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YURTTAN HABERLER
“İslam’ın 
kızları” değil 
Cumhuriyetin 
kadınları!

Eylül 2017’de Samsun’da verdiği bir vaazda, “pantolon 
giyen kızların cehennemlik” olduğunu iddia eden İlmi ve Fikri 
Araştırmalar Merkezi kurucusu İlahiyatçı İhsan Şenocak, 
geçtiğimiz günlerde A Millî Kadın Voleybol takımını hedef 
aldı. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında son olimpiyat şampiyonu 
Çin’i 3-0 yenerek tarihî bir başarı elde eden kadın sporcuların 
varlığını ve zaferini hazmedemeyen Şenocak, Twitter 
hesabından şu paylaşımı yaptı (yazım hataları kendisine 
aittir): 

İSLAMIN KIZI! Sen OYUN ALANLARININ değil, 
imanın, iffetin, ahlakın, hayanın, edebin SUTANISIN; 
SEN “burnunu göstermekten utanan” ANALARIN 
EVLADISIN. Ekranlara ve sakallı ağabeylerinin popüler 
kültürün kurbanlarına “sultan” demesine aldanmayasın! 
Umudumuz da, duamız da SENSİN!!

Kökeni büyük ölçüde dinî tabulara dayanan modernizm 
düşmanlığını, modernizmin nimetlerinden biri olan sosyal 
medyada dillendiren Şenocak, yaptığı paylaşıma gelen 
tepkiler üzerine yine düşmanı olduğu modern hukuka sığındı 
ve “sermayesi küfür olanlarla” hukuk önünde hesaplaşacağını 
iddia etti.

Sözde “yerli ve millî” oldukları halde ulusal bir spor başarısında 
bile ülkeyi bölmeyi ve birbirine düşürmeyi başarabilen bu çağ 
dışı dinci zihniyetin tek temsilcisi Şenocak değil elbette. Millî 
Gazete, genç kızların spora duyduğu ilginin ve kadınların 
spordaki ağırlığının artmasında çok önemli bir yer tutan 
Kadın Voleybol Millî Takımımızın başarısına, Şenocak’ı bile 
gölgede bırakan bir tepki gösterdi. Çin takımına karşı alınan 
3-0’lık tarihî galibiyeti haberleştiren dinci yayın organı, kadın 
sporcularımızın resimlerine yer vermek yerine sadece topla 
parmakların göründüğü bir kareyi kullanmayı tercih etti. Neyse 
ki bilinçli sosyal medya kullanıcıları, kadın sporcularımızın 
galibiyeti kutlarken ve neşeyle kahkaha atarken çekilmiş 
fotoğraflarını söz konusu haberin altına iliştirdi. 

Öncelikle 4 Ağustos’ta Güney Kore’ye 3-2 yenilip elenmesine 
rağmen, tarihinde ilk defa Olimpiyatlarda çeyrek finale 
yükselme başarısını gösteren A Millî Kadın Voleybol 
Takımımızı canıgönülden tebrik ediyoruz. Ama onları 
elde ettikleri başka bir zaferden dolayı da kutlamak gerek: 
Nitekim Filenin Sultanları, beyni türbanlı yobazlara karşı da 
tokat gibi bir smaçla başarı kazandı. Kadınlar, “burunlarını 
göstermekten utanmayı” ahlak sanan, sadece parmaklarını 
göstererek ahlaki sapkınlıklarını resmeden gericilere inat, 
kimlikleri ve hayatın farklı alanlarındaki başarılarıyla var 
olmaya devam edecek. Onlar “İslam’ın kızları” değil; onlar 
laik Cumhuriyetimizin aklı ve vicdanı hür kadınları!  

Yobaz 
cehenneminden 
kareler

Üç tarafı denizlerle ve iç tarafı cehaletle çevrili ülkemiz, son 
2 haftadır cehennemi yaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 
8 Temmuz tarihli verilerine göre 28 Temmuz’da Antalya’nın 
Manavgat ilçesinde başlayan ve Marmaris, Fethiye, 
Osmaniye, Adana başta olmak üzere 47 ilde çıkan 240 orman 
yangınının 235’i kontrol altına alındı. Menteşe, Milas ve 
Yatağan’ın da içinde bulunduğu Muğla’nın 5 ayrı bölgesinde 
ise, yetersiz hava müdahalesi sebebiyle yangınlar hâlâ 
söndürülebilmiş değil. 

Türkiye, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle 
karşı karşıyayken dinci gericilerin tek bir derdi vardı: Akıl 
dışı dinlerini tebliğ etmek. İlk olarak, Antalya’ya giden 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 30 Temmuz’da Manavgat 
Külliye Camisinde yağmur duasına çıktı. Yangının okuyup 
üflenerek söneceğini sanan Alanya İlçe Müftülüğü, “2 Ağustos 
Pazartesi günü öğle namazına müteakip camilerin merkezi 
ses sisteminden yapılacak yağmur duasına herkesin iştirak 
etmesi” çağrısında bulundu. 4 Ağustos’ta Antalya İl Müftüsü, 
Manavgat İlçe Müftüsü ve vatandaşların katılımıyla Manavgat 
Külliye Camii önünde yağmur duası yapıldı. 

Gereken önlemleri almadığı gibi, afeti durdurmak için gerekli 
desteği de veremeyen AKP iktidarı, böylesi bir cehennem 
ortamında bile koltuğunun peşine düştü. #helpTurkey etiketine 
karşı, “Bizi dışarıya aciz gösteriyorsunuz” söyleminde 
bulunan iktidar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yardım 
çağrısı hakkında resen soruşturma başlatmasına ön ayak 
oldu. “Ormanlar yanmış: fidan ekeriz; hayvanlar ölmüş: 
parasını veririz.” diyen hükûmet yetkilileri, böylece doğaya 
bakış açılarını da ortaya koymuş oldu.

Doğanın aklıyla ve can telaşındaki vatandaşların acısıyla 
alay eden bir diğer ritüel de Adana’da gerçekleştirildi. Diyanet 
Dinî Yayınlar Genel Müdürü ve Adana İl Müftüsü, makam 
araçlarından yaptıkları bir Instagram paylaşımında, “Cuma 
namazı öncesinde yapılan dualar neticesinde yağdırdığı 
yağmurlarla bizlere bir serinlik ve nefes veren Rabbimize 
Hamdolsun…” deme gafletinde bulundu.

Devletin resmî kurumu böyle olunca tarikat liderlerinin de farklı 
olması beklenemezdi elbette. Tekbir getirmenin yangınları 
söndürmediği, ama çok ocak söndürdüğü ülkemizde, nice 
aydını katleden yangınları görmezden gelen “Cübbeli 
Ahmet”, orman yangınlarına hadisle karşılık verdi: “Hadîs-i 
Şerîf’te: ‘Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir 
gerçekten onu söndürür’ buyuruluyor.” Kimin cehenneme 
gideceğini her nasılsa çok iyi bilen İhsan Şenocak’ın da 
yangın felaketine karşı dâhiyane bir çözüm önerisi vardı: 
“DİYANET yağmur duası çağrısı yapsın.”

Yangına yetersiz müdahaleye, ihmallere ve yaşanan can 
ve mal kayıplarına değinmeyen yandaş medya, yangının 
içerisinde ilahi izler aramanın ve bu yolla halkı manipüle 
etmenin telaşındaydı.

Türkiye son 2 haftadır cehennemi yaşıyor. Tarım ve Orman 
Bakanlığının 8 Temmuz tarihli verilerine göre, 28 Temmuz’da 
Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve 47 ilde çıkan 
240 orman yangınının 235’i kontrol altına alındı. Muğla’nın 
5 ayrı bölgesinde ise yetersiz hava müdahalesi sebebiyle 
yangınlar hâlâ devam ediyor.

Söz konusu yangınlar kadar can yakan bir diğer konu da, 
“yangından mal kaçıranların” duyarsızlığı. Bilindiği üzere 
Orman Genel Müdürlüğü, 5 adet yangın söndürme uçağı 
kiralamak için 9 Mart’ta bir ihale düzenlemiş, ancak uçakları 
sadece 100 litre daha az su taşıdığı için THK bu ihaleye 
katılamamış ve devre dışı bırakılmıştı.

THK uçaklarının yangınlarda neden kullanılmadığı sorusuna 
“atıl durumda” cevabını veren hükûmet yetkilileri, Rusya’dan 
günlüğü 1,3 milyon TL’ye iki adet uçak kiraladı. Ayrıca 
İspanya, Hırvatistan, Ukrayna, Azerbaycan ve İran gibi ülkeler 
de Türkiye’ye hava desteği sağladı. Bu listede Türkiye’nin 
olmaması son derece manidar. “Envanterimizde yangın 
söndürme uçağımız yoktur” şeklinde açıklama yapan TOB 
Bakanı Pakdemirli, yine aynı derecede manidar olan başka 
bir açıklama daha yaptı: Yunanistan’ın kendilerinden uçak 
talebinde bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, bu durumu 
değerlendirdiklerini ifade etti. Bu açıklamayı doğrulayan 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan’a 2 adet yangın 
söndürme uçağı gönderileceğini duyurdu. Bu absürtlüğe 
dikkat çekerek, Kıbrıs’a şatafatla 8 uçakla gidilirken 
Manavgat’taki yangına sadece 2 uçakla müdahale edildiğini 
belirten CHP Aydın Milletvekili S. Bülbül, Pakdemirli’ye istifa 
çağrısında bulundu. 

Asosyal devletin yangına yetersiz müdahalesi ve yangın 
bölgesindeki vatandaşların kafasına çay atmakla yetinmesi 
nedeniyle halk ve gönüllüler devreye girdi. Vatandaşlar canla 
başla çalışan itfaiye ekiplerine yardım etti, yangın bölgelerine 
bidonlar ve şahsi araçlarıyla su taşıdı. Devlet yetkilileri 
sorumluluğu belediyelere yüklerken başta Ankara, İstanbul 
ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere pek çok 
belediye, yangın bölgelerine itfaiye ekiplerini gönderdi. Haluk 
Levent, Tarkan gibi birçok sanatçı yangının söndürülmesi 
için bağışta bulunarak yardım organizasyonları düzenledi. 
İbrahim Çelikkol ve Şahan Gökbakar gibi oyuncular bizzat 
sahaya inerek yangın söndürme ekiplerine en ön saftan 
destek verdi. Sivil halkın çabaları sosyal medyada da yankı 
buldu ve Twitter üzerinden bir global call (küresel çağrı) 
başlatıldı.  

Gereken önlemleri almadığı gibi, afeti durdurmak için gerekli 
desteği de sağlayamayan AKP iktidarı, böylesi bir cehennem 
ortamında bile koltuğunun peşine düştü. Ülkemize destek 
çağrısında bulunan #helpTurkey etiketi için “Bizi dışarıya 
aciz gösteriyorsunuz” söyleminde bulunan iktidar, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığının yardım çağrısı hakkında resen 
soruşturma başlatmasına ön ayak oldu.

Evet, insanlığa yardım etmiyorlar, yardım edilmesine de izin 
vermiyorlar. Bu yaşananlar adeta dinler tarihinin özeti gibi! 
Kötülüğün dinle kutsandığı ülkemiz, cehennemin pençesinde 
kalmış cennet bir vatan.

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/10/31/pantolon-giyen-kizlar-cehennemlik/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/10/31/pantolon-giyen-kizlar-cehennemlik/
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İki Ülkenin 
Hikayesi

“Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü.”

Charles Dickens’ın meşhur romanı İki Şehrin Hikâyesi bu 
cümleyle başlıyor. Dinî literatürde “tayy-i zaman”, Hollywood 
literatüründe ise “Geleceğe Dönüş” kavramlarıyla değinilen 
geçmişe yolculuğun en kestirme yolu din gibi görünüyor. 
Dinin etkisiyle gerileye gerileye geldiğimiz noktayı en güzel 
özetleyen söz de şu olabilir: “Hem akıl çağıydı hem aptallık!”

Hikayemizin ilk durağı Türkiye. Ülkemiz, 20 yıllık AKP 
iktidarının uyguladığı akıl dışı politikalar nedeniyle sosyo-
ekonomik sıkıntıların ve ahlaki çöküşün eşiğine gelmiş 
durumda; sorunların, uçan süpürgeler yoluyla hasıraltı 
edilmeye çalışıldığı karanlık bir çağdan geçiyoruz. Şeriatla 
yönetilen Suudi Arabistan’ın bile bir robota vatandaşlık 
verdiği ve teknoloji şehri kurmayı hedeflediği Akıl Çağında, 
ülkemizdeki otobüs mola saatlerinin namaz vakitlerine göre 
ayarlanması gündeme gelmişti. Önceden, rasyonel olmayan 
talepleri, irrasyonel uygulamaların altın çağını yaşayan 
coğrafyaları kastederek “Yallah Arabistan’a” esprisiyle 
karşılayan kitleler, artık “Yallah Türkiye’ye” diyebilecek 
kıvama geldi. Üzücü olansa, son dönemde çeşitli reformları 
tadan Suudi Arabistan vatandaşlarının bile artık bu söylemde 
bulunabilecek olması.

“Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi.”

İkinci durağımız Suudi Arabistan. Evrim teorisini okullarda 
yasaklayınca evrimin son bulacağını sanan primat beyinlilerin 
direksiyonda olduğu ülkemiz, kolektif bilinç açısından geriye 
doğru evrimleşirken, Suudi Arabistan adım adım da olsa 
modernleşiyor. Üstelik şeriatla yönetilmesine rağmen! 
İnsanlar rahatsız olduğu için ezanın sesini kısan, artık 
babalarının ve erkek vasilerinin izni olmadan her kadının ayrı 
evde yaşayabileceğini duyuran Suudi Arabistan, geçtiğimiz 
günlerde yeni bir reforma daha imza attı. Türkiye’de “e-bebek” 
adlı bebek ürünleri firması, Cuma namazı saatlerinde 
mağazalarının kapalı olduğunu açıkladı. Bu esnada Suudi 
Arabistan, namaz vakitlerinde mağazaların kapalı olmasına 
ilişkin 40 yıllık yasağı kaldırdı. Suudi Arabistan Odalar 
Birliğinin açıklamasına göre söz konusu karar, Covid-19 
tedbirleri çerçevesinde satıcıların ve müşterilerin sağlığını ve 
güvenliğini korumak; namaz vakitlerinde oluşan kalabalığın 
ve uzun bekleme süresinin önüne geçme amacı taşıyor.

“Hem her şeyimiz vardı hem de hiçbir şeyimiz yoktu.”

Laik Türkiye Cumhuriyeti, lüks camilere ve 5 yıldızlı imam 
dinlenme tesislerine yatırım yapadursun, Suudi Arabistan 
yönetimi toplumda kendileriyle aynı inançları taşımayan 
bireylerin de olduğunu nihayet kavradı ve bu konuda yeni 
adımlar atıyor. Uygar ülkeler ülkemizi “kıskanmaya” devam 
ederken, TC vatandaşları olarak neredeyse şeriatçı Suudi 
Arabistan’ı bile kıskanacak duruma geldik: “Sözün kısası, 
umutsuz menfaatler için umutsuz oyunların döndüğü, 
umutsuz bir zaman bu.”

Laikliğin kestiği 
parmak acımaz
Fransa’nın Loire bölgesindeki Saint-Chamond Ulu Camiinin 
Komor Adaları kökenli imamı Mmadi Ahamada, bayram 
hutbesindeki vaazında İslam Peygamberi Muhammed’in 
eşlerine hitap eden ayetler okudu (Azhab suresi, 59 ve Nisa 
suresi, 34). Cumhuriyetçiler Partisinden Belediye Konseyi 
üyesi Isabelle Surply’nin bu vaazın videosunu sosyal 
medyada paylaşması üzerine İçişleri Bakanı Darmanin, 

imamın kullandığı “bu ifadelerin kabul edilemeyeceğini” ve 
“cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu” ifade etti. Bakan, Loire 
Valiliğinden imamın görevine son verilmesini ve oturma 
izninin yenilenmemesini istedi.

İmam Ahamada, ertesi gün Le Progres sitesine yaptığı 
açıklamada, ilkel inancı modern dünyayla uyuşmayınca çareyi 
demagoji yapmakta bulan her Sünni gibi, vaazda kullandığı 
ifadelerin bağlamından koparıldığını ve çarpıtıldığını söyledi.
Tüm bu yaşananlardan sonra cami yönetimi, söz konusu 
imamın görevine son verildiğini duyurdu. Loire Valiliği de 
imamın oturma izninin yenilenmemesi üzerinde çalışıldığını 
bildirdi.

Fransa’da imamlara yönelik bir başka azil de geçtiğimiz 
Haziran ayında yaşanmıştı. Hauts-de-Seine vilayetindeki 
Gennevilliers Camiinde verdiği vaazda, bazı Müslüman 
kadınların giyim tarzını eleştirerek cinsiyetçilik yapan İmam 
Mehdi, İçişleri Bakanı Darmanin’in emriyle görevden alınmıştı. 
Bakan, bölge Valisine yine “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı 
Güçlendiren Prensipler” yasasını hatırlatmış ve benzer 
vaazların tekrarlanması durumunda caminin faaliyetlerinin 
askıya alınmasını istemişti.

Bu olayların ardından imamların görevden alınması hakkında 
Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Darmanin 
şöyle dedi: “Talebimle, Hauts-de-Seine ve Loire’da kabul 
edilemez vaazlar veren 2 imamın görevine son verildi. 
Cumhuriyetin kurallarına ve değerlerine karşı çıkanlarla 
yorulmadan savaşacağız.”

Avrupa’daki en kalabalık Müslüman nüfusu barındıran 
Fransa ve Fransız laisizmi, bulduğu her çatlaktan sızıp 
seküler sistemi kökünden çürütmeye çalışan gerici zihniyete 
gerekli cevabı vermiştir. Ülkemizdeki laiklik düşmanı iktidarın 
örnek alması gereken laik devlet aklı işte budur. Siyasal 
İslamcılar, dinin toplum hayatına müdahil olmasını engelleme 
girişimlerini “İslamofobi” olarak değerlendirebilir. Oysa din 
ve vicdan hürriyeti adına yapılması gereken tam da budur: 
Bireylerin inanç özgürlüğü kanunlar çerçevesinde garanti 
altına alınmalı, ancak dinin kişisel ve toplumsal hayata 
yönelen her faşizan hamlesine de ilk fırsatta ve çok sert bir 
şekilde müdahale edilmelidir. Nitekim farklılıklarımıza rağmen 
birlikte yaşamayı ve toplumsal sağduyu çıtasını seküler 
düzleme çekmeyi başaramadığımız takdirde dinciliğin 
ayrıştırıcı gücünden kurtulmamız mümkün olmayacak.

DÜNYADAN HABERLER
Yeni Şafak gazetesi, 65 evin yanarak küle döndüğü Kalemler 
Mahallesinde sağlam kalan tek yapının bir cami olduğunu 
bildirdi. Yangında ihmal değil hikmet aramaya devam eden 
Yeni Şafak, Aşağıışıklar Mahallesinde R. A.’ya ait olan 2 katlı 
evin yandığını, ama evin içinde bulunan Kuran’a hiçbir şey 
olmadığını haber yaptı.

Bir yanda, yanlış kaynak kullanımı neticesinde ülkeyi her 
türlü afete karşı savunmasız hale getiren din tüccarları; diğer 
yanda da, okuyup üfleyerek yangın söndürmeye çalışan 
dinciler var. Aslında cehennemi bu yangın felaketinde veya 
hayalî dünyalarda aramaya gerek yok. “Yobaz neredeyse 
cehennem oradadır.”

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://www.
ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/12/yobaz-cehennemi/  

  

İrticai partilere 
yeşil ışık 

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı yeni Anayasa taslağında 
sona yaklaşırken, parti kapatmalara dair gerekçede yapılması 
planlanan değişiklik dikkat çekti. Türkiye siyasi tarihinde 
önemi ve etkisi büyük olan “laiklik karşıtı eylemlerin odağı 
olmak” maddesi, AKP’nin hazırladığı anayasa taslağında 
parti kapatma gerekçeleri arasından çıkarılıyor. Yandaş 
gazetelerden Türkiye’nin verdiği kulis bilgilere göre, artık 
partilerin kapatılması için sadece terör örgütleriyle ilişkili 
olma ve terörü destekleme şartı aranacak. AKP Genel 
Başkanının başkanlık ettiği Anayasa taslağı toplantılarında, 
Anayasanın 68. ve 69. maddelerinde yer alan parti kapatma 
hükümlerinin “sadeleştirilmesi” de gündeme geldi. Tüm bu 
öneriler, bir önceki Anayasa çalışmaları sırasında Meclis 
Başkanı Kahraman’ın “Laiklik yeni Anayasada olmamalıdır” 
önerisiyle paralellik gösteriyor ve Anayasanın belirlediği 
laik Cumhuriyet tarifinin nasıl korunabileceği sorusunu akla 
getiriyor.

Altı oyulup yıpratılan laiklik ilkesinin irticayla mücadelesinin 
uzun bir geçmişi var. Genç Cumhuriyet’e karşı irticai 
tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 1924’te kapatılan ilk parti 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası olmuştu. Daha sonra 
1954’te, “dini kendi çıkarlarına alet etmek ve Atatürk 
Devrimlerini yok etmek istediği” gerekçesiyle soruşturulan 
Millet Partisi; 1971’de de “laik devlet niteliğinin ve Atatürk 
devrimciliğinin korunması prensiplerine aykırı olduğu” için 
N. Erbakan’ın kurucusu olduğu Milli Nizam Partisi kapatıldı. 
1988’de Refah Partisi de aynı sonla karşılaştı. Laiklik 
karşıtları bunun üzerine 2001’de kapatılan Fazilet Partisi’ni 
kurdu. Kendilerine “Milli görüşçü” adını veren laik Cumhuriyet 
düşmanları, FP’nin kapatılmasıyla Saadet Partisi ve AKP 
olarak iki partiye ayrıldı. 2008’de “laikliğe aykırı fiillerin 
odağı haline gelmek” gerekçesiyle AKP’ye açılan kapatma 
davası, Anayasa Mahkemesinin kararıyla  nihayete eremedi.

Anayasa taslağı toplantılarında bahsi geçen öneri hayata 
geçtiği takdirde, tüzükleri ve programlarıyla Cumhuriyet’in 
laiklik ilkesini tehdit eden partilere karşı herhangi bir 
kapatma gerekçesi bulunmayacak. AKP’den bazı isimlerin 
“sadeleştirme” ile ilgili gerekçesi ise şöyle: “Bu maddelerde 
geçen hükümler daha kısa ve net bir şekilde tanımlanıyor. 
Temel hak ve özgürlüklerin kullanımında ‘ama’ ile devam 
eden cümleler sınırlandırılıyor.” Oysa bizler biliyoruz ki 
ilgili değişiklikle amaçlanan şey, temel hak ve özgürlüklerin 
kırpılmasını mümkün kılan ifadelerin kaldırılması değil.  
Asıl amaç, Cumhuriyet’i irticai faaliyet ve tehditlere karşı 
savunmasız bırakmak. Bunu, dinî normları toplumsal 
hayatta egemen kılmak isteyen zihniyetin, devletin tüm 
aygıtlarını kullanarak  toplumsal dokumuzda yapmak istediği 
değişikliklerde görüyoruz. Anayasada yer alan laiklik ilkesinin 
kağıt üzerinde kalması için cansiparane çalışan Siyasal 
İslamcı güruh, geçtiğimiz 20 yılda başarı sağladığını sanıyor 
olabilir; ama Cumhuriyet’i yeniden laiklikle taçlandırmak için 
çalışan milyonlarca yurttaş, yüzlerce STK ve onlarca siyasi 
parti var. Bu bağlamda bıkmadan ve usanmadan her fırsatta 
haykırmaya devam ediyoruz: “Türkiye Cumhuriyeti laiktir 
ve laik kalacaktır!”
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DERNEKTEN HABERLER
Cadı avcıları yine 
iş başındaydı
Ama istedikleri olmadı.

Bilindiği gibi derneğimizin sosyal medya hesaplarından sık 
sık yazı ve görsel paylaşımları yapıyoruz; bunlar bazen 
dernek etkinlikleriyle ilgili bilgi içeren, bazen de din ve 
dinle ilişkili konulardaki fikirlerimizi düşünce özgürlüğü 
kapsamında ifade eden paylaşımlar. Ayrıca hakkında “dine 
hakaret” davası açılan dinsizlere de hukuki destek sağlamaya 
çalışıyoruz. İfade özgürlüğü kapsamında belirtilen görüşlerin 
hakaret olarak yargılanmaya çalışılması, ülkemizde son 
derece yaygın hale gelmiş bir hukuksuzluk; derneğimizin de 
mücadele ettiği meselelerden biri.

Düşünce ve ifade özgürlüğüne darbe vurmak için son 
dönemde sıkça suistimal edilen Türk Ceza Kanununun ilgili 
maddesi  (TCK 216/3), “Halkın bir kesiminin benimsediği 
dini değerleri alenen aşağılama” suçlarını kapsıyor.

Mart 2020’de Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Selin Özkohen, Emniyet Müdürlüğünden gelen bir telefonla, 
“derneğin sosyal medya paylaşımları nedeniyle” ifade 
vermeye çağrıldı. İfade sırasında, söz konusu paylaşımların 
derneğin Twitter hesabında bulunan ve mizahi bir eleştiri 
dışında en ufak bir hakaret içermeyen paylaşımlar olduğu 
anlaşıldı. Örneğin bunlardan biri, pandemi döneminde 
paylaşılan ve “Bilim bir gün aşıyı bulacak ve herkes kendi 
tanrısına dua edecek.” cümlesini içeriyordu; biri de Nuh’un 
gemisini içeren (derneğe ait olmayan) bir karikatürdü. Lakin 
takipsizlikle sonuçlanmasını beklediğimiz suç duyurusu, 
savcılık tarafından dava konusu edildi ve eski Dernek 
Başkanımız Özkohen, yapılan şikayetin ardından şahsi 
olarak yargılandı. STK çalışmalarında bulunan takipçilerimize 
hatırlatmak isteriz ki, Yönetim birimlerinde almış olduğunuz 
sorumluluk idari bir sorumluluktur; ceza hukuku söz konusu 
olduğunda suçun (gerçekten işlenmişse) şahsiyet ilkesi 
vardır.

1 Temmuz 2021’de 48. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 
ve 15 dakika süren duruşmanın sonunda, ne ilginçtir ki iddia 
makamı, “Anayasal hak olan ifade özgürlüğü” ve “Avrupa 
İnsan Hakları sözleşmesinin 7. maddesi gereğince” 
bu paylaşımların şahsi fikirler olduğunu, suç unsuru teşkil 
etmediğini ve sanığın beraatini talep ettiğini belirtti. Böylece 
hakimin, “sanığın, oluşmamış suçtan beraatine karar 
verildi” demesiyle derneğimiz ve Özkohen tek celsede 
beraat etti.

Türkiyeli dinsizler olarak, Siyasal İslam’ın hüküm sürdüğü bir 
coğrafyada dinle ilgili en basit eleştirinin bile hakaret olarak 
algılanmasına; üstelik ilgili TCK maddelerinin, vatandaşından 
hükümet yetkilisine kadar yok sayılarak biz ateistlere 
hunharca hakaret edilmesine ve hedef gösterilmeye alışkınız. 

Ateizm Derneği olarak bilinmesini isteriz ki, derneğimizi ve 
bu yolla inançsız bireyleri, TCK’nın “suç uydurma suçunu” 
işleyerek taciz edip korkutmayı amaçlayan bu ve benzeri 
şikayetler bizleri yıldırmayacaktır. Tehdit, şantaj ve 
karalamayla kendisi gibi düşünmeyen herkesi sindirmeye 
ve susturmaya çalışanlar, tarihte hiçbir zaman uzun erimli 
bir başarı elde edememiştir. Fikirlerin özgürce ifade edildiği, 
seküler dünya görüşünün her toprakta yetiştiği güzel günler 
yakındır; ama bunun için mücadeleyi elden bırakmamak ve 
korkuların esiri olmadan elbirliğiyle çalışmak her şeyden 
önemli. Bu bağlamda derneğimize desteğini esirgemeyen 
tüm aydınlanma savaşçılarını, umutlarını kaybetmemeye ve 
mücadelemize ortak olmaya davet ediyoruz.

Artık Yalnız Değiliz!

Pikniklerimiz 
başladı!
Beklenen gün geldi! Geleneksel Ateizm Derneği Piknikleri 
kaldığı yerden devam ediyor. Hem de bu defa İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere 4 ilde birden eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilecek.

Derneğimiz hakkında detaylı bilgi almak, yeni dostluklar 
ve arkadaşlıklar kurmak, özgür-düşünceli aydınlanma 
savaşçılarıyla keyifli bir piknik yapmak isteyen herkesi 
bekliyoruz. Eşini dostunu, çoluğunu çocuğunu, evcil 
hayvanını, böreğini, kısırını, çizgili pijamanı, topunu, 
uçurtmanı kap gel ve sen de bize katıl!

 

2021 ETKİNLİK TAKVİMİ
 * Pandemi koşullarına göre etkinliğin gerçekleşeceği ortam 
konusunda (fiziki/online) değişiklik yapılabilir.

** Felsefe okullarının tarihleri, sunumu yapacak 
akademisyenin belirlediği tarihe göre değişebilir.

*** ADTT (Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı)

**** Çilingir Sofrası, kendi içkileriniz ve mezelerinizle evden 
katılabileceğiniz bir online etkinliktir.

AĞUSTOS

-     15.08.2021 Pazar Saat 16:00 ADTT (Piknik)

-     28.08.2021 Cumartesi 21:00 Çilingir Sofrası

EYLÜL

-     04.09.2021 Cumartesi 16:00 Turan Dursun Anma Günü

-     12.09.2021 Pazar 16:00 ADTT (Piknik)

-     25.09.2021 Cumartesi 21:00 Çilingir Sofrası

EKİM

-     10.10.2021 Pazar 16:00 Discord ADTT

-     23.10.2021 Cumartesi 21:00 Çilingir Sofrası

KASIM

-     07.11.2021 Pazar 16:00 Ankara ADTT

-     14.11.2021 Pazar 16:00 İstanbul ADTT

-     21.11.2021 Pazar 16:00 İzmir ADTT

-     28.11.2021 Pazar 16:00 Antalya ADTT

ARALIK

-     12.12.2021 Pazar 16:00 Zoom ADTT

-     25.12.2021 Cumartesi 21:00 Çilingir Sofrası

Mubarak Bala’ya 
özgürlük!

Nijerya Hümanizm Derneği Başkanı Mubarak Bala’nın İslam’ı 
ve Muhammed’i eleştiren Facebook gönderilerinden dolayı 
Nisan 2020’de tutuklanma haberini, 15 Mayıs 2020 tarihli 
Ateist Gazete’de yayımlamıştık. 
Dinî muhalefetin nadir olduğu muhafazakâr bir bölgede açık 
sözlü bir din eleştirmeni olan Bala, 2014’te ailesi tarafından 
Kano’daki bir psikiyatri tesisine zorla yatırılmıştı. Bunun 
üzerine Uluslararası Hümanist ve Etik Birliği (IHEU), Bala’nın 
insan haklarının ihlal edildiğini bildirerek devreye girmiş ve 
çabaları sonucunda Bala’nın serbest bırakılmasını sağlamış; 
ancak Bala’nın peşini bırakmayan yobaz zihniyet, 6 yıl sonra 
yine aynı gerekçeyle özgürlüğünü elinden almıştı. 2020’de 
komşu Kaduna eyaletindeki evinden alınıp, hakkında 
tutuklama emrinin çıkarıldığı Kano eyaletine götürülen Bala, 
Federal Yüksek Mahkeme kararı ihlal edilerek ve resmî bir 
suçlama yapılmaksızın 1 seneden uzun bir süre alıkonuldu; 
5 aydan uzun bir süre de avukatlarıyla görüştürülmedi. 
Geçtiğimiz günlerde Kano Eyalet Yüksek Mahkemesi, Bala 
hakkındaki resmî suçlamaları nihayet açıkladı: Kano Eyalet 
Ceza Kanunu’nun 210 ve 114 numaralı maddelerine istinaden 
“toplumsal karışıklığa sebep olmak.”

IHEU tarafından incelenen iddianameye göre Bala, “dini 
aşağılayıcı” (blasphemous) içerikte olduğu iddia edilen 
paylaşımları nedeniyle 10 farklı “toplumsal karışıklığa sebep 
olma” suçlamasıyla karşı karşıya. Bala’nın avukatları, iddiaya 
konu olan suçların Kano eyalet sınırları dışında gerçekleşmesi 
nedeniyle mahkemenin bu davaya bakma yetkisine itiraz 
ediyor. Suçlamaların açıklanmasından sonra, avukatları 
Bala’nın adil yargılanma şansına sahip olabileceği tarafsız 
bir bölgeye nakledilmesi için Abuja Yüksek Mahkemesine 
başvurdu.

Konuya kaygıyla yaklaşan IHEU, Bala’nın teamül hukuku 
kapsamında suçlanmasını umut verici karşılarken, “dini 
aşağılama” suçunun çok hassas bir konu olarak görüldüğü 
Kano Eyaletinde adil yargılanma ihtimalinin çok düşük 
olduğunu belirtiyor. Nijerya, güneyi çoğunlukla Hristiyan, 
kuzeyi Müslüman olan dindar bir ülke ve kuzeydeki 12 eyalette 
Müslümanlar için şeriat hukuku uygulanıyor. Kuzey Nijerya’da 
paralel hukuk sistemlerinin yürürlükte olduğu 12 eyaletten 
biri olan Kano’da, Nijerya Federasyonunun tamamında 
uygulanabilir olan teamül hukukunun yanı sıra Müslümanlara 
Şeriat hukuku da dayatılabiliyor. Teamül hukuku kapsamında 
“dini aşağılamak”, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 
hafif bir suç; şeriat hukukunda ise cezası ölüm. Dolayısıyla 
Bala, bir hümanist olarak şeriat hukukuna tabi tutulmayabilir.

Uluslararası Hümanist ve Etik Birliği, Mubarak Bala’nın 
barışçıl bir şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullanmasından 
dolayı hedef haline getirildiğine inanıyor ve adil yargılanmasını 
sağlamak için davanın tarafsız bir bölgeye nakledilmesini 
talep ediyor. Bala’nın serbest kalmasına ve güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik uluslararası çapta çabalar devam 
ediyor.
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