
Antik Yunan’dan 
günümüze “parazitler”

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi 
Ebubekir Sofuoğlu, 2020 yılında Akit TV’de 
üniversiteler için “Neredeyse fuhuş evleri…” 
ifadelerini kullanmıştı. Sofuoğlu’nun bu 
sözleri, yobazlığıyla meşhur havuz medyası 
Akit TV’nin sunucularından bile tepki 
almıştı. Tepkilere aldırış etmeyen Sofuoğlu, 
“Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede 
yaşıyorsunuz.” diyerek rezaletin dibindeki 
zirveye ulaştı.

Ateizm Derneği olarak biz de konuyla 
ilgili bir açıklama yapmıştık. Sofuoğlu, 
sonrasında birçok platformda protesto 
edilmiş; Türkiye Komünist Gençliği (TKG) 
tarafından bütün üniversite öğrencilerine 
Sofuoğlu hakkında suç duyurusunda 
bulunma çağrısı yapılmıştı. Bu çağrı 
sonucunda açılan dava geçtiğimiz günlerde 
karara bağlandı. Sofuoğlu’na, “halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik” suçundan 7 ay 15 gün 
hapis cezası verildi. Ancak cezanın geri 
bırakılması kararlaştırıldı.

19. yüzyıl Fransız tarihçisi Fustel de 
Coulanges şöyle der: “Antik Yunan’da 
ortak şölenlerde masada oturan yurttaşlar, 
din görevlisi kıyafeti giyerlerdi. Bu kişilere 
‘parasite’ denirdi. Bu, kutsal bir unvandı.” 
Antik Yunan’dan günümüze kadar gelen 
bu parazit nesli, kitlelerin kamburlaşmış 
cahil aklından ve halkın sırtından asalakça 
geçinmeye devam ediyor. Toplumun 
vücudunu bu parazitlerden temizlediğimiz 
ölçüde sağlıklı bir uygarlığa ulaşabileceğiz. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve iki 
üniversitenin iş birliğiyle Uluslararası 
Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu 
düzenleneceği açıklandı. Cumhuriyet 
gazetesinde yer alan habere göre, bu 
sempozyumda “kökenini manevi ve 
geleneksel değerlerden alan yerli bir 
psikoloji anlayışına dönüş” fikri ön plana 
çıktı. Sempozyum başlıkları arasında, 
“Kuran ve hadislerle manevi danışma ve 

rehberlik” ile “İslami psikoloji ve manevi 
danışmanlık” gibi absürt ve manasız 
temalar yer alıyor.

Akademinin içinin boşaltıldığı, 
partili rektörler ve liyakatsiz kadroların 
üniversitelere doldurulduğu bir ortamda, 
dinin bilim sosuna bulanıp servis edildiği 
bir sempozyum düzenleniyor olması dikkat 
çekici. Maneviyat Psikolojisi Sempozyumları 
Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Mustafa 

Atak’ın hazırladığı tanıtım yazısında, dinin 
açıkça bilimin alanına giren konularda 
otorite tayin edilmeye çalışıldığı görülüyor.

Ateizm Derneği olarak bu çabaları 
normal karşılıyoruz. Zira dinin bilimsel ve 
dünyevi gerçekleri tanımlamak için yetersiz 
ve temelsiz olduğu ne kadar açıksa, 
dinî söylemin bilimsel terimlerle servis 
edilmesinin de fevkalade komik bir çaba 
olduğu ortada.

Hindistan'da 
tesettür 
tartışması

Herkesin kıblesine 
kimse karışamaz!

Bilim sosuna bulanmış din

Hindistan’ın Karnataka eyaletinde 
uygulanan başörtüsü yasağı, Udupi 
Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman 
öğrencilerin derslere başörtüsüyle 
girmesiyle tartışılmaya başlanmıştı. Diğer 
okullarda da Müslüman kız öğrencilerin 
başörtüsüyle derslere girmesi üzerine 
duruma tepki gösteren Hindu öğrenciler, 
derslere Hindu inancının sembollerinden 
biri olan safran rengi şalla girmeye başladı. 
Okul yöneticileri, konunun dinî ve etnik 
bir çatışmaya dönüşmemesi için okula 
başörtüsüyle girişleri yasakladı. Hükûmet 
yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 
yapılan toplantıda bir çözüme varılamadı.

Başörtülü öğrenciler, Karnataka Yüksek 
Mahkemesine başvurarak başörtüsünün 
anayasal bir hak olduğunu savunmuştu. 
Yerel mahkeme kriz çözülene kadar 
okullarda hiçbir dinî sembolün 
kullanılmaması yönünde karar verdi. 
Eyalette ve ülke genelinde başörtüsü 
yasağına karşı düzenlenen protestoların 
artması üzerine bölgede üç gün eğitime ara 
verildi. 

Dinsel ritüelleri kamusal alana taşımak, 
koca bir ülkeyi kolayca ikiye bölerek 
tartışmalara, hatta çatışmalara neden oldu. 
İşte laiklik tam da bu noktada işe yarıyor!

Y a ğ a  h ü c u m !
Türkiye, Amerika’nın 1850’lilerde 

yaşadığı “altına hücum” dönemine benzer 
bir dönemden geçiyor. Türkiye sınırları 
içerisinde artık sıvı altın haline gelen 
sıvıyağın fiyatı, kur farkının maliyetlere 
yansıması ve ayçiçeği ithalatının %70’ini 
karşıladığımız Ukrayna ve Rusya arasındaki 
çatışmadan dolayı tavan yaptı. Yurttaşların 
yağ almak için marketlerde sıraya girmesi 
sosyal medyanın da gündemine düştü. 

CHP’li bir milletvekilinin görselini paylaştığı 
bir alışveriş fişine bakılırsa, 5 litrelik ayçiçek 
yağının üç saat içindeki fiyat farkı 11 TL. Bir 
internet sitesi, fiyatı 1098 lira olan 18 litrelik 
ayçiçek yağını 36 ay taksitle satışa sundu. 
5 litrelik boş yağ tenekelerinin fiyatları bile 
bazı internet sitelerinde 32 lirayı geçti.

Gümrük vergilerini sıfırlayıp ülkemizi 
dışarıya bağımlı hale getiren, tarım 
arazilerini imara açan ve böylelikle yüksek 

enflasyona ve ulusal sefalete neden olan 
AKP hükümeti ise, tüm bu hengamenin 
arasında zeytinlik alanları ranta açma kararı 
aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
Maden Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe 
göre, “kamu yararı” dikkate alınarak bazı 
zeytinliklerde maden faaliyetlerine izin 
verilebilecek. Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının geçtiğimiz günlerde aldığı 
karara göre Patara, Kekova, Kelebekler 

Vadisi, Ihlara, Salda Gölü ve Pamukkale 
gibi doğal alanlar da enerji yatırımlarına 
açılacak.

Çöl kültüründen doğan İslam dini, sosyal 
yaşamın her alanını kurutana ve düşünsel 
anlamda her yeri çöle çevirene dek 
durmayacak gibi görünüyor. Son yağ stoku 
tükendiğinde, son zeytin ağacı kesildiğinde, 
Sünni adam paranın yenmeyen bir şey 
olduğunu anlayacaktır.

Ülkemizdeki İslamcıları iyi tanıdığımız 
için kıblelerinden birinin de ABD savaş 
gemileri olduğunu biliyoruz. Fakat bu, 
coğrafyaya göre değişen bir durum. Soğuk 
Savaş döneminde örneğin Orta Doğu’ya 
açıldığınızda, kendini Rus kıblesine adayan 
İslamcılarla sık sık karşılaşırdınız. Kuzeyde 
Kadirov’un başını çektiği oluşum, tekbirlerle 
Putin’e ilanı aşk etmenin de ötesine geçti.

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev 
geçtiğimiz günlerde şu sözleri sarf etti: 
“Rusya’nın yanında verilen mücadele 
Allah uğrunadır ve cihattır. O hâlde 
orada savaşanlar, bu pislik aramızda 
yayılmasın diye Kuran uğrunda, Allah 
uğrunda savaşırlar. Onlar cihaddadır, 
bunda şüphe yoktur.” Dinlerin kaçınılmaz 
olarak ekonomik üstyapının kullanımına 
açık olmasının en güzel örneklerinden 
birisi, Oligark peygamberi Putin için atılan 
destek çığlıklarıdır. Barış Terkoğlu’nun 
son yazısında girift ilişkilerini analiz 
ettiği Kadirov oligarşisi, düzeni gelişip 
pekişebilsin diye bir Ortodoks’a hiç 
çekinmeden köle olabilir. Daha fenası, din 
sayesinde elde ettiği kitleleri afyonlayıp köle 
olarak da sunabilir. İslamcıların, kıblesi ha 
bire değişen tekbirli sadakatlerini gelecekte 
kimlere satacaklarını görmeyi merakla 
bekliyoruz.
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Alişan’ın TRT’deki programına katılan İlahiyatçı Prof. Dr. Ali Akpınar ve şarkıcı Alişan, 
ekrana yansıtılan bir seccadenin motifinde “şeytanı” bulmayı başardı. “Böyle bir seccadede 
namaz kılmak caiz ama mekruhtur, dikkatli olmamız lazım. İnsanlar şeytanın emrinde 
bunları yapıyorlar. Bunlar namazımızın sevabını azaltan şeylerdir.” diyen Akpınar, laik 
ve bilimsel eğitimden mahrum 
bırakılmış bir ülke olarak geldiğimiz 
trajik noktayı da aslında özetlemiş 
oldu.

İslam’ın hayvan ve insan 
resimleriyle heykellerine sıcak 
bakmadığını; manzara resimlerinde 
sakınca olmadığını, ama canlı 
resimlerini evlerimize asmaktan, 
seccadelerde ve giyisilerde böyle 
resimlerin olmasından  sakınılması 
gerektiğini buyurdu. 

Bu zihniyete verilecek tek bir yanıtımız var: Madem “şeytana” inanıyorsunuz, onu 
çocukların taciz edildiği tarikat yurtlarında; devletin milyarlarca bütçesini kişisel çıkar 
uğruna gasp eden siyasilerde; kadına, LGBT+’lere ve dinsiz bireylere duyduğunuz nefret 
ve düşmanlıkta arayın.

Şeytanı seccadede aramayın!

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/12/19/gerici-zihniyeti-sucluyoruz/?fbclid=IwAR24THGxX16y5jqyjxPybCHvT3z2xtxiZDYVN9BFInD2UZsKlPCvrPAfFTQ
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/sezeni-birak-sakiraya-bak-1914505
https://discordapp.com/invite/4AvCYjn


“Bir konunun geçmişi bize nereden 
geldiğimizi, şu anda nerede olduğumuzu 
ve nereye gittiğimizi anlatır.” B. Edward 
Shlesinger

Konu tarih olduğunda hiçbir dine, etnik 
kökene veya ideolojiye borcu olmayan 
ve Türkiye’nin aydınlanma mücadelesi 
gönüllülerinin buluşma noktası olmayı 
hedefleyen derneğimiz, geçtiğimiz yıl 
düzenlenen Bilim ve Felsefe Okulu’ndan 
sonra bu yıl da 8 oturumdan oluşan yeni bir 
etkinlikle karşınızda.

Uzaktan erişim yoluyla katılabileceğiniz 
ATEİZM DERNEĞİ TARİH OKULU, 16 
Mart 2022 Çarşamba günü sınıflarını açıyor! 
Etkinliğe katılacak olan değerli hocalarımızın 
sunum başlıkları ve gerekli kayıt işlemleri ile 
ilgili detaylara ulaşmak için tıklayın.

1. ders 16 Mart saat 21:00-22:00 – Dr. 
Pelin BATU: “Ötekilerin Tarihi” – Kayıt

2. ders 23 Mart saat 21:00-22:00 – 
Prof. Dr. Hasan AYDIN: “Tanrılı Dinler ve 
Felsefe” – Kayıt

3. ders 30 Mart saat 21:00-22:00 – Prof. 
Dr. Nevzat KAYA: “Mitolojiler Tarihi” – 
Kayıt

4. ders 06 Nisan saat 21:00-22:00 
– Erdoğan AYDIN: “Teokrasiler Niçin 
Demokrasi ve Bilim Üretemedi?” – Kayıt

5. ders 13 Nisan saat 21:00-22:00 – 
Prof. Dr. Örsan ÖYMEN: “Aydınlanmanın 
Tarihi” – Kayıt

6. ders 20 Nisan saat 21:00-22:00 – Prof. 
Dr. Ergi Deniz ÖZSOY: “Bilim Tarihi” – 
Kayıt

7. ders 27 Nisan saat 21:00-22:00 – Dr. 
Tansu DAYLAN: “Astronomi Tarihi” – Kayıt

8. ders 11 Mayıs saat 21:00-22:00 – 
Gülsüm KAV: “Tarihte Kadın Mücadelesi” 
– Kayıt

ZOOM üzerinden ücretsiz olarak 
gerçekleştireceğimiz bu dev etkinliğin her bir 
dersine katılım (sınıflar) 100 kişiyle sınırlıdır.

Rus işgalini savunan 
din adamları

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında İngiltere Büyükelçisi olarak atanan Mohsen Baharvand’ın bir süre önce İran 
devleti tarafından Tahran’a dönmesi emredildi. Büyükelçinin neden geri çağrıldığı bilinmemekle birlikte, konunun 
üç hafta önce İran Devrimi’nin 43. yılını kutlama etkinliklerinde çekilen bir videoyla ilgili olabileceği düşünülüyor. 
Videoda kemancının yanında piyano çalan kadın başörtüsüz bir şekilde görüntüleniyor. Elçilik resepsiyonunda 

bulunan bazı kadınların da başörtüsü takmadığı 
görülüyor. Yine aynı videoda, Elçilik duvarında 
1979 İran Devriminin lideri ve İran Başkanı 
Ruhollah Humeyni’nin, veliahtı Ali Hameney 
ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafının asılı olduğu 
görülüyor. 

Kayhan gazetesi, büyükelçiliğin diplomatik 
protokollere uymadığını yazdı; İran Devrim 
Muhafızları’na bağlı Fars News ise, törenin 1979 
İslam Devrimi’nin değerlerine uygun olmadığını 
ileri sürdü. Demek ki elçilik, duvarda fotoğrafı 
bulunmasına rağmen Humeyni’nin değerlerini 
yeterince önemsememiş. Çekilen bu videodan 
sonra Tahran’a çağrılan büyükelçi Baharvand’ın 
görevden alınması bekleniyor.

İngiltere Büyükelçiliğinde başörtüsü skandalı

Tarih Okulumuz başlıyor!
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Ateist Sokak Korsanları

Papa Francis, Ukrayna çatışmasında 
arabuluculuk girişimlerine devam 
ederken, eski Vatikan elçisi ve Papalık 
eleştirmeni Başpiskopos C. M Vigano 
da ABD, Avrupa Birliği ve NATO’ya bağlı 
“derin devlet” kuvvetlerinin mevcut savaşı 
tetikleyerek Rusya’yı şeytanlaştırdığını 
ileri süren bir mektup yayımladı. 
Mektupta şöyle yazıyor: “ABD ve Avrupa 
Devletleri, yalnızca ticaretlerine yeniden 
başlamak için değil; dünyayı insan ötesi, 
küresel bir canavardan kurtarabilecek 
tek seçenek olan Hıristiyan Medeniyetini 
yeniden inşa etmenin bir gereği olarak, 
Rusya’yı ötekileştirmek yerine onunla 
anlaşma yoluna gitmeli.” 

Putin’in Ukrayna’ya saldırısını 
meşrulaştırma görevi üstlenen Vigano, 
medyanın Donetsk ve Luhansk 
özerk bölgelerinde Rusça konuşan 
Ukraynalılara saldıran neo-Nazi 
gruplarına ilgisiz kalmasından yakındı. 
Bu mektup, Rus işgalinin önde gelen bir 
din adamı tarafından savunulduğu ikinci 
örnek oldu. Daha önce de Rus Ortodoks 
Kilisesi lideri ve Moskova Başpapaz’ı 
Kirill, Batı’nın homoseksüelliğin kabulünü 
içeren Onur Yürüyüşünü uygulamaya 
koyarak değerlerine sadakati test 
etmeyi amaçladığını; Doğu’nun bunu 
reddetmesinin de Ukrayna’daki işgalin 
sebebi olduğunu iddia etmişti.  

Görüldüğü üzere din adamları 
yalnızca topluma inanç satmakla 
kalmıyor, din ile devlet işlerini birbirine 
karıştırmak suretiyle savaşta taraf 
olabilecek –hatta onu meşrulaştıracak– 
kadar da cani olabiliyor. 

Evan Clark, Los Angeles şehrindeki halka 
açık sokak ve üst geçitlere yasa dışı olarak 
yerleştirilmiş dinî materyalleri izleyen ve yeri 
gelince imha eden bir gözetleme ekibinin 
üyesi: Ateist Sokak Korsanları (Atheist 
Street Pirates). 

Sokak korsanları fikri ilk olarak 
Atheists United üyelerinin şehir genelinde 
karşılaşılaştıkları dinî propaganda araçları 
konusunda ne yapılabileceğini konuştukları 
bir toplantıda şaka yollu ortaya çıktı. Evan, 
işe gidip gelirken gördükleri dinî afiş, tabela 
vb nesnelerin fotoğraf ve konumlarının 
yüklenebileceği, herkese açık bir Google 
harita veritabanı oluşturdu. Şu anda haritada 
ateist korsanlar tarafından tespit edilmiş 
70 adet dinî propaganda aracı var. Ekip, 
topladıkları nesneleri çöpe atmak yerine 
onları halka açık bir şekilde sergilemeyi 
planlıyor. 

California eyaletinin en kalabalık şehri 
olan Los Angeles’ta üst geçitlere, tel 
örgülere ve direklere yazı, reklam, tabela vs 
asmak yasak; içeriği ne olursa olsun. Henüz 
İslam, Musevilik ve Hinduizm temalı dinî 
tabelalarla karşılaşmadığını belirten Evan, 
ateizm temalı bir yazı gördüğü takdirde 
onu da kaldıracağını ekledi. “Gerçekten 
inanç özgürlüğüne sahip olmanın tek yolu 
dinlerden bağımsız olmaktır. Aksini yapmam 
ikiyüzlülük olur.” 

https://www.ateizmdernegi.org.tr/temsilcilikler/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/14/bilim-ve-felsefe-okulumuz-basliyor/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/03/09/2022-tarih-okulu/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vf-2przwoGN33T73XaftI2jdGxIMoVGJm
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApc-ysqzgjGNWs4LUv2OlPhu9YGT5CWt1b
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwocO2tqz8pH9EHEnOikHnn-5axJ8K5qOoy
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZApc-yppj0qHdEfyLE60Mz53_lqIfCBR8V6
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpceGtrjIpHNxnJQ7cSAsSN3Fc2V27cAaN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMscO2rrzovH9BBZNl04YpdAFczQb34nQ8y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qrrTwpGdTedANkcZyfbSQnU40AcD-y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocumgrzgrGNcVRhMPBFKXPCB2-qzktZj6
https://www.atheistsunited.org/streetpirates
https://www.atheistsunited.org/streetpirates
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jz9F2l3JRtw2nWMOTIyMn1BGDhzAnfPQ&ll=33.92811137631525%2C-118.02235696637072&z=9
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1jz9F2l3JRtw2nWMOTIyMn1BGDhzAnfPQ&ll=33.92811137631525%2C-118.02235696637072&z=9
https://www.ateizmdernegi.org.tr/iletisim/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/03/09/2022-tarih-okulu/

