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2013 yılından beri Norveç Helsinki Komitesi’nin yürüttüğü 
bir insan hakları projesi olarak düşünce, din veya inanç 
özgürlüğüne dair izleme ve savunuculuk faaliyetlerine devam 
eden İnanç Özgürlüğü Girişimi kapsamında Dr. Mine Yıldırım 
ve Funda Tekin tarafından hazırlanan “Türkiye’de Din veya 
İnanç Temelli Nefret Suçları 2020” raporu yayımlandı. 
Raporda, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının konuya dair verileri 
sunmamış olduğu ve rapora dahil edilmesinin yararlı olacağı 
düşünülen yargı kararlarına ulaşılmak istendiğinde erişimin 
sınırlı kaldığı belirtildi. Bu çalışmanın bazı din ve inanç 
grupları arasında ülke çapında yaygınlaşmamış olmasının 
da, raporun gerçeği tümüyle yansıtmasına engel olduğu ifade 
edildi.

Nefret söylemiyle nefret suçu arasında ayrıma gidilen raporda, 
nefret söyleminin nefret suçunu teşvik etme potansiyeli 
taşıdığına ve dolayısıyla bu suçlara zemin hazırladığına 
dikkat çekildi. Raporda, her nefret söylemi içeren ifadenin 
suç olarak nitelendirilmemesi gerektiği; ancak kimi ülkelerde 
nefret söyleminin de suç olarak kabul edildiği ve Türk Ceza 
Kanunu’nun 216. maddesinin buna örnek teşkil ettiği belirtildi.

Raporun başka bir kısmında Türkiye’deki Roman, Kürt ve 
Müslüman olmayan azınlıklara yönelik düşmanca tutumlara 
ilişkin kaygılar dile getirildi. Türkiye’nin bu konudaki 
tutumunun değerlendirildiği kısımda şu ifadelere yer verildi: 
“Türkiye nefret suçlarına ilişkin belirli bir mevzuat 
oluşturmak ve nefret suçlarına ilişkin verileri kaydetmek 
ve bunları ayrıştırarak kaydetmek konusunda adım 
atmıyor.” Konuyla ilgili olarak TCK’nın 122. maddesindeki 
başlığın (2014’te yapılan düzenlemeyle) “Ayrımcılık” yerine 
“Nefret ve Ayrımcılık” olarak değiştirildiği, fakat “maddenin 
cinsel yönelim, etnik köken gibi kimi özellikleri kapsamaması 
açısından farklı sebeplerle ayrımcılığa maruz kalan bireylerin 
bu madde kapsamında başvuru yapabilmesinin önüne 
geçtiği” bildirildi.

Din veya inanç temelli ön yargı saikiyle işlenmiş suçlar 
kapsamında ise daha farklı bir durum olduğuna işaret edildi 
ve bu konudaki bazı suçlarla ilgili birtakım düzenlemelerin 
bulunduğu (“tehdit, onur ve şerefe karşı işlenen suçlar, 
ibadet yerlerine ve mezarlıklara zarar verilmesi, yaralama, 
öldürme, halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerlerin 
aşağılanması”) ispat olarak gösterildi.

Türkiye’de Ocak-Aralık 2020 aralığında din veya inanç 
temelli ön yargı saikiyle işlenen 14 nefret suçu olduğu, hedef 
alınanlardan 8’inin Alevi azınlık, 5’inin Hristiyan azınlık ve 
1’inin de türbanlı/başörtülü olduğu ifade edildi. Olay türleri 
ise, ibadet yerleri ve mezarlıklara zarar verme, mala/eşyaya 
zarar verme, hakaret ve tehdit/tehdit edici davranış olarak 
sınıflandırıldı.

Raporun nihai kısmında Türkiye’ye yönelik öneriler şöyle 
sıralanıyor;

* Uluslararası insan hakları standartlarında bir nefret suçu 
mevzuatının hazırlanması,

* Veri tabanı oluşturulup ayrıştırılmış raporlar yayımlanması,

* Bu konuda çalışma yapan STK’lerin dava açma ve müdahil 
olma gibi haklarla donatılması,

* Raporlama ve ihbarların yeterli olmaması nedeniyle 
mağduriyet anket çalışması yapılması.

Bu raporun ışığında denilebilir ki Türkiye’de azınlık durumunda 
olan ateist, deist, agnostik vb bireylerin siyasetçiler 
tarafından açıkça hedef gösterilip nefret söylemi yoluyla 
şeytanlaştırılması ve laiklik ilkesinin açıkça çiğnenmesi, 
tüm bu önerilere ve açıklanan İnsan Hakları Eylem Planına 
tezat oluşturmaktadır. Nitekim bütün yurttaşları temsil etmesi 
beklenen Cumhurbaşkanının ateist yurttaşları ve inançsız 
bireyleri hedef alan söylemleri basına da sıkça yansımıştır. 

Sonuç olarak Türkiye’de din ve inanç temelli nefret ortamının 
var olduğu açıktır; bunu önlemek, yasal düzenlemeler ve 
kamu politikaları yoluyla devletin sorumluluğundadır. Kanaat 
önderliğine soyunmuş siyasilerin yaptıkları açıklamalarla 
azınlıkları fütursuzca hedef gösterip mağdur ettiği bir ülkede, 
insan hakları konusundaki uluslararası standartların iç 
hukuka aktarılmasını, mevzuatın bu yönde kapsamlı bir 
biçimde düzenlenmesini ve her çeşit ayrımcılıkla mücadele 
edilmesini bekliyoruz.

ÖNEMLİ NOT: 2021 yılı için yine İnanç Özgürlüğü 
Girişimi tarafından yapılacak din veya inanç temelli nefret 
suçları izleme çalışmasına katkıda bulunmak isteyenler 
inancozgurlugu.info@gmail.com adresinden ilgili birimlere 
ulaşabilir veya bit.ly/nefret-sucu-bildirim adresinden nefret 
suçu bildirimi yapabilirler. 

Bir tarikat daha 
vakıflaştırıldı

İsmailağa cemaatinden sonra bu kez de ona bağlı Ahde Vefa 
İlim ve Hizmet Derneği geçtiğimiz günlerde vakıflaştırıldı. 26 
Ekim’de İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 
kesinleşen vakıflaşma kararı 16 Kasım’da Resmî Gazete’de 
yayımlandı.

25 bin TL sermayeyle kurulan vakfın amacı, “milli ve 
manevi değerlere bağlı insan yetiştirerek her türlü ihtiyaçları 
karşılamak” olarak belirlendi. Bu vakfın dışında İsmailağa 
cemaatine bağlı başka cemaatler de bulunuyor. Tarikata bağlı 
diğer vakıflar (Yeşil Camii İlme Hizmet Vakfı, İsmailağa Camii 
İlim ve Hizmet Vakfı dahil) AKP döneminde vergiden muaf 
tutuldu. 

Konu hakkında görüşlerini belirten sosyolog Doç. Dr. Yavuz 
Çobanoğlu, tarikatların vakıflaşmasının “resmileşme” 
anlamına geldiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:  
“Tarikatların vakıflaşmasına, bir yandan gelir ve mülk 
edinerek ekonomik devamlılığın garanti altına alınması, 
diğer taraftan da geniş bir topluluğu temsil ettiği iddiasıyla bir 
‘sivil’ yapıymışçasına kabul görerek gelecekte gerçekleşmesi 
söz konusu olabilecek politikalara müdahil olma amacı ve 
düşüncesinin bir sonucu olarak bakılmalı.

Dünyanın en fakir ülkesi Burundi’nin para birimine karşı bile 
son bir yılda %20 değer kaybeden Türk Lirası, dolar karşısında 
da geçtiğimiz hafta dibin zirvesini gördü. 10 lira seviyesini 
aşmasının ardından çok kısa bir sürede 13,50 liraya ulaşan 
dolar kuru, 26 Kasım itibarıyla 12,20 seviyelerinde seyrediyor. 
AKP iktidarı ise bu ekonomik krizden çıkmak için, zamanında 
15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçladığı Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin 20 milyar dolarlık yatırım paketine bel 
bağlamış durumda.

Enflasyon artışına ve ardı ardına yapılan zamlara ek olarak 
döviz kurunun ani şekilde yükselişi alışverişte kota dönemini 
başlattı. Bazı marketler un, yağ, şeker satışlarını 1 adetle, 
çay ve kahve satışını da 2 adetle sınırlandırdı. Bu ekonomik 
darboğazda iyice bunalan vatandaşlar, 23 Kasım akşam 
saatlerinde Ankara Çankaya’da “AKP istifa!” sloganlarıyla 
sokağa döküldü. Benzer eylemler, “Geçinemiyoruz!” 
sloganıyla İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Diyarbakır, 
Hatay, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Samsun illerinde de 
gerçekleştirildi. Sosyal medyada #AKPistifa etiketi gündem 
oldu. Söz konusu eylemlere polis terörü damgasını vurdu. 
İstanbul’da 70, Çanakkale’de 13, Eskişehir’de 8, Ankara’da 6 
kişi göz altına alındı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü, halkı 
sokağa çıkmaya teşvik ettiği iddiasıyla 271 sosyal medya 
hesabı hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Bütün bu vahim tablo karşısında CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ortak 
bir basın toplantısı düzenleyerek erken seçim çağrısında 
bulundu. Hatta Kılıçdaroğlu, “Haydi meydana!” diyerek bu 
çağrıyı kitlesel bir harekete dönüştürmek için ilk mitinglerini 
Mersin’de yapacaklarını duyurdu. Bunun üzerine AKP Genel 
Başkanı Erdoğan muhalefeti kastederek, “Kazanırlarsa 
Türkiye sonu belirsiz bir kaosa sürüklenecek” açıklamasında 
bulundu.

Hırsızları değil mağdurları göz altına alan ve 25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Gününde kadın göstericilere 
biber gazı ve plastik mermiyle karşılık veren AKP iktidarı, 
kendisi olmadan devletin yıkılacağı ve dinin elden gideceği 
yönündeki ilkel propagandasına devam ediyor. Oysa devlet 
yönetiminde sebep oldukları felaketleri muhalefetin üzerine 
yıkmaya çalışan, faşist ve cihadist söylemlerle yaptıkları 
hukuksuzlukları örtbas edip kendilerini aklamayı hedefleyen 
Siyasal İslamcıların eylemleri, kaosun gerçek failleri olarak 
karşımızda duruyor.

https://inancozgurlugugirisimi.org/wp-content/uploads/2021/09/din-veya-inanc-temelli-nefret-suclari-2020.pdf
https://inancozgurlugugirisimi.org/wp-content/uploads/2021/09/din-veya-inanc-temelli-nefret-suclari-2020.pdf
https://inancozgurlugugirisimi.org/wp-content/uploads/2021/09/din-veya-inanc-temelli-nefret-suclari-2020.pdf
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/11/09/basina-ve-kamuoyuna/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/11/laikligin-kalelerini-yiktirmayacagiz/
http://bit.ly/nefret-sucu-bildirim
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Taliban, 
kadınların 
oynadığı dizileri 
yasakladı

Afganistan’da kadınların televizyon dizilerinde görünmesi 
Taliban hükümetinin yeni talimatıyla yasaklandı. Kadın 
gazeteci ve sunucuların ise ekranda oldukları süre zarfında 
başörtüsü takmaları emredildi, ancak ne tip bir “örtü” 
kullanmaları gerektiği belirtilmedi. Afgan muhabirler, bu yeni 
kurallardan bazılarının belirsiz ve yoruma açık olduğunu 
belirtiyor.

Militan İslamcı bir çizgide ilerleyen Taliban, ABD ve 
müttefiklerinin ülkeyi terk etmesinin ardından kontrolü ele 
geçirmiş ve ilk iş olarak, çalışan ve okuyan kadınların evde 
kalmalarını emretmişti. Örneğin başkent Kabil’in belediye 
başkanı, kadın belediye çalışanlarına evde kalmalarını, işe 
gelmemelerini ve sadece yerlerine uygun bir erkek çalışan 
bulunamayan kadınların işlerine devam edebileceğini 
söylemişti. Böylece Taliban, kız çocuklarının ve kadınların 
okula gitmelerine izin vermeyerek evde kalmalarını 
emrederek Afganistan’ı, nüfusunun yarısının eğitim 
almasını engelleyen tek ülke haline getirdi. 

Taliban’ın Afgan televizyonlarına ilettiği yeni emirler 8 
maddeden oluşuyor. Bunlar arasında şeriata ve Afgan 
değerlerine aykırı filmlerin ve “erkek vücudunun özel 
bölgelerini gösteren” filmlerin yasaklanması da yer alıyor. 
Hatırlayacağınız gibi Taliban, geçtiğimiz aylarda berberlerin 
sakal tıraşı yapmasını da yasaklamıştı. İslam’a veya Afganlara 
yönelik hakaret içerdiği düşünülen komedi ve eğlence şovları 
da yasaklanmış durumda. Taliban, yabancı kültürleri övdüğü/
yücelttiği düşünülen filmlerin yasaklanmasında da ısrarcı.

Yakın zamana kadar Afgan televizyonlarında çoğunlukla 
kadın başrol oyuncularını içeren diziler yayınlanıyordu. 
Afgan gazetecileri temsil eden bir organizasyonun üyesi 
olan H. Mujaddedi, yeni yasakların beklenmedik bir gelişme 
olduğunu söyledi. BBC’ye konuşan Mujaddedi, bazı kuralların 
uygulanması halinde kanalların yayın hayatlarına son vermek 
zorunda kalacağını da belirtti.

Taliban, çalışan ve okuyan kadınlara yönelik söz konusu 
yasakların “geçici” olduğunu, sadece bütün iş yerlerinin 
ve eğitim kurumlarının kadınlar için güvenli olduğu temin 
edilene kadar süreceğini iddia ediyor. Bakalım Taliban bu 
yeni yasaklarını meşrulaştırmaya çalışmak için başka hangi 
saçma iddialarda bulunacak… Hayal gücümüz, bu ilkel 
zihniyetin yarattığı karanlığı tüm detaylarıyla öngörmek için 
yetersiz kalıyor diyebiliriz.

2021 Düşünce 
Özgürlüğü 
Raporu
Derneğimizin de üyesi olduğu Humanists International’ın 
2021 Yılı Düşünce Özgürlüğü Raporu 16 Kasım’da 
yayımlandı. 

Rapora göre, bir düzineye yakın ülkede dinden dönmenin 
(apostasy) cezası ölüm. Bu ülkeler arasında Afganistan, 
İran, Malezya, Maldivler, Moritanya, Nijerya, Katar, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen bulunuyor. 
Pakistan’da “dinden dönmek” ölümle cezalandırılmıyor 
(ne kadar da anlayışlılar!); ancak “dine hakaret” için ölüm 
cezası var ve “hakaret” eşiği de oldukça düşük. Dolayısıyla 

çoğunluğu Müslüman olan en az 11 ülkede ateist olduğunu 
söylemenin veya din değiştirmenin cezası ölüm. Dinden 
dönmenin 17 ülkede ceza gerektiren suç statüsünde olduğunu 
tespit edildi. Dine hakaret, 83 ülkede cezalandırılabilir statüde 
ve bunlardan 6’sında ölümle cezalandırılabiliyor.

Hümanist, ateist ve dindar olmayanların haklarına hukuki 
statülerine ve maruz kaldıkları ayrımcılığa odaklanan rapor, 
en iyi ve en kötü performansı sergileyen ülkelerin analiz 
edildiği kılavuz bir bölüme sahip. Bu bağlamda radikal İslamcı 
Taliban tarafından yönetilen Afganistan, listenin en en altında 
yer alıyor.

Bulgulara göre, Afgan kadınlar yeni Taliban rejiminin en ağır 
darbesini alıyor; örneğin türbanlarını “doğru” takmadıkları 
gerekçesiyle dayağa maruz kalabiliyorlar. 15-45 yaş arası 
evlenmemiş veya boşanmış kadınlar, zorla evlendirilmekle 
ya da Taliban mücahitlerine cinsel köle olarak verilmekle 
tehdit ediliyor. Taliban rejimi, kadınların “İslami bir çevrede” 
cinsiyet ayrımı mümkün oluncaya kadar çalışamayacağını 
veya üniversiteye gidemeyeceğini de duyurmuş, ayrıca kadın 
oyuncuların yer aldığı dizileri yasaklamıştı.  

Raporda Hindular, Sihler, Hristiyanlar, Ahmedi Müslümanlar 
ve Bahailer gibi dinî azınlıklardan oluşan küçük toplulukların, 
korkunç insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları ve inançlarını 
özgürce yaşayamadıkları sonucuna varıldı. Ayrıca 9 etnik 
Hazarlı erkeğin (çoğu Şii Müslüman) ve 2 ateistin öldürüldüğü 
(teyit edilmemiş), 4 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. 

Humanists International’ın raporunda göze çarpan diğer 
ülkeler:

* İran, düzinelerce kişiyi “Allah’a düşmanlık” (muharebe) 
gerekçesiyle idam eden bir ülke. National Secular Society’nin 
serbest bırakılması için kampanya yürüttüğü Soheil Arabi, bu 
nedenle uzun süre hapis yattı.  

* Pakistan, çoğunlukla Şii Müslümanların maruz kaldığı, 
dini ya da dindar olmayan azınlıklara karşı kronik şiddetten 
muzdarip. Ahmedi Müslüman ve Hristiyan topluluklarına karşı 
çok ciddi şiddet olayları da rapor edilmiş durumda. 

* Suudi Arabistan, köktencisi olduğu Sünni İslam dışında 
başka dinî ifadeyi kabul etmeyen bir ülke. Dahası, son 
derece vahim durumda olan insan hakları ihlallerini 
maskelemek için, spor etkinliklerine yatırım ve ev sahipliği 
amaçlı (sportswashing) 1 milyar dolardan fazla harcama 
yapmaktadır.  

Raporun sunduğu bazı diğer bulgular şöyle:

* Dünya genelinde 144 ülkede hümanistler ayrımcılığa 
uğruyor.

Dünya genelinde 39 ülkenin devlet dini var.

* 35 ülkede devlet mevzuatı kısmen ya da tamamen dini 
hukuktan türetiliyor. 

* 12 ülkede hükümet yetkilileri ya da devlet kurumları, dindar 
olmayanları açık bir şekilde ötekileştiriyor, rahatsız ediyor ya 
da dindar olmayanlara karşı nefret ve şiddeti kışkırtıyor.

Dünya genelinde 83 ülkede dine hakaret cezalandırılabilirken, 
bu ülkelerin 6’sında ölüm cezası mevcut. 

* 17 ülkede din değiştirmek ceza gerektiren bir suç ve 
bunlardan 12’sinde ölüm cezası verilebiliyor.

* 79 ülkede ayrımcı din fonlaması yapılıyor.

* 19 ülkede ailevi ve ahlaki meselelere bakan dini mahkemeler 
var.

* 26 ülkede dindar olmayanların bazı görevlere getirilmesi 
yasak.

* 33 ülkede devlet tarafından finanse edilen okullarda, seküler 
ya da hümanist alternatifleri bulunmayan zorunlu din eğitimi 
veriliyor.

DÜNYADAN HABERLER
Tarikatların vakıflaştırılarak resmileştirilmesi yoluyla bu 
vakıfların hem ekonomik olarak güçlendirilmesi hem de 
siyasette söz sahibi yapılması amaçlanıyor. AKP bu yapılar 
sayesinde toplumu baskı altında tutarak, dini, sosyal 
yaşamı şekillendiren siyasi bir güç olarak kullanmayı 
hedefliyor. İslamcı derneklerin devletleştirilmesi ve devletin 
İslamcılaştırılması, tarikatçıların ve Siyasal İslamcıların 
geleceklerini sağlamlaştırma çabalarını ortaya koyuyor.  
Laikliği ve uygar yaşamı savunan herkes gibi bizler de, 
dinin siyasete alet edilmesine ve hayatın merkezine 
yerleştirilmesine karşıyız. Bu tür yapılaşmalar yoluyla 
diğer inanç ve inançsızlık biçimlerinin yok sayılması kabul 
edilemez. Sesimizi yükselttiğimiz ve haklarımızı bıkmadan ve 
usanmadan savunmaya devam ettiğimiz sürece Laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin temelini sarsmaya yönelik tüm bu girişimler 
tarihe karanlık bir not olarak düşecek ve ülkemiz her şeye 
rağmen demokrasi arenasında yoluna devam edecektir.   

Doymak 
bilmeyenlerin açlık 
oyunları

“Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir

Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir?” 

(Tevfik Fikret)

Öyle bir devirden geçiyoruz ki, doymak bilmeyenlerin katıldığı 
açlık oyunlarına katılmış gibiyiz. 

Diyanet’in 2021’de 12 milyar 977 milyon 926 bin TL olan 
bütçesini 2022’de 16 milyar 98 milyon 580 bin TL’ye 
yükseltmeyi başaran DİB Başkanı Erbaş, lüks makam aracıyla 
gittiği “Başkent Kulisi” isimli programda şu açıklamalarda 
bulundu: “Bizim bütçemiz, devlet kurumu olduğumuz için ve 
çalışanlar da devlet memuru olduğu için bütçemizin yüzde 
96’sı maaşlara, personel masraflarına gidiyor. Geriye kalıyor 
yüzde 4. O, yüzde 4’le biz planladığımız hizmetlerin yarısını 
bile yapamıyoruz.” 

Doymak bilmeyen Diyanet İşleri Başkanı, şimdi önünde duran 
açlık oyunlarında acaba hangi seçeneğe yatırım yapmalı? 
Denizli’ye yaptıkları lüks ve bol yıldızlı misafirhaneye 
denk misafirhaneler mi inşa etsinler, yoksa lüks otellerde 
düzenledikleri toplantılarını iptal mi etsinler? 

“Bizim şu an 15 bin imam ve müezzine ihtiyacımız var. 9 
bin de Kur’an kursu öğretmenine ihtiyacımız var.” diyen 
Erbaş, vatandaşın kendilerini sürekli arayarak köylerinde-
mahallelerinde imam olmadığından şikayet ettiğini iddia 
etti. Ne de olsa DİB, lüks makam araçlarıyla köylere imam 
atayamıyor. Atanan personellerin sorunları ise daha büyük 
(!) Örneğin Gaziantep il müftüsü, bütçesini ilçe müftülerinden 
birisine makam odası yaptırmaya harcadığı için 456 bin liraya 
aldırdığı sıfır kilometre makam aracının parasını camilerde 
toplanan yardım paralarıyla karşılamak zorunda kalmış!

Ne kadar cefakâr olduklarını hizmet etmek zorunda kaldıkları 
zor koşullardan da açıkça anlayabildiğimiz bu doymak 
bilmeyen din adamları, Siyasal İslamcıların düzenlediği açlık 
oyunlarında madden ve manen semirmeye devam ediyor. 
Çünkü vatandaşın cebine çöreklenen kutlu davaları çoktan 
zafer kazandı. Artık devasa bütçelerine sırtlarını dayayıp 
kılıçlı pozlar vermeye, kendileri sefahat yüzerken yoksullara 
sabır öğütlemeye devam edebilirler. Ta ki vatandaş, temelde 
din sömürüsüyle dönen bu çarkı durdurana kadar.

“Bu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir!

Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir…” *

* Şu nimetler sofrası bakın, gelişinizle övünür!

Bu hakkıdır gazânızın, evet, o hak da elde bir…

(Tevfik Fikret)
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DERNEKTEN HABERLER
2021’e Veda 
Toplantısı

Dünyanın büyük bir kısmı maske kullanarak başladığı 
2021’i aşılanarak tamamladı. Ama ülkemizin normal şartlara 
dönmesi için daha çok yolumuz var gibi görünüyor. Sosyal 
mesafe kuralları artık hayatımızın alışıldık bir parçası haline 
geldi. Bu bağlamda, yeni vaka ve ölüm oranlarında belirgin 
bir azalma olana kadar etkinliklerimizi bir süre daha online 
olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. 

 12 Aralık 2021 Pazar günü 16.00’da Zoom üzerinden 
Ateizm Derneği 2021’e Veda Toplantısı yapacağız. Müzik 
ve ödüllü oyunlarla şenlendireceğimiz bu online etkinliğimizi 
kaçırmayın. Etkinliğe buradan kayıt olabilirsiniz.

Artık bizim 
de ulusal bir 
haftamız var! 
Dünyanın farklı bölgelerinde ateistlerin ve hümanistlerin kut-
ladığı birçok gün var: 1 Şubat Başörtüsüne Hayır günü, 23 
Mart Ateistler (A) Günü, Mayıs ayının ilk Perşembesi kutla-
nan Akıl/Mantık Günü, 21 Haziran Dünya Hümanizm Günü, 
30 Eylül Uluslararası Dine Hakaret Yasaları ile Mücadele 
Günü (Dini Taşlama Günü). Bu listedeki her günü kutluyoruz. 
Ancak bizim de bu takvime bir katkımız olsun istedik.

Ateizm Derneği’nin kuruluş günü olan 16 Nisan tarihini temel 
alarak, Nisan ayının üçüncü haftasını bundan sonra her yıl 
ATEİZM HAFTASI olarak kutlamaya karar verdik. 2022’de 
11-18 Nisan’ı kapsayan hafta içinde gerçekleştirmeyi planla-
dığımız etkinlikler şöyle: 

Üye, gönüllü ve yöneticilerimizle Facebook söyleşisi, Twitter 
Spaces söyleşisi, Clubhouse söyleşisi, Zoom söyleşisi, Dis-
cord söyleşisi, Instagram söyleşisi, YouTube söyleşisi gibi 
online sohbet etkinlikleri düzenlenecek. 

Son gün ise fiziksel etkinlikler yapılacak. Önce Olağan Ate-
izm Derneği Genel Kurulu toplantısı ve onun ardından yine 
fiziksel olarak gerçekleşecek bir yemek/söyleşi etkinliğiyle 
ATEİZM HAFTASI kutlamalarını tamamlayacağız.

Etkinlik tarihi yaklaştığında sosyal medya hesaplarımızdan 
ve web sitemizden yapacağımız duyuruları takip edebilirsiniz. 

2022 İmza 
Kampanyaları

Takipçilerimiz hatırlayacaktır. Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda 
“Zorunlu Din Dersi”, “Ateistlerin Yasal Statüsü Tanınsın”, 
“Kimlikten Din Hanesinin Silinmesi”, “Krematoryum Açılması” 
gibi farklı konularda çeşitli imza kampanyaları başlatmıştı. 
Son yıllarda imza kampanyalarından ziyade “İnanç Vergisi 
Girişimi” ortak bildirisi gibi çalışmalarla devam ettiğimiz sivil 
toplum mücadelesine, demokratik haklarımızın vazgeçilmez 
bir parçası olan imza kampanyalarıyla kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

2022 yılında “Yüksek Ezan Sesi”, “TCK 216/3’ün 
kaldırılması”, “Zorunlu Din Dersi” ve “İnanç Vergisi 
Girişimi” başlıklarında açacağımız dört yeni imza 
kampanyasını 2022 Ocak ayında duyurmayı planlıyoruz.

* 16 ülkede açıkça hümanist olan kuruluşların yürütülmesi ya 
çok zor ya da yasal değil.

Görüldüğü gibi, dini rejimlerle yönetilen devletler, ekonomik 
refah seviyeleri ne olursa olsun, insan hakları ve özellikle 
kadın ve çocuk hakları konusunda çağ dışı kalıyor. 
Birçok dinî yapılaşma gibi İslamcılık da, hem ulusal hem 
uluslararası alanda kadınları ikinci sınıf vatandaş haline 
getirmeyi sürdürüyor. Daha önce yayımlanmış ve daha sonra 
yayımlanacak olan tüm raporlarda bu gerçek değişmeyecektir. 
Çözüm, din ve devlet işlerinin bir daha birleşmemek üzere 
ayrılması ve toplumun seküler bir yapıda şekillendirilmesidir. 

NASA’nın göktaşı 
avı

Güneş Sistemindeki çoğu gök cismi gibi Dünyamız da tarihin 
belli dönemlerinde göktaşı bombardımanına tutulmuş, yer 
kabuğunun şekli değişmiş ve bu çarpışmaların canlılar 
üzerinde kalıcı etkileri olmuştur. Örneğin dinozorların 
66 milyon yıl önce Meksika’ya düşen 6 mil çapındaki bir 
göktaşı yüzünden tükendikleri tahmin ediliyor. Ama bugün 
NASA’nın DART misyonuyla gerçekleştireceği karşı atakla, 
bu kaçınılmaz yok oluşlardan belki de kurtulabiliriz!

23 Kasım’da California üssünden fırlatılan ve yaklaşık 1 yıl 
boyunca Güneş yörüngesinde seyahat edecek olan DART 
uzay aracı, Dünya için tehdit oluşturmayan Dimorphos adlı 
küçük bir göktaşına kasten çarpacak. Her şey yolunda giderse 
bu çarpışmanın 26 Eylül 2022’de gerçekleşmesi bekleniyor. 
(Dimorphos, Didymos adındaki devasa bir göktaşının 
etrafındaki dönüşünü 11 saat 55 dakikada tamamlayan ve 
genişliği 525 adım olan zararsız, küçük bir göktaşıdır.)

NASA’nın yaptığı açıklamaya göre bu misyonun amacı, 
göktaşını parçalara ayırmak değil yörüngesinden saptırmak. 
Bunun için geliştirilen DART’ın, 24 bin km/saat hızla 
göktaşına çarpması ve Dimorphos’un ana göktaşı etrafındaki 
yörüngesini değiştirmesi hedefleniyor. Çarpışma sonrasında 
uzay aracı tamamen parçalanacak ve bunun sonucunda 
göktaşının yörüngesinde meydana gelen sapma, Dünya’daki 
teleskoplarla ölçümlenebilecek. 

NASA’dan B. Nelson, bu görevi insanlığın ortak misyonu 
olarak değerlendiriyor ve tüm insanlık için tehdit içeren bir 
unsura karşı yapıldığını belirtiyor. NASA’dan L. Johnson ise, 
DART misyonunun şu an için NASA’nın öncelikli görevleri 
arasında yer almadığını, fakat o kıyamet günü geldiğinde 
şimdiye kadar yaptığı en önemli iş olacağını iddia ediyor.

Gelecekte Dünya’yı tehdit eden bir göktaşı birkaç ay 
öncesinden tespit edilirse, onu yok etmek için nükleer güç 
kullanılabilir. Yaratılan nükleer etki, göktaşının yüzeyini 
tamamen eritebilir ve onu zararsız hale getirebilir. Fakat 
Dimorphos gibi daha küçük cisimlerin bu yöntemle yok 
edilmesinin neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor; ki 
DART misyonunun asıl önemi de burada yatıyor. Güneş 
yörüngesindeki bir gök cisminin insan eliyle yörüngeden 
çıkarılması, öngörülemeyen felaketlere de neden olabilir. 
Oysa DART görevinin amacı, herhangi bir göktaşını 
yörüngesinden çıkarmak değil, mevcut yörüngesinde ufak bir 
sapma yaratarak onu tehlikesiz kılmak.

DART uzay aracına 1 yıllık yolculuğunda LICIACube adlı bir 
sonda eşlik edecek. İtalyan Uzay Ajansı tarafından geliştirilen 
sonda, DART’ın göktaşıyla çarpışmasından 160 saniye 
önce ondan ayrılacak ve kendini yavaşlatacak. Böylece 
çarpışmanın tüm anlarının fotoğrafları çekilebilecek ve çok 
değerli bilgiler elde edilecek.

DART takım liderlerinden A. Cheng’in belirttiğine göre bilim 
insanları için en kritik bilgi, DART’ın çarpışma esnasında 
göktaşı üzerine ne kadarlık momentum enerjisi transferi 
yapacağı ve bunun sonucunda gök cisminin kütlesine göre 
yörüngesinden ne kadar sapacağı. DART görevinin sunacağı 
tüm bu bilgiler, gelecekte benzer gök cisimleri için daha tutarlı 
hesaplamaların yapılmasını da mümkün kılacak.
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