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KAMUOYUNA DUYURULUR
Dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından, Hint kökenli İngiliz vatandaşı

Salman Rüşdi, New York’ta bir yobaz teröristin saldırısına uğradı. 

Kötülük 'Şeytan Ayetleri'nde değil, radikal dinci terörizmin özünde. 

AÇIKLAMAMIZI OKUMAK İÇİN:

P T T
POSTA TELASSUS* TARİKAT

Görünen o ki tarikatların en ehil olduğu işlerden biri de insan haklarının gasp
edilmesi, çalınması. Gazeteci Barış Pehlivan son yazısında, PTT çalışanlarına

dair yapılan yönetmelik değişikliğini hatırlatarak PTT'de hukuk müşavirliği
görevine getirilen Muhammet Raşit Köse’ye dikkat çekti. Yeni yönetmelikte 5

yıllık avukatlık yapmış olma şartı kaldırılırken 3 yıl çalışıyor olma şartı getirildi.
Tabii ki bu şartlara uyan kişi tesadüf eseri (!) ismini Menzil tarikatı şeyhi

Muhammet Raşit Erol’dan aldığı düşünülen biri oldu.

Son yirmi yılda asırlık devlet kurumlarını tarikatların oyun sahasına çeviren,
kurumların içinin boşalmasına yol açan, liyakati tümden unutmuş görünen AKP;

kendisinin en büyük besin kaynağı olan karanlık odakları beslemekten asla
vazgeçmeyeceğini her seferinde gösteriyor. Çalınan sınav sorularına rağmen
başarılı olup mülakatta Nakşibendi şeyhlerinin kutsal ibriklerini sordukları için

elenen gençlerde artık sadece öfke ve nefret uyandırdıklarının farkında değiller
mi ki hak gasplarına devam ediyorlar?

Farkındalar. Tek sorun, kendi inançları dışında hiçbir düşüncenin var olmaması
için didinip duran tarikatlarla onlardan beslenen ideolojilerin, farklılıkların yok

olmasını istemeleri ve bu yüzden her kuruma fütursuzca saldırmaları.

İSLAM OYUNLARINDAN ALLAH RAZI DEĞİL (!)
Bu yıl 5’incisi düzenlenen İslamî Dayanışma Oyunları, 9 Ağustos’ta Konya’da
başladı. İslamî Dayanışma Oyunları’nın açılış töreni renkli görüntülere sahne
oldu. Ama oyunlar için düzenlenen konser ve dans gösterileri  bazı hoca ve

vakıfların hoşuna gitmedi. Düzenlenen konserlerin İslam'a aykırı olduğunu ileri
süren bu güruhlar, sporcuların açık giyinmelerini de bahane ederek İslamî

Dayanışma Oyunları’nın isminin değiştirilmesini talep ettiler. Oyunların İslam'ı
yansıtmadığı gerekçesiyle İslam isminin kullanılmaması gerektiğini öne

sürüyorlar. 

Zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde biraz olsun eğlenmek isteyen
insanların, din gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışılması kabul edilemez.

Ayrıca organizasyona katılan sporcuların kıyafetlerinin İslam’a uygun olup
olmaması, gösterecekleri başarılara engel değil.

BİR GARİP İSLAMİ KAMP
Samsun’un Canik ilçesindeki Canik Orman Okulunda, Bir Adım Doğal Yaşam
Derneği adında bir dernek “Tefekkür Kampı” düzenlediğini duyurdu. Derneğin
düzenlediği kampın haberlere konu olmasının nedeniyse ilköğretim çağındaki

çocuklara sabah namazı dahil tüm namazların zorunlu tutulması. Samsun
Valiliğinin himayesinde, Canik Belediyesiyle Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş

birliğinde yapılacak kampın program metninde “Özel durumu olan çocuklar
hariç çocuklarımız, sabah namazına kaldırılacaktır.” ifadesinin yer alması tepki
topladı. Dikkat çeken bir başka noktaysa Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce

Canik Orman Okulunda konaklama gerektirecek herhangi bir etkinliğe izin
verilmemesine rağmen adı geçen derneğin etkinliğine izin çıkması oldu.

Samsun Valiliğine, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Canik İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne laik bir devletin aygıtları/parçaları olduklarını, hizmet verirken tüm
inançlarla inançsızlık biçimlerine eşit ölçüde yaklaşmaları gerektiğini hatırlatırız.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ
YOBAZLIK KURBANI

İnandırıcılıktan uzak bahanelerle yaşam tarzına yapılan müdahalelere bir yenisi
daha eklendi. 

17-21 Ağustos tarihlerinde Burhaniye’de yapılması planlanan Zeytinli Rock
Festivali, İlçe Kaymakamlığı tarafından “Kamu güvenliği ve huzuru” bahane
edilerek yasaklandı. 2005 yılından beri düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli
müzik organizasyonlarından biri olan festivalin yasaklanması müzisyenler ve

halktan büyük tepki topladı. 

BirGün gazetesinin haberine göre, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in İlim
Yayma Cemiyeti isimli gerici oluşumla yakın olduğu biliniyor. 

Zeytinli Rock Festivali'ne yapılan ne yazık ki ilk değil. İktidar, pandemi önlemleri
ve kamu güvenliği gerekçelerini suistimal ederek toplumu, hastalıklı ideolojisine
göre değiştirmeye çalışıyor. Trafik yoğunluğu, kamu güvenliği gibi durumlar, dinî

organizasyonlarda zerre önemsenmeyip sadece festival ve konserlerde
hatırlanıyor.

Gericilik, bir kamu güvenliği problemidir ve toplumu gerçeklikten uzak bir dünya
görüşüne zorlayan hastalıklı bir durumdur. Ateizm Derneği olarak bütün
demokratik kurumları Covid-19’dan daha beter bir halk sağlığı sorununa

dönüşen gericilikle mücadele etmeye davet ediyoruz.

EMEKLİ PROMOSYONUNA CAN SIKAN FETVA
Enflasyon nedeniyle refahı günden güne azalan 14 milyon emeklinin dört gözle

takip ettiği banka promosyonu haberleri gündemi meşgul ederken tuhaf bir
fetva geldi. 7 bin 500 liraya varan promosyonlara dair Din İşleri Yüksek

Kurulunun “Banka promosyonu caiz midir?” sorusuna yanıtı olumsuz oldu.
“Promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz

şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını
karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü

oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri
uygun olur.” biçimindeki yanıt kimilerine Diyanet’in, emeklilerin en son %176’ya

ulaşan enflasyon karşısında eriyen gelirinden haberi yok mu, dedirtti.

Türkiye Emekliler Derneği Ankara Şube Başkanı Fahri Iravul, verdiği demeçte
asıl ihtiyaç sahibi olanların emekliler olduğunu dile getirdi ve ekledi: “Kamu
kurumlarındakiler de dâhil Diyanet'ten emekli olanlar da alıyor. Bankalar,
Diyanet'te çalışan memurlara da veriyor hem de yüklü miktarda veriyor.
Kendileri niye o parayı kullanıyor? Madem öyle aldıkları parayı bir hayır

kurumuna bağışlasınlar.” Iravul, bankaların Amerikan doları üzerinden verdiği
faize dair DİB’in bir yorumda bulunmamasını mânidar bulduğunu ve 3 bin 500

lira alan emeklilerin, pek çoklarından daha yoksul olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çalışanların sendikası
konumundaki Türk Diyanet Vakıf-Sen, DİB’in maaş ödemeleri için yaptığı

ihaleyi kazanan katılım bankalarının (Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk
Katılım Bankası) personele üç yıllığına 2 bin 880 TL vereceğini açıklamıştı.
Verilen promosyonları beğenmeyen sendika, 12 Nisan 2022’de yürütmeyi

durdurma kararı için mahkemeye başvurduğunu ve geçtiğimiz Mayıs’ta
mahkemenin işlemin iptaline karar verdiğini kendi internet sitesinde

duyurmuştu. Bu konuda Diyanet’in kendi çalışanlarına ayrı, emeklilere ayrı bir
muamele gösterdiğini gözler önüne seriyor, takdiri değerli okurlarımıza

bırakıyoruz.

PİKNİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Hepimiz, iki senedir türlü badireler yaşadık: Covid-19, orman yangınları,
savaşlar, enflasyon ve dinî gericilik... Bazılarını atlattık, bazılarını henüz

yaşamaktayız ama ümidimizi hiç yitirmedik. Böyle zamanlarda birbirimize daha
fazla sarıldık, safları sıklaştırdık.

İşte yine böyle bir pazar günü (geçtiğimiz pazar) Ankara, Antalya, İstanbul ve
İzmir'de eş zamanlı tanışma piknikleri düzenledik. Konuşacak çok şey vardı,

kişisel konuların yanında derneğin dününü, bugününü ve yarınını da konuştuk.
Katılan tüm dostlara teşekkür ederiz.

Sıradaki pikniğimiz 11 Eylül'de.
Hepinizi bekleriz.
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