
İbrahim Zübükzade

İki yıl önce “İstanbul Sözleşmesi, İstanbul’un fethinin intikamıdır. İslam dünyasına 
yönelik de bir tehdittir” sözleriyle gündeme gelen Adalet Platformu Başkanı Adem Çevik, 
bu kez de Cumhuriyet’in laik karakterine savaş açtı. 

Çevik, tüm kentlerdeki camilerde basın açıklaması için çağrıda bulundu ve 
İslam’ın devlet dini haline getirilme önerisini dile getirdi. 

Türkiye Aile Meclisi Sözcüsü olarak da görev yaptığı bilinen Çevik, saldırgan tonlu 
açıklamasında şöyle dedi: “Fıtrata, hukuka, inancımıza aykırı olmayan, önce adalet ve 
önce insan şiarıyla adil bir anayasa ve bin yıllık devletin kuruluş felsefesinde yazılıp 
uygulandığı gibi ‘Devletin dini İslam’dır.’ ilk 
maddesiyle yerli milli anayasa yapılmalıdır.”

İstanbul, Türkiye ve insanlığın işgal 
altında olduğunu iddia eden Çevik’in komplo 
teorilerini andıran metaforlarına karşılık, 
şeriatla yönetilen ülkelerde yurttaşların 
hür iradesinin ve aklının bir devlet dini 
tarafından işgal edildiğini hatırlatıyoruz. TC 
Anayasında tariflenen Cumhuriyet biçimine 
açıkça aykırı olan bu teklif, anayasanın 
çiğnenmesini teklif etmekle eşdeğerdir. Seküler aklın önderliğinde nice uygarlığın 
aydınlığa doğru ilerlerken dogmaların tekelinden kurtulamamış toplumların içten içe 
çürüdüğünü iki bin yıldır gözlemliyoruz. Aydınlıkla karanlığın bu mücadelesinde “Türkiye 
laiktir ve laik kalacaktır!” diyenleri safları sıklaştırmaya, karanlığa geçit vermemeye davet 
ediyoruz.

Meclis’te geçtiğimiz hafta garip bir 
Ramazan pidesi tartışması yaşandı. Aziz 
Nesin romanını aratmayan tartışma, 
Meclis’in ucuz kahve sohbeti seviyesinin 
yaşandığı bir yer olduğu izlenimini yarattı. 
1.330 gram sade pidenin zamlardan 
etkilenip 6 lira olmasını ve halkın alım 
gücünün ezilmesini meclise taşıyan 
CHP’lilere, AKP grup başkan vekili Mustafa 
Elitaş’ın verdiği yanıt hepimizi şaşırttı: “Pide 
hemen bayatlayan bir üründür, somun 
ekmek hemen bayatlamaz.’’ 

Bu sözleriyle vatandaşa ucuz olan 
somun ekmek tavsiyesinde bulunan 
vekil, ceplerini şişirdikçe şişirenlerin 
halka bakış açısını yansıttı ve şöyle 
devam etti: 

“Lafı neresinden anladıkları meçhul. 
Biz herkesin Müslüman olduğuna inanırız. 
Bir ateist ‘Müslümanım’ diyorsa ona da 
biz iman ederiz, ‘Müslüman’ deriz. Kimin 

dininin İslam olduğunu, kimin Müslüman 
olduğunu, kimin Allah’a yakın olduğunu tek 
Cenabıhak bilir. Benim şahsımla ilgili bir 
konuda söylediğim şu: Ben yıllardır pek pide 
almayan birisiyim ama vatandaşlarımızın 
her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade 
etmek istiyorum.’’

İster susamlı ister susamsız, ister 
yumurtalı ister yumurtasız olsun, ekonomik 
istikrarsızlığı her zamanki gibi dinî 
söylemlerle kapatmayı amaçlayan bu sözler, 
Kemal Sunal’ın Zübük filminden bir diyaloğu 
akla getiriyor:

Öğretmen Burhan: Ulan Zübük! Ömründe 
bir kez olsun şu camiye yolun düştü mü ?

İbrahim Zübükzade: Biz Elhamdülillah 
Müslüman’ız. 5 vakte 5 daha katıp 
namazımızı evimizde kılarız.

Zübüklerden uzak bir yaşam dileriz. 

Sahip oldukları ideoloji tarafından 
boğulmamış alan bırakmamaya yeminli 
siyasal İslamcılar, icraatlarına bir 
yenisini ekledi. Meslek hayatına imam 
olarak başlayan bir müftülük görevlisi, 
Trabzon Şalpazarı Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğüne atandı. AKP döneminde 
her konuda yetkin görülen imamlar, 
yerli yersiz her alana burunlarını 
sokmaktan vazgeçmeyecek gibi 
görünüyor. 

Gerici zihniyetlerini, su topu kadın 
millî takımının fotoğraf paylaşımına 
tepki vererek gösterenlerden oluşan 
atanmışlar kervanının yeni üyesi İmam 
Murat Ayaz, derin felsefi görüşlerini 
sosyal medyadan şu şekilde ifade etti: 
“Hayatta olanların görevi yaşamak 
ve yaşatmaktır. Rabb’im yaşamak ve 
yaşatmak nasip etsin.” 

Dincilikten beslenen bu zihniyetin, 

Wushu Federasyonu örneğinde 
de gördüğümüz üzere, pırıl pırıl 
sporcuların umutlarını çalmaktan 
yakın zamanda vazgeçmeyeceği 
ortada. Pişkin açıklamalarını Rab’leri 
ile süsleyen bu insanların tek derdi, 
ideolojilerini empoze ettikleri halkı 
maddi ve manevi yoldan sömürmektir. 
Bu gerçek anlaşıldığı gün çok şey 
değişecek. 

Almanya’ya 
İlahiyat 
Fakültesi

Okul değil 
medrese düzeni! 

İmamı yaşat ki spor can versin

Çağ dışı bir talep olarak şeriat

Geçtiğimiz hafta Almanya 
Başbakanı Scholz ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke 
arasındaki diyaloğu geliştirmek 
için bir araya geldi. Erdoğan, 
söz konusu toplantının ardından 
yaptığı açıklamada bir kez daha 
din ve devlet işlerini birbirine 
karıştırarak şunları söyledi: “Türk 
Alman Üniversitesinde ilahiyat 
fakültesi kurulması, Almanya 
ayağında da süratle adım atılmasını 
kendilerine teklif ettim. Sözleşmenin 
altyapısında bu mevcut. Bu 
adımı da atmak suretiyle bir an 
önce Almanya ayağında da Türk 
Alman Üniversitesini kurmamız, 
özellikle ilahiyat konusunda açığın 
giderilmesinde çok çok fayda 
sağlayacaktır.”

505 yıl önce Martin Luther, 
Wittenberg Saray Kilisesinin 
kapısına Katolikliği eleştiren 95 
maddelik bir tez asmıştı. Böylece 
Avrupa’da Reform Hareketi 
başlamış ve ilerleyen süreçte 
din, toplumsal hayattan bertaraf 
edilmeye zorlanmıştı. Bugün 2022 
yılında ülkemiz, bu hareketin 
başkenti olan Almanya’dan ilahiyat 
fakültesi talebinde bulunuyor. Bu 
durum, Batı ile aramızdaki farkın 
senelere bağlı bir çağ farkı değil, bir 
zihniyet farkı olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyor. Eğer bu fakülte 
kurulursa kapısına Martin Luther’i 
yankılayan bir reformist tarafından 
şöyle bir yazı asılsa yeridir: Bu 
garip talep, Batı toplumlarıyla 
aramızdaki farkın senelere bağlı 
bir çağ farkı değil bir zihniyet farkı 
olduğunu bir kez daha ortaya 
koyuyor.

Aptallık Çağı
Türkiye resmen bir enflasyon çağı 

yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda yağ 
fiyatlarında yaşanan fahiş artıştan sonra, 
bu hafta da motorin bir haftada hemen her 
gün zamlanarak 25 liraya dayandı. Söz 
konusu zam furyasına son dahil olan et 
fiyatlarında da %50’liğe yakın bir artış oldu. 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman 
Uzun, yapılan bu zammı şöyle bir sosyo-
ekonomik gerekçeye dayandırdı: “Çok uzun 

kuyruklar oluyordu. Bu nedenle fiyatları 
artırdık.” Muhalefetin ve kamuoyunun bu 
densiz denecek kadar vahim açıklamaya 
verdiği tepki, Uzun’un 3,5 yıldır sürdürdüğü 
görevinden alınmasıyla sonuçlandı.

Hem ekonomik hem de psikolojik olarak 
Orwell ve Huxley’in tüm distopik fantezilerini 
bir gün içerisinde her gün yaşayan halkımız, 
birbirinden talihsiz açıklamalara maruz 
kalmaya devam ediyor. Bin odalı sarayında 

hayat pahalılığından habersiz olan AKP 
Genel Başkanı Erdoğan, açlığın pençesinde 
kıvranan halka geçtiğimiz günlerde şu şifa 
reçetesini sundu: “Yatarken manda yoğurdu, 
Medine hurması, kestane balı ve yulaf 
ezmesi yerim. Şifa.” Yatmadan önce aç 
karna yenmesi gereken bu şifalı karışımın 
maliyeti ise 687 liracık!

Bir yandan ekonomik darboğazda nefes 
alamazken, bir yandan da din sömürüsü 

yoluyla hukukun ve insan haklarının ayaklar 
altına alındığına şahit oluyoruz. Antik Roma 
döneminde ne efendi ne de resmi köle 
olan plebler gibiyiz. Birey olarak ne var 
oluşumuzun bir önemi var ne de yasal bir 
statümüz ve hakkımız. Bir “aptallık çağında” 
sosyo-ekonomik nihilizmin Nirvana’sını 
yaşıyoruz. Ne demeli? “Öldürmeyen şey, 
güçlendirir!”

Zaman zaman gündem olduğu için 
istisnai bir durum zannedilen “harem-
selamlık” oturma düzeni ne yazık ki 
Türkiye Cumhuriyeti okullarında yaygın 
bir uygulama haline gelmiş durumda. 
AKP iktidarının 2010-2012 sürecinde 
başlayan ve okulları fiili olarak dini 
kurumlara çevirmeyi amaçlayan 
projesinden cesaret alan gerici okul 
yöneticileri, öğretmenler ve veliler 
çocuklara daha ilkokuldan itibaren 
kadın ve erkek birey muamelesi 
yaparak onların çağdaş dünyada 
sağlıklı bireyler olarak yetişmesine 
engel oluyor. 

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki 
Mithatpaşa Ortaokulu’nun müdürü 
Haydar Akın, kız ve erkek öğrencilerin 
sınıflarda ayrı oturtulması için 
öğretmenlere dilekçeyle talimat 
gönderdi. Anayasaya aykırı olmasına 
rağmen talebini resmi dilekçeye 
döken ve dilekçe yazım kurallarından 
da bihaber görünen okul müdürü, 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
soruşturması sonucunda görevinden 
alındı; ancak Eğitim-Birsen’in 
örgütlediği ve gerici velilerin de 
katıldığı gösteriler sonucunda jet 
hızıyla görevine iade edildi. İzmir 
Kemalpaşa İmam Hatip Ortaokulu ve 
Şehit Halil Kantarcı Anadolu Lisesi’nde 
ise çocukların sınıflarının tamamen 
ayrıştırıldığı ortaya çıktı.

“Harem-selamlık” oturma düzeni 
ne yazık ki 10 yılı aşkın zamandır 
sürdürülen bu gerici uygulamalar 
içinden en masumu. Sağlıklı bireylerin 
yetiştirilmesi ve toplumda cinsiyete 
dayalı ayrımcılığın son bulması için 
seküler bir eğitim sisteminin gerekliliğini 
bir kez daha vurguluyoruz. Dinin çocuk 
gelişimi üzerindeki etkisi üzerine İranlı 
ateist yazar ve kadın hakları aktivisti 
Azam Kamguian’ın konuşmasından 
aktarılan makaleye buradan 
ulaşabilirsiniz.

1 Nisan 2022 - Sayı: 58

https://www.birgun.net/haber/aile-saltanatiyla-gundeme-oturan-wushu-federasyonu-siyonizm-bize-saldiriyor-305697
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/01/02/dinin-cocuk-gelisimi-uzerindeki-etkisi/


Suudi aktivist Raif Badawi, 10 yıllık 
tutsaklığın ardından geçtiğimiz günlerde 
nihayet özgürlüğüne kavuştu. Bugün 38 
yaşında olan Raif Badawi, 2008 yılında 
“Liberal Saudi Network” isimli bir web 
sitesi kurmuştu. Forum formatındaki 
web sitesinin amacı, insanları Suudi 
Arabistan’daki politik ve dinî meseleleri 
tartışmaya cesaretlendirmekti. Badawi 
2012’de Cidde’de tutuklandı ve “elektronik 
kanallar yoluyla İslam’a hakaret” ve “aileye 
itaatsizlik” ile suçlandı. 2014 yılında bu 
suçlamalardan dolayı 10 yıl hapis, 1000 
kırbaç ve 1 milyon Suudi riyali (266 bin 
dolar) para cezası alarak hüküm giydi. 
Ayrıca hapis cezasının 
bitiminden sonraki 10 yıl 
boyunca her türlü basın-
yayın faaliyeti ve yurt dışı 
seyahatinden de men edildi.

Badawi, cezasının karşılığı 
olarak 2015’te kamusal 
alanda 50 defa kırbaçlandı. 
1000 kırbaç cezasının bu 
ilk uygulamasından sonra 
uluslararası basında yükselen 
seslerin ardından tekrar 
kırbaçlanmadı ve Suudi 
Arabistan, kırbaç cezası 
uygulamasını 2020 yılında 
tamamen kaldırdı.

Badawi’nin yaşadıkları, Suudi 
Arabistan’daki baskıların sembolü oldu. 
Eşi Ensaf Haidar, serbest bırakılması için 
uluslararası bir kampanya başlattı ve bu 
süreçte Kanada devleti kendisine ve üç 
çocuğuna politik sığınma hakkı tanıdı. 
Haidar şu anda üç çocuğuyla birlikte 
Kanada’da yaşıyor. 

Kutsallar ve dinî tabular, böyle cesaretli 
insanlar sayesinde zaman içerisinde 
yıkılacak ve dinin tahakkümü altındaki 
halklar insan haklarına ve özgürlüğe 
kavuşacak. Nazım Hikmet’in de dediği gibi, 
“Putları yıkıyoruz!”

İskoçlar dinden 
uzaklaşıyor 

NASA geçtiğimiz haftalarda James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk yıldız fotoğrafını paylaştı. Teleskobun aynaları 
tam olarak hizalanamadığı için fotoğrafta görülen 18 parlak noktanın tek bir yıldıza ait olduğu anlaşıldı. HD 84406 adı 
verilen bu parlak yıldızın Büyük Ayı Takım Yıldızı’nda izole bir yıldız olduğu düşünülüyor. Teleskobun çektiği fotoğraf 
yeterince net olmasa da Evrene dair bilgilerimiz açısından bir kilometre taşı niteliğinde. Ayrıca araştırma ekibi, haricî olarak 
monte edilmiş bir kamerayla değil de NIRCam üzerindeki 
özel bir lens aracılığıyla çekilmiş bir “selfie” de yakaladı. 
Bu fotoğraf bütün bilimseverleri heyecanladırdı, çünkü 
NASA daha önce yaptığı açıklamalarda özçekimin mümkün 
olmadığını belirtmişti. 

Evrendeki ilk parlak yıldızların yaydığı görünür UV ışığı, 
Evrenin genişlemesi sonucunda uzamış ve bugün bize 
kızılötesi ışık olarak ulaşmıştır. Bildiğiniz gibi James Webb 
teleskobu tamamen kızılötesi ışınlara ve zayıf radyasyon 
dalgalarına odaklanıyor. James Webb teleskobu, Big 
Bang’den sonra oluşan ilk nesil galaksilere (yani 13,5 
milyar yıl geriye) gitmek için yüksek çözünürlüklü araçlarını 
kullanacağı bilim misyonuna yaz aylarında başlayacak. 
Bilimseverler olarak, teleskobun aynalarının tam olarak 
hizalanmasıyla karşılaşacağımız daha net fotoğrafları 
heyecanla bekliyoruz.

James Webb teleskobunun ilk yıldız fotoğrafı

“Esaretin Bedeli”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 19 
Mart 2022 tarihinde “Ağrı’da bulunan İç işler 
bakanımız sayın Süleyman Soylu, Mele ve 
Medrese temsilcilerimizle önemli ve gerekli 
bir sohbet gerçekleştirdi.” notuyla Twitter’da 
bir fotoğraf paylaştı. 

Kendine has Türkçesiyle* yazan Savcı 
Sayan, bu paylaşımında “önemli ve gerekli” 
sohbetin içeriğinden bahsetmemiş olsa 
da, 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat 
Kanunuyla kapatılan medreselerin Ağrı’da 
yeniden açıldığını duyurmuş oldu. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kanunlarını korumak ve 
uygulamakla yükümlü Cumhuriyet savcıları, 
Ağrı Savcı’sının bu itirafını duyar mı; duyup 
da harekete geçer mi bilemiyoruz. Bekleyip 
göreceğiz.

* Alıntıda görülen yazım hataları Sayan’a 
aittir.

YouGov’un İskoçya Hümanist 
Topluluğu için gerçekleştirdiği ankete 
göre, kendilerini Hristiyan olarak 
tanımlayanların yalnızca üçte biri 
(%36)  temel Hristiyan inançlarını 
uyguluyor. Geri kalan %64’lük kısım ise 
“Hristiyanlığın öğretilerine inandıklarını” 
söyleseler de temel Hristiyan 
inançlarını yerine getirmiyor.

Araştırmaya göre 2011’de 
İskoçya’daki insanların %53’ü 
Hristiyan’dı. 2022’de ise bu oran %33’e 
düştü. 18-34 yaş arası gençlerdeki 
inançsızlık oranı ise %70’e yükseldi 
ve 2011’de yapılan ankete oranla 
%20 artış gösterdi. Aynı gruba “Dindar 
mısınız?” diye sorulduğunda %75’i 
“Hayır” cevabını verdi.

İskoçya Hümanist Topluluğu CEO’su 
F. Sutherland şunları söyledi: “Bu 
bulgular 2022 İskoç nüfus sayımında, 
göreceğimiz en büyük demografik 
değişimin dinî kimlik üzerinde olacağını 
gösteriyor.” İskoçya Kilisesi sözcüsü 
ise ankete yanıt olarak, “İster çok 
olalım, ister az olalım, Kilise her zaman 
toplumda iyilik için bir güç olmaya 
çalışacaktır.” dedi.

Medreseler açıldı mı?

1 Nisan 2022 - Sayı: 58

AKP’nin Diyanet İşleri Başkanlığı 
bünyesinde kurulacak Diyanet Akademisi 
teklifi, sözde tartışmalardan sonra sadece 
bir partinin (HDP) çekimser oyları ve diğer 
tüm partilerin kabul oyuyla Meclis’ten 
geçerek yasalaştı. Cumhuriyet gazetesinden 
Zülal Kalkandelen’in de dikkat çektiği üzere, 
bu ve benzeri girişimler Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu’nu fiilen ortadan kaldırıp medrese 
sisteminin hortlatılması için yapılıyor.

İşin vahim tarafı ülkenin kurucu partisinin 
(laiklik ve Atatürk Devrimlerinin savunucusu 
görünen partinin) de bu girişimlere sessiz 
kalması veya destek vermesidir. Korkudan 
makam aracı alamayanların karşısında yine 
korkudan laikliği savunamayan laikler(!) mi 
var yoksa? Biri dünyalığını (Mercedes’ini) 
kurtarmaya çalışırken diğeri ahretliğinin 
derdine mi düştü? Ortalık da kafalar da fena 
hâlde karıştı sanırız.

Kafalar karıştı

Saltanatını VIP araçlarla pekiştiren 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Michael Bay’in 
Transformers film serisini kıskandıracak 
bir araç filosuna sahip. “Korkumuzdan 
yeni araba alamıyoruz” diyen Ali Erbaş’ın 
başkanlığını yaptığı DİB’in, 48’i resmi olmak 
üzere toplam 3 araç ile hizmet verdiği(!) 
ortaya çıktı. DİB’in Ankara’daki merkezinde 
38 binek otomobil, 2 minibüs, 1 midibas, 
2 otobüs, 1 canlı yayın aracı, 1 pikap, 1 
cenaze aracı ve 1 çevre temizleme aracı 
olduğu kaydedildi. Diyanet’in envanterinde 
ayrıca 3 binek otomobil, 1ambulans ve 2 
VIP minibüs de mevcut. Ayrıca Diyanet 2021 
yılı boyunca 20’si midibüs, 40’ı otobüs, 3’ü 
midibüs/otobüs olmak üzere toplam 64 araç 
kiraladı. 

 Peki buradaki “ulvi” amaç nedir? 
Görünen o ki Diyanet, araç filosundaki 
arabaları Arapça tekerlemelerle uçan ata 
dönüştürerek tanrıların katına ulaşmayı 
hedefliyor.

Tanrıların arabaları

https://www.ateizmdernegi.org.tr/temsilcilikler/
https://www.sciencealert.com/big-bang
https://www.sciencealert.com/big-bang
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/zulal-kalkandelen/0-ret-oyu-ile-kabul-edilen-yasa-1917565
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/12/30/alizade-erbasin-araba-sevdasi/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/12/30/alizade-erbasin-araba-sevdasi/

