
Nesin Vakfı ne yaşar ne yaşamaz 
   Aziz Nesin’in kurduğu Nesin Vakfının 

banka hesaplarının geçtiğimiz günlerde 
İstanbul Valiliği tarafından bloke edildiği 
açıklandı. Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, söz 
konusu karara “Üç kuşaktır bu halka hizmet 
ediyoruz, izin verirlerse daha da edeceğiz. 
Yetti ama!” diyerek isyan etti ve şu açıklamayı 
yaptı: “Valilik banka hesaplarımızı bloke 
etti. Bu vakıfta maaşlı çalışan var; okuyan, 
beslenen çocuk var demeden, acımasızca... 
Bir yere kaçtığımız, kaçacağımız da yok, 
devlet istediği zaman istediğini alır zaten. 
Banka hesaplarımızı bloke etmek en hafif 
deyimle ancak hoyratça bir tavır olabilir.”

   Çok ilginç bir şekilde “eksantrik ve sevimli” 
olarak nitelediği İsmailağa Cemaatine bağlı 
Rabıta Vakfı ile yaşadıkları gerileme de 
değinen Nesin, vakfın yeni aldıkları arazinin 
hemen yanına yerleştiklerini, kalabalık 
ve yüksek sesli ayinler düzenlediklerini, 
nedensiz bir şekilde tehditler savurduklarını, 
hatta içlerinden birinin kendilerine fiziken 
saldırdığını söyledi.

   Bir dinci hiçbir zaman dinini, kendi 
halinde yaşamaz. Size de dayatır, kabul 

etmezseniz sizi yok edene kadar uğraşır. İşte 
bu da Cübbeli Ahmet’in cemaatinin önümüze 
koyduğu son somut örnek. Ateizm Derneği 
olarak, Aziz Nesin’in en kıymetli mirası olan 
Nesin Vakfı’na yapılanları kınıyoruz. 

Şanlıurfa’da 
şeriatın ayak 
sesleri 

İslam yine 
“rencide” oldu 

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa’da, 
kendilerine “Köklü Değişim” adını veren 
bir grup gerici, siyah tevhid bayrakları 
açarak şeriat çağrısında bulundu. 
“Köklü Değişim Şanlıurfa” isimli Twitter 
hesabından #EllerSemayaOrdularAksaya 
ve #KadirGecesi etiketleriyle şu metin 
paylaşıldı: “Şanlıurfa halkı olarak 
Balıklıgöl’de İsrail’i tel’in edip işgalci 
Yahudileri kutsal topraklarımızdan kovacak 
ve İslam şeriatını tatbik edecek Raşidi 
Hilafet Devleti’nin kurulması için hep birlikte 
elleri semaya açıp amin dedik.”

Yine geçtiğimiz hafta bir başka şeriat 
yanlısı grup da Ege Bölgesi’nde kapı kapı 
gezerek bildiri dağıtarak şeriat çağrısında 
bulundu. Bildiride Cumhuriyet rejimi ve 
Atatürk alenen hedef alındı ve şu arsız 
cümlelere yer verildi: “Ders kitaplarında 
Atatürk’ün İslam’a zıt olarak yaptığı 
devrimler iyi bir şeymiş gibi gösteriliyor. 
Şeriatın kaldırıldığı 23 Nisan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlar kâfirdir. 
Bu düşüncede olan devletin askerliğini 
yapmaya gençler gönderilemez. Yemin 
törenlerinde şeriata uymayan inkâr 
niteliğinde sözler söyleniyor. Şeriatı çağ dışı 
görene devletin bekçiliği yaptırılıyor.” 

İslamcı terör örgütleriyle birlikte siyah 
bayrak açarak naralar atmak ve Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutlayanları kafir ilan etmek, 
halkı alenen kin ve düşmanlığa itmenin 
ötesinde anayasal suçtur. Ülkenin çeşitli 
yerlerinde TC Anayasası’na aykırı şekilde 
şeriat isteminde bulunan İslamcı kelle 
avcıları hakkında cezai işlem başlatılmalıdır. 

H a l i m i z ,  a h va l i m i z …
Ülkemizde her zaman olduğu gibi 

siyaset ve halk, aynı zaman diliminde 
fakat paralel evrenlerde yaşamaya 
devam ediyor. Özgürlüklere getirilen 
dinci kısıtlamalar, hayat pahalılığı  ve 
kontrolsüz göçün yol açtığı sosyo-
kültürel sorunlar nedeniyle halk 
nefes alamaz hale gelirken, siyasetin 
gündemi yine bambaşkaydı. Bu hafta 
da İBB Başkanı İmamoğlu ile gazeteci 
Nagehan Alçı buluşması ve İçişleri 

Bakanı Soylu ile Zafer Partisi Genel 
Başkanı Özdağ arasındaki kavga 
gündeme oturdu. 

Roma’nın cumhuriyetten 
imparatorluğa geçiş sürecinde Octavius 
tarafından uygulanan “ekmek ve sirk” 
politikasıyla halkın unutulmasına 
benziyor bu yaşananlar. Çünkü ülkemiz, 
bir insanlık trajedisi sirkine dönüştü 
artık. Ne yazık ki yapabildiğimiz tek 
şey, hayatta kalmak ve ağlanacak 

halimize gülmek. Roma döneminde 
olduğu gibi günümüz Türkiyesi’nde 
de suni ve alakasız gündemlerle 
meşgul edilen halkın çaresizliği, kendi 
imparatorluğunu kurmanın derdine 
düşmüş iktidarın işine geliyor.

AKP’nin dinci baskısı ve din 
paranoyası artık öyle bir noktaya 
geldi ki, bir Bakanı eleştiren skeçler 
televizyon programlarının yayın 
akışından çıkarılıyor; Düzce ve 

Batman’da kadın şarkıcıların konser 
vermesi bir linç sebebi olabiliyor ve 
gençlik festivalleri “kamu düzeninin 
bozulmaması” gibi şizofrenik sebeplerle 
iptal edilebiliyor (Eskişehir örneği). 
Güzel olan her şeye düşman olanların 
inandığı bir dinden beklenen de budur; 
nitekim doğaüstü inançlara dayalı 
kuralların hüküm sürdüğü bir yerde 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanması 
kaçınılmazdır. 
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   Erkeklerinin çoğunun Türkiye’ye kaçak olarak girdiği Afganistan’da kalan kadınlar, her 
sabah kendilerini bekleyen yeni bir kararnameye uyanıyor. Taliban sözcüsü Süheyl Şahin 
geçtiğimiz yıl, örgütün bazı eski ve katı kurallarını “yumuşattığını” savunarak kadınların 
Taliban’dan korkacak hiçbir şeyleri olmadığını ve “kadınların namuslarını koruyacaklarını” 
açıklamıştı. Bu seferki kararname ise şöyle: 
“Çok yaşlı veya genç olmayan kadınların 
mahrem olmayan erkeklerle (yetişkin yakın 
erkek akrabaları) tanıştıklarında tahrikten 
kaçınmak için şeriat hükümlerine göre 
gözleri hariç yüzlerini kapatmaları gerekir.” 
Taliban ve Afganistan İslam Emirliği’nin 
üçüncü Yüksek Komutanı Hibetullah 
Ahundzade, Taliban yetkilileri tarafından 
yayımlanan son kararname hakkında şu 
yorumu yaptı: “Geleneksel ve saygılı olduğu 
için çarşaf (baştan aşağı burka) giymeliler.” 

   Bildiğiniz gibi ülkemizi yöneten dincilere 
göre, Türkiye’nin Taliban inancıyla ters 
bir yanı yok. Ülkemize kaçak yollardan giren Afgan erkekleri ucuz işgücü olarak gören 
zihniyetin, kadınları hor gören ve işleri olmadıkça evden dahi çıkmamalarını salık veren 
radikal İslamcı teröristlerle ortaklaşması son derece endişe vericidir.

Diyanet'in şükür hutbesi 
Sözcü’nün haberine göre AKP Genel 

Başkanı RTE geçtiğimiz günlerde 
yaptığı bir açıklamada, alım gücü düşen 
vatandaşa şükretmeyi tavsiye etti. Erdoğan 
açıklamalarında, ekonomik istikrarsızlıktan 
kaynaklanan şikayetleri de “tatminsizlik, 
şükürsüzlük ve karamsarlık” olarak 
nitelendirdi. Erdoğan’ın sözleri tartışılırken 
Diyanet İşleri Başkanlığı ise Cuma 
namazlarında “Şükür Sana Şekûr” başlıklı 

bir hutbe okutmaya başladı. Türkiye’nin 81 
ilinde okutulan hutbede, insanlara nimetlerin 
en küçüğüne bile rıza göstermeleri tavsiye 
edildi.

Türkiye’deki ekonomik istikrarsızlığın en 
büyük sebebi gelir dağılımındaki eşitsizliktir. 
İktidar çevresinde kümelenen şahıs ve 
güruhların yolsuzlukla zenginleştiği bir 
ülkede, sıradan vatandaşa şükretmeyi 
tavsiye etmek yüzsüzlüktür. 

İslam hoşgörü dinidir. Sus, kadın!

Diarshi Arag ismiyle de tanınan 
Bangladeşli yazar Shahriar Dipu, iki 
kitabında İslam’ı “rencide ettiği” gerekçesiyle 
suçlu bulunarak dört yıl hapse mahkûm 
edildi. Yazarın kitaplarından biri, Şubat 
2020’de bir avukatın yazardan şikâyetçi 
olması nedeniyle Bangladeş Yüksek 
Mahkemesi tarafından zaten yasaklanmıştı. 
Bu yasak sonrasında yargılanıp tutuklanan 
yazarın kefaletle serbest bırakılma talepleri 
art arda reddedildi.

Bangladeş son yıllarda seküler blogger 
ve yazarlara uyguladığı sert yaptırımlardan 
ötürü eleştiriliyor. 2018’de ülkenin Dijital 
Güvenlik Kanununa dönüşen 2006 tarihli 
Bilişim ve İletişim Teknolojileri Yasasının 57. 
kısmı, İslam ve peygamberi Muhammed’e 
hakaret ve aşağılama suçu işleyenlere ağır 
para cezası ve on yıla varan hapis cezası 
verilmesini öngörüyor.

Kararı şiddetle kınayan Atheist Alliance 
International, Diarshi Arag’a uygulanan 
hukuksuzluğun Bangladeş Anayasası’nın 
güvence altına aldığı ifade ve vicdan 
hürriyetinin açıkça ihlali olduğunu belirterek, 
kararla ilgili temyize gidileceğini açıkladı. 

https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2022/04/28/kontrolsuz-gocun-getirdikleri/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/19/ey-taliban-sen-kimsin/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/10/27/eli-kilic-tutanlarin-bulusmasi/
https://www.ateizmdernegi.org.tr/iletisim/


Pegasus’ta çalışan bir arkadaş grubunun 
27 Nisan’da alkol masasında kadeh kaldırıp 
“Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin” 
mesajıyla fotoğraf paylaşımı yapmasının 
ardından ortalık karıştı. Görüntülerin 
sosyal medyada yayılması ile başlayan linç 
kampanyasında, söz konusu çalışanların 
işten atılması talep edildi. Ayrıca 
çalışanların telefon numaralarına ulaşan 
bazı şiddet yanlısı İslamcılar, paylaşımı 
yapanlara ölüm tehdidinde bulundu. En 
basit ve doğal zevkleri bile dinî gerekçelerle 
terörize etmeyi başaran İslamcılar, bu 
linç girişiminde de başarılı oldu. Pegasus 
şirketi, “Paylaşımda yer alan dinî inanç, 
toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide 
edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez 
buluyoruz.” diyerek çalışanların işine son 
verdi.

Söz konusu olaya, artık dinî reflekslerle 
harekete geçen devlet kurumları da müdahil 
oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 
laik devlet ilkesini tamamen çiğneyerek 
Pegasus havayolu şirketi çalışanları 
hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik 
veya aşağılama” suçundan soruşturma 
başlattı. Olayla ilgili en doğru yorumu ve 
açıklamayı ise çalışanların avukatı Kerem 
Donat yaptı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir 
laik devlet olması sebebiyle Ramazan diye 
bir tabir bizde açıkçası olmadı, bu toplumun 
bir kesimini ilgilendiren başka bir takvime 
göre icra edilen bir ay. Dinî dogmalar 
sahiplerini bağlar. Bizi yaşam tarzımızı 
alakadar edecek, bununla ilgili baskı 
görmemize sebep olacak bir şey değil.”

Eski Yunan inancının sembollerinden 
birini ticari faaliyeti için kullanan 

Pegasus’un, yine ticari faaliyetlerini 
kurtarmak adına İbrahim’in dinini koruyup 
kollamasına şaşırmadık. Kanadı da olsa 
beygir beygirdir; masallarınız da masaldır; 
ama bunlar Pegasus için kullanışlı 
masallardır. 

   Avukat Donat’ın tabiriyle, herkesin 
“kutsalı”, herkesin dogması kendisini 
bağlar! Dinî ritüeller bir baskı aracı olamaz 
ve belirli bir dine inanmayanlara yönelik 
bir yaptırım gerekçesi olarak sunulamaz. 
Halkı kin ve düşmanlığa asıl tahrik 
edenler, insanları söylemlerinden ötürü 
hedef gösterenlerdir. Hepsinden önemlisi, 
Pegasus Havayollarının bazı çalışanlarını 
Kadir Gecesi’nde içki içtikleri ve sosyal 
medyada bu konuda paylaşım yaptıkları 
gerekçesiyle işten çıkarması, anayasanın 
laiklik ilkesine ve çalışan haklarına açık ve 
sakil bir saldırıdır. Ne acıdır ki kâr hırsıyla 
gözü dönen Pegasus, bir hurafe uğruna 1 
Mayıs arifesinde emekçilere saldırmaktan 
geri durmamıştır.

Fazıl Say'a 
başsağlığı diliyoruz

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği, “Aklıma Bir Fikir Geldi” projesi kapsamında Gaziantep 
Üniversitesinde telif bilincini artırmak amacıyla panel, yarışma ve sergiden oluşan birkaç etkinlik gerçekleştirdi. 
Ancak birlik, sergiyi İletişim Fakültesinin alanı 
yeterli olmadığı için İlahiyat Fakültesinde 
yapmak istedi. Fakat İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Mehmet Akbaş, sergide gösterilecek afişlerde 
yer alan Atilla İlhan, Vedat Türkali, Adile Naşit, 
Sadri Alışık, Kadir İnanır, Turgut Uyar, Leman 
Sam gibi değerli sanatçıların fotoğraflarını 
kastederek, “Ben İslam’a küfreden birinin 
fotoğrafını koyamam. İzin vermem yani. Benim 
şey anlayışım bu.” diyerek sergiye izin vermedi.

Ayrımcılık, iftira ve dayatma dinin 
bileşenleridir. Bu gerçeğe her defasında bir 
kez daha şahit oluyoruz. Bir sergi yüzünden 
bile toplumu ayrıştırabilen ve toplumu emektar 
sanatçıları düşmanlaştırmak isteyen bir din, 
iyiliğin kaynağı değil yok edicisidir.

Gaziantep Üniversitesinde dinci sansür 

Dini dogmalar sahiplerini bağlar! 
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#Festivalime 
dokunma! 

Piyanist ve besteci Fazıl Say’ın 86 
yaşındaki babası, müzikolog, yayıncı, 
öykü ve roman yazarı Ahmet Say 10 
Mayıs’ta hayatını kaybetti. Babasının 
vefat haberini Twitter hesabından 
duyuran ve Ankara’da yoğun bakımda 
olduğunu belirten Say şu açıklamayı 
yaptı: “Babamı kaybettik. Üzüntüm 
sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en 
değerli aydınlarından biriydi, tüm 
müzik ve edebiyat çevresinin de başı 
sağ olsun. 86 yıllık ömründe ne çok 
eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir 
baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. 
Başımız sağ olsun.”

Ateizm Derneği olarak, sevgisini 
bestelerinde yaşatması dileğiyle Fazıl 
Say’a ve tüm sevenlerine başsağlığı 
diliyoruz.

Eskişehir Valiliğinin “uygun görülenler 
ile siyasi parti faaliyetleri hariç” tüm açık 
alan etkinlikleri için 15 günlük yasaklama 
kararına istinaden Teoman, Haluk Levent, 
Hayko Cepkin, Levent Yüksel ve Yeni Türkü 
gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi 
planlanan Anadolu Fest iptal edildi. 
Anadolu Fest ekibi, yasak kararına ilişkin 
#FestivalimeDokunma etiketiyle yaptığı 
açıklamada, “Binlerce insanın emeği ve 
gençlerin sanat aşkının engellenmeye 
çalışılmasını kınıyoruz” dedi. Kamuoyundan 
gelen tepkilerin ardından, Anadolu Fest 
9-12 Haziran tarihlerine ertelendi.

Anadolu Gençlik Derneği ve İHH gibi 
İslamcı kuruluşların ve MÜSİAD gibi İslamcı 
sermaye örgütlerinin bulunduğu Eskişehir 
Kardeşlik Platformu, yasağa destek veren 
bir açıklama yaptı. Festivalin alkollü bir 
etkinlik olduğu için yasaklandığı tartışmaları 
sürerken, BBP Genel Başkanı Destici de, 
“haram olan şeyler” başlıklı şu mesajı 
yayınladı: “Müzik festivali adı altında şarap, 
bira festivali, ne bileyim böyle haram olan 
şeylerin ya da davranışların sergilenmesi 
normalmiş gibi sanki orada iki günlük bir 
serbest bölge bu anlamda oluşturuluyor. 
Bu milletin inancı İslam’dır ve Türk milleti 
İslam inancına bağlıdır.” Yasağı koyan 
Eskişehir Valisinin ideolojik özgeçmişi de 
haberin ardından ortaya çıktı. Vali Erol 
Ayyıldız’ın İslamcı vakıflarla ciddi anlamda 
yakınlığı bulunuyor. Ayyıldız, 2020 yılında 
görevdeyken İsmailağa Cemaatine bağlı 
Hicret Derneğini ziyaret etmişti.

Hayat felsefeleri “az gülmek, çok 
ağlamak” olan bir grup azgın azınlık, iktidarı 
uydusu haline getirmeye devam ettikçe her 
çeşit eğlence radikalleştirilecek ve birer 
kötülük simgesi haline getirilecek; sanata, 
insana ve doğaya dair güzel olan her 
şey ideolojik gerekçelerle yok edilecektir. 
Taliban’ı çok uzaklarda aramaya gerek yok.

Kadın şarkıcıya gerici tepki
A Milli Kadın Voleybol Takımının formalarını İslam’a uygun bulmadığını söyleyerek daha 

önce de gündeme gelen Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, bu kez de üst lige çıkan 
Düzcespor’un kutlama programına sataştı ve programa bir kadın şarkıcının çağrılmasına 
şöyle tepki gösterdi: “Kutlama için bayan şarkıcı getirmeleri Düzcespor’a ve Düzceliye 
yakışmaz! Düzce muhafazakâr bir yerdir, dinî değerlerine bağlıdır.”

Kutlamanın dinî sınırları olması gerektiği iddiasını içeren bu açıklama, Şahin’in siyasal 
İslamcılar arasındaki yerini sağlamlaştırmış olmalı. Şakşakçılığa devam!


