
Kimliğimiz dogmalardan 
bağımsızdır!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, geçtiğimiz 
günlerde Almanya’nın Köln şehrinde Diyanet 
İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal 
Kadın Birliği temsilcileriyle iftar programında 
bir araya geldi. Gerekli gereksiz her yerde, 
üzerinde yeterince düşünmediği belli olan 
konularda açıklama yapma alışkanlığını 
sürdüren Erbaş, şu talihsiz yargıda bulundu: 
“Biliyoruz ki inancını kaybeden kimliğini de 
kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da 
kaybeder.”

Erbaş, rasyonaliteye ket vuran dinsel 
bakış açısı nedeniyle her kavramı yanlış 
anlamaya, dolayısıyla yanlış aktarmaya 
devam ediyor. Bireye doğduktan sonra 
dayatılan din, onu yaşamın doğasından 
uzaklaştırır; bireyin benlik, kimlik ve 
varlığını ezip geçer. Dolayısıyla Erbaş’ın bu 
açıklamasında söz ettiği kayıpların nedeni 
dinsizlik değil bilakis dinin kendisidir.

Daha da önemlisi, hepimizin şahit olduğu 

üzere terör, ayrımcılığın yarattığı gerilimden 
doğar. Bu durumda Ali Erbaş’ı ayrımcılığı 
körükleyen talihsiz açıklamasından dolayı 
kınıyoruz. İnsan aklına ve seküler ahlaka 
“inanan” bireyler olarak “kimliksizlik” 
ithamını kabul etmiyor; bu tip horgörü 
ve nefret söylemlerinin ayrımcılığı 
körüklemek suretiyle hoşgörü ortamını yok 
ettiğini hatırlatıyoruz. Bizim kimliklerimiz 
dogmalardan bağımsızdır! 

Memleketten 
Ramazan 
manzaraları

Bir 
medresemiz 
eksikti!

Ramazan ayı, estirdiği tüm hoşgörü 
havası ve yarattığı tüm güzel haberlerle 
devam ediyor. Bolu’daki Erpiliç 
fabrikasında, Ramazanın ilk gününden 
itibaren yemekhanenin kapatıldığı bildirildi. 
Fabrika yönetiminin oruç tutmamayı abes 
sayan bu uygulaması yüzünden işçiler 
yemeklerini evden getirmek zorunda kaldı. 
Yöneticiler oruç tutmayan işçilerden oruç 
tutmamalarına engel bir sağlık sorunları 
olup olmadığına dair rapor istedi.

İktidar partisinin çeşitli illerdeki lüks iftar 
ve sahur programları da hız kesmeden 
devam etti. Yoksul vatandaşlar pazarda 
çürük meyve-sebze toplarken İslamcıların 
safahat sürdüğü görüntüler, artık tüm 
Ramazanların olmazsa olmazı. Bir tarafta 
yoksullar, diğer tarafta şatafatlı sofralarda 
tıka basa yemek yiyen iktidar partisinin 
gençlik kolları… Faturası yüz binlerle ifade 
edilen bu yemeklerde gençler elbette  
yoksulların hâlinden anladı!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, trafiğe 
kapalı bir cadde üzerinde bir grup sokak 
müzisyeninin içki içip şarkı söylediği 
iddia edildi. Bu sırada gerici bir grup, 
müzisyenlere “Ramazan ayında 
içemezsiniz!” diyerek sataştı. Kendi 
kutsalı gereği yasak kabul ettiği eylemleri 
başkalarına dayatan gericiler, müzisyenlere 
saldırarak İslam’ın kardeşlik dini olduğunu 
bir kez daha kanıtladı.

Bir başka hadsizlik örneği de Muş 
Alparslan Üniversitesinde Araştırma 
Görevlisi Hatip Erdoğmuş isimli 
süper(!) Müslüman’dan geldi. Bu zat 
Twitter üzerinden şu tespitini paylaştı: 
“Üniversitede hiçbir zaman bu kadar oruç 
tutmayan ve bir o kadar da rahat olan genç 
görmemiştim.” Ve şöyle ekledi: “Tamam, 
oruç tutmayabilirsiniz ama bari tutanlara 
karşı saygınız olsun. Fakülte girişlerinde 
sigara tüttüren kız ve erkeklerin önünden 
geçerken utancımızdan başımız öne eğik 
geçiyoruz.’’ Oruç tutmayanlardan saygı 
bekleyen bu übermüslim, önce başkalarına 
saygı duymayı öğrenmeli!

B e ya z  k ö r l ü k 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 

1840’lı yıllarda ABD’de uygulanan ‘baş 
vergisi’ni ödemeyi reddederek sivil itaatsizlik 
eylemi başlatan, ayrıca Sivil İtaatsizlik 
kitabının yazarı ve fikrin de mimarı olan 
Henry David Thoreau’nunkine benzer bir 
eylem gerçekleştirdi. Elektrik zamlarını 
protesto etmek için faturasını ödemeyen 
Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde 
elektriği kesildi. 

Elektriği kesilen aileleri ziyaret 

ederek eylemini pekiştireceğini söyleyen 
Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde 
Güllü Demir ve ailesine konuk oldu. AKP 
iktidarı ise zaten tümüyle ele geçirdiği 
devlet erkini kullanarak bu ziyaretin devleti 
kötülemeye yönelik bir algı operasyonu 
olduğunu iddia etti. Keçiören Kaymakamlığı 
yaptığı açıklamada, söz konusu vatandaşın 
elektriğinin 4 aydır kesik olmadığını, 
31 Mart’ta kesildiğini ve faturanın 
ödenmesinden sonra 5 Nisan tarihinde 

açıldığını belirtti. Kılıçdaroğlu ise ziyaretin 
ardından ailenin elektriğinin açıldığını ifade 
eden bir video paylaşarak, “Ödeyin yoksulun 
faturalarını, utanmazlar!” dedi.

CHP Milletvekili Erkan Aydın da elektrik 
faturalarıyla ilgili çarpıcı bir istatistiği 
gündeme taşıdı. Bu istatistiğe göre, 2021 
yılında faturalarını ödeyemedikleri için 
elektriği kesilen yurttaşların sayısı 3 milyona 
yakın. Metropoll araştırma şirketi tarafından 
yapılan bir ankete göre de halkın %57’si 

elektrik faturasını ödemekte zorlanıyor. 
Öyle görünüyor ki kış mevsiminde yaz saati 
uygulamasında ısrar eden AKP hükûmeti, 
yapılan özelleştirmeler yoluyla saraylarına 
şatafat katmak için halkı gündüz bile 
karanlığa mahkûm etmek istiyor. 

Siyasal İslam karanlıktır ve nüfuz ettiği 
her şeyi karartır. Siyasal İslam’ın varacağı 
tek nokta, Jose Saramago’nun Körlük 
adlı romanındaki gibi “beyaz bir körlük” 
distopyasıdır.

Modern hayatın olanaklarından 
yararlanarak açtığı internet sitesinde, 
modern eğitimi “Batı taklitçiliği” 
ile suçlayan Erenler Vakfının 
İstanbul’un 12 ilçesinde medrese 
açtığı öğrenildi. Medrese dışında 
okul öncesi eğitime yönelik sıbyan 
mektepleri de bulunan Vakfın hedefi, 
internet sitesinde şöyle özetlenmiş: 
“Medreselerimizde insanın, dünya 
ve ahiretin leh ya da aleyhine olacak 
bilgileri, kulluk vazifelerini, içtimai 
muamelelerini öğretme gayretiyle 
beraber; öğrendiklerini davranışa 
dökecek, örnek bir Müslüman şahsiyeti 
oluşturmak.” Vakfı arayarak bilgi 
almak isteyen Cumhuriyet muhabiri, 
telefona çıkan yetkilinin söz konusu 
medreselerin denetimi konusunda 
bilgi paylaşmadığını ve Diyanet’in de 
kendilerini denetleme yetkisine sahip 
olmadığını söylediğini bildirdi.

Modern yaşamın olanaklarından 
sonuna kadar faydalanıp yine aynı 
moderniteye savaş açan dinci, gerici 
gruplara söylenecek söz kalmadı. 

Her biriyle tükenmeyen bir enerjiyle 
amansızca mücadele edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Çünkü 
yeryüzünü tümüyle kendi inançları 
doğrultusunda biçimlendirmek 
isteyen bu insanların totaliter rejimler 
inşa ettiklerine İran, Afganistan ve 
Pakistan’da şahit olduk. Laik Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, hak ettiği çağdan 
koparılıp yüzlerce yıl öncesine uygun 
düşen anlayışlara hapsedilmesine izin 
vermeyeceğiz!
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Ülkemize kontrolsüz göç akını artık toplumun her kesiminin gündeminde. Ateizm 
Derneği’ni takip edenler için bu yaşananlar aslında hiç de şaşırtıcı değil. Türkiye’yi bir 
İslam ülkesine dönüştürerek laikliği yok etme çabalarına ilişkin haberleri, gerek internet 
sitemizde gerek Ateist Gazete’de sizlerle sıkça paylaşıyoruz. Yazılarımızı takip edenler, 
bu kontrolsüz göç akınının neye veya 
kimlere hizmet ettiğini; göçmenleri sıkı bir 
şekilde eleyen Avrupa’da bile ülkeye uyum 
sağlayamayan mülteciler nedeniyle yerel 
halkın nelere maruz kaldığını öngörebilir. 
Uluslararası ortaklarla yürüttüğümüz ARAP 
projesi aracılığıyla kendi ülkelerinde dinî 
baskı ve zulme maruz kalan insanlara 
yardım eli uzatan derneğimizin, göç karşıtı 
değil kontrolsüz ve kalitesiz göç karşıtı 
olduğunu özellikle belirtmek isteriz.

21. yüzyılda İslamcılar tarafından 
Batı’da gerçekleştirilen şiddet eylemlerinden en büyüğü ABD’deki 11 Eylül saldırılarıydı. 
O günden bu yana çok şey değişti. Tüm dünya, teröristlerin kana susamışlığını ve 
neler yapabileceğini bu olay sonrasında açıkça gördü. İnternet sitemizde yayımlanan 
yazımızda, Avrupa’da gerçekleştirilen terör saldırılarını, yakın geçmişte ele aldığımız 
haberlere atıfta bulunarak listeledik. Söz konusu yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Kontrolsüz göçün getirdikleri

Onlara tatlı tezgahlar hazırlayın
Erzurum’da imam olarak görev yapan Arif 
Macit, çalıştığı ibadethanenin çocuklar 
tarafından ziyaret edilmesini teşvik etmek 
için tatlı tezgâhı açtı. Ücretsiz şekerleme ve 
çikolata dağıtmaya başlanmasının ertesinde 
camiye gelen çocuk sayısının arttığını 
söyleyen Macit, masrafların yurttaşlarca 
karşılandığını ve ziyaretçi çocuk sayısının 
6’dan 40’a çıktığını ifade etti. Çocukları 
camilere çekmek ve dindarlığa özendirmek 

için hazırlanan bu ve benzeri tezgahlar, 
örgütlü dinlerin kendilerine taraftar çekmek 
için kullandığı yöntemlerden yalnızca biri. 
Dinler buna benzer tezgahları asırlardır 
kuruyor. Çocukları sevdikleri nesnelerle 
kandırmaya yönelik bu tip girişimler ilk 
bakışta dincilerin “masum” bir eylemi olarak 
yorumlanabilecek olsa da, altta yatan niyet 
apaçık ortada olduğundan hiç de masum 
değildir.

https://tr.atheistrefugeesturkey.com/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/04/28/kontrolsuz-gocun-getirdikleri/


10-17 Nisan tarihleri arasında 
kutladığımız “Ateist Haftası” bünyesinde 
7 günde, 7 farklı platformda, 7 etkinlik 
gerçekleştirdik. YouTube, Twitter 
Spaces, Clubhouse, Discord, Instagram, 
Facebook Live platformlarında derneğin 
mutfağında yer alan gönüllülerimizle 
gerçekleştirdiğimiz 6 canlı yayını, doğum 
günümüzü kutladığımız fiziksel bir etkinlikle 
taçlandırdık. Bilimin ışığında 8. yılı 
tamamladığımız 17 Nisan 2022 tarihinde 
İstanbul, Yeşilköy, Yalıer Balık Lokantasında 
gerçekleştirdiğimiz yıl dönümü partimize 
katılamayan üye, gönüllü ve takipçilerimiz 
için kısa bir özet sunmak isteriz. 

Rakı-balık formatında gerçekleşen 
kutlamamıza 5 yöneticimiz katıldı. 15 
misafirimizle dost usulü havasında 
gerçekleşen doğum günü partimize katılarak 
bizi şereflendiren hocalarımızdan Prof. Dr. 
Örsan Öymen’le felsefi sohbetlere girme 
imkanı bulan davetliler birçok konuda fikir 
alışverişi yaptı. Yeni dostlukların sunacağı 
aydınlanmaya açılan bir pencere oluştu.

Canlı piyano eşliğinde şarkılar 
söyleyerek, dans ederek ve şiirler okuyarak 
geçirdiğimiz doğum günü partimizi sizlerle 
de paylaştık. Başkanımızın kutlama 
konuşmasını ve pasta kesilme anını içeren 
canlı videoları sosyal medya platformlarında 
yayınladık. Etkinliğimize şehir dışından 
katılan dostlarımıza da ayrıca teşekkür 
ederiz. Sosyal mesafenin hayatımızdan 
yavaş yavaş çıkmasıyla, 2023 Nisan ayında 
daha da kapsamlı bir yıldönümü etkinliğinde 
görüşmek dileğiyle…

Artık Yalnız Değiliz!

İsveç'te Kuran 
yakma olayları

Nijerya’da Clariantian Üniversitesi ruhban okulunda rahip olmak için eğitim alan Sule Ambrose, İsa’nın çarmıha gerilişini canlandırdığı 
bir gösteri sırasında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni tam olarak bilinmeyen üniversite öğrencisinin trajik sonu, önde gelen bilim insanlarının 
İsa’nın çarmıha gerildikten sonra değil de çarmıhı taşırken omzu çıktıktan sonra öldüğü yönündeki teorilerini akla getirdi. Acaba bu olayı 

deneye tabi tutarlar mı? Bu projeye kaç kişi gönüllü olur 
bilemiyoruz. 

Belki de Hristiyanlığın Tanrısı, çarmıha gerilme 
sahnesini izlemeyi seviyordur. Bu durumda aksiyon 
sahnelerine olan düşkünlüğünden kurtulup farklı bir sonuç 
aramayı da deneyebilir. Örneğin aynı sahneyi izlemekten 
sıkılmışsa, yeni bir final sahnesi yazarak, “Dur şunlara bir 
de gazap ateşleri göndereyim” diyebilir; ne de olsa böyle 
aksiyon sahnelerini sevdiğini dini kitaplardan biliyoruz.

Sule, çarmıha gerildiğinde İsa gibi Tanrı’ya seslendi mi 
bilmiyoruz. Eğer seslendiyse bu ölüm, etkileyici hikâyelerle 
bezenip bundan birkaç asır sonra yeni bir dinin ve 
peygamberin ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale getirmiş bile 
olabilir.

* İncil’e göre İsa’nın çarmıhtayken Tanrı’ya seslendiği, 
“Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” anlamına gelen 
cümle.

Eli, Eli, lema şevaktani

Ateizm Derneği 8. Yıl 
Dönümü Partisi
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Yine imam, yine taciz 

Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı 
aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan 
liderliğindeki İslam karşıtı Hard Line 
grubu, İsveç’te Kuran yakma eylemleri 
düzenledi. Danimarka’nın aşırı sağcı 
Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri 
Paludan, Paskalya tatilinde İsveç’in çeşitli 
kentlerinde, Müslümanların çoğunlukta 
olduğu mahalleler ve cami önlerinde polis 
koruması altında Kuran yaktı. Müslümanlar 
da buna karşılık polis memurlarına taş attı 
ve polis arabalarını ateşe verdi. En az 40 
kişinin yaralandığı ve 34 kişinin tutuklandığı 
olaylarda can kaybı yaşanmadı.

Daha önce de benzer şekilde Kuran 
yırtma eylemleri yapılmıştı. İslam 
savunucusu YouTuber Mohammed 
Hijab, aralarında David Wood ve 
Apostate Prophet’ın da bulunduğu ateist 
YouTuberlara ve eşlerine yönelik hakaret 
içeren bir dizi Tweet atmış; bunun üzerine 
ateist YouTuberlar da tepki olarak Kuran 
yırtma eylemlerinde bulunmuştu. 

Her ne kadar dinî metinlerin kutsal 
olmadığını düşünüyor olsak da, 
sekülerizmin bekçileri olarak laikliği 
savunmaya, din ve vicdan hürriyetini 
koşulsuzca temin etmek için çabalamaya 
devam edeceğiz. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, 
aydınlanma mücadelemizin bir gereği 
olarak, yalnızca dini kitapların değil hiçbir 
kitabın tahrip edilmesini doğru bulmuyoruz. 
Ancak tekrar hatırlatmakta fayda var ki 
hem yaşadığımız topluma hem de hukuk 
sistemimize göre saygısızlık ve hatta suç 
addedilen bu tip eylemler, ileri demokrasinin 
bir sembolü sayılmalı ve herhangi bir 
cezai yaptırımla karşılanmamalıdır. İsveç 
hükûmeti de aynı şekilde düşünmüş olacak 
ki polis ekipleri eylemcilere herhangi bir 
müdahalede bulunmamış.

Mersin’de bir imam, küçük bir kız 
çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle 
tutuklandı. Evinde yapılan aramalar 
sonucunda imamın bilgisayarında çocuk 
pornosu içeren bir sürü video dosyası 
bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen imam, 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Böylece, sadece Kuran okumayı 
öğrensin diye ailesi tarafından camiye 
gönderilen küçük bir çocuk daha, 
baskılanmış cinsellikten doğan hastalıklı 
zihniyetin kurbanı oldu. Fiziksel veya cinsel 
şiddet, cinselliğe tabu gözüyle bakan 
dinlerin teorisinde ve pratiğinde vardır. Bu 
sapıklığın en üzücü kurbanları da ne yazık 
ki her zaman çocuklar olacaktır.

ABD Meclis Komisyonu ziyareti
Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal ateist insan hakları örgütü 

olan Ateizm Derneği, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi platformlar haricinde diğer 
ülkelerle de çeşitli diplomatik temaslarda bulunarak uluslararası ilişkiler alanında Türkiye 
dinsizlerinin sesi olmaya devam ediyor. 

Yayınladığımız azınlık veya insan hakları ihlali raporlarımızı, söz aldığımız Avrupa 
Konseyi veya Birleşmiş Milletler Komisyon oturumlarını ve diğer tüm diplomatik 
temaslarımızı haberleştirerek duyurma geleneğini sürdürüyoruz. Bu defa, ABD Uluslararası 
Dini Özgürlükler Komisyonu 
tarafından ziyaret edildik ve çok 
verimli bir toplantı gerçekleştirdik. 

Ateizm Derneği yönetimi adına 
Başkanımız Gazeteci Süleyman 
Karan ve yöneticilerimizden Uzman 
Psikoterapist İrem Yaydırgan’ın 
katıldığı bu toplantıya, ABD 
Dışişleri Bakanlığı Diplomatlarından 
Kevin Moss ve ABD Uluslararası 
Dini Özgürlükler Komisyonu 
Politika Danışmanlarından Keely Bakken ile Jamie Staley eşlik etti. 29 Mart 2022 Salı günü 
Kadıköy’de yapılan bu dört saatlik toplantı, Ateizm Derneği Genel Merkezi yakınlarındaki 
Moda Deniz Kulübünde gerçekleşti.  

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2020/12/02/kuran-yirtma-akimi/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/iletisim/

