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Laiklik türbülans 
halindeyken

Her türlü kültürel yıkımın mimarı olan AKP iktidarı, içini 
boşalttığı ve işlevsiz hale getirdiği laik Cumhuriyet’in 
kurumlarına sekülerizmin mezar taşı niteliğindeki yeni binalar 
inşa etmeye devam ediyor. Laikliğin cenaze töreni havasında 
geçen bu bina açılışları, bir yandan gericiliğin bayraktarlığını 
yaparken bir yandan da dinci zihniyetin sonunu hazırlıyor 
aslında. 

Geçtiğimiz günlerde adli yıl ve Yargıtay yeni hizmet binası 
açılış törenine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıç 
cübbesiyle Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve nereden 
icap ettiyse Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dualarıyla 
katıldı. Ne yazık ki Yargıtay Başkanı Akarca da laikliğe 
beddua niteliği taşıyan bu duaya eşlik etmeyi seçti. Böylece 
Siyasal İslamcılar, tarihe geçecek bu fotoğraf karesinde, 
imam cübbesini hukukçu cübbesinin önüne geçirmeyi ve 
“Devletin dini adalettir” sözünü “Devletin adaleti dindir” olarak 
değiştirmeyi başardı.

Laiklik türbülans halindeyken Diyanet’in devlet bürokrasisinde 
yaşadığı yükseliş bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz 
günlerde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde 
VİP bir uçuş gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanı, protokolde 
40 basamak atlayarak 12. sıradaki yerini aldı. Böylece subay 
ve astsubayların diploma törenlerine de dualarıyla eşlik eden 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Erdoğan’ın katında kuvvet 
komutanlarını ve Genelkurmay Başkanını geride bıraktı.

Tepkilere cevaben yine ateizm suçlandı!

Adli yıl açılışında yaşananların sosyal medyada sert bir şekilde 
eleştirilmesi üzerine açıklama yapma gereği duyan ve deizm, 
ateizm, nihilizm akımlarını “Batı merkezli din anlayışının 
sonucu” olarak değerlendiren Erbaş, bu inanç(sızlık) 
biçimlerinin İslam ülkelerinde karşılık bulmasının, “itikadi 
alanda yaşanan karışıklıktan” kaynaklandığını öne sürdü. 
“Dinin yaşanan hayatla irtibatının bilerek zayıflatılmasından” 
ve “bireysel ve sosyal meselelere İslam adına pratik çözümler 
getirilmemesinden” yakınan Erbaş, şu sözlerle ikinci bir 
skandala daha imza attı: “Hani ‘inanç sokakta olmasın, 
mahallede olmasın, insanın içinde olsun’ diye bir anlayış 
var ya. ‘İnanç işte insan ile Allah arasında olsun, evine 
yansımasın, ticaretine yansımasın, siyasetine yansımasın, 
adaletine, yargısına yansımasın’… Görüyorsunuz ya 
ortalığı ayağa kaldırıyorlar.” Yani tercüme edersek, “inanç, 
insanla Allah arasında olmasın; siyasete-ticarete-yargıya 
yansısın ve alet edilsin” demiş oldu. Böylece dinin insanla 
tanrısı arasındaki bir mesele olmadığını ima ederek siyasal 
İslam’ın da güzel bir tanımını yaptı. 

Yargıya güvenin halk nezdinde %20’lerde olduğu ve 
ülkemizin Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 128 ülke içinde 
107. sırada yer aldığı mevcut koşullar altında, adaleti asırlar 
öncesinin hurafelerinde aramak en iyi ihtimalle saflık olarak 
yorumlanabilir. Gerçeklikle yüzleşemeyen ve bu bağlamda 
başarısız bir evrim sürecinden geçen dinci zihniyet, çağa 
ayak uydurmamakta ve yok olmakta kararlı olduğunu böylece 
bir kez daha göstermiş oldu. Başta insan hakkı ihlalleri olmak 
üzere yaşadığımız toplumsal sorunların ancak seküler akılla 
çözülebileceği, siyasal İslamcıların tüm çırpınışlarına rağmen 
elbet bir gün anlaşılacak. Nitekim adaletin temeli göklerde 
değil insan aklında yatar ve laik hukukun üstünlüğü, 
dualardan medet umarak süslü binalarla hasıraltı edilecek bir 
konu değildir.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/10/laiklik-turbulans-
halindeyken/ 

Fetva ve tebliğ 
sarmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı, akıl ve mantıktan sürgün edilerek 
düştüğü kendi paralel evreninde kendi suni ve Sünni 
gündemini oluşturmaya devam ediyor. Ancak başkalarının 
hayat tarzına müdahale ederek var olabilen bu kurumun tek 
bir dünyevi hali var, o da yasaklar cenneti.

Siyasal İslamcıların yaptığı hukuksuzluk ve yolsuzluklar, 
tarikat yurtlarındaki cinsel ve fiziksel şiddet ve toplumsal 
yaşama ilişkin sorunlar hakkında tek kelime etmeyen 
(edemeyen) DİB, bazı deniz ürünleriyle ilgili tartışma yaratan 
bir fetva yayınladı. “Yengeç, kalamar, ıstakoz, karides, midye, 
kurbağa vb. gibi deniz ürünleri yenilebilir mi?” sorusuna 
yanıt veren DİB, bazı hadislerin yorumlarından yola çıkarak 
kabuklu deniz ürünlerinin “haram” olduğuna kanaat getirdi. 

Diyanet’in toplum hayatına müdahale eden bu tip fetvalarından 
ve AKP iktidarının teşvik edici vurdumduymazlığından 
yüz bulan bazı tarikatlar da, son günlerde daha görünür 
olmaya ve topluma daha fazla müdahale etmeye başladı. 
Bu tarikatlardan biri, Hayırların Fethi Derneği; yani FETÖ’yü 
“ılımlı İslam hareketi” olarak nitelendirip destekleyenlerin 
başında gelen ABD Ulusal İstihbarat Konseyi eski Başkan 
Yardımcısı Graham E. Fuller’in, “halka öğütler veren barışçı 
ve apolitik bir hareket” olarak değerlendirdiği tarikatın 
ta kendisi. Kamuoyunda “Tebliğciler” olarak bilinen ve 
özellikle yılbaşlarında sosyal medyada yayınladıkları 
videolarla gündeme gelen tarikat üyeleri, geçtiğimiz günlerde 
tebliğde bulunmak için bir şarap evine gitti ve mağazada 
çalışan bir görevliye “cehennemi” anlattı. Aynı Tebliğciler, bu 
görüntülerden birkaç gün sonra bu kez de bir pavyonu ziyaret 
ederek pavyon sahibine “ahireti” tebliğ etti.

Toplum hayatına müdahalede bulunan bir diğer tarikat da, 
İsmailağa Cemaatine bağlı olduğu iddia edilen Sıla Vakfı 
oldu. Birgün’den Aycan Karadağ’a konuşan İzmir Konak’taki 
Mersinpınar semti sakinleri, bu vakfa bağlı bazı üyelerin 
sokaklarda silahla gezdiğini ve teftiş yaptığını, herkesin 
yaşamına karıştığını ve kendilerini dinlemeyenleri tehdit 
ettiğini ifade etti. Mahallede dükkânı bulunan bir esnaf, 
malum kişilerin tekellerde içki satışını engellemeye çalıştığını 
belirtti: “Mahalleli olarak bunları istemiyoruz. Ama burada 
çok güçlüler. Doğal olarak korkuyoruz.” Geçtiğimiz yıllarda 
mahallede yaşanan bir çatışmaya da değinen esnaf, 10 tarikat 
mensubunun ellerindeki keleşleri savurarak ve mahallede 
“Allahu Ekber” sloganları atarak gezdiğini belirtti.

“Ne soğandan gül çıkar / Ne köleden özgür insan.” Günümüz 
Türkiyesi’ne bakarak Antik Yunan şairi Theogonis’in bu şiirine 
üçüncü bir dize daha eklemek gerekiyor: “Ne de dinden 
uygarlık çıkar!”

Modern zamanların uzay ışıkları altında “nur üstüne nur” 
olan bir karanlığın hayalini kuran dinciler, uygarlıkla ve 
uygarlığın en temel yapı taşlarından laiklikle kavga etmeye 
devam ediyor. Sözde cennet vatanı cinnet vatanına çeviren 
hukuksuzluklara ve adaletsizliklere bağlı olarak tabanı 
zayıflayan AKP iktidarı, 2023 seçimlerinde tek başına 
iktidar olamayacağını öngörmüş olacak ki, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın vadettiği baskın bir anayasa değişikliğiyle defacto 
rejimini meşrulaştırmaya çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın adli yıl açılışında dua etmesi; iktidar yandaşı MHP 
Genel Başkanı Bahçeli’nin bu duayı desteklemesi ve dinsiz 
vatandaşlara yönelik nefret söyleminde bulunması; AKP eski 
milletvekili Resul Tosun’un Star gazetesindeki yazısında hiç 
çekinmeden laikliğin anayasadan çıkarılmasını talep etmesi, 
mevcut iktidarın hedeflediği teokratik rejimin ayak sesleri 
niteliğinde.

Bütün bu laiklik karşıtı gelişmelere ek olarak devlet 
yönetiminde adeta erk sahibi haline getirilen ve siyasî 
iktidardan aldığı güçle sosyal yaşamın her alanına dinî 
söylemlerle müdahale etmeye devam eden Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın, sosyal medya konusunda da sessiz 
kalmadığına şahit oluyoruz. Erdoğan’ın “yalan terörü” olarak 
nitelendirdiği sosyal medya konusunda (Meclis açılır açılmaz) 
kısıtlayıcı adımlar atılacağını söylemesinin ardından Erbaş, 
dijital dünyanın (tam da olması gerektiği gibi) “gençlere kul 
olmayı unutturduğunu” söyleme gafletinde bulundu. Sosyal 
medyanın düzenlenmesine dair hukuki çerçeveyi belirleyecek 
yasal bir mekanizmanın artık bir zorunluluk olduğunu belirten 
Erbaş, “hukukun yeterli olmadığı alanlarda fıkıh devreye 
girebilir” önerisini dillendirdi.

AKP’nin tüm bu baskın basanındır tavrı, 2023 seçimlerini 
kaybedeceğini öngörmesinden kaynaklanıyor. 2023 yılı, uzun 
erimli ve dış destekli bir projenin en önemli ayaklarından biri 
olan AKP’nin ve en azından Türkiye’de siyasal İslam’ın sonu 
olacak gibi görünüyor. Anketler de AKP’nin bu öngörüsünü 
doğrular nitelikte. Avrasya Araştırma Şirketinin son yaptığı 
ankete göre, “AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar 
seçilmesini ister misiniz?” sorusuna “Hayır” cevabını 
verenlerin oranı %55 civarında; AKP’nin oy oranı da %30’un 
altına düşmüş görünüyor. 

Siyasal İslam tıpkı evrimsel süreçte çevresel koşullara uyum 
sağlayamayıp nesli tükenen türler gibi, kültürel değişimlere 
ve mevcut koşullara ayak uyduramadığı için yok olmaya 
mahkûm. Bu yok oluş sürecinde geleceğimizden alıp 
götürdüklerini yerine koymak her ne kadar zor olacaksa 
da, yıkımın ardından aydınlığı bulmaya alışkın bir toplum 
olduğumuzu bilmek tek tesellimiz.

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/10/laiklik-turbulans-halindeyken/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/10/laiklik-turbulans-halindeyken/
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https://twitter.com/abcgazete/status/1430892065110458377
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Harvard’a ateist 
başpapaz

1636 yılında New England’daki bağnaz seyyahlara hizmet 
edecek ruhban sınıfını yetiştirmek için kurulan Harvard 
Üniversitesinde ilk kez, herhangi bir tanrıya inanmayan bir 
papaz oybirliğiyle başpapaz seçildi: Greg Epstein. Good 
Without God: What a Billion Nonreligious People Do 
Believe? [Tanrı Olmadan İyi: Bir Milyar Dinsiz İnsan Neye 
İnanıyor?] kitabının yazarı olan Epstein, 2005 yılından beri 
Harvard Üniversitesinde hümanist bir papaz olarak görev 
yapıyor. Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen 44 
yaşındaki Epstein, insanların Tanrı yerine kendi aralarındaki 
ilişkilere odaklanan seküler ve değer-odaklı bir felsefe olan 
hümanist hareketin “babası” olarak tanınıyor. 

Epstein, Harvard’ın yeni başpapazı olarak çeşitli dinlerden, 
manevi ve etik gelenekten gelen 40’tan fazla papazın 
faaliyetlerini koordine edecek. Guardian Gazetesine verdiği 
röportajda, zor zamanlardan geçtikleri ve son yıllarda hemen 
herkesin insanlığa olan inancını kısmen yitirmesinin gayet 
normal olduğu konusunda öğrencileri ve üniversite camiasını 
bilinçlendirmek istediğini söyledi. Epstein’in bir diğer önceliği, 
kendisinin ve meslektaşlarının üniversitedeki ötekileştirilmiş 
gruplara hizmet etmesini sağlamak.

Bir ateistin başpapaz olarak atanması alışılmışın dışında gibi 
görünse de, birçok Harvard öğrencisi Epstein’ın kendilerine 
kattıklarını anlatıyor. 20 yaşındaki Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği öğrencisi C. Nickerson şöyle diyor: “Greg’in 
liderliği teolojiyle ilgili değil. Farklı inançlara sahip insanlar 
arasındaki işbirliğiyle ve normalde kendilerini dindar olarak 
görmeyen insanları bir araya getirmekle ilgili.” Brooklyn’in 
Yahudi Hasidik topluluğunda büyüyen ve akademik başarının 
ötesinde sorunlarla mücadele eden insanları bulmaya can 
atan 22 yaşındaki A. Goldenberg ise şöyle diyor: “Epstein’ın 
akıl hocalığında teselli buldum. Bana, geleneksel dinî 
bağlamın dışında bir topluluk bulmanın mümkün olduğunu ve 
dinin yüzyıllardır sağladığı katma değere sahip olabileceğimizi 
gösterdi.”

Nefret söylemlerinin tüm dünyada yaygınlaştığı ve insanların 
önemsiz farklar yüzünden ayrıştırıldığı bir dönemde din, dil, 
ırk vb farkı gözetmeksizin Harvard öğrencilerine özgür bir 
düşünce ortamı yaratmak isteyen ve onları bir araya getiren 
Greg Epstein’a yeni görevinde başarılar diliyoruz. Biliyoruz ki 
herkesin aynı düşünceye sahip olması şart değil; önemli olan, 
farklı fikirdeki insanların ortak bir paydada birleşebilmesi ve 
bunu sağlayacak ortamın yaratılması. Asıl amacımız, tüm 
insanların özgürce fikir üretebildiği, düşüncelerini korkmadan 
dile getirebildiği ve yapıcı tartışmalarla düşünsel dünyamızı 
daha da ileri götürmekte rol üstlenebildiği bir dünya yaratmak 
olmalıdır. Nasıl ki doğada çeşitlilik varsa, insan kültürleri 
de ancak farklı fikirlerin bir araya gelmesiyle yeşerir. Biraz 
ateizmden kimseye zarar gelmez!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/04/harvarda-ateist-
baspapaz/ 

Fas’ta İslamcılar 
yenilgiye uğradı
Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta 8 Eylül’de gerçekleştirilen genel 
seçim, liberallerin zaferiyle sonuçlandı ve Fas’ın AKP’si 
olarak bilinen İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi 
(PJD) büyük bir yenilgiye uğradı. Boykot nedeniyle katılım 
oranının %50 oranında olduğu seçimi, toplam 395 milletvekili 
bulunan parlamentoda 97 sandalye elde eden liberal Milli 
Bağımsızlar Birliği (RNI) kazandı. Yine liberal görüşlü 
başka bir parti olan ve Kraliyet danışmanı F. Ali El Himma 

tarafından kurulan Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) de 82 
sandalyeyle ikinci oldu. İki yıldır iktidar ortağı olan ve 2016 
yılında gerçekleştirilen bir önceki seçimde 125 sandalye 
kazanan İslamcı PJD ise 12 sandalyede kaldı. Böylece 
İslamcıların hezimetiyle sonuçlanan seçimlerde Fas halkı, 
din ve inanç özgürlüğünü kısıtlayan siyasetçilerin baskıcı 
rejimine son vermiş oldu. 

Hatırlayacağınız gibi 2013 yılında Mısır’da Genelkurmay 
Başkanı A. Sisi komutasında, Müslüman Kardeşleri ve 
Muhammed Mursi’yi deviren bir darbe gerçekleşmişti. 2021 
yılının başında da Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Gannuşi 
başkanlığındaki hükümeti görevden alarak parlamentoyu 
30 gün süreyle askıya almıştı. Ilımlı İslamcılığın bu ülkelere 
kıyasla nispeten daha az ilerleme kaydettiği Fas’ta yaşanan 
son demokrasi hareketine bakılırsa, Kuzey Avrupa ve 
Ortadoğu halkının verdiği önemli bir mesaj var: Artık 
topraklarında İslamcıları istemiyorlar!

Kazanan RNI partisi lideri Ahnuş, başkent Rabat’ta 
düzenlediği basın toplantısında, “Zorlukların üstesinden 
gelmek için vizyon ve ilkelerde bizimle örtüşen tüm partilerle 
çalışmaya hazırız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca 8,5 milyon 
seçmeni aşan rekor katılımın, halkın değişim iradesinin açık 
bir göstergesi olduğunu kaydetti. Öte yandan kaybedenler 
kulübesine oturan İslamcı partiler (ülkemizde yaşananlara 
benzer bir şekilde), seçimlerde “usulsüzlük” yapıldığını 
iddia etti. Bir önceki seçime göre oy kullanma oranında artış 
gözlense de, halkın %50’si (boykot kararı alan Marksist ve 
sosyalist partilerle birlikte) Fas’taki seçimlerin “sahte bir 
demokrasi ortamı oluşturduğu” gerekçesiyle oy kullanmayı 
reddetmişti. Rabat’ta siyaset bilimi profesörü olan Zerhouni 
de, parlamentodaki bu değişimin ülkede ciddi bir etkiye 
yol açmayacağı kanısında.  Her şeye rağmen İslamcı parti 
PJD’nin yenilgisi, demokrasiye inancını kaybetmiş olan halkın 
bu kesiminin tekrar sandığa gitmesini sağlayabilir.

Arap Baharı protestolarının hemen ardından iktidara gelen 
ve liderliğini sürdürmeyi başaran tek İslamcı parti olan 
PJD’nin 10 yıllık hükümdarlığının sona ermesiyle, Kuzey 
Afrika halkı aydınlanma yolunda bir adım daha atmış oldu. 
Tüm bu gelişmeler, İslam ülkelerinde yaşayan insanların dini 
siyasete alet eden ve farklı görüşten bireylerin özgürlüklerini 
kısıtlayan siyasetçilerden ve partilerden bıktığını gösteriyor. 
Artık yenilikçi ve eğitim-öğretime öncelik veren seküler 
siyasetçilere ihtiyaç var. Umuyoruz ki Fas halkının bu tutumu, 
başta kendi ülkemiz olmak üzere “dinin pençesine düşmüş” 
(D. Bahçeli’ye ithafen) diğer ülkeleri de cesaretlendirir.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/11/fasta-
islamcilar-yenilgiye-ugradi/ 

“Ahlakın İhaneti”
Rene Magritte’nin “İmgelerin İhaneti” adında bir tablosu 
vardır. Resimde, bir piponun altında “Bu bir pipo değildir” 
yazar. Dinlerin teoride ve pratikte çizdiği tabloya da bu 
bağlamda “Ahlakın İhaneti” adını verebiliriz: Din bir ahlak 
hayali çiziyor, ama seküler gözle bakıldığında bu resmin 
altında “Bu, ahlak değildir” yazıyor.
Ahlaklı olmaya çalışırken insan haklarına ihanet ederek 
kadınların hayatını adeta cehenneme çeviren İslamcılar 
kaldıkları yerden devam ediyor. Bir süre önce Afganistan’da 
yönetimi ele geçirip “ılımlı” mesajlar veren Taliban’ın, 
kadınlara yönelik yeni bir yasak getirmesi gündemde. 

DÜNYADAN HABERLER
Anayasanın laiklik ilkesini çiğneyerek seküler hayata 
müdahale eden Diyanet fetvalarının ve dinci oluşumların 
hiçbir hukuki denetime tabi olmaması ve AKP iktidarı 
tarafından açıkça desteklenmesi, bu tür grupların gücünü 
ve toplumdaki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Böylece bir 
anomali normalleşiyor ve illegal bir durum legal hale geliyor. 
Ülkemizin kültürel jeopolitiği açısından en önemli sorunlardan 
biri, gücünü insanların zihinlerine yerleştirilen hayalî bir Tanrı 
parçacığından alan ve toplumsal hayatı yaşanmaz kılan bu 
fetva ve tebliğ sarmalıdır.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/07/fetva-ve-teblig-
sarmali/ 

Tarikatların 
zenginliği

Dincilerin gerek birazdan aktaracağımız haber özelinde, 
gerek genel anlamda paraya karşı tutumlarını dikkate alarak, 
Yuhanna İncilinin açılış cümlesi olan “Önce söz vardı” 
deyimini Sünniler için şöyle değiştirebiliriz: “Önce para vardı. 
Para Tanrıyla birlikteydi ve para Tanrıydı.” 

AKP iktidarı, dinci ekosistemin karanlık lobilerinden tarikatlara 
madden ve manen kol kanat germeye devam ediyor. Bu 
konudaki son adım, tarikatlara vergi muafiyeti. Böylece vergi 
muafiyeti tanıdığı ve kamu ihalelerini verdiği gerici vakıfları 
palazlandıran AKP, din devleti kurma yolunda kendisine 
destek ve yandaş olacak o gerici burjuvayı oluşturmayı 
hedefliyor. Adam Smith’i bile kıskandıran bu ekopolitiği, 
“Ulusların Zenginliği” kitabına atfen “Tarikatların Zenginliği” 
diye isimlendirebiliriz.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde 
imzaladığı ferman hükmünde kararnameyle, İskenderpaşa 
Cemaatinin önde gelen isimlerinden Cevat Akşit’in kurduğu 
Gümüşhaneli Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Vakfı (Gaye 
Vakfı) da vergiden muaf tutuldu. Böylece Gelir İdaresi 
Başkanlığının yayımladığı Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar 
Listesine, çocuk tecavüzü skandalıyla gündeme gelen Ensar 
Vakfı gibi vakıflarla birlikte Gaye Vakfı da eklenmiş oldu. 

Gaye Vakfı, 1994 yılında üst yobaz (über Müslümensch) 
Cevat Akşit önderliğinde kuruldu. Vakfın başkanlığını ise 
oğlu Mehmet Sıddık Akşit üstlenmiş durumda. Akşit’in diğer 
oğlu M. Faruk Akşit 2013’te TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEİ) 
Genel Müdürü olarak atanmış ve bu atamanın ardından 
kurumda cemaat kadrolaşmasının başladığı iddia edilmişti. 

Vakfın kurucusu Cevat Akşit’e gelince: Akşit de her dinci 
yobaz gibi üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokan 
açıklamalarıyla geçtiğimiz yıllarda sık sık gündeme gelmişti. 
Bunlardan en talihsizi, kadın sünnetini savunduğu 
açıklamasıydı: “Kadınların üreme organlarından fazla kalan 
kısmın kesilmesi gerekir. Ki kadınlar kötü yola düşmesin.” 
Marmaray’ın kalabalık olduğunu ve gençlerin birbirleriyle 
öpüşmesinden duyduğu rahatsızlığı da, “böyle adamları 
haber verin polise, onlar biliyorlar usulünü…” diyerek dile 
getiren Akşit, gençleri hedef göstermişti. Ayrıca insanların 
özel olması gereken cinsel yaşantılarına hem burnunu hem 
de kendi fantezi dünyasını sokarak, “Cinsel münasebet 
esnasında afedersiniz eşeklerin yaptığı gibi tamamen 
soyunmayın. Çünkü orada melekler vardır, siz soyunursanız 
melekler dışarıya çıkar, şeytan da odada tek kalır ve 
oluşacak çocukta şeytanın nasibi olur.” buyurmuş; böylece 
nasıl bir cinsel sapkınlık içinde olduğunu, kendi dinî öğretisi 
çerçevesinde itiraf etmişti.

Her açıklaması mide bulandıran bu “azgın tekeyi” ve insani 
değerler konusunda utanma yeteneğini kaybetmiş olan 
yobaz zihniyeti, bıkmadan ve usanmadan ifşa etmeliyiz. 
Varlıkları bile anayasaya aykırı olan tekke, dergâh ve gerici 
şer yuvalarını vergiden muaf tutmaya çalışan iktidara ve onu 
bilinçsizce destekleyen güruha, laikliğin önemini tekrar tekrar 
hatırlatmalıyız. 

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/09/02/tarikatlarin-
zenginligi/
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DERNEKTEN HABERLER
Laikliğin 
Kalelerini 
Yıktırmayacağız!

KAMUOYUNA DUYURULUR

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Yargıtay Başkanı Mehmet 
Akarca’nın yeni adli yıl ve yeni Yargıtay hizmet binasının açılış 
töreninde dua okuması, toplumun laik ve bilinçli kesiminden 
haklı bir tepki görmüştü. Ateizm Derneği olarak biz de 
düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Ardından MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erbaş’ı destekleyen talihsiz 
açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin açıkça nefret söylemi 
içeren ve halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa tahrik edip 
aşağılayan sözleri, sessiz kalınacak ve düşünce özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilecek söylemler değildir. Dahası 
son birkaç haftadır yaşananlarla birlikte düşünüldüğünde 
bu açıklama, halkı din üzerinden kutuplaştırmaya yönelik 
sistematik bir planın son aşaması gibi görünmektedir.

Öncelikle toplumun gayrimüslim, deist, agnostik, ateist vb 
kesimini görmezden gelerek “Müslüman Türk Milleti” 
vurgusu yapan ve cumhuriyetimizin laiklik ilkesini savunanları 
“Müslüman mahallesinde misyonerlik yapanlar” olarak 
nitelendiren Sayın Bahçeli’ye bir hatırlatma yapmak gerekiyor: 
Anayasamızın 2. maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti 
laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” Bu son açıklamasındaki 
söylemlerin bile laiklikle çeliştiğini fark edemeyecek durumda 
olduğu anlaşılan Bahçeli, “laiklik bekçisi rolüne bürünen 
kalpazanlar” ve “laikliği asıl manasından soyutlayan 
inanç ve irade muhalifleri” diye hitap ederek hakaret ettiği 
insanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olduğunu da 
unutmuş görünüyor.

Dolayısıyla kendisine laikliğin ne olduğunu, daha doğrusu 
ne olmadığını acilen hatırlatmak gerekiyor: Laiklik, 
dinsizlik demek değildir. Laiklik en basit tanımıyla, devlet 
düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akla ve 
bilime dayandırılmasıdır. Laik bir devletin vatandaşları, 
ülkenin tamamını ilgilendiren meselelerde dinî hükümlerden 
arındırılmış ve halkın iradesini temel alan bir yönetim biçimine 
hak kazanmıştır. İnanç hürriyeti devlet tarafından sağlanır; bu 
bağlamda herkes inancında ve ibadetinde özgürdür. Laikliği 
ayaklar altına alarak ümmetçi bir yaklaşımı benimseyenler, 
Cumhuriyet’in kuruluş ilkelerine ihanet etmektedir.

Ateizm Derneği ve temsil ettiği ateistler olarak, İslam dahil 
herhangi bir dine (söylemlerde ifade edildiği üzere) “alerjimiz” 
yok. Biz sadece bir kesimin (ve hiçbir kesimin) inandığı dine 
inanmıyoruz. Son dönemde ateizm, deizm vb düşmanlığını 
dilinden düşürmeyen siyasetçiler, buna hakkımız dahi 
olmadığını mı söylemek istiyor? Eğer öyleyse, kendilerine 
yöneltilen şeriat ve Taliban çığırtkanlığı eleştirilerini fazlasıyla 
hak ettiklerini söyleyebiliriz. Bizim rahatsızlık duyduğumuz 
şey “dualar” değil, ayrıştırıcı söylemlerle toplumdaki dinsiz 
bireylere karşı nefret aşılamaya çalışanların sergilediği bu 
tehlikeli tutumdur. “Deizmin, ateizmin ve agnostisizmin 
pençesine düşenler, bir başka anlatımla kalbi katılaşıp 
vicdanı buz tutanlar” diyerek düpedüz nefret söyleminde 
bulunan seçilmiş siyasilerin, vatandaşlarına bu dille hitap 
etmeye hakkı yoktur. Asıl kalbi katılaşıp vicdanı buz tutanlar, 
ülkemizde yaşanan bunca haksızlığı, hukuksuzluğu ve acıyı; 
ekonomik eşitsizliği, kadına şiddeti, çocuk tacizini, doğa 
katliamını ve daha nice sorunu görmezden gelenlerdir.

Bu bağlamda bir kez daha vurgulamak isteriz ki, başta 
insan hakkı ihlalleri olmak üzere yaşadığımız toplumsal 
sorunlar ancak seküler akılla çözülebilir. Bu gerçek, 
siyasal İslamcıların tüm çırpınışlarına rağmen elbet bir gün 
anlaşılacaktır. Adaletin temeli göklerde değil insan aklında 
yatmaktadır ve laik hukukun üstünlüğü, dualardan medet 
umarak süslü binalarla hasıraltı edilecek bir konu değildir. 

Dinsiz vatandaşları açıkça hedef göstererek ve din temelli 
düşmanlığı palazlandırarak toplumsal çatışmayı körüklemeyi 
amaçlayanlar, bu çirkin oyunlara alet olmayacağımızı ve 
(doğru tanımıyla) inanç özgürlüğünün tek teminatı olan laikliği 
bıkmadan ve usanmadan savunmaya devam edeceğimizi 
bilmelidir. 

Türkiye’nin aydınlanma savaşçıları ve seküler düzenin 
bekçileri olarak, son günlerde yaşanan laiklik karşıtı söylemleri 
endişeyle karşılıyor ve bu konuda sorumluluk almamız 
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş’ın laiklik karşıtı tutumu ve MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin ateistlere yönelik nefret söylemleri hakkında 
suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz. 
Din bezirgânlarına, cemaatlere ve tarikatlara hâlâ boyun 
eğmemiş Cumhuriyet savcılarını, anayasamızı ve laik düzeni 
koruma görevine davet ediyoruz.

Hoş geldin 
EXMNA

Son dönemde ABD’de adından sıkça söz ettiren ateist bir 
dernek var: Yayınladığı mini-belgeseller ve Ex-Muslims 
(Eski Müslümanlar) dergisi aracılığıyla kitleleri aydınlatmaya 
çalışan; “Başörtüsünden Özgürleştirme”, “Dinî Zulüm 
Takip Sistemi Kataloğu”, “Mürted Raporu” gibi çalışmalara 
imza atan, aydınlanmanın kuzey kutup yıldızı olan Kuzey 
Amerikalı Eski Müslümanlar (EXMNA–Ex-Muslims of North 
America). EXMNA ile Ateizm Derneği arasında gelişen sıcak 
iletişimden önceki sayılarımızda kısaca söz etmiştik. 15 Eylül 
2021 tarihinde artık bu ideolojik flörtün resmî bir aydınlanma 
birlikteliğine dönüştüğünü kamuoyuna duyurmak isteriz.   

Derneğimizin 2020 yılında –Şeriat’ın şerrinden kaçarak 
laik Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınan mülteciler için– 
başlattığı Ateist Mülteci Yardım Programı (ARAP–Atheist 
Refugee Assistance Program), dünyanın lider seküler 
ve ateist örgütleri tarafından yoğun ilgi görmeye devam 
ediyor. Bu programın dördüncü ortağı olmak için başvuran 
EXMNA örgütüyle işbirliğimiz artık resmen başlıyor! 
 
ARAP hayata geçtiğinden bu yana ilk 14 ay içinde 9 dosyaya 
ev, 5 dosyaya iş temin ettik; 21 dosyaya hukuki yardımda 
bulunduk, 6 dosyaya destek mektubu ve 8 dosyaya eğitim/
finansal/psikolojik rehberlik hizmeti sağlayarak yardımcı 
olduk. Önümüzdeki aylarda –şu anda görüşmelerine devam 
ettiğimiz– yeni bir ortağın daha bu programın sponsorları 
arasına katılacağını ve bu alanda verdiğimiz hizmetin daha 
da gelişeceğini sizlere duyurmaktan onur duyarız. 

Geçtiğimiz günlerde Afganistan erkek millî kriket takımının 
maçı Taliban’ın onay verdiği ilk ulusal müsabaka olarak 
kayıtlara geçmiş; aynı durumun kadın millî kriket takımı için 
de geçerli olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Bunun 
üzerine Avustralya televizyonu SBS’e konuşan Taliban 
Kültür Komisyonu Başkan Yardımcısı A. Wasiq, “Kadınların 
kriket oynamasına izin verileceğini düşünmüyorum, 
çünkü kadınların kriket oynaması gerekli değil.” 
dedi. Ayrıca spor sırasında kadınların yüzlerinin veya 
vücutlarının açılabileceğini, bu şekilde fotoğraflarının çekilip 
yayılabileceğini ve İslam’ın böyle bir şeye izin vermediğini 
ifade etti. Kadınların yalnızca ihtiyaç hâlinde alışveriş için 
dışarı çıkabileceğini belirten Wasiq, söz konusu yasağın diğer 
spor dalları için de geçerli olduğunu söyleyerek şu eklemeyi 
yaptı: “Dinimiz İslam için savaştık. Zıt tepkilere yol açsa da 
İslami değerleri çiğnemeyeceğiz. İslami kurallarımızdan 
vazgeçmeyeceğiz.”

Son 20 yıllık kazanımların korunması için Taliban’la diyaloğun 
devam etmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı 
Merkel’in, Taliban’ın iş birliğine açık ve profesyonel olduğunu 
iddia eden ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsünün ve Taliban’ın 
ılımlı açıklamalar yaptığını söyleyen Erdoğan’ın tüm bu 
sözlerine rağmen durum ortada. Afganistan’daki Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi Temsilcisi Alison Davidian’ın ifade ettiği 
gibi, Afganistan’da kadınlar “inanılmaz bir korku” içinde 
yaşıyor.

Taliban’ın Afganistan’ı ele geçirmesine ve kadınlara yönelik 
insan hakkı ihlallerine daha önceki yazılarımızda değinmiştik. 
Taliban bu süreçte halk müziği sanatçısı Favad Andarabi’yi 
evinden sürüyerek çıkardı ve katletti; “Eşit haklar istiyoruz” 
diyerek eylem yapan kadınları kırbaçladı ve elektrikli coplarla 
dövdü; “Bir kadın bakan olamaz, kadınların çocuk sahibi 
olması gerekir” açıklamasını yaptı; müziğin yasaklanacağını 
ve kadınların uzun yolculuklara yanlarında bir erkek olmadan 
çıkamayacağını duyurdu; üniversitelerde karma eğitimin 
kaldırılacağını ve kız öğrencilere kara çarşaf ve peçe 
zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Evet;  Taliban’ın bağlı olduğu 
İslamcı gelenek 20 yıl önceki gibi değil 1400 yıl önceki gibi; 
ılımlı olmadığı da kesin. Daha ne kadar kötüye gideceğini de 
zaman gösterecek.
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