecek güçlere kavuşacağımızı düşünenler var. Fakat yapılan araştırmalar insan evriminin her
anlamda sürdüğünü, hatta bazı anatomik özelliklerin
son 250 yıl öncesine göre daha hızlı evrimleştiğini
gösteriyor.
Flinders Üniversitesinden Dr. T. Lucas, Prof. M. Henneberg ve Adelaide Üniversitesinden Dr. J. Kumaratilake tarafından yürütülen ve 10 Eylül 2020'de Journal
of Anatomy'de yayımlanan çalışma bunun bir örneği.
Bu çalışmaya göre, insan kolunda bulunan medyan
(ortanca) atardamarın gelişimi, 19. yüzyıldan bu
yana azımsanmayacak düzeyde artış göstermiş. Bu,
insan anatomisinde meydana gelen mikroevrimsel
değişimlerin güzel bir örneği. Medyan atardamar,
anne rahmindeki bebeklerde ön kolu besleyen ana
atardamardır, ama üst ve alt atardamarların gelişmesiyle zaman içinde kaybolur; dolayısıyla birçok erişkinde bu damara rastlanmaz. Ancak bilim insanları,
19. yüzyılda %10 civarında olan medyan damar
gelişiminin 20. yüzyılda %30'a, günümüzdeyse
%35'e ulaştığını; artışın böyle devam etmesi halinde,
2100 yılında insanların çoğunun bu atardamara sahip
olacağını belirtiyor. Söz konusu evrim olduğunda, bu
son derece kısa bir zaman dilimi.

Makalenin baş yazarı Dr. Teghan Lucas, bu artışın"medyan atardamar gelişimiyle ilişkili genlerde meydana
gelen mutasyonlardan veya annenin gebelik dönemindeki sağlık sorunlarından veya her ikisinden" kaynaklanmış olabileceğini belirtiyor. Ayrıca prevalansının %50'ye varması halinde, medyan damarın artık
bir varyant (çeşit) olarak değil, normal bir insan yapısı
olarak değerlendirilmesi gerekeceğini ekliyor.
Evrimin herhangi bir amacı olmadığından, muhtemelen gelecekte hayal ettiğimiz gibi beyin gücümüzle
nesneleri hareket ettiremeyecek veya gözlerimizden
lazer ışığı çıkaramayacağız. Yine de küçük parçaları
birleştirdiğimizde, son 200 yılda bile büyük değişimler geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Her evrimsel
değişimde olduğu gibi burada da, söz konusu yeniliğin hem avantajları hem de dezavantajları olacağı
kesin; ancak bunları şimdiden kestirmek kolay değil.

Bireyin fikirlerini ve/veya eleştirilerini özgürce dile
getirebilmesi anlamına gelen ifade özgürlüğü, inanç
ve düşünce özgürlüğünün temelini oluşturan, Birleşmiş Milletler tarafından İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesinde ilan edilen temel insan haklarından
biridir. Kişiler, kurumlar, hükümetler, siyasetçiler ve
akla gelebilecek her şey, ifade özgürlüğü kapsamında
eleştirilebilmelidir; buna dinler de dahildir. Ateizm
Derneği olarak, bireyin sorgulama, araştırma ve
öğrenme sürecinin sonunda varılan aydınlanmanın
ancak ifade özgürlüğünün var olduğu toplumlarda
gerçekleşebileceğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda,
Fransa'da gerçekleşen vahim saldırıyı ve sonrasında
yaşananları üzüntüyle takip ettiğimizi belirtmek isteriz.
...
Türkiye'yi yönetenler Cumhuriyetimizin yapı taşı olan
laikliği yok etmek pahasına İslamcı politikalarından
vazgeçmediği sürece, bu yılan dönüp Türkiye'yi de
ısıracaktır. Bu bağlamda devlet yetkililerinin bu tutumdan bir an önce vazgeçmesini temenni ediyor, İslami terörü ve katili kınamayan, ama ifade özgürlüğünü kullananları kınayan karanlık zihniyeti kınıyoruz!
Basın açıklamamızın tamamını okumak için: http://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/10/23/kinayanlari-kiniyoruz/

Pantolon giyen
kızlar
cehennemlik!
Ateizm Derneği'nin Eylül 2020 tarihinde TCK'nın
257'ci maddesine dayanarak suç duyurusunda bulunduğu din görevlisi İhsan Şenocak hakkında Samsun
Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. Ocak
ayında Twitter'a düşen videoda Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir eğitim kurumunda "Din Görevlisi"
olarak görev yapan İhsan Şenocak, "Yani kızın şu
sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin
parçalanmıyor mu senin?", "18 yaşında kaşını aldıran
kızın üniversiteye giderken o halde yüreğin parçalanmıyorsa, vallahi kıyamet günü cehennem seni
parçalayacak" ve "Allah'ın emanetini ne hale
getirdin? Sevindin mi üniversiteyi kazanınca?" gibi
söylemleri nedeniyle oldukça tepki çekmişti. Ateizm
Derneği gönüllü avukatlarından Mehmet Türkaslan
ise TCK'nın 257'ci maddesi uyarınca "görevi kötüye
kullanmak" iddiasıyla kamu davası açılması adına
suç duyurusunda bulunmuştu.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Cumhuriyet
Savcısı Burak Keskin'in 2020/15198 sayılı karar nu-

marası ile söz konusu videoda bir suç unsuru bulunmadığı kanısına vararak kovuşturma gereği duymadığı Ateizm Derneği'ne tebliğ edildi ve dosya kapatıldı.

2020 R. Dawkins
Ödülleri

Ateist ve hümanist camianın en önemli günlerinden
olan 2020 Richard Dawkins Ödülleri pandemi nedeniyle bu sene bizzat Dawkins'in sunuculuğunu yaptığı çevrimiçi bir törenle Javed Akhtar'a verildi.
Bu etkinliği canlı izlemek isteyenler için bir kampanya başlattık.
#AteizmDernegiHeryerde hashtag'i veya dernek logomuzun yer aldığı bir ürün ile çekilen fotoğraflardan
en Allahsızını seçip kazanan bir takipçimize, Richard
Dawkins 2020 Ödülleri etkinliğinin davetiyesini
hediye edeceğimizi açıklamıştık.
Bu kampanyamızı kazanan sevgili Prof. Dr. Sinan
Canan'a teşekkür ederiz.

