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Ülkemizde hukuksuzluk, yolsuzluk ve yoksulluğun tavan 
yaptığı  bir dönemde  AKP’nin tek gündemi, yine laiklik 
karşıtlığı. Bu bitmek bilmeyen uygarlık-düşmanlığını 
gündeme taşıyan son isim, konu anayasaya dair çılgın 
öneriler olduğunda ilk akla gelen insanlardan biriydi: Eski 
Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 
Başkanvekili İsmail Kahraman. Meclis Başkanlığı yaptığı 
2016 yılında, “Yeni anayasada laiklik tarifi bir kere olmamalıdır. 
Dindar bir anayasa yapmalıyız.” diyen Kahraman, laikliğin 
yalnızca Fransa, İrlanda ve Türkiye anayasalarında olduğu 
ve bunların herhangi bir laiklik tanımı içermediği iddialarıyla 
gündeme gelmişti. Eski Meclis Başkanı, o zamanki 
konuşmasının devamında skandal bir talepte bulunmuştu: 
“Anayasamızın dinden kaçınmaması lazım. Müslüman bir 
ülke olarak neden kendimizi dinden arındırma, geri çekme 
durumunda olacağız? Bir İslam ülkesiyiz. Bu nedenle dindar 
bir anayasa yapmalıyız.”

Son dönemde gündemi yine benzer şekilde meşgul 
eden Kahraman, Birlik Vakfı genel merkezindeki “Yeni 
Anayasa ve Öze Dönüş” başlıklı konferansta şu ifadeleri 
kullanarak bir kez daha laikliği hedef aldı: “Değişmez 
maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde 
değiştirilebilir.” Konferanstan sonra AA muhabirine verdiği 
röportajda da şunları söyledi: “Laiklik, dünya anayasalarında 
beş anayasada ilke olarak var. 195 ülkenin 5 tanesinde laiklik 
ilke olarak geçiyor. Yalnızca Fransa’da ‘din yok’ manasında 
kullanılıyor, diğerlerinde dine karşı oluş yok. Dinle barışık bir 
anayasa hepsinde var.” 

Kahraman, anayasanın ilk dört maddesine kimsenin bir itirazı 
olmadığını söyledi. Açıklamalarının, anayasanın kazuistik 
(daha uzun ve ayrıntılı hükümlere yer veren türde anayasa) 
veya çerçeve türde bir anayasa olup olmadığıyla alakalı 
olduğunu söylemeye çalışan Kahraman, itirazı olmadığı 
ilk dört maddenin temel parçası olan laikliğe karşı çıktı: 
“Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek 
hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın, çünkü 
195 ülkenin yalnızca 5’inde var. (...) Fransa laik bir ülke ve 
Fransa’da eğitimin temel esasları yönetmeliğinde laikliği 
tarif etmişler. Diyor ki Fransa, laiklik devletin, felsefe, din, 
siyaset karşısında tarafsız olmasıdır. Fransa’da da tanımı 
var. Tarifi olmayan kavram herkesin elinde başka manaya 
gelebilir. Benim dediğim tarifi olmalı veya diğerlerindeki gibi 
anayasada olmasına gerek yok. ”

Sadece siyasi değil kültürel açıdan da iktidar olmayı 
hedefleyen ve bu yöndeki hırslı politikalarını bir bir hayata 
geçiren AKP’nin laiklik karşıtlığı bununla sınırlı kalmadı. 
Diyanet’in düzenlediği Cami Planlama ve Tasarım Kılavuzu 
tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, bundan sonra hazırlanacak projelerde 
şehrin merkezine camiyi oturtacaklarını ve her mahalleye 
yürüme mesafesinde camiler inşa edeceklerini ifade etti. 
Kurum, Taksim Meydanına yapılan camiyi örnek göstererek 
sözlerin şöyle sürdürdü: “İslam tarihi boyunca camiler şehrin 
merkezini belirlemiş ve şehir planının kurucu öğesi olmuştur. 
Şehirler caminin etrafında şekillenmiş, müminler camileri 
imar ederken, camiler de müminleri imar etmiştir. Uzun yıllar 
boyunca bu anlayıştan uzaklaşıldı.”

Öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanına, Türkiye’de 32 bin 
mahalle ve aşağı yukarı 90 bin cami bulunduğunu hatırlatmak 
gerekiyor. Yani halihazırda her mahalleye bir değil üç cami 
düşüyor. Üstelik camilerin birçoğu artık yürüme mesafesinde 
değil, meskenlerle neredeyse iç içe geçmiş durumda. Aynı 
toplantıda konuşan DİB Başkanı Erbaş’ın, “Camilerimizin imar 
ve inşasında israfa asla tahammülümüz yoktur” söyleminin 
aksine her mahalleye inşa edilen bu camilerin maliyeti çok 
yüksek. Örneğin sadece Çamlıca Camii 290 milyon dolara, 
yani yaklaşık 2 buçuk milyar Türk lirasına mal olmuş. Bakanın 
konuşmasında örnek verdiği Taksim Camii’nin maliyeti ise 10 
milyon dolar. Bu yerel rakamların yanı sıra Diyanet’in Bişkek’te 
inşa ettiği “Orta Asya’nın en büyük camisi” 35 milyon dolara; 
İngiltere, Cambridge’de inşa ettiği “Avrupa’nın ilk çevre dostu 
camisi” 30 milyon dolara; Rusya’da inşa ettiği cami de 170 
milyon dolara mal olmuş. DİB’in yurt dışında cami inşaatına 
harcadığı para 493 milyon doları buluyor.

Her fırsatta Anayasanın laiklik ilkesini tartışmaya açan ve 
döşediği ideolojik mayın tarlasıyla toplumu ayrıştırmaya 
çalışan siyasal İslam’ın hedefi belli: Şehir merkezlerine 
ve her mahalleye cami inşa ederek, halkı minarelerden 
oluşmuş parmaklıkların ardına hapsetmek ve hukuksuzları 
din yoluyla meşrulaştırmak. Fakat Türkiye’nin bütün bu 
karanlık planları bozacak çok ciddi bir laiklik geleneği var. 
Metropoll Araştırmanın Eylül ayında yaptığı “Türkiye’nin 
Nabzı” anketine katılanlara, “dinin siyasette kullanılması” 
konusunda ne düşündükleri soruldu. “Siyasette dini konuların 
ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?” 
sorusuna seçmenlerin %85,1’i “Hayır!” cevabını verdi. Hatta 
AKP’nin %75’lik, MHP’nin de %82’lik kesimi bile dinin siyasete 
alet edilmesini onaylamadığını ifade etti.

Anayasa konusunda ihtisas yapmış eski Meclis Başkanına 
hatırlatmak ve üzülerek yanlışını düzeltmek isteriz ki şimdiye 
dek “laiklik ileri sürülerek kapatılan partiler”, laik Türkiye 
Cumhuriyeti’ni yıkıp yerine şer’i hukuka dayalı bir rejim 
getirmek isteyen kimselerin irticaî faaliyetlerin odağı haline 
gelmeleri sonucu kapatılmıştır. Geçmişten bugüne “Laiklik 
ileri sürülerek hürriyetler engellendi” cümlesini kuranlar, insan 
haklarını benimsemiş demokratik bir ülkenin değil, sadece 
kendi ideolojilerinin hüküm sürdüğü bir şeriat cehenneminin 
özlemini çekiyor. Onların “hürriyet” dediği şey, başkalarının 
hürriyetini gasp etmek için kullanılacak bir araç. İslamcıların 
insan haklarını gasp etme hürriyeti, Anayasanın laiklik 
ilkesiyle engellenmiştir. Laiklik, temel hak ve özgürlüklerin, 
farklılıklara saygı duyma kültürünün ve dolayısıyla barış 
içinde yaşamanın teminatıdır.

“Barınamıyorlarsa 
dine sığınsınlar” 

 

“Camilerimiz bilginin öğretildiği yerlerdir. Okul haricinde 
veya okullardan sonra çocuklarımızın ellerinden tutalım, 
camilerimize getirelim” çağrısında bulunan Diyanet, son 
hamle olarak KYK yurtlarını birer tarikat yuvasına çevirmek 
için kolları sıvadı. Devlet yurtlarındaki kapasite yetersizliği 
ve fahiş kira ücretleri nedeniyle #BarınamıyoruzHareketi 
başlatan üniversite öğrencilerine Diyanet’in sunduğu çözüm 
önerisi şuydu: “Barınamıyorlarsa dine sığınsınlar.”

Temel ihtiyaç ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının spekülas-
yon olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tezini 
kanıtlamak için geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatif-
lerine ait bir marketten alışveriş yaptı. Temel gıda ürünlerine 
dokunmadığı ve sadece “atıştırmalık” aldığı 1000 liralık alış-
verişinden sonra da şu kritik tespitte bulundu: “Fiyatlar gayet 
uygun.” 

Ancak hepimiz biliyoruz ki bu söylem gerçeklerle uyuşmuyor. 
Fiyatları uygun olduğu söylenen Tarım Kredi Kooperatifle-
rinde 207 lira tutan 7 temel ihtiyaç ürünü, diğer marketlerde 
190 lira tutuyor. Örneğin gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı 
bilgiye göre, Erdoğan’ın iki sene önce alışveriş yaptığı aynı 
market zincirinde 5 litrelik zeytinyağı 99 lirayken bugün aynı 
zeytinyağının fiyatı 182 lira. Süleyman Soylu’nun muhalif 
olduğu zamanlarda “Tayyip’i Üzmeyen İstatistikler Kurumu” 
diye betimlediği TÜİK’in verilerine göre enflasyon oranı %20 
civarında, fakat gerçek enflasyonun %45’lere yaklaştığı iddia 
ediliyor. Halihazırda var olan bu hayat pahalılığına ek olarak 
elektriğe, doğalgaza ve LPG’ye de %20’lere varan zamların 
yapılması vatandaşı zor durumda bırakıyor.

Devleti yönetenler için her şey tabii ki uygun. Ne de olsa de-
netimsiz bir zenginliğin içinde yüzüyorlar. Geçtiğimiz günler-
de açıklanan Sayıştay raporları da bu durumu ortaya koyu-
yor. Raporlara göre Saray’ın 2020 yılı kamu zararı 2 milyar 
800 milyon TL civarında; Sarayın 1 günlük masrafı ise 7,9 
milyon TL. Bu denetimsiz harcamalar (diğer bir deyişle yol-
suzluklar) sadece yurt içi değil yurt dışı raporlara da yansıdı. 
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumunun açık-
ladığı Pandora Belgeleri adı verilen vergi kaçakçılığı rapo-
rundan yine iktidara yakın isimler çıktı. Servetlerini vergiden 
muaf tutmak için yurt dışına aktaran isimler arasında 5’li iha-
le çetesi olarak da bilinen Rönesan Holding ve Cengiz İnşaat 
da var.

Bu tabloya baktığımızda nasıl bir “adalet ve kalkınma” döne-
mi içinde olduğumuz açıkça görülüyor. Erdoğan geçtiğimiz 
günlerde Adana’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomimizin 
Batılı ülkelere kıyasla ne kadar iyi durumda olduğunu açıkla-
mıştı: “ABD’nin, İngiltere’nin halini görüyorsunuz, benzin yok 
benzin! Aynı şekilde Almanya’da Fransa’da kuyruklar. Yiye-
ceklerini bulamıyorlar. Türkiye’de böyle bir sorun yok.” Tek 
sorun, Erdoğan’ın ülkemizin “büyüme” değerlerini açıkladığı 
bu konuşma esnasında, vatandaşların polislerden arta kalan 
kumanya artıklarını topluyor olmasıydı.

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/13/irticai-partilere-yesil-isik/
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Fransa’da 
sekülerizm ihtilâli

Fransızlar 21. yüzyılda Meslier, Voltaire ve ardıllarından 
aldıkları laiklik mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Gazeteciler Derneğinin IFOP’a yaptırdığı 
ankete göre, Fransız halkının %51’i Tanrı’ya inanmıyor. 2012 
yılında GALLUP tarafından yapılan araştırmada Fransızların 
%34’ü dindar olmadığını, %29’u da ateist olduğunu belirtmişti. 
1947’de ise Fransızların Tanrı’ya inanma oranı %66 olarak 
belirlenmişti. IFOP’un yaptığı çarpıcı araştırmanın sonuçları 
şöyle:

- Fransa’nın en dindar kitlelerinden biri olan 65 yaş üstü 
bireylerin %58’i, 18-34 yaş arası bireylerin de %48’i Tanrı’ya 
inanıyor.

- Ankette Covid-19 salgınının dine olan etkisi de araştırıldı. 
“Salgın sizi dine daha da yaklaştırdı mı?” sorusuna 
katılımcıların %91’i “Hayır” cevabını verdi. Sadece %9’luk bir 
kesim, daha fazla ibadet ettiklerini ifade etti.

- 2019 yılında Notre-Dame de Paris katedralinde çıkan 
yangının kendilerinde herhangi bir “dinî duygu” uyandırıp 
uyandırmadığı sorusuna, katılımcıların %79’u “hayır” yanıtını 
verdi.

- Anket, dinin aile içinde ve arkadaş ortamında konuşulma 
düzeyini de araştırdı. 2009 yılında halkın %58’i aileleriyle 
dinî konular hakkında konuştuğunu belirtirken, bu oran artık 
%38’e gerilemiş durumda. Arkadaş ortamında ise oranın 
%29’a düştüğü gözlemlendi.

- Ankette, Papa Francis’in Katolik değerlerini savunma 
biçimine yönelik bir soru da vardı. Fransızların %41’i Papa’nın 
bu konuda “oldukça iyi”, %44’ü “ne iyi ne kötü”, %15’i de 
“oldukça kötü” bir iş çıkardığını belirtti.  

- Fransa’da herhangi bir tanrıya inanma oranı azalmış olsa 
da, halkın %68’i halâ dinlerin gençlere “referans noktaları ve 
saygı, hoşgörü, cömertlik, sorumluluk” gibi konularda katkı 
sağladığını düşünüyor.

- 2007’de “bütün dinlerin eşit olduğunu” düşünen Fransızların 
oranı %62 iken, bu oran bugün %54’e düşmüş.

Fransa’ya ait veriler, Avrupa ülkelerinde ve kısmen Türkiye’de 
gözlemlenen durumla paralellik gösteriyor. Yaşanan bu 
aydınlanmanın en önemli nedenlerinden biri, dinlerin sosyal 
yaşam üzerinde adeta ideolojik bir afet gibi tahribata yol 
açması. Buna ilişkin güncel bir örnek vermek gerekirse: 
Fransa’da bağımsız bir komisyonun geçtiğimiz günlerde 
yayınladığı bir rapora göre, Fransız Katolik Kilisesinde 
1950’den bu yana 3 binden fazla pedofil rahibin görev 
yaptığı ortaya çıktı. Son 70 yılda bu “sapkın” rahiplerin cinsel 
şiddetine maruz kalan çocuk sayısının da 216 bine yakın 
olduğu belirlendi.

Konuyu Fransa özelinde genişletecek olursak, yaşanan 
aydınlanmanın ve köklü laiklik geleneğinin en önemli sebebi 
Fransız Devrimidir. Fransız filozof Louis Althusser, İdeoloji 
ve Devletin İdeolojik Aygıtları isimli kitabında bu durumu 
şöyle açıklar: “Her şeyden önce Fransız Devriminin hedef ve 
sonucu, yalnızca devlet iktidarını feodal aristokrasiden tüccar-
kapitalist burjuvaya geçirmek, devletin eski baskı aygıtını 
kısmen parçalayıp yerine yenisi koymak değil, bir numaralı 
ideolojik devlet aygıtı olan Kilise’ye saldırmak da olmuştur. 
Böylece ruhban sınıf sivil kimliğe dayalı olarak oluşturulmuş, 
Kilise’nin mallarına el konmuş ve egemen bir rol oynayan 
devletin dinsel ideolojik aygıtının yerini alacak yeni ideolojik 
devlet aygıtları yaratılmıştır.”

Fransa’da sekülerleşme, hatta dinsizleşme yolunda katedilen 
bu ilerleme elbette çok güzel, ama yeterli değil. Aydınlanma, 
dinlerin baskısı altında binlerce yıldır ezilmiş insanların 
mahrum bırakıldıkları hakları söke söke geri aldıkları güne 
kadar sürmelidir; böylece gezegenimizin gerçek sorunlarına, 
rasyonel ve bilimsel bir bakış açısıyla çözüm arayabiliriz. 

Fransız yazar Emile Zola’nın da dediği gibi, “Son kilisenin 
son taşı son rahibin üstüne düşmedikçe uygarlık mükemmele 
erişemeyecektir!”

Bir barbar bir 
berbere demiş ki

İktidara geldiği ilk günlerde daha ılımlı olacağına dair sözler 
veren Taliban, geçmiş dönemdeki katı uygulamalarına geri 
döneceğinin sinyallerini veren yasaklarla yeniden gündemde. 
“Ilımlı” Taliban, şimdi de alımlı olmanın peşinde. “Bir barbar 
bir berbere bre berber gel beraber İslami kurallara göre bir 
berber dükkânı açalım demiş” tekerlemesini hatırlatan son 
yasağın ayrıntıları ise şöyle:

Taliban yetkilileri, şeriat yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle 
Afganistan’ın Helmend şehrindeki kuaförlere sakal kesmeyi 
ve düzeltmeyi yasakladı. Taliban ahlak polisi de kuralı ihlal 
edenlerin cezalandırılacağını duyurdu. Başkent Kabil’deki 
bazı berberler, kendilerinin de benzer kurallara tabi olduğunu 
dile getirdi. Berberlerden biri, “Mücahitler gelmeye ve sakal 
tıraşını durdurmamız için emretmeye devam ediyor. İçlerinden 
biri, bizi yakalamak için gizli bir dedektif gönderebileceklerini 
söyledi” dedi. Şehrin en büyük kuaför salonlarından birini 
işleten başka bir berber de, hükümet yetkilisi olduğunu iddia 
eden biri tarafından arandığını ve “Amerikan stilini takip 
etmeyi bırak” diye tehdit edildiğini; ayrıca kimsenin sakalını 
düzeltmemesi ve kesmemesi konusunda uyarıldığını ifade 
etti.

Elbette berberler bu durumdan son derece rahatsız. Güvenlik 
gerekçesiyle isimleri verilmeyen berberler, yeni yasakların 
geçinmeyi zorlaştıracağını düşünüyor. Berberlerden biri 
BBC’ye, “Benim berber dükkanım yıllarca gençlerin diledikleri 
gibi tıraş oldukları, modayı takip ettikleri bir yer olmuştu, artık 
bu işi devam ettirmenin bir gereği yok” diyerek, söz konusu 
yasağa veryansın etti. Herat’ta başka bir berber, resmî bir 
direktif almamasına rağmen sakal düzeltmeyi bıraktığını 
söyledi: “Müşteriler, caddelerde Taliban mücahitlerine hedef 
olmamak için sakallarını tıraş etmiyor. Taliban’a uyum 
sağlayarak onlardan biri gibi görünmek istiyorlar.”

Geçtiğimiz günlerde adam kaçırma iddiasıyla dört kişiyi 
vurarak öldüren ve cesetlerini Herat şehrinin sokaklarında 
sallandıran Taliban, sakal kesme yasağıyla birlikte “ılımlılık” 
konusunda sınır tanımayacağını bir kez daha göstermiş 
oldu. Halbuki Afganistan’da (Taliban’dan önce) tıraşlı ve 
temiz bir görünüm daha popüler hale gelmeye başlamış, 
Afgan erkekleri berber salonlarına modaya daha uygun 
kesimler için gider olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Taliban’ın 
Kabil’e girmesiyle, kadın kuaför dükkânları da aynı kaderi 
paylaşmıştı. Bir Afgan kadının ifadelerine göre, Taliban şehre 
girdikten sonra kadın güzellik salonları kapanmış ve genç 
kız resimleriyle süslenmiş dükkân cepheleri Taliban milisleri 
tarafından bir gecede beyaza boyanmıştı. Kısacası Taliban, 
yani İslamcı zihniyet, iktidara gelir gelmez gözüne ilişen her 
güzelliği ve uygarlık kırıntısını yok etmeye devam ediyor. 

“Ilımlı” Taliban denilerek kamuoyuna sunulan beyni sakallı 
primatlar, salıncakta sallanırken ve lunaparkta atlıkarıncaya 
binerken çekilmiş fotoğraflarıyla kimilerine sempatik gelmiş 
olabilir. “Aynı masaya oturmayı” düşünen siyasilerimiz 
olduğunu da biliyoruz. Ama gerçekler değişmeyecek. Taliban, 
din istismarıyla insanların yaşamsal haklarını gasp eden 
İslamcı bir terör örgütüdür. Özel yaşantınızın her alanına 
burnunu sokan, kimi seveceğinizden neyi düşüneceğinize 
kadar sizin adınıza karar veren ve ahlakı savunayım derken 
vicdanını da yolda kaybeden bir zihniyetin ürünüdür. “Ilımlı 
İslam” diye bir şey yoktur, sadece gücü tekeline almamış 
Sünniler vardır. 

DÜNYADAN HABERLER
Diyanet’in ilk olarak 2015 yılında 6 şehir hastanesinde 
başlattığı “manevi rehber” uygulaması, akıl sağlığını tehdit 
eden bir salgın gibi şimdi de KYK yurtlarına sıçradı. “Hiçbir 
öğrencinin faaliyetler dışında bırakılmamasını” buyuran 
Diyanet, rehberlerin çalışma yöntemlerine ilişkin 16 maddelik 
bir “Usul ve Esaslar” listesi hazırladı ve 922 manevi rehberi 
KYK yurtlarına atadı. Diyanet’in talepleri arasında, “formel bir 
yaklaşımdan öte, eğitsel bir süreç” takip edilmesi ve manevi 
rehberlerin aylık rapor hazırlayarak müftülüklere teslim 
etmesi de vardı. Ayrıca KYK ve TDV yurtlarının ayda 2 kez  
müftüler tarafından teftiş edilmesi kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 
arasında imzalanan protokol kapsamında KYK yurtlarındaki 
ilk manevi rehberler, “gençlerin sahih dini bilgiye ulaşması” 
amacıyla 2018-2019 eğitim-öğretim yılında atandı. Bu 
atamada toplam 615 kişi görevlendirildi. AKP iktidarının 
“dindar ve kindar nesil” gibi çılgın projelerinden ve özel 
hayata yönelik kültürel emperyalizminden cesaret ve ilham 
alan DİB, 2020 yılında manevi rehber sayısını 711’e yükseltti. 
Ne yazık ki bu sayı her sene katlanarak artıyor.

Devletin her kurumu ve sosyal hayatın her alanı yavaş yavaş 
bir IŞİD kampına dönüştürülmeye çalışılıyor. Sırada, zorunlu 
din dersleri ve yaz okulu kisvesi altında düzenlenen Kuran 
kurslarıyla hayatlarını kararttıkları gençlerin yurtları var. 
Her mahalleye cami yapmayı hedefleyen hükûmet, yeterli 
kapasitede yurt inşa etmediği gibi, “barınamayan” gençlerin 
son çare olarak başvurduğu mevcut KYK yurtlarına da, onları 
cezalandırmak istercesine din memurları atamayı uygun 
buluyor. Aydınlık yarınlarımızın akıl güneşi olan ve en doğal 
haklarını arayan gençler, Siyasal İslamcıların “Bunlar öğrenci 
değil, bunlar terörist!” söylemleriyle hedef gösteriliyor.

Barınamayan öğrencilerin, nispeten daha ucuz olduğu için 
tercih ettikleri KYK yurtlarında maruz kaldıkları bu uygulama, 
kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ediyor. Diyanet’in bu cebrî 
hamlesi, devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerini 
inanç ve düşünceleri üzerinden baskılamayı hedefliyor. 
Tüm bu yaşananlar bir kez daha gösteriyor ki gençlerin tek 
sığınağı, din değil sekülerizmdir; tek “manevi rehberleri” 
de bilim olmalıdır!

Diyanet’in şeriat 
çağrısı

Yasa dışı tarikat yapılanmalarına karşı laikliği korumakla 
görevli Cumhuriyet kurumlarından biri olan Diyanet, varoluş 
sebebine ihanet ederek şeriat rejimine geçme yolunda 
ideolojik tatbikatlar yapmaya ve toplumun sinir uçlarıyla 
oynamaya devam ediyor. Laik Cumhuriyeti yıkmaya and 
içmiş gibi görünenler, “Müslüman ve Hayat” isimli kitapta 
karanlık niyetlerini ortaya döktüler. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Profesörü 
Ahmet Yaman’ın “Müslüman ve Hayat” isimli kitabı, DİB 
tarafından basıldı ve DİB’in yayınevlerinde satışa sunuldu. 
Laiklik ilkesini hiçe sayan skandal ifadelerin yer aldığı kitapta, 
cinsel hayattan sağlığa, mülteci meselesinden çevreye kadar 
pek çok güncel konu ele alınmış ve seküler toplum yapısı 
yerden yere vurulmuş. “Şeri hukuka aykırı olmamak kaydıyla” 
yasa çıkarılabileceği ve parti kurulabileceği belirtilen kitapta, 
anayasamıza göre açıkça suç teşkil eden şu ifadeler yer 
alıyor: “Nihai hakimiyet Allah’a aittir. Yani yasama, yürütme ve 
yargı şeri kurallarla uyumlu olmalıdır. Yasamanın kaynak ve 
yöntemleri İslam’a göre meşru olduğu sürece, ilgili meclis ya 
da kurullarının çıkardığı yasalar da meşrudur.” Yönetim biçimi 
olarak İslami kuralları temel alan kitapta monarşi, cumhuriyet, 
demokrasi, başkanlık, yarı başkanlık veya parlamenter 
sistemin önemsiz birer ayrıntı olduğu vurgulanıyor.

Uzun lafın kısası, toplumu din üzerinden sürekli ayrıştırdığı 
halde “görsel, yazılı ve sosyal medya organlarında kendilerine 
itibar suikastı yapıldığını” iddia eden DİB, laikliğe itibar 
suikastı yapmakta ve anayasaya göre suç olan eylemlerde 
bulunmakta beis görmüyor. Hukukun üstünlüğünü bilinçli 
olarak görmezden gelenlere hatırlatmak isteriz: Anayasanın 
2. Maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti … lâik ve sosyal 
bir hukuk Devletidir.” ve 136. Maddesine göre, “Diyanet İşleri 
Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasî görüş 
ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma 
ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanunda gösterilen 
görevleri yerine getirir.” 
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DERNEKTEN HABERLER
Yol TV’ye konuk 
olduk

Dernek yöneticilerimizden İrem Yaydırgan, geçtiğimiz 
günlerde Yol TV’de yayınlanan Merak Edilen programına 
konuk oldu. Yayında, “Ateizm nedir, ne değildir?”, “Ateizm 
Derneği’nin kuruluş amacı nedir ve neler yapmaktadır?”, 
“Zorunlu din dersiyle ilgili ateistlerin düşünceleri nelerdir?”, 
“Türkiye’de ateizm neden yayılıyor?” gibi soruları yanıtladı. 

Yayını izlemek için : https://www.youtube.com/
watch?v=K0NUhe2gLQk 

Aydemir Güler 
ile “Gericilik ve 
Laiklik”

“Bunlar Ateist!” isimli yayınımıza devrimci bir teorisyen, 
Türkiye Komünist Partisi eski başkanı Aydemir Güler konuk 
oldu. AKP’nin tarih tezi, CHP’nin konumu, Kenan Evren 
dönemi, Tayyip Erdoğan iktidarı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
dinsel diktatörlüğü konularının ele alındığı bu yayında, Sayın 
Güler ile İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un torunu 
olmasından tutun da, ezilen halkları hangi yumruğumuzu 
yükselterek selamlamamız gerektiğine kadar birçok konuya 
değindik.

Yayını izlemek için: https://youtu.be/doXp2DdECJs

Değneğin iki 
ucu: “Taliban ve 
Emperyalizm”
“Bunlar Ateist!” isimli yayınımızda bu hafta Tele1 Dış Haberler 
Editörü, gazeteci-yazar Çağlar Tekin’i ağırladık. Kendisiyle 
Afganistan’ın tarihi, yeni kurulan Taliban hükümetinin 
politikası ve ülkeye yaşattıkları, Türkiye hükümetinin Kabil 
Havalimanı işletmesine talip olmasının ülkedeki uyuşturucu 
ekonomisi ve trafiğine etkisi, İslam ve demokrasi çıkmazı, 
emperyalizmin toplumsal etkileri gibi birbirinden ilginç ve tabu 
konuları masaya yatırdık.

Yayını izlemek için: https://youtu.be/wHzSVdDYP-Y

Sivil Savunma 
Boks Atölyeleri
Dindarlaştıkça kindarlaşan toplumumuzda şiddetin tek kurbanı 
kadınlar değil. Ramazan ayında oruç tutmadığı için dayak 
yiyen gençlerin haberlerini her yıl okumaktan artık sıkıldık. 
Şort giydiği için toplu taşıma araçlarında taciz edilen genç 
kızlar da cabası. Bu bilançonun asıl sorumlusu olan ve her 
geçen gün laiklikten daha da uzaklaşan iktidardan bu konuda 
somut bir adım atmasını beklemek, en hafif tabirle “saflık” 
olur. Hukukun giderek itibarsızlaştığı ülkemizde, şiddetle 
mücadele konusunda somut bir adım atmamız gerektiğine 
karar verdik ve “Devlet korumazsa Dernek korur!” dedik. 

Bu bağlamda, birincisi İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 
öz savunma atölyeleri ile, şiddete maruz kalan dostlarımıza 
temel boks eğitimi vermeyi ve ihtiyaç sahibi kişilerin kendini 
savunmayı öğrenmesine yardım etmeyi amaçlıyoruz. 

31 Ekim 2021 Pazar 17.00 - 20.00

Beşiktaş Balık Pazarı mevkii

Ücret: 75 TL / Dernek üyeleri: 50 TL

Katılan örgütler: Ateizm Derneği, Deizm Derneği

(Tüm katılımcı örgütlerin üyeleri üye indiriminden faydalanır.)

Rezervasyon için, ilgili tutardaki bağış dekontunuzu iletişim 
bilgilerinizle birlikte etkinlik@ateizmdernegi.org.tr adresine 
gönderiniz.

Kadın 
“peygambere” 
ölüm cezası

Pakistan’da bir kadın, peygamber olduğunu iddia ettiği 
için “dine hakaret” suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde idam 
cezasına çarptırıldı. Lahor kentinde okul müdürü olan Salma 
Tanveer’e, peygamberlik iddiasından dolayı idam cezasıyla 
birlikte 50 bin Pakistan rupisi (yaklaşık olarak 2.600 lira) para 
cezası verildi.

Bildiğiniz gibi Müslümanlar, Muhammed’in Tanrı tarafından 
gönderilen son peygamber olduğuna ve ondan sonra başka 
bir peygamberin gelmeyeceğine inanır. Tanveer ise bu inancı 
inkâr ediyor. 2013 yılında bir din adamının şikayeti üzerine 
hakkında dine hakaret davası açılan Tanveer, peygamberliğin 
sona erdiğini inkâr eden yazılarının kopyalarını dağıtmakla 
suçlanmıştı. Söz konusu davanın geçtiğimiz günlerde 
görülen duruşması sırasında Tanveer’in avukatı Muhammad 
Ramzan, müvekkilinin olay sırasında “akli dengesinin 
yerinde olmadığını” savundu. Tarihteki bütün peygamberlik 
iddialarında öne sürülebilecek bu savunma, Pencap Akıl 
Sağlığı Enstitüsünden bir sağlık kurulunun raporu gerekçe 
gösterilerek Savcılık tarafından reddedildi.

Pakistan’ın sömürge döneminden kalan dine hakaret yasaları, 
1980’li yıllarda dönemin Cumhurbaşkanı olan darbeci General 
Ziya ül Hak tarafından değiştirildi ve yaptırım gücü arttırıldı. 
Bu yasaların dinî azınlıklara, Şii ve Ahmediye gibi Sünni 
olmayan mezheplerin mensuplarına karşı hukuki bir tehdit 
unsuru olarak kullanıldığı iddia ediliyor. Pakistan’da 1987 
yılından bu yana 1472 kişi, bu çağ dışı yasalar kapsamında 
cezalandırıldı. Birleşik Devletler Uluslararası Dini Özgürlükler 
Komisyonuna göre 80 kişi, dine hakaret gerekçesiyle idam 
ya da müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağustos ayında 
gözaltına alınan 8 yaşındaki bir Hindu çocuk, bu yasaların en 
genç kurbanı olmuştu. 

Ne ilginçtir ki yüzlerce yıldır Ortadoğu halklarına hayatı 
zindan etmiş bir din, yaşattığı kronik mağduriyetlere rağmen 
halâ mağdur, hâlâ korunmaya muhtaç; üstelik laik devletlerde 
seküler yasaların koruması altında bulunuyor. Bu öyle kırılgan 
bir din ki sadece kendisini eleştirenleri değil, patolojik bir 
bağnazlıkla “peygambere dönüşenleri” de hakaret yasalarıyla 
bertaraf etmeye çalışıyor. Elbette bizim açımızdan, 
peygamberlik iddiasında bulunan Salma Tanveer’in diğer 
peygamberlerden farkı yok; bize göre hepsi sahte. Birinin 
diğerinden ayrı değerlendirilmesi, dinsel fanatizme bağlı 
empati yoksunluğunun en ironik sonuçlarından biri. 
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