
Zorunlu din dersine AYM kararı

Ülkemizde din dersinin zorunlu hâle 
gelmesi 12 Eylül Darbesi’nin peşi sıra 
gerçekleşti. Anayasal ilkeleri çiğnememek 
adına müfredatın tüm dinleri kapsaması 
ve tek bir dinin öğretilerini içeren derslerin 
yurttaşların isteğine göre seçilmesi 
planlanmıştı. Oysa ülkemizde Sünni İslam 
temelinde şekillenen zorunlu DKAB dersi, 
kişilerin isteğinden bağımsız hâle getirilerek 
yıllardır pek çok hak ihlaline sebep oldu. 
2007’de AİHM, anayasada kişinin isteğine 
bırakılmış olan DKAB dersinin, “kişilerin 
isteği gözetilmeden zorunlu din eğitimine 
dönüşmesi” nedeniyle Türkiye hakkında ihlal 
kararı vermişti. Ardından Danıştay, bu dersin 
kişilerin isteğinden bağımsız ve tek bir dini 
temel alarak verilemeyeceğine hükmetti.

 Geçtiğimiz günlerde 2014 yılında 
yapılmış bir başvuruyu inceleyen AYM 
Genel Kurulu, “Anayasa’nın 24. Maddesi’nin 

dördüncü fıkrasında güvence altına alınan; 
ebeveynlerin, eğitim ve öğretimin kendi 
dinî ve felsefi inançlarına göre yapılmasını 
sağlama hakkının ihlal edildiğine” karar 
verdi.

AİHM kararını 2014’te vermişken AYM’nin 
8 yıllık gecikmeyle de olsa verdiği bu karar 
ülkemiz için umut verici. Laik bir devletin 
tüm inançlara ve inançsızlık biçimlerine 
tarafsız kalması gerektiğini bir kez daha 
hatırlatıyor; laiklik ilkesinin uygar toplumlar 
için vazgeçilmez olduğunu bilen ve savunan 
herkesi bu mücadeleyi büyütmeye davet 
ediyoruz. 85 milyon insanın yaşadığı, 
her çeşit inancı barındıran bu toprakların 
bir Sünni Müslüman üretim merkezine 
dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Eğer siz de 
çocuğunuzun zorunlu DKAB dersinden muaf 
olmasını istiyorsanız, internet sitemizde 
bulunan hazır dilekçeleri doldurup ilgili 
makamlara vererek harekete geçebilirsiniz. 

Ülkemiz ve yeni nesillerin istikbali için 
son derece önemli olan bilimsel, seküler 
ve akılcı eğitime acilen geçiş yapılmalı; 
bunun için de öncelikle zorunlu din 
dersleri kaldırılmalıdır. Bu duruma sessiz 
kalmamak için sadece iki dakikanızı ayırıp 
kampanyamızı imzalayarak mücadelemize 
ortak olabilirsiniz. 

Tebliğciler 
yeniden 
sahnede

Hoş geldin 
ey şiddet-i 
Ramazan!

Kuran kursu sayısında patlama

Suç ve cezasızlık

Ramazan atmosferine ve ayına 
girilmesiyle bir süredir ortalıkta görünmeyen 
“Tebliğciler” yeniden ortaya çıktı. Geçtiğimiz 
günlerde bu ismi taşıyan yobaz bir grup, 
Kadıköy’de içki içen yurttaşları, “Hocanın 
görevi ölüm gelmeden hatırlatmak, berber 
tıraş eder doktor muayene eder. Hoca da 
hatırlatır,” diyerek taciz etti. Vatandaşlardan 
birisi, “Bizim böyle bir isteğimiz olmadı. 
Siz şu anda bizi taciz ediyorsunuz bu 
masada otururken,” diyerek yerinde bir 
tepki gösterdi. Ayrıca Tebliğciler’in tekel 
bayilerine de çeşitli bildiriler dağıttığı 
ortaya çıktı. Söz konusu yazıda “Sizden bu 
günahkarın ricası alkol satışını bırakmanız” 
ifadelerinin yer aldığı görüldü. Benzer kişiler 
metrobüste de yurttaşlara zekat vermeleri 
ve namaz kılmaları çağrısında bulundu.

Seni çok iyi tanıyoruz Tebliğci! 
“Din özgürlüğü” yaftası altında insanların 

“dinden özgürlüğünü” baskılayan kişisin 
sen. Metroda öpüşen gencin karşısında 
ahlak bekçiliği yapmıştın. Sokakta ve 
toplu taşımada şort giyen kadına sözlü ve 
fiziksel tacizde bulunmuştun. Ramazan 
ayında oruç tutmuyor diye insanlara 
baskı uygulamış, üstelik psikolojik 
baskıyla yetinmeyip fiziksel saldırıda da 
bulunmuştun. Ama ne ilginçtir ki tarikat 
yurtlarında yaşanan taciz ve tecavüzlere, 
kadın ve çocuk hakkı ihlallerine sessiz 
kalmıştın; hatta senin gibileri temsil eden 
bir bürokrat, “Bir kereden bir şey olmaz” 
deme yüzsüzlüğünü göstermişti. Kaçak 
bir cemaat yurdunda intihar eden Enes 
Kara’nın sorumlularını da sen kolladın. 
Kısacası tacize ve hoşgörüsüzlüğe önce 
çanak tuttun, sonra da bu eylemleri 
gerçekleştiren sapıklara kol kanat gerdin. 

Bunların hiçbiri münferit olaylar değil 
Tebliğci! Hepsinin arkasında senin karanlık 
ve çağdışı zihniyetin var. Ve elbet bir gün 
geldiğin gibi gideceksin!

*Konuyla ilgili güncel olayları derleyerek 
yorumlayan Tolga Şirin’in yazısını 
okumanızı tavsiye ediyoruz.

Türkiye için açlık vakti!
Paranın icat edildiği topraklarda 

paramız en değersiz günlerini yaşıyor. 
Yerleşik hayata geçilerek tarım yapılan 
toprakların halkı aç ve tarım ürünlerinin 
fiyatları ateş pahası. Açlık Oyunları 
filminin gerçek hayata uyarlanmış 
simülasyonu olan ülkemiz, enflasyonla 
mücadele etmeye devam ediyor. Artık 
TÜİK’in bile gizleyemediği enflasyon 
oranları, resmî rakamlara göre %61, 

bağımsız kurumların verilerine göre 
%142 civarında. Hemen hemen her 
bölgede yetişebilen en basit ve temel 
tarım ürünlerinden domatesin yıllık 
fiyat artışı %125, patatesin ise %207 
seviyesinde. Artık pazarlarda taneyle 
satış dönemi başladı. Das Kapital’in giriş 
cümlesinde Marx’ın dediği gibi, “Hayat 
kısa, fiyatlar uçuyor!”

Bu kıtlık ve açlık ortamında hayat 

pahalılığının başaktörü olan dinci-
gerici zihniyet, tokluk orucunu 
açgözlülükle açıyor. AKP Ağrı İl 
Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim 
Selçuk’un geçtiğimiz günlerde bir sahur 
programından paylaştığı görüntülerde, 
halktan alınan vergilerin ve denetimsizce 
tüketilen kamu bütçelerinin nerelere 
harcandığı açıkça görülüyor. Modern 
putların önünde diz çöktürülen halkın 

kamburu, bu sömürgeci zihniyet için bir 
ziyafet sofrasından farksız.  

Fakat ümitsizliğe kapılmaya gerek 
yok. Ümitvar olmak için kendi ülkesinde 
mülteci gibi yaşayan gençlere, “İmkânınız 
olursa dünyayı gezin” tavsiyesinde 
bulunan AKP Genel Başkanı Erdoğan’a 
kulak verelim: “Bu yıl bolluk, bereket 
yılı.” Elbette öyle, ama vergileri tahsil 
edenler için!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, 
“İnanmasanız da dinime saygı duymalısınız” 
temasıyla her yıl tekrarlanan İslami baskı 
ve şiddet olayları da arttı. İstanbul Maltepe 
Atilla Uraz Anadolu Lisesi Müdürü Ulvi Ziya 
Akbaba, “Ramazan’da Uyulması Gereken 
Kurallar” konulu resmi bir dilekçe yazdı. 
Ancak bir şeriat devletinde dillendirilebilecek 
dilekçeyi kaleme alan Akbaba, kişilerin 
kendi istekleriyle oruç tutmama ve hatta 
Müslüman olmama özgürlüklerini yok 
sayarak “çeşitli mazeretleri nedeniyle 
oruç tutmayanlar” ibaresini kullandı ve bu 
kişilerin oruçlu kişilerin yanında yemek 
yememesini emretti!

Devletin bir diğer resmî kurumu olan 
Türk Standartları Enstitüsü de benzer 
bir dinî uygulamaya gitti. TSE, kurumun 
yemekhanesindeki tadilatı bahane ederek 
Ramazan ayı boyunca personele yemek 
verilmeyeceğini belirtti. Konuyla ilgili olarak 
TSE’de çalışan bir işçi şunları aktardı: “2010 
yılından beri TSE’de görev yapıyorum. İlk 
yılımda yemek çıktı, ancak daha sonraki 
hiçbir Ramazan yemek verilmedi. Her 
seferinde tadilat gibi bahaneler sunuluyor.”

Halka açık alanlarda da durum farklı 
değildi. Geçtiğimiz günlerde farklı illerden 
gelip İzmit’te buluşan ve sokakta alkol 
alıp müziklerini icra eden müzisyenler, bir 
grup yobaz tarafından “Ramazan’da içki 
içemezseniz” denilerek saldırıyı uğradı.

Baskıcı ve zenofobik İslam dinini 
benimsedikleri halde “İslam hoşgörü 
dinidir(!)” safsatasını diline pelesenk 
etmiş Müslümanlar, Ramazan ayındaki 
eylemleriyle İslam’ın nasıl bir din olduğunu 
bir kez daha kanıtlamış oldular. Bir yandan 
tüm tahakkümlerine saygı duyulmasını 
beklerken diğer yandan başka inanç ve 
yaşam tarzlarına saygısızlık etmekte beis 
görmeyen İslam dininin, aslında hoşgörü 
değil horgörü üzerine kurulu olduğunu bir 
kez daha görmüş olduk.
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cemaat yurdunda maruz kaldığı baskıları bir videoyla 
anlatan ve psikolojik olarak yıprandığını söyleyerek yaşamına son veren Tıp Fakültesi 
öğrencisi Enes Kara’nın dosyasını kapattı. 
Böylece, dinî cemaatlerin gayriresmi bir 
dokunulmazlık zırhına büründüğü bir kez 
daha kanıtlanmış oldu. 

Hukuksuzluğun din kisvesi altında 
aklandığı, her suçun cezasız kaldığı, 
hatta suça karşı çıkmanın bile suç 
sayıldığı ve dinsel baskıların “hoşgörü” 
adı altında insanlara dayatıldığı günümüz 
Türkiyesi’nde alınan bu karar, ideolojik 
olmanın ötesine taşınmış bir sefaleti 
gözler önüne seriyor. Dinci zihniyetin 
ideolojik safsatalarını insanlara dayatmak için uyguladığı baskılar yüzünden daha kaç insanın 
canı yanmalı? Enes Kara davasını dinin bekası adına hasıraltı etmeye çalışan ve toplumdan 
gizleyen her kurum ve fert bu suçun failidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi 
eğitim kademesindeki ideolojik cihat 
hareketi, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti 
olan Ankara’da kendini iyice belli etmeye 
başladı. Ankara’nın nüfus bakımından öne 
çıkan altı ilçesindeki 4-6 yaş Kuran kursu 
sayısı, şehir genelindeki MEB’e bağlı resmî 
anaokulu sayısını geride bıraktı. Ankara’da 
toplam 120 anaokulu olmasına rağmen bu 
altı ilçede 153 Kuran kursu bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

tarafından 1989 tarihinde kabul edilen ve 
Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Hakları 
Sözleşmesine göre, 18 yaşın altındaki her 
birey çocuktur. Çocuklara, özellikle de 4-6 
yaş arasındaki çocuklara dinî eğitim vermek 
çocuk istismarıdır. Neredeyse bebeklik 
çağındaki çocuklara şiddet içerikli hurafeler 
dayatmak, gerçek hukukun ve demokrasinin 
olduğu ülkelerde toplumun huzurunu 
bozmayı amaçlayan bir faaliyet olarak 
değerlendirilmelidir.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-zorunlu-din-dersi-hakkinda-karar-1924036
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-zorunlu-din-dersi-hakkinda-karar-1924036
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-zorunlu-din-dersi-hakkinda-karar-1924036
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-zorunlu-din-dersi-hakkinda-karar-1924036
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/aymden-zorunlu-din-dersi-hakkinda-karar-1924036
https://www.ateizmdernegi.org.tr/zorunlu-din-dersinden-muafiyet/
https://www.change.org/p/zorunlu-din-dersi-kald%C4%B1r%C4%B1ls%C4%B1n?utm_content=cl_sharecopy_32975164_tr-TR%3A0&recruiter=102672860&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition&utm_term=de0aaa462ef5458a91edcfa50fd615e3
https://twitter.com/halktvcomtr/status/1509050670153936896?t=RmupUhltxxbYaRe25dDibw&s=08
https://t24.com.tr/yazarlar/tolga-sirin/dinden-ozgurluk-hakki,34835
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/01/13/tum-enes-karalara-sesleniyoruz/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/01/13/tum-enes-karalara-sesleniyoruz/


“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.

16 Mart 2022 Çarşamba günü 
sınıflarını açan, uzaktan erişim yoluyla 
katılabileceğiniz ATEİZM DERNEĞİ 
TARİH OKULU hız kesmeden devam 
ediyor! ZOOM üzerinden ücretsiz olarak 

gerçekleştireceğimiz bu dev etkinliğin her 
bir dersine katılım (sınıflar) 100 kişiyle 
sınırlı olduğundan etkinlikten önce kayıt 
yaptırmanız gerekmektedir. Okulumuza 
katılan değerli hocalarımızın sunum 
başlıkları ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylara 
buradan ulaşabilirsiniz.

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

Alçaklığın evrensel tarihi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan 2020’de LGBT+ bireyleri hedef aldığı açıklama geçtiğimiz günlerde yargıya taşınmıştı. 
Cumhuriyet’in haberine göre Mil-Diyanet Sen, din görevlilerinin camilerde yaptığı minber dokunulmazlığı talebinde bulundu.

Haberde aktarıldığı üzere, Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Erbaş’ın provokatif ve ayrımcı açıklamalarının 
yargıdan münezzeh olması için bir talepte bulundu. Sendika tarafından yapılan açıklamada, Erbaş’ın sözlerinin Diyanet’in en seçkin kurulları 
tarafından hazırlandığı söylenerek bu söylemlerin haksız yere hedef gösterildiği iddia edildi. Çözüm olarak da, hutbelerin yargının konusu 
olmaktan çıkarılması önerildi.

Din görevlilerinin toplumun geri kalanı için geçerli olan 
hukuktan muaf tutulması, Orta Çağ’a özgü bir durumdur. 

İnsanlık tarihinde bu konuya ilgili birçok mücadele verilmiştir. Din 
görevlilerine bahşedilen hukuki ayrıcalıkların ortadan kaldırılması, 
toplumların uygarlaşması ve insani koşulların temin edilmesi adına 
önemli kazanımlar sunmuştur. 

Mürteci iktidarın oluşturduğu atmosferden faydalanarak Orta 
Çağ ayrıcalıklarına sahip olmak isteyen din adamlarına, bunun 
haksız ve geçmişte kalmış bir talep olduğunu hatırlatırız. Bilakis, 
din adamlarının kürsüde konuştukları her kelimenin hesabını 
modern hukuk karşısında vermeleri, toplumun refahı için zaruridir. 
Yakın tarihimizde bir din adamının öncülük ettiği bir darbe girişimi 
yaşanmışken, Mil-Diyanet Sen’in minber dokunulmazlığı talebini art 
niyetli buluyoruz.

Diyanet’in Orta Çağ hevesi

Tarih Okulumuz devam ediyor!

Endonezya’da İslami eğitim veren bir yatılı 
okulda 13 öğrencisine tecavüz eden ve en az 
8’ini hamile bırakan Herry Wirawan adındaki bir 
öğretmen idam cezasına çarptırıldı. Tecavüze 
uğrayan kız çocukların önemli bir kısmının fakir 
ailelerden geldikleri ve yatılı okulda burslu eğitim 
aldıkları ortaya çıktı.

Zanlı, önceki duruşmada af talep ederek, 
tecavüz ettiği öğrencilerin doğurdukları çocuklara 
babalık yapma sözü vermişti! Bu habere 
şaşırmadık, çünkü eski Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ da 2012 yılında benzer bir ifadede 
bulunarak, “Tecavüze uğrayan doğursun, 
gerekirse devlet bakar” demişti. Geçtiğimiz 
günlerde Erzurum’daki DİB’e bağlı Kuran 
kursunda gerçekleşen cinsel istismar olayını 
haberleştiren yayın kanallarına, DİB’in şikayeti 
üzerine RTÜK tarafından para cezası verilmesi 
de aynı zihniyetin uzantısıydı.

Benzerlerini maalesef ülkemizde de sıkça 
duyduğumuz bu tüyler ürpertici haberler 
gericiliğin hüküm sürdüğü her yerde var! 
Devlet kaynaklarının şer yuvasına dönüşen 
cemaat yurtlarına ve tarikatlara aktarılması 
İslamcılığın evrensel seçimidir. Dinci gericiliğe 
hiçbir coğrafyada müsaade edilmemeli, bu 
kurumlar kapatılmalıdır. Kamunun, dolayısıyla 
halkın devasa bütçelerini kullanarak bilimsel, 
laik ve ücretsiz eğitim veren kurumlar açılmalı, 
çocuklarımız böyle sapıkların insafına 
bırakılmamalıdır!
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Hollanda Sosyal ve Kültürel Planlama 
Kurumu’nun (SCP) yürüttüğü araştırmaya 
göre, ülkedenin ateist ve agnostik sayısı, 
dinî inancı olanların sayısından ilk kez daha 
yüksek çıktı. 

SCP’nin son araştırma raporunda, 
“Dinsizler, hayatın anlamını aramak 
yerine kendi hayatlarında anlam 
arıyorlar.” ifadesi yer alıyor. Rapora 
göre, 1960-70’lerde yapılan ilk araştırma 
verileriyle kıyaslandığında ülkedeki 
dinsizlerin sayısı ikiye katlanmış. İnançsız 
bireylerin sayısının özellik 2000’lerin ilk 
yarısında arttığı görülüyor. Raporda ayrıca 
din ve dinî cemaatlerin toplumun karar 
alma mekanizmaları üzerindeki etkisinin 
azaldığı; dinsiz sayısındaki artışın da, kişisel 
özgürlükler ve cinsel çeşitliliğe yönelik 
tavırda olumlu etki yarattığı belirtiliyor. 

SCP ayrıca Hristiyan, Müslüman ve 
diğer dinî topluluklar ile dinsizler arasındaki 
anlaşmazlıkların artış gösterebileceği 
uyarısında bulundu.

Hollanda’da dinsizler 
artık çoğunlukta!

Gerek aile veya toplum baskısı gibi sosyal 
nedenlerden dolayı, gerek hakkındaki dinî 
davalar nedeniyle dünyanın her yerinden 
Kanada’ya sığınan ateistler, bundan sonra şayet 
dosyaları ‘basit ve güçlü’ ise artık mahkemeye 
çıkmadan iltica edebilecek. İnançsızlık özgürlüğü 
ihlali nedeniyle Kanada’ya sığınan mültecilerin 
artık adli bir sürece maruz kalmadan hızlı şekilde 
oturma izni alabilmesinin önü açıldı. Başvuru 
dosyasının basit ve delillerinin güçlü olması 
halinde ateist sığınmacılara tanınacak olan bu 
ayrıcalık sayesinde, normal şartlarda 12-24 ay 
arası süren göçmenlik mahkemesi onay süreci 
ortadan kalkıyor. Böylelikle başvuru sahibinin 90-
180 gün gibi kısa bir sürede oturma izni başvuru 
hakkı kazanması artık mümkün.

Konuyla ilgili ayrıntılar için lütfen internet 
sitemizi ziyaret ediniz. 

Öldüren rüya 

7 yıl önce İslam’ı reddettiği için ailesi tarafından akıl hastanesine 
yatırılan, akıl sağlığının yerinde olduğunu ispat ettikten sonra 
bu defa da eski bir sosyal medya paylaşımı yüzünden 2 yıl 
tutuklu kalan Nijerya Hümanizm Derneği Başkanı Mubarak Bala, 
geçtiğimiz günlerde Kano Eyaleti Yüksek Mahkemesi tarafından 
24 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Hatırlayacağınız gibi, Bala’nın 
yaşadıklarıyla ilgili bir bilgilendirme yapmıştık.

Bala’nın, avukatlarıyla yıllardır belirlediği savunma stratejisine 
sadık kalmaması ve avukatlarına haber vermeksizin sürpriz bir 
şekilde suç kabulünde bulunması dikkat çekti. Bala’nın suçunu 
kabul etmesi halinde daha hafif bir ceza alacağı bahanesiyle 
kandırılarak veya korkutularak böyle bir harekete zorlanmış 
olabileceği düşünülüyor. Zira aile üyelerinin de tehditlere maruz 
kaldığı belgelenmiş durumda. 

Mubarak Bala davasının savunmasını üstlenen uluslararası 
kurumların başında gelen Humanists International’ın başkanı 
Andrew Copson kararla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tüm küresel 
hümanizm hareketi Mubarak Bala, eşi ve bebeğine karşı yapılan bu 
haksızlığı kınıyor. Masum bir insana, akla hayale gelmeyecek bir 
ceza veren Nijerya Devleti için bugün bir utanç günüdür.” 

2015 Charlie Hebdo saldırılarından sonra, komşumuz Yunanistan 
dahil olmak üzere dünyada 11 ülke dinî değerleri aşağılama 
yasalarını iptal etti. Darısı başımıza! Bıkmadan tekrarlamaya devam 
ediyoruz: 

Dinî değerleri aşağılama yasaları Orta Çağ yasalarıdır. 
Fikirlerin yasalarla korunmaya ihtiyacı yoktur, yasalar insanlar 
içindir.

İslam peygamberine terörist dediği bir Facebook paylaşımı 
yüzünden tutuklanan Bala’nın yargılamasında yapılan bazı 
hukuksuzlukları görmek için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. 

Nijerya için utanç günü
Pakistan’da medrese eğitmeni olan 

21 yaşındaki Safoora Bibi, yaşları 17-
24 arasında değişen iş arkadaşları 
tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. 
Failler, cinayet gerekçesi olarak 13 
yaşındaki kuzenlerinin gördüğü bir rüyayı 
öne sürdü. Rüyada Bibi’nin, İslam dininin 
kurucusu Muhammed’e hakaret ettiğini ve 
Muhammed’in kendisine Bibi’yi öldürmesini 
tebliğ ettiğini söyledi. Ancak görevli polis 
memuru, kurbanın Tariq Jamil isimli dini bir 
figürden etkilendiğini ve bu cinayetin genç 
kadınlar arasındaki dinî fikir ayrılıklarından 
kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor. 
Rüyayı gören kız çocuğu dahil olmak üzere 
cinayetin tüm failleri göz altında bulunuyor 
ve soruşturma sürüyor.

Söz konusu din olunca insanın çölde 
gördüğü sanrıları tanrı sanması da, rüyada 
katli emredilen masum birini vahşice 
katletmesi de gayet doğaldır. Bu tip olayları 
gördükçe, “Din, yaygın bir akıl hastalığı 
türüdür.” diyen Freud’a hak vermemek zor.

Ateist sığınmacılara 
Kanada’dan müjde!

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/tZMscO2rrzovH9BBZNl04YpdAFczQb34nQ8y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvc-qrrTwpGdTedANkcZyfbSQnU40AcD-y
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAocumgrzgrGNcVRhMPBFKXPCB2-qzktZj6
https://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/saglik-bakani-imama-uydu-tecavuze-ugrayan-dogursun-gerekirse-devlet-bakar-haberi
https://www.scp.nl/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/04/10/ateist-siginmacilara-kanadadan-mujde/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/04/10/ateist-siginmacilara-kanadadan-mujde/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/10/mubarak-balaya-ozgurluk/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/10/23/kinayanlari-kiniyoruz/
https://end-blasphemy-laws.org/countries/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/04/12/nijerya-icin-utanc-gunu/

