
Anayasanın 136. maddesine göre "laiklik ilkesi doğrul-
tusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç 
edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine 
getirmesi" gereken Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 ayda 
yaptığı 3.8 milyar liralık harcamayla 7 bakanlığı 
geride bıraktı.

 Bu bağlamda Nisan ayında Fatih Altaylı tarafından 
HaberTürk gazetesi köşe yazısında dile getirilen 
"inanç vergisi," HDP İstanbul Milletvekili Ali Ke-
nanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 
verdiği soru önergesiyle bir kez daha gündeme geldi. 
Mevcut uygulamada Diyanet İşleri Başkanlığı yalnızca 
İslam dininin Sünni Hanefi mezhebine hizmet sağla-
maktadır; oysa yalnızca bu mezhebe mensup vatan-
daşların değil, başka din/mezhep mensubu azınlık-
ların ve inançsız kesimin vergileriyle de finanse 
edilmektedir. Üstelik Diyanet'in bu vergi geliri, Sünni 
Hanefi mezhebi dışında kalan tüm inanç/inançsızlık 
gruplarına karşı yürütülen bir savaşın sermayesi 
olarak kullanılmaktadır.

 Anayasadaki görevlerini ve laiklik ilkesini açıkça ihlal 
eden Diyanet, camilerin kapalı olduğu ve toplu itar-
ların yapılmadığı karantina sürecinde ve öncesinde, 
halkın vergileri ve devletin bütçesiyle finanse edilen 
kurum ve personel harcamalarını şeffaf bir şekilde 
açıklamalıdır. Diyanet "helal" kazancı İslam 
öğretisinin kurallarından biri sayıyor ve İslam'ın "kul 
hakkı yememe" kuralını önemsiyorsa, farklı inanç 
gruplarından ve inançsızlardan alınan vergilerin bir 

gasp olduğunu; bu gruplara karşı yürüttüğü "mini ci-
hattan" sağlanan sermayenin de aslında bir 

"ganimet" olduğunu kabul etmelidir. Ateizm Derneği 
olarak konuyla ilgili kapsamlı bir kamuoyu çalışması 
yapmakta olduğumuzu da bu vesileyle şimdiden be-
lirtmek isteriz.

15 Haziran itibarıyla virüs adeta "ilahi" bir müdaha-
leyle yok olmuş gibi ülke genelinde bir anda "nor-
malleşme" sürecine girdik. Covid-19 karantina döne-
minde hükümetin yaşanan ekonomik durgunluğa 
karşı yara bantı yapıştırmaktan öteye geçememiş ol-
ması, bu tedbirsizliğin kuşkusuz en önemli nedeni. 
Bize pahalıya mal olacağı da kesin.

 Bu süreçte dünyanın farklı yerlerinde, dinlerin ve çağ 
dışı fikirlerin güdümünde cinnetin eşiğine gelen in-
sanlar oldu. Virüsü yok etmek için kafa kesenler, şey-
tan ayinleri düzenleyenler, Covid-19 aşısı yaptıra-
cağını söyleyerek kandırdığı kızlarına kadın sünneti 
yaptıran babalar, dini ritüellerini yerine getirmek için 
virüsü sorumsuzca yayan cemaat ve tarikatlar vb. Aklı 
ve mantığı elden bıraktığımızda insanlığın şiddete ve 
gaddarlığa ne kadar eğilimli olduğunu bir kez daha 
gördük.

 Ama bunların en çarpıcı örneği, ABD'nin Minneapolis 
eyaletinde George Floyd isimli Afro-Amerikalının bir 
polis memuru tarafından öldürülmesiyle başlayan 
protesto eylemleri oldu. Floyd cinayetiyle fitili ateşle-
nen ve ülkede azınlıklara, özellikle de siyahilere yöne-
lik polis şiddeti karşıtı eylemler, 21. yüzyılda çoktan 
aşılmış olması gereken ırkçılık canavarının hâlâ iş 
başında olduğunu ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl 1014 
kişinin polis tarafından vurularak katledildiği ABD'de, 
"I can't breathe!" (Nefes alamıyorum), "Siyahların 
Hayatı Değerlidir" ve "Adalet Yoksa Huzur da Yok" slo-
ganlarıyla süren eylemler büyük şehirlerde de yankı 
buldu. Polisin yalnızca protestoculara değil basın 
mensuplarına da orantısız şiddet kullanması dikkat 
çekti. Göstericilere yönelik tehditkar mesajlarıyla 
olayları yatıştıracağı yerde daha da alevlendiren Don-
ald Trump, Kitab-ı Mukaddes'i eline alarak yaptığı 
konuşmada, gerekirse orduyu (ve anlaşılan Tanrı'yı) 
devreye sokacağını söyleyerek poz verdi. Ölüm ve şid-
det de onu izledi. Tüm bu olaylar, 7. yılında andığımız 
Gezi Direnişini anımsattı.

İnsanları birleştireceği yerde ayrıştıran ırkçılık ve din-
cilik aynı canavarın iki elidir. İkisi de sevgiyi ve 
hoşgörüyü boğan nasırlı parmaklarını boğazımızdan 
çekmedikçe nefes almamız mümkün değil. Irkımızın 
insanlık, dinimizin sevgi olacağı gün özgürce nefes 
alacağız!

Şu anda 20 yaş ve altında bulunan, yani milenyum ve 
sonrasında doğan bireyler Z kuşağı olarak tanımlanıy-
or. Dijital teknolojiyle doğdukları günden beri iç içe 
olan bu kuşak, internet ve sosyal medyayı etkin 
olarak kullanıyor. Geçtiğimiz hata, Gezici Araştırma 
Merkezi tarafından Türkiye'nin 12 ilinde yapılan 
araştırma sonuçları, Türkiye'de sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel açılardan ilginç bir değişimin 
yaşanmakta olduğunu prtaya koydu. Araştırma 
sonuçlarına göre, Z kuşağı için ırk, dil, cinsiyet, din, 
mezhep gibi unsurlar düşük bir öneme sahip. 
Örneğin, "Farklı bir din veya mezhepten biriyle 
evlenebilirim" diyenlerin oranı bundan önceki nesil 
olan Y kuşağında (1980-1990'in sonlarında doğanlar) 
%32.8 iken, Z kuşağında %82.2. Z kuşağının %15.7'si 
namaz kılma, oruç tutma gibi dini inançlarının 
gerekliliklerini yerine getirdiğini söylerken, %55.8'si 
bu gereklilikleri yerine getirmediğini ifade etti; 
%28.5'i ise inançsız olduğunu ifade etti. Ayrıca Z 
kuşağının %76.4'ü demokrasi, adalet, düşünce özgür-
lüğü, sanat gibi kavramları önemli bulurken, daha 
modern bir hayat için AB'ye katılmayı isteyenlerin 
oranı ise %78.6 oldu. Z kuşağı, 2023 yılında her 5 seç-
menden birini oluşturacak ve ana muhalefet par-
tisinin oy oranı kadar bir oy oranına sahip olacak. Z 
kuşağıyla aynı hassasiyetlere sahip Y kuşağının 
%76.6'sı ise, ilk defa oy kullandığı 2018 seçimlerinde 
Cumhur İttifakı'na oy vermemişti.

 Bu sonuçlara göre, neredeyse yarım asırdır toplumun 
ve devletin içinde gizliden gizliye örgütlenen ve artık 
açıktan açığa gençlere dayatılan "dindar ve kindar 
nesil projesi" son günlerini yaşıyor gibi görünüyor. 
Cumhuriyet'in ilanından bu yana devlet ve toplum 
hayatında yaşanan laik ortamın son dönemde dini 
kendi çıkarı için kullanan kesim tarafından tehdit 
edilmesinin, yeni nesilde tepki yarattığı anlaşılıyor. 
Bilim çağında orta çağ karanlığına ait gelenekleri ve 
yaşam koşullarını dayatmak, modern yaşamın ve 

teknolojinin içine doğmuş nesilleri daha dindar yap-
mak şöyle dursun dinden daha da soğutuyor. Köhne-
miş inançları ve ayrıştırıcı fikirleri benimsemiş insan-
lar açısından hüsran sayılabilecek olan bu sonuçlar, 
akılcı insanlar için gecenin kör karanlığını aydınlatan 
bir umut ışığıdır.
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Hindistan'da Hindu bir din adamı olan Sansari Ojha, 
koronavirüs salgınının sona ermesi için 52 yaşındaki 
Saroj Kumar Pradhan'ın başını keserek "tanrıya kur-
ban etti." Daha sonra polise teslim olan Ojha, 
sorgusunda tanrıyı rüyasında gördüğünü ve salgının 
sona ermesi için kendisine bir insan kurban etmesi 
gerektiğini söylediğini iddia etti. Ancak polis 
yetkilileri, Hindu rahibin başını kestiği şahısla bir ay 
önce köydeki bir arazi meselesinden dolayı 
tartıştığını, ayrıca rahibin cinayeti işlediği sırada 
sarhoş olduğunu ve marihuana içtiğinin anlaşıldığını 
aktardı.

Doğaüstü inançları benimseyen insanlar, kimi zaman 
dinlerinin emrettiği şekilde yaşarlar; kimi zaman da 
dini, mevcut koşullara göre keyfi olarak uyarlarlar. 
Dini, kötülüklerini meşrulaştıran ve örten bir araç 
olarak kullanırlar. Kendi çıkarı uğruna işlediği bir 
cinayeti rüyasında gördüğü tanrıya atfeden bu din 
adamı, dinlerin güçlü ve kullanışlı ellerde nasıl bir 
silaha dönüşebileceğini gösteren sayısız örnekten yal-
nızca biridir. Ne yazık ki din bahanesiyle işlenen akıl 
almaz suçların örneklerini görmek için Hindistan' a 
gitmemize gerek yok; aynı gerekçeyle farklı şekillerde 
işlenen psikolojik ve fiziksel şiddet eylemleri ülkem-
izde de eksik olmuyor.

 Jean Paul Sartre, insan onuruna yakışır bir şekilde 
var olabilmenin yolunun iyi ya da kötü, doğru ya da 
yanlış her eylemimizin sorumluluğunu üstlenmekten 
geçtiğini söyler. İnsanlar işledikleri suçu üstlendiği ve 
din kisvesi altında kötülükleri aklama beklentisinden 
kurtulduğu gün dünya daha güzel bir yer olacak.

Önder İmam Hatipliler Derneği'nin YouTube kanalın-
daki Ramazan Bayramı özel programına katılan 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İmam Hatip okullarıyla 
ilgili değerlendirmede bulundu. Konuşmasında, "Or-
taokul ve lisede okuyanların yüzde 15'i değil de yüzde 
25'i imam hatipte okusun da ondan sonra üniver-
sitelere gitsin istiyoruz. Bunun faydasını yaşıyoruz şu 
anda. Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle 
bugünleri yaşıyor" diyen Erbaş, Diyanet'e yönelik 
saldırılarda bulunulduğunu da iddia etti.

Ülkemizin bugün içinde bulunduğu duruma bak-
tığımızda işsizliğin kol gezdiğini, dışarıya bağımlı bir 
ekonominin sürdürüldüğünü, toplumsal eşitlik ve 
özgürlük kriterlerinin her alanda baskılandığını ve 
toplumda tahammülsüzlüğe dayalı genel bir gergin-
liğin hüküm sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Er-
baş'ın "Ülkemiz imam hatip neslinin gayretleriyle 
bugünleri yaşıyor" söyleminin altı gerçeklerle doldu-
rulduğu zaman ortaya pek de güzel bir tablo çıkmıyor. 
18 yaş altındaki gençlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu 
şey, dışarıya bağımlılığı olmayan ve kendi bilimini, 
teknolojisini üretebilen daha müreffeh, daha özgür-
lükçü, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ülkede 
yaşamaktır.

 Yeni nesli "yüzde 25" veya "1.5 milyon" gibi sayısal 
ifadelere hapsetmek ve niteliksiz bir nicelik olarak ad-
landırmak, kendi siyasi, dini ve ticari rantları için 
"öfkeli çocuklar" yaratma projesinin başka bir 
adımıdır. Gençler, onlara hayallerinden ve hakların-
dan feragat etmeyi öğütleyen dini liderlerin hedef 
tahtası veya kobay faresi değildir. Daha fazla din 
takviyesi insanları daha bilinçli yapmadığı gibi, 
evrensel sağduyudan da uzaklaştırır. Gençlerimizin 
bilinçli, ahlaklı ve duyarlı birer vatandaş olmaları an-
cak, düşünce özgürlüğü kapsamında sorgulama ya-
parak görüşlerini korkmadan dile getirebilecekleri 
laik bir eğitim sistemi ve toplumsal yapıyla mümkün 
olabilir.

Uganda'da 24 yaşındaki Kyumuhendo, Müslümanlık-
tan Hristiyanlığa geçtiği için babası tarafından üzerine 
benzin dökülerek diri diri yakıldı. Halası tarafından 
son anda kurtarılan kızın bacaklarında ve karnında 
yanıklar meydana geldi.

 Kyumuhendo, basına yaptığı açıklamada başından 
geçenleri şöyle anlattı: "Ben İsa'yı Tanrım ve Kur-
tarıcım olarak kabul ettim. Çok mutluydum ve babam 
sevinç çığlığımı duyarak uyandı. Odasından öfkeyle 
gelerek beni tekme tokat dövmeye başladı." Tanıkların 
ifadelerine göre baba Husain, kızını ateşe vermeden 
önce kız kardeşine onu öldüreceğini söylemiş; Kyu-
muhendo, halası ve komşusu gelmeden önce yardım 
istemek için bağırmıştı. Komşusu tarafından hastan-
eye götürülen kızın ayaklarında, karnında, kabur-
galarında, boynunda ve sırtının bir kısmında bulunan 
ciddi yanıklar sebebiyle Mbale Regional Referral has-
tanesinde bir aydan uzun bir süre daha tedavi görme-
si bekleniyor.

"Sevgi ve barış dini" İslam'a inanan ve sadece başka 
bir dine geçti diye öz kızını yakan bir baba, dinlerin 
binlerce yıldır iddia ettiği "iyilik argümanını" bir kez 
daha gözden geçirmeyi gerektiriyor. Bu, kronik bir 
şiddet fetişizmi midir? Başka bir dine inanmayı 
seçmek veya inançsızlığı tercih etmek her bireyin 
temel insan haklarından biriyken, bu basit kişisel 
seçim nasıl oluyor da bir babanın kendi kızını öldürm-
eye itebiliyor? Topluma hiçbir zararı olmayan bu 
bireysel seçim, cennet hayali kuran yeryüzü cehenne-
minin zebanileri tarafından hangi "ilahi" adalete göre 
bu şekilde cezalandırılabiliyor?

Bu soruların cevabını, daha da önemlisi çözümünü 
bulduğumuz gün daha güzel ve mutlu bir yaşamın 
kapılarını aralamış olacağımız kesin. Köhnemiş kut-
sallara karşı durmak ve kendimizi özel hissettiren 
doğaüstü inançlardan kurtulmak, insanın belki de en 
zor, ama en önemli görevlerinden biridir. Bunu 
başarana dek hayallerimizi kâbusa çeviren eski 
masallarla uyutulmaya devam edeceğiz. Uyanmanın 
zamanı geldi de geçiyor, çünkü "akıl uykusu canavar-
lar yaratır!"

Cezayir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğu, gerçekleştir-
ilen bir rukye ayini sırasında öldürüldü. Çocuğun 
vücudunda morluklar ve yanıklar olduğu bildirildi. 
Guelma savcılığından yapılan açıklamaya göre olayla 
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Ateizm Derneği toplumuzdaki inançsızların temel in-
san haklarını korumak ve dinin toplumsal bir baskı 
aracı olarak kullanılmasına karşı mücadele etmek için 
2014 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 
Müslüman nüfuslu ülkeler arasında ilk ve tek resmi 
olarak tanınmış ateist kurumdur. Derneğimiz tüm 
inançsızlık çeşitlerinden bireylerin buluştuğu bir çatı 
örgüttür.
 Ulusal ve uluslararası ölçekli projeler geliştirip hazır-
lamak üzere derneğimiz bünyesinde çalışacak bir 
Proje Koordinatörü aranmaktadır. Hedef projeler özel 
kuruluşların hibe ve fonları için olabileceği gibi BM ve 
AB projeleri ağırlıklıdır.

 Bu pozisyonun sabit bir aylık maaşı yoktur. Üretilen 
ve kabul edilen projenin brüt bütçesi üzerinden pay 
verilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi 
ziyaret ediniz.

 http://www.ateizmdernegi.org.tr/

ilişkisi olduğu düşünülen 28 yaşındaki bir adam tu-
tuklanırken, savcılık kız çocuğunun bu sözde-iy-
ileştirme yöntemine neden maruz kaldığını açıkla-
madı. Konuyla ilgili otopsi talep edildi ve soruşturma 
başlatıldı. Sosyal medya üzerinden üzüntülerini ve 
öfkelerini dile getiren Cezayirliler, olayın ana akım 
medya tarafından dillendirilmesine de ayrıca tepki 
gösterdi.

İslam Ansiklopedisine göre, "yukarı çıkmak, okuyup 
üfleyerek tedavi etmek" anlamına gelen rukye (raky, 
rukıyy) kelimesi, "şifa veya korunma amacıyla Kuran'-
dan bir bölümü, ilâhî isim ve sıfatları yahut bir duayı 
okuyup üflemek" ve "üfürük, nazarlık, muska" an-
lamında kullanılmaktadır.

2015 yılında Arjantin'de de benzer bir olay 
yaşanmıştı. 16 yaşındaki bir genç kız, o anda ortamda 
bulunmayan keçi vb hayvanlar gördüğünü söylemiş, 
bunun üzerine ailesi kızının içine şeytan girdiğini 
düşünüp yerel papaza götürmüştü. Papaz, kızın toplu 
tecavüzünü emretmiş ve kız kardeşinin eline bir bıçak 
verip canlı canlı gözlerinin oyulmasını söylemişti. Kız 
kardeşinin ifadesine göre, zavallı kız böylece hem 
yaşadığı acıdan dolayı şeytandan kurtulacak (şeytan 
acıdan kaçaçak) hem de gözleri oyulduğu için artık 
keçi görmeyecekti.

Her iki olayda da kurbanların kız çocukları olduğunu 
görüyoruz. Dinlerin çoğunda cinsellik bir tabu 
sayıldığından, kendi cinsel dürtülerini doğaüstü var-
lıklara atfederek aklama derdine düşen yobazlar bu 
korkularını en başta kadınlar üzerinden dindirmeye 
çalışır; dolayısıyla cadılık, büyücülük, cin çarpması 
g i b i h a ya l i s u ç l a r çoğu za m a n ka d ı n l a r l a 
ilişkilendirilir. Günümüzde giyim kuşamlarıyla ve 
yaşam tarzlarıyla dini çevrelerce yargılanan kadınlar, 
geçmişte de benzer muamelelere maruz kalmıştır. En-
gizisyon mahkemeleri tarafından yürütülen cadı 
avları bunun en tipik örneklerindendir. Dini inançların 
insanları kendi kızlarını bile toplu tecavüze kurban et-
meye, sakatlamaya ve hatta öldürmeye itiyor olması, 
kadına şiddette din unsurunun baskın gücünü 
dikkate almayı gerektirir. Nitekim şeytanı yaratan 
Tanrı değil insanın ta kendisidir.

Yeni Akit Gazetesinin internet sitesinde 11.02.2020 
tarihinde yayınlanan "Ateizmin evreleri nelerdir? 

Ateistler herkese saygılı mıdır?" başlıklı, ateist yurt-
taşlara yönelik ağır itham ve hakaret içeren yazıya il-
işkin, dernek avukatımız Mehmet Türkaslan tarafın-
dan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan 
dilekçeyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

· Söz konusu dilekçeyle ilgili ayrıntılara internet is-
temizden ulaşabilirsiniz: http://www.ateizmderne-
gi.org.tr/blog/2020/06/03/yeni-akit-gazetesi-hakkin-
da-suc-duyurusu/

· "Ateizmin hangi evresinde" olduğunu öğrenmek 
isteyenlere, bu konudaki hiciv yazımızı okumalarını 
öneriyoruz: http://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/
2020/06/05/akitin-kisa-devreleri/

Dünyanın en büyük ateist platformu Atheist Republic 
(Ateist Cumhuriyet) geçtiğimiz hata başkanımız Selin 
Özkohen ve yöneticilerimizden Onur Romano'yu ağır-
ladı. Kurumun kurucusu ünlü ateist aktivist Armin 
Navabi ve Atheist Republic yeni Genel Müdürü Susan-
na McIntyre'nin sunduğu bu yayında yöneticilerimiz 
derneğimizin uluslararası destekli Ateist Mülteci 

Yardım Programı'nı (A.R.A.P.) tanıttı. Yayında kişisel 
anılarını anlatan Selin ve Onur, Türkiye'nin son 50 yıl-
da sekülerizm konusunda kat ettiği gerileme, bunun 
günlük hayata yansıması, Yeni Akit gazetesine açılan 
dava, Ateizm Derneği'nin Birleşmiş Milletler'e sun-
duğu 2020 Azınlık Hakları raporu gibi bir çok konuda 
uluslararası ateist topluluğa bilgi verdi.

 https://www.youtube.com/watch?v=G0GIOSd8GVk
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