
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Demokrasi ve çağdaş hukuk yolunda Cumhuriyetin 
ilânıyla atılan önemli adımı, TBMM'nin 3 Mart 1924'te 
çıkardığı kanunla Halifeliğin kaldırılması izlemişti. An-
cak ne yazık ki üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş ol-
masına rağmen, zihinsel olarak "ölüm uykusunda" 
olan ve geçmişin hurafelerini sayıklayan bazı gericiler 
hilafet rüyaları görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hatalarda, tüm Müslümanları birleştirerek 
bir İslam devleti kurmayı hedefleyen Hizb-ut Tahrir 
örgütü, "Hilafet yeniden kurulsun" kampanyası başlat-
mıştı. Bu kampanya doğrultusunda bazı gericiler İst-
anbul, Bilecik ve Afyonkarahisar'da hilafet propa-

gandası yapan videolar çekmiş, bu videolardan 
dolayı 11 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde 
sosyal medya üzerinden, "Yıkılışının hicri 100. yılın-

da çocuklardan hilafet çağrısı" başlıklı bir video 
yayınlayan örgüt, bu kez de çocuklara hilafet çağrısı 
yaptırdı. Videoda kendilerine ezberletilen cümleleri 
okuyan çocukların ağzından dökülen sözler tüyler ür-
perticiydi: "Biz kâfirlerin korkulu rüyası, Müslüman-
ların umuduyuz. Biz hilafete kucak açanlarız. Hilafetsiz 
100 yıl yeter artık. Ey müslümanlar size sesleniyoruz, 
hilafeti yeniden kurun."

Eylül ayında örgütün değerlendirme toplantısında 
konuşan Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu 
Başkanı Mahmut Kar şu sözleri sarf etmişti: "Kendi 
ahlaksızlıklarına çirkinliklerine seyirci kalan bu güruh, 
maalesef sözde tarikat şeyhlerinin ahlaksızlıklarını 
yakalayıp bütün cemaatleri ve hatta İslam'ı karala-
maktan haz duyuyor." Çocuklara fiziksel istismarda 
bulunanlara "sözde tarikat şeyhleri" olduğunu iddia 
eden Kar'a sormak lazım: Gerçek İslam'ı kendilerinin 
temsil ettiğini iddia eden "özde şeyhlerin" çocuklar 
üzerinden yürüttüğü bu gerici propaganda psikolojik 

istismar olmuyor mu?

Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece isimli romanında 
ifade ettiği gibi, gericiler; "çocukları yalnız din ve kin 

denen iki pistonla işler birer hayvani makine haline 

sokmak istiyor" ve bu gençlerin sırtından kendi 
dünyevi tahtalarına ve tanrısal krallıklarına ulaşmaya 
çalışıyor. Bugün, laiklik yolunda atılan en önemli 
adımlardan biri olan Hilafetin kaldırılışının 97. yıl 
dönümünü kutluyoruz. O halde gelin, "yeşil geceler" 
içinde hilafet rüyası gören bu gericileri akıl çığlığıyla 

uyandıralım: Türkiye Cumhuriyeti'nin dini yoktur; 

Cumhuriyetimiz baki kaldıkça dini de, dinî lideri 

de olmayacaktır!

Pandemiyle birlikte ekonomik krizin iyice ayyuka çık-
tığı, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların ucunda dur-
duğu yoksulluk uçurumunun her geçen gün biraz 
daha derinleştiği şu günlerde, Diyanet İşleri Başkan-
lığının "Zor zamanlarda maneviyatımızdan destek 

almak" başlıklı hutbesi dikkat çekti.

Diyanet'in de dahil olduğu teokratların din tüccarlığı 
yoluyla elde ettiği servetin sorgulanamaz hale getir-
ilmeye çalışıldığı, halkın ise yoksulluğa karşı sabret-
meye ve şükretmeye davet edildiği 26 Şubat tarihli 
hutbede şu ifadelere yer verildi: "Hayatımız boyunca 
pek çok sıkıntı, keder ve musibetle karşılaşırız. 
Sonuçları ne olursa olsun başımıza gelen her olay, 
dünya imtihanının bir parçasıdır. Nitekim Cenâb-ı Hak 
bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: 'Andolsun ki 
sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve 
ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri 
müjdele!" Hutbe, Müslümanların zor zamanlarda 
"isyan ve taşkınlıkla değil, teslimiyet ve sekînetle 
hareket etmesi gerektiği" öğüdüyle son buldu.

18 yılda bütçesi %2090 oranında artan ve 2021 yılı 
için 12,9 milyar TL bütçe alarak çok sayıda Bakanlığı 
geride bırakan Diyanet, cehaleti ve korkuları sömü-
rerek yoksulluk hutbeleriyle hayal tüccarlığına devam 
ediyor. Bir yandan "isratan sakının" derken bir yan-
dan da devasa bütçeleri gasp eden, sadece temizlik 
masrafı 2 milyon TL olan Sarayı para yutmakla 
eleştirenlere de "itibardan tasarruf olmaz" diye yanıt 
veren teokratlar, halka zor zamanlarda sabretmeyi ve 
şükretmeyi öğütlüyor. Kendi tahtlarını halkın yoksul-
luğu üzerine inşa edip çaresizliği kutsayan bu zih-
niyete hatırlatalım: Lüks içinde yaşayanlar 

başkalarına şükretmeyi öğütleyemez!

Geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Milli Uzay Programının" ardından "İnsan Hakları 

Eylem Planını" da açıkladı. Anlaşılan kendisi, ülkem-
izi her alanda muasır medeniyetler seviyesine ulaştır-
makta kararlı. Umuyoruz ki bir gün iktidara gelir ve bu 
"tek parti zulmüne" son verir! Dediğine göre, 
demokratik değerlere ve düşünce özgürlüğüne vurgu 
yapan bu Plan'ın nihai hedefi, "yeni ve sivil bir 
anayasa."

Yaklaşık 20 yıllık iktidarın ardından hükümetin bu İns-
an Hakları Eylem Planını açıkladığı sıralarda, Freedom 
House 2020 raporuna göre ülkemiz, özgürlük alanında 
195 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Demokratik 
değerlerin vurgulandığı bu Eylem Planı açıklanırken, 
Emniyet Genel Müdürlüğü 600 bin gaz kapsülü, 5 bin 
kalkan ve TOMA suyunda kullanılmak üzere 40 ton 
gaz solüsyonu alımı için ihale düzenleme kararı alıy-
ordu. Bu Plan kapsamında düşünce özgürlüğü öne 
çıkarılırken, CHP Milletvekili O. Sarıbal, "2014 yılından 
2019 yılı sonuna kadar olan dönemde, Cumhur-
başkanına hakaret suçundan 63 bin 41 kişiye dava 
açıldığını" duyuruyordu. Ülkemizin bu hiç de parlak 
olmayan insan hakları siciline bakarak, toplumu 
kıskacı altına almış dinci zihniyetten kurtulsak (veya 
zamanda 20 yıl geriye gidebilsek) demokrasi anlamın-
da çağ atlayacağımızı söyleyebiliriz.

Yaşar Kemal'in "Bu ülkede dört şey olmayacaksın" 
dedikten sonra bu kara listenin ilk sırasına koyduğu 
kadın'ın hakları bakımından da hazin bir tablo söz 
konusu: Örneğin mevcut iktidardan güç alan ve yakın 
zamanda laikliğin anayasadan çıkarılmasını öneren 
Ayasofya baş imamı M. Boynukalın, öyle görünüyor ki 
kadın haklarını da toplumsal bilinçten silme 
gayesiyle, "Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını 
erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya 
propagandasıdır." deme cüretini gösterdi. Bu esnada 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, son 65 
günde 67 kadının öldürüldüğünü açıklıyor; Kadın 
Hakları İhlalleri Raporunda ise AKP'nin iktidarda 
olduğu 18 yılda 6 bin 732 kadının öldürüldüğü bilgisi 
veriliyordu.

Kadın katilleri yerine hakkını arayan kadınların yer-
lerde sürüklendiği bir ülkede, bu tablodan sorumlu 
olanların hazırladığı "insan hakları" planlarının vara-
cağı tek yer, çağdaş topluma ilişkin her türlü hak ve 
hukukun sürüklendiği bir barbarlık uçurumu 
olacaktır.
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Özgür düşünceli insanların kelle koltukta yaşadığı 
ülkelerden biri olan Bangladeş'te 2015 yılının Ocak 
ayında, Jagriti Prokashoni adlı yayınevinin sahibi 
ateist blogger Faysal Dipon, başkent Dakka'nın 
merkezindeki ofisinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu 
hayatını kaybetmişti. Daha sonra bu saldırının sorum-
luluğunu El Kaide'nin Bangladeş'teki kolu olan Ansar 
Al-İslam üstlenmişti.

Altı yıldır süren dava Şubat ayında sonuçlandı ve şu 
anda ikisi firari olan sekiz suçlunun idam edilmesine 
karar verildi. Kararın ardından özgür düşünce, sekü-
lerizm ve ateizm üzerine yazılar yazan blogger ve 
yazarlardan farklı tepkiler geldi. Tepkiler, adaletin 
yeterince hızlı ve etkili bir şekilde tezahür etmediği, 
saldırıların özgür düşünceye ve sekülerizme engel ol-
ması için devlet tarafından desteklendiği, idam karşıtı 
olmakla birlikte bu tarz kışkırtmalara yol açan 
oluşum ve yayınların ortadan kaldırılması gerektiği 
yönündeydi.

Bangladeş'te, sadece olayın olduğu 2015 yılında beş 
ateist ve seküler yazar öldürülmüş ve pek çok kişi de 
yaralanmıştı. 2013 yılından bu yana en az 10 blogger, 
yazar, eşcinsel aktivist ve akademisyen öldürüldü. 
Bunun üzerine hükümet, aykırı görüşlü İslamî 
örgütlere karşı, kimi zaman silahlı çatışmalara 
dönüşen bir mücadele başlattı. Ancak seküler 
bireylere yönelik devam eden saldırılara bakılırsa bu 
yaklaşım pek de başarılı sonuçlanmamış.

Emil Cioran'ın dediği gibi, "Bütün cinayetlerin sorum-
luluğu tapma gücündedir: Bir tanrıyı yakışıksızca seven 
kişi, başkalarını da onu sevmeye zorlar; buna razı ol-
mazlarsa onları yok etmeye hazırdır.Darağaçları, zin-

danlar ve hücreler, bir imanın gölgesinde çoğalır."

Pandemi önlemleri kapsamında yurttaşların ce-
nazelerine kısıtlama getirilirken, hükümete yakınlığıy-
la bilinen gerici isimler için, koronavirüse adeta da-
vetiye çıkaran geniş kapsamlı cenaze törenleri düzen-
leniyor.

İktidar partisine yakınlığıyla tanınan Giresun'un 
'üfürükçü hocası' Nuri Genç, Ocak ayında Covid-19 
tanısıyla ölmüştü. Ordu ve Bulancak milletvekillerinin 
ve belediye başkanlarının kendisinin eski öğrencileri 
ve müritleri arasından çıktığı bilinen Genç'in 
cenazesi, son dönemde tüm V.İ.P. Müslümanlara 
(bütün tarikat liderlerine ve AKP'lilere) tanınan hakla, 
Covid-19 önlemleri ve yasakları göz ardı edilerek 
gerçekleştirildi. Önce stadyumda düzenlenmesi 
kararlaştırılan cenaze töreni, Giresun Sarayburnu 
Camiinde yapıldı. Üfürükçü hocanın karantinada ol-
ması gereken oğlunun da hazır bulunduğu cenaze 
töreninin ardından Ordu'da Covid-19 vakaları yük-
selişe geçti.

"Üfürükçü" Nuri Genç'in cenazesine benzer bir diğer 
örnek de, hadis âlimi Muhammed Emin Saraç için 21 
Şubat'ta düzenlenen, Erdoğan ve AKP kurmaylarının 
bizzat katıldığı İstanbul Fatih Camiindeki cenaze 
töreniydi. Hatta hınca hınç bir kalabalığın toplandığı 
cenaze sonrasında Sağlık Bakanı F. Koca, "Ben ce-
nazede sosyal mesafenin ortadan kalkacağını ve böyle 
bir görüntü olacağını ön göremedim. Vatandaşlarımız-
dan bu görüntü için özür diliyorum" demişti. İnsan 
hakları ve demokrasinin yürürlükte olduğu uygar bir 
ülkede, bir devlet yetkilisinin böylesine ölümcül bir 
hata yapmasının tek özrü istifa etmek olurdu.

İslamcılara hayattayken olduğu kadar öldükten sonra 
da yapılan ve toplum sağlığını hiçe sayan bu "ideolo-

jik torpillerin" hepimizi etkilediği açık. Gericilik 
virüsünün son mutasyonu olan bu din güdümlü ilti-
maslar, koronavirüsün kendisinden daha tehlikeli; 
üstelik çok daha hızlı yayılıyor.

24 Şubat 2021'de PLOS ONE'da yayımlanan güncel bir 
çalışma, ateistlerin ve Tanrı'nın varlığına inananların 
ahlak anlayışlarında farklılıktan çok benzerlik olduğu-
na işaret ediyor. Ateistlerin ve dindar insanların ahlak 
konusundaki görüşlerini anlamak için soru-cevap 
şeklinde yürütülen bu çalışmanın sunduğu verilere 
göre, ahlaki olarak doğruyu yanlıştan ayırmanın 

Tanrı inancıyla ilgisi bulunmuyor.

2020 yılında Pew Research'ün 34 ülkede yaptığı anket 
çalışması ise 38.426 kişiden %45'inin, "ahlaklı ve iyi 
değerlere sahip olmanın temelinde Tanrı inancı 
olduğunu" düşündüğünü ortaya koymuş.

Yeni yayımlanan çalışmanın baş yazarı ve Illinois 
Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olan 
Yrd. Doç. Dr. Tomas Ståhl şöyle diyor: "Birçok insan, 
ateistlerin her şeyi kontrol eden bir Tanrıya inanmadık-
ları için gerçekçi bir doğru-yanlış anlayışına sahip ol-
madıklarından veya işledikleri suçun cezasını çek-
meyeceklerine inandıkları zaman ahlaksızca 
davranacaklarından endişe duyuyor... Bu durumda, 
'böyle endişeler gerçekçi mi?' sorusu akla geliyor. 
Ateistler ahlakı daha mı az önemsiyor veya en azından 
ahlak hakkında dindarlardan farklı mı düşünüyor?"

Ståhl, bu soruyu yanıtlamak üzere, dindar nüfusun 
yoğun olduğu ABD'de ve ateist nüfusun yoğun olduğu 
İsveç'te 4 anket çalışması yürüttü. 4.000'den fazla 
inançlı ve inançsız bireyin katıldığı araştırmanın en 
önemli sonucu, ateistlerin ahlaki bir pusulaya 

sahip olduğu, ama bunun dindar insanların pusu-

lasından farklı bir şekilde kalibre edildiği. Katılım-
cılar, "Başarılı olmamı sağlayacaksa etik olmayan 
davranışlarda bulunmaya razıyım" gibi cümleleri 1-5 
ölçeği üzerinden değerlendirdi.

Bulgulara göre, Tanrı inancı, bireylerin ahlaki yöne-
limlerini veya yardıma muhtaç insanlara yardım etme 
eğilimlerini çok fazla etkilemiyor. Ateistler, grup içi 
bağlılık ya da otoriteye saygı gibi grup dayanışmasına 
ilişkin değerlere daha az önem veriyor. Ahlaki 

Temeller Kuramına atıta bulunan makale, grup 

dayanışmasını gözeten ahlaki değerlerin genellikle 
dinî topluluklarda desteklendiğini gösteriyor.

Ståhl'ın belirttiğine göre, inançlı ve inançsız bireyler 
arasında ahlakî değerler bakımından farklılıktan çok 
benzerlik bulunuyor; her iki grup da savunmasız kim-
seleri korumak, adil olmak (veya hile yapmamak), 
özgürlük/baskı ve epistemik akılcılık gibi konularda 
güçlü ahlaki endişeler duyuyor.
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Karadelikler ve görelilik teorisi üzerine yaptığı önemli 
çalışmalarla tanınan, 40 dile çevrilen kitaplarıyla mi-
lyonlarca insanı Evren hakkında düşündüren, 
çağımızın en büyük dehalarından teorik fizikçi ve koz-
molog Stephen Hawking'i aramızdan ayrılışının 3. 
yılında özlemle anıyoruz. Bu vesileyle, geçtiğimiz ay-
larda yayımlanan önemli bir çalışmayı okurlarımızla 
paylaşmak istedik...

Stephen Hawking 1974 yılında, Evrenin en karanlık 
kütle çekimsel devleri olan kara deliklerin, gökbilim-
cilerin hayal ettiği gibi karanlık yıldızları yutmadıkları, 
aksine kendi başlarına ışık yaydıkları yönünde bir ku-
ram öne sürmüştü; bu, günümüzde Hawking 

radyasyonu(ışınımı) olarak adlandırılan bir 
fenomendir. Ne var ki Hawking'in gizemli radyasy-
onunu bugüne kadar hiçbir gökbilimci gö-
zlemleyemedi; çok sönük olduğu tahmin edilen bu 
ışımayı görmek asla mümkün olmayabilir.

Bir kara deliğin kütle çekimi o kadar güçlüdür ki, olay 

ufku (event horizon) adı verilen ve geri dönüşü ol-
mayan sınırın ötesine geçen bir foton (ışık parçacığı) 
bile onun çekim gücünden kurtulamaz. Bir parçacığın 
bu sınırı geçmesi için fizik kanunlarını çiğnemesi ve 
ışık hızından daha hızlı hareket etmesi gerekir. Ancak 
H a w k i n g , k u a n t u m m e k a n iğ i v e " s a n a l 

parçacıklar" sayesinde bir kara deliğin bu sınırdan 
öteye kendiliğinden ışık yayabileceğini göstermişti.

Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsündeki araştırma-
cılar, birkaç bin atomdan bir kara delik analoğu yarat-
mayı başardı. Amaçları, Hawking'in en önemli 
öngörülerinden ikisini -Hawking radyasyonunun hiç-
likten var olduğunu ve yoğunluğunun zamanla 
değişmediğini- doğrulamaktı. Çalışmanın bulguları 4 
Ocak 2021'de Nature'da yayımlandı.

Araştırmacıların laboratuvarda geliştirdiği kara delik 
analoğu, neredeyse mutlak sıfır derecesinde soğutul-
muş ve bir lazer ışınıyla yerinde tutulan yaklaşık 8.000 
Rubidyum atomundan oluşan akıcı bir gazdan mey-
dana geliyordu. Ekip, fonon (kuantum ses dalgaları) 
çitlerinin korelasyonunu anlamak için deneyi 97 bin 
kez tekrarladı ve bu zahmetli sürecin sonunda şu 
sonuca vardı: "Hawking radyasyonunun, tıpkı 

Hawking'in öngördüğü gibi sabit olduğunu, yani za-

manla değişmediğini gösterdik."

Bu çalışma hakkında daha fazla bilgi almak için 
sitemizi ziyaret ediniz: https://www.ateizmderne-
gi.org.tr/blog/2021/03/13/kendi-kara-deligini-kendin-
yap/

16. Runatolia Maratonu 7 Mart tarihinde Antalya'da 
gerçekleştirildi. Bu seneki etkinlikte pandemi önlem-
leri nedeniyle sadece kayıtlı koşucuların etkinliğe 
katılmasına izin verildi ve halk koşusu iptal edildi. 
Atatürk Kültür Parkı Cam Piramit önünden başlayan 
organizasyonda maraton, yarı maraton, tekerlekli 

sandalyeli engelliler, 10 kilometre ve takımlar 

koşusu yapıldı. Sosyal mesafe kuralına göre sıralanan 
sporcular, taktıkları maskeleri start verildikten sonra 
belirli aralıklarla konulan çöp kutularına attı. 39 ülke-
den yaklaşık 3500 kişinin koştuğu maratonu, erkek-
lerde Mohammed Rasheed (Kenya) ve kadınlarda Ma-
rina Fidler (Rusya) birincilikle bitirdi.

Alınan sıkı önlemler sayesinde sezonun geri kalan 
etkinliklerinin de bu şekilde yapılabileceğine dair 
örnek teşkil eden ve 2021 sezonunun ilk maratonu 
olan Runatolia maratonuna, Ateizm Derneği adına 
derneğimizin Gönüllü Komisyonu Başkanı Ozan Em-

rah Güneysu katıldı. Dernek yönetimi tarafından ken-
disine hediye edilen logolu tişörtle maratonda 
derneğimizi temsil eden Güneysu, 974 sporcunun 
katıldığı 10 km parkur koşusunu 1 saat 9 dk 24 saniye-
lik skorla sağlıklı bir şekilde tamamladı.

Ateizm Derneği her yerde! sloganını koşuya taşı-
yarak bizi gururlandıran Ozan Emrah Güneysu'yu 
tebrik ediyoruz.

COVID-19 pandemisi ile geçen bir yılı aşkın bir zaman 
yaşamımızda çok şeyi değiştirdi. İş ve eğitim hayatın-
dan sonra sosyal ve bilimsel etkinlikler de artık evler-
imize konuk olmaya başladı. Ama sıkı durun, henüz 
böylesi yapılmadı!

Türkiye'nin aydınlanma mücadelesi gönüllülerinin 
buluşma noktası olan ve 2019'dan bu yana YouTube 
kanalında felsefe/bilim içerikli yayınlara yer veren 
Ateizm Derneği, bu yıl 10 oturumdan oluşan bir OKUL 
organizasyonuyla bilim ve felsefe etkinliklerine de-
vam ediyor. 2014 yılında İstanbul'da Ateizm ve Bilim 
Sempozyumu ve 2015 yılında 8 oturumluk Boğaziçi 
Üniversitesi Felsefe Okulu etkinliklerine imza atan ek-
ibimiz, uzun bir aradan sonra adeta bir yıldız yağmu-
ruyla karşınızda.

Uzaktan erişim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz 
ATEİZM DERNEĞİ BİLİM VE FELSEFE OKULU, 7 

Nisan 2021 Çarşamba günü sınıflarını açıyor. On haf-
ta boyunca her Çarşamba 20:00'da birinci ders, 
21:30'da ikinci ders gerçekleştirilecek.

BİLİM derslerini Prof. Dr. Aslıhan Tolun, Prof. Dr. Celal 
Şengör, Prof. Dr. Taner Edis, Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy, 
Prof. Dr. Tamer Kaya, Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Çağrı 
Mert Bakırcı, Dr. Bahar Kılıç, Dr. Umut Yıldız;

FELSEFE derslerini Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. 
Hasan Aydın, Prof. Dr. Mehmet Elgin, Dr. Öğr. Üyesi 
Yasin Ramazan Başaran ve Uzman İbrahim Yeşua 
Özçelik verecektir.

Kayıtlarımız 15 Mart Pazartesi günü açılıyor. Konu 
başlıklarını ve program akışını ilerleyen günlerde si-
zlerle paylaşacağız. Detaylı bilgi için lütfen web sitem-
izi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz: 
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/14/
bilim-ve-felsefe-okulumuz-basliyor/

• ZOOM üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştire-
ceğimiz bu dev etkinliğin her bir dersine katılım 
(sınıflar) 100 kişiyle sınırlıdır.

• Her bir ders için ön-kayıt yaptırmak gerekmek-
tedir.

• Toplam 10 oturum ve 13 dersten oluşan bu 
okuldan mezun olmak ve katılımınızı ateistlere 
yakışır bir sertifikayla ölümsüzleştirmek için en 

az 9 dersi tamamlamanız gerekmektedir.
• Tarih ve saatlerde, değerli konuklarımızın talep-

leri doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

DERNEKTEN HABERLER

Runatolia 
Maratonu

Kendi kara 
deliğini kendin 
yap!

Bilim ve Felsefe 
Okulumuz 
başlıyor!
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Ne cadı mahkemelerine geçit veririz, ne de hüman-

izm yolundan saparız!

Son günlerde derneğimize yönelik saldırılar artarak 
devam ediyor. Bu kez radikal dinci, gerici veya lüm-
penlerden değil, aynı hedefe yürüdüğümüzü 
sandığ ımız k iş i ler bu saldır ı lar ı yapanlar. 
Kişiselleşmiş, bağlamsız, gerçekler ile ilgisi olmayan 
bu karalama kampanyasının temelinde ilkel, kişisel 
hırsa dayalı art niyetlerin yattığını belirtmek isteriz. 
Kuşkusuz insanlığın evrimi sancılı ve zor ilerleyen bir 
süreçtir, biyolojik olduğu kadar kültürel evrimimiz de 
ne yazık ki aynı zorlu süreci kat ediyor.

Bu sebeple, bizden ideolojik olarak nefret edenlerin 
saldırılarına alışık olduğumuz kadar, yeterli özen 
göstermeyerek bünyemize aldığımız bazı kişilerin 
saldırılarına da alışığız. Bu toplumda azınlık olarak 
yaşamaya ve nefrete dayalı ön yargıların hedefi ol-
maya da bir o kadar alışkınız. Avrupa'daki cadı 
soykırımında da, komşularının mülküne konmak için 
engizisyona 'cadıları ihbar' eden, üç kuruşluk çıkar 
uğruna insanlığını satanlar vardı. Şaşırmıyoruz ama 
üzülüyoruz, şaşırmıyoruz ama biraz da kendimize 
kızıyoruz. Zira Ateizm Derneği, bin yıllara dayanan 
bir mücadelenin temsilcisi ve bu derneğ in 
bünyesinde yer alanlar da bu binlerce yıllık mücade-
lenin bilgisini ve ahlakını taşımalı. Aramıza aldığımız 
kişiler konusunda çok daha seçici olmalı, üyelerimizi 
ve gönüllülerimizi belirlerken normlarımızı çok daha 
net biçimde uygulamalıyız. Bu sebeple, böylesi köklü 

bir mücadelenin mirasçıları olarak bizi izleyen, hü-
manizm mücadelesine destek veren tüm dostlarımız-
dan özür dileriz. Bir hata yaptık, gevşek davrandık ve 
hem derneğimize hem de hümanist mücadeleye iyi 
niyetimizle de olsa zarar verdik. Daha önce de kişisel 

hırslar, kompleksler ve ahlaki yetersizlikler yüzün-
den derneğimiz zarar görmüşken, bu hatamızı bir kez 
daha tekrarladık.

Bu açıklamayı yapmamızın sebebi, dernek yöneti-
minde yer almış bir kişinin ve onun çanak tuttuğu 
bazı şahısların derneğimize yönelik gerçek dışı açıkla-
maları ve suçlamalarıdır. Kamuoyunda öne çıkmak ve 
Youtube kanallarının takipçi sayısını ve gelirini artır-
mak dışında bir hedefi olmayan bu Youtuberlar, üye 
ve gönüllülerimiz üzerinden derneğimizi karalamak 
için bir yalan fabrikası gibi çalışıyor. Bir üyemizin 
geçmişteki davalarından yola çıkarak hem derneği 
hedef gösteriyor hem derneğimizin yüzlerce gönül-
lüsünün emeklerine ihanet ediyor hem de söz konusu 
gönüllünün kişilik haklarını hiçe sayıyor. Biz ateistler 
için hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, seküler-

izmin ve hümanizmin en temel değerlerinden biridir. 
Zira biz biliriz ki despotik iktidarlar hukuk devletinin 
yokluğunda, binlerce masuma işkence etmiş, yakarak 
öldürmüş ve topluca imha etmiştir. Bu sebeple, bir 

üyemizin geçmişindeki bir dava nasıl sonuçlanmış 
olursa olsun, biz onu tekrar yargılamaz ve linç etmey-
iz. Bir dernek üyemizi, hümanizm mücadelesine 
verdiği katkılar dışındaki eylemlerinden ötürü yargıla-
yarak Salem Sulh Ceza Mahkemesi benzeri 'cadı 

mahkemeleri' kurmayız. Bize bunu dayatmaya 
kalkan art niyetli kişilere karşı dik durmayı biliriz. Biz 

Bruno'nun, Turan Dursun'un mirasçılarıyız. Bizi 
baskı ve tehditle gerçekleri söylemekten alıkoymak 
isteyenlerin suratına gerçekleri söylemekten imtina 
etmeyiz. İşte bu sebeple bu kurumsal açıklamayı 
yapıyoruz.

Bugüne kadar satanist olmaktan toplu seks yapmaya, 
her türlü şeytanlaştırmaya, iktidarların, teröristlerin, 
çıkar peşinde koşan güç odaklarının tüm saldırılarına 
göğüs gerdik; yakılmakla, kafamızın kesilmesiyle, 
hapislerde çürümekle, işsiz bırakılmakla tehdit 
edildik ve asla başımızı eğmedik. Bu saldırılara dire-
nen bizler iki medya soytarısının çamur atması 
karşısında başımızı eğecek, geri adım atacak insanlar 
değiliz. 'Tecavüzcülerin barınağı', 'PKK teröristlerinin 
destekçisi', 'Atatürk düşmanı' ve benzeri akıl yoksunu, 
ahlak yoksunu tüm itiralar, ateist kostümü giymiş 
sirk kaçkınlarına çok yakışıyor. Kendilerini ateist 
olarak lanse edip seviyesi düşük programlarda hü-
manizm mücadelesini lekeleyen, bugüne kadar bu 
uğurda canlarını vermiş on binlerce insanın mirasını 
kirleten ve bu uğurda sayısız risk alarak bu mücade-
leyi baskı dolu bir ülkede sürdürmeye çalışanların 
emeklerini yok sayanlara karşı, bize yakışan şekilde 
cevap vermeyi sürdüreceğiz. Müslüman nüfuslu ülkel-
er arasında dünyanın ilk ve tek yasal ateizm 
derneğini, imitasyon ateistlerden korumak ve 
destekçilerimiz başta olmak üzere tüm izleyenlerim-
izin yüzünü kara çıkarmamak örgütümüzün varoluş 
sebebidir. Biz yakılan cadıların, bilim insanlarının, 
skeptik düşünürlerin, inançları ya da inançsızlıkları 
yüzünden baskıya maruz kalan her türdeşimizin 
hakkını aramak için kurulduk. Bir de şu uzun soluklu 
ve arada bir gerileyen insanın kültürel evrimini cür-
mümüz kadar ilerletmek için… Bizlerin Bruno'ya sözü 
var, Turan Dursun'a sözü var, gerçekleri savunurken 
asla boynumuzu eğmeyiz.

Tüm hümanistleri, daha güçlü ve daha istikrarlı bir 
dernek olmak için el ele vermeye çağırıyoruz. Yeter ki 
uyduruk ve fanatik söylemlerle değil, beyniniz ve 

yüreğinizle birlikte gelin.

Cadı avcılarına 
cevabımızdır!


