
Konya'da otobüs duraklarındaki bilboardlarda 'Maide 
51' suresi sosyal medyanın gündemine girdi. Türk me‐
dyasının çok büyük kısmı bu haberi ''Konya'da reklam 
panolarında nefret söylemi'' diye gördü. Canım yurdum 
medyasının dili 'Kur'an'da nefret söylemi' demeye var‐
madı. Yapılan nefret söylemi haberleri ve tepkiden son‐
ra aynı gün Konya Belediyesi tarafından tüm aişler 
toplatıldı. Maide 51 suresinde geçen sözler ise olayın 
sosyal medyada gündem olmasına sebep oldu. Surede 
geçen ve bilboard için bastırılan ilanda "Yahudileri ve 
Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dos‐
tudurlar.

Sizden kim onları dost edinirse, O'da onlardandır. Allah 

zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez." ifadeleri 
yer alıyordu.

Kaynak:
 https://gozlemgazetesi.com/HaberDetay/252/1117934/
konyada-bilboardlarda-maide-51-suresi-hristiyanlari-
ve-yahudileri-dost-edinmeyin.html

''Minareler süngümüz...'' diye şiir okuyanlar aklımıza 
gelmedi değil.

 Yaşanan son depremde Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 
Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden 
birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya 
yaralanan olmadı. Avcılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli, Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin yanında 
yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açık‐
larken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara de‐
premini hatırlattığını, zaman kaybedilmeden güvenli 
binalar yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: https://www.dw.com/tr/deprem-sonras
%C4%B1-%C3%A7atlak-olu%C5%9Fan-binalar-bo
%C5%9Falt%C4%B1l%C4%B1yor/a-50598894

Ateizm Derneği üyesi olmak şüphesiz ki Türkiye ve Or‐
tadoğu inançsızlarının örgütlü mücadelesine destek ol‐
manın en iyi ve cesur yolu. Bu anlamda siz üyelerimize 
tüm AD ailesi adına teşekkür ederim. Gelecek nesiller 
için hayati önem taşıyan bu mücadelede bize destek 
olan siz değerli üyelerimize bazı yeni hizmetler ve ayrı‐
calıklar sunmak istedik. Bildiğiniz gibi 2018-2019 döne‐
minden itibaren üyelerimiz tüm ücretli etkinliklerimiz‐
den %25 ile %50 arasında indirimli olarak yararlanmak‐
ta. Bunun yanı sıra, üyelerimiz için özel olarak hazır‐
ladığımız ''Ateist Haber E-Bülten'' ile her iki hatada bir 
sizlerle çeşitli bilgi ve haberler paylaşacağız. Bu e-bül‐
tenleri ilk önce sıcağı sıcağına üyelerimiz ve gönüllüler‐
imiz edinecek. Sizlerle paylaşıldıktan iki hata sonrasın‐
da ise web sitemize yüklenecek. Üyelerimizin bu periy‐
odik e-bültenlere internetten erişenlerden iki hata daha 
erken erişmiş olacaklar.

Onbeş günde bir yayınlanacak bu e-bültenlerde sırasıy‐
la şu bilgiler yer alacak: Türkiye inançsızlarının ilgisini 
çekeceğini düşündüğümüz 3 adet yerli haber, 3 adet 
dünyadan haber, 3 adet dernek haberi/duyurusu ve 
Ateist Dergi'den 1 adet makale. Ateist Dergi demişken, 
www.ateistdergi.com 'un 2020 yılından itibaren Ateizm 
Derneği'nin aylık yayın organı olarak yayın hayatına 
geri döneceğini de sizlere müjdelemek isterim. Siz 
değerli üyelerimizin ve gönüllülerimizin katkıları ile 
birlikte ülkemizdeki tüm inançsız bireylerin şemsiye 
örgütü olarak mücadelemize ve hizmetlerimize devam 
edeceğiz.

Saygılarımla,
Selin Özkohen

Konya'da 
bilboardlarda 
maide 51 suresi 
'Hristiyanları ve 
Yahudileri dost 
edinmeyin'

İstanbul 
depreminde bir 
tek minare 
şerefesi yıkıldı.

YURTTAN HABERLERBAŞKANIN 
MESAJI



2 01 Kasım 2019 - Sayı: 001

Kurucu ve mevcut yöneticilerimizden Onur Romano'‐
nun 2015-2017 dönemi başkanı olduğu ve kurumsal 
olarak aktif bir üyesi olduğumuz gezegenizimizin en 

eski ve köklü uluslararası ateist örgütü Uluslararası 
Ateist Birliği'nin (AAI) yeni Genel Müdürü Amerikalı 
ateist aktivist David Silverman oldu.
 David Silverman Amerika'nın en ünlü ateist aktivist‐
lerinden ve 2017 Richard Dawkins ödülünün sahibi 
iken, hakkındaki cinsel taciz iddiaları ve bununla ilgili 
yapılan haberler nedeni ile 22 yıldır gönüllü ve 12 yıldır 
başkan olduğu American Atheists'te başkanlık görevine 
sorgusuz sualsiz son verilmişti.
 Amerika'da 'Me Too' (Ben de mağdurum) hareketinin 
etkisinde kalan toplum, son yıllarda artık bir delile bak‐
maksızın sadece iddiayı gerçek kabul ederek ''sosyal 
adalet'' adı altında bu şekilde yargısız sosyal infazlar 
yapmaya başladı. Kimileri bunu 'Me Too hareketi kon‐
trolden çıktı' olarak yorumladı. İronik olan ise, David 
Silverman'ın da bu yargısız infaz yapan ve 'her kadının 
şikayeti doğrudur' felsefesini savunan aktif bir 'Me Too' 
hareketi savunucusu olması idi. Elbette bu akımdan 
yararlanmaya çalışan art niyetli kadınlar da oldu. Kuru‐
nun yanında yaş da yandı. Keser döndü, sap döndü, de‐
vir döndü, ve bir gün David Silverman da asılsız itira 
kurbanlarından biri oldu. Amerika'nın en tanınan ve 
başarılı ateist aktivisti bir gecede dünyadaki tüm ateist 
örgütlerden adeta aforoz edildi.

Bu olaydan sonra yaklaşık bir buçuk yıl sessiz kalan 
David Silverman bu ay kendisi hakkında -şimdi asılsız 

olduğu anlaşılan- bu itiraları çıkaranlara ve olayı in‐
celemeden işine son veren eski kurumu American 
Atheists'a, yöneticilerden Matt Dillahunty'e ve iddia 
sahiplerinden biri olan Dillahunty'nin eski eşine davalar 
açtı. Elindeki somut deliller ile olayın iç yüzünü açık‐
ladığı bir websitesi kurarak itiralara açıklık getirdi. 
Muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bu magazinsel haber 
Avrupa ve Amerika ateist cemiyetlerini derinden etkile‐
di. Bu konuda daha detaylı bilgi için Armin Navabi ve 
he Cult of Dusty CODCast'nin ilgili yayınlarını izlem‐
enizi tevsiye ederiz.

Silverman'a ilk kucak açan ise AAI oldu. Bu haber ise 
gündemi daha çok sarstı. Çünkü AAI daha önce kendi 
başkanı hakkındaki iddiaları Kanada polisine in‐
celetmesi ve daha sonra aklanan kişiyi göreve geri ge‐
tirmesi ile tanınan ve feminist politikaları ile bilinen, bu 
tip konularda en hassas ve katı kurumlardan biri. Dos‐
tumuz David'e geçmiş olsun der, yeni görevinde 
başarılar dileriz. Birlikte büyük etkinlik ve projelere 
imza atacağız.

 Kaynak:
 https://www.atheistalliance.org/presidents-corner/
david-p-silverman-appointed-executive-director/

Komik, zihin genişleten tam 12 bölümden oluşan son 
kitabında Dawkins, doğal dünyanın bir tasarımcı ol‐
madan nasıl doğduğunu, bir embriyoyu "aşağıdan 
yukarıya programlamanın" olanaksızlığını açıklıyor. 
Dinler tarafından yapılan en temel varsayımlar: Tanrıya 

Ipsos araştırma şirketi tarafından toplam 23 ülkede 
yapılan bir sosyal araştırmaya göre, Türkiye'de en çok 
güvenilen meslekler listesinde bilim insanları %70 
oranla birinciliği alırken, din adamları %12 ile poli‐
tikacılardan sonra en son sırada yer aldı.

Keşke bunun sebebi din adamları tarafından yapılan 
yalancılık, hırsızlık, yolsuzluk ve rant kavgaları olsaydı. 
Gelgelelim, ne yazık ki bu güven erozyonunda en büyük 
etkenin son yıllarda dini kurumlarda din görevlileri 
tarafından yaşatılan ve medyaya yansıyan istismar, taciz 
ve tecavüz vakaları olduğunu düşünüyoruz. Peki bunlar 
sadece son yıllarda mı başladı?Yoksa acaba hep vardı da 
artık 'iletişim çağında' daha fazla bu vakaların önüne 
geçip susturup, örtbas edip, sansürleyemedikleri için 
bizim henüz yeni yeni mi gözümüz açılıyor?

Son tahlilde, halkımız dinin siyasete alenen alet edin‐
mesiyle hem din adamlarına hem de politikacılara 
güvenini kaybetmiştir. Buna karşılık Türkiye'de 
dürüstçe işlerini yapan ve medeniyetimizin ilerlemesi 
için çabalayan bilim insanlarına olan güven giderek art‐
maktadır.
Biliriz ve bildiririz ki, bu istatistik üzerinden çıkartıla‐
cak çokça ders vardır.

Kaynak: https://www.karar.com/guncel-haberler/
turkiyede-halk-en-az-din-gorevlisi-ile-siyasetciye-gu‐
veniyor-1355612
Azerbaycan çocukların ve yaşlıların rahatsız olması ne‐

deniyle ezanın sesini yeniden düzenledi! Artık Azerbay‐
can'da müezzinler ezanı çıplak sesle okuyacaklar.

Peki Türkiye'de durum nasıl? Yasal sınır 65 desibel, an‐
cak uyan yok denecek kadar az. Belirlenen sınırdan 
daha yüksek olsa bile ezan sesinin kısılmasıyla ilgili her 
başvuru sanki "dine karşıymış" gibi algılanmakta.

Umarız komşudaki bu karar ülkemizde aynı konudaki 
başvuru ve girişimleri engelleyenlere de güzel bir örnek 
olur. Ülkemizin de kardeş Azerbaycan kadar insan hak‐
larına saygılı bir tavır takınmasını istiyoruz.

Kaynak: http://www.haber7.com/dunya/haber/243790-
bakude-ezanin-sesini-kistilar
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Ateizm Derneği Ankara Tanışma Toplantısı'nın sıradaki 
konuğu ilozof Prof. Dr. Örsan Öymen son kitabı TAN‐
RI VAR MIDIR? hakkında sorularınızı yanıtlayacak.

 Tanışma Toplantılarımızda yapılan dernek tanıtımının 
yanı sıra, yönetim temsilcimize sorular sorabilir, üyelik 
işlemleri, dernek ürünleri gibi bağış işlemlerinizi de 
gerçekleştirebilirsiniz.
 İmzalatmak istediğiniz kitaplarınızı önceden edinm‐
enizi tavsiye ederiz.
 Etkinlikte sınırlı sayıda kitap olacaktır.

inanıyor musunuz? Hangisi? İncil "İyi Bir Kitap" mı? 
İnsanların iyi olması için bir dine bağlı kalmak gerekli 
mi? İbrahim'in İshak'ı kötüye kullanmasından bir kar 
taneciği inşasına kadar her şeyi salıveren, Outgrowing 
God - 'Tanrı'dan vazgeçmek' kitabı, düşünmek için özlü 
ve kışkırtıcı bir rehber.

Kaynak: https://www.amazon.com/Outgrowing-God-
Beginners-Richard-Dawkins/dp/1984853910

Almanya'dan sponsor olan bir üyemizin sayesinde 2018 
itibari ile Ateizm Derneği yarı-profesyonel bir sisteme 
geçti. Eylül ayında genel müdürümüzün askere gitmesi 
ile boşalan bu pozisyona Yunanistan'dan memlekete 
geri dönen kurucu üyelerimizden Semih Çöre seçildi ve 
yeni Genel Müdürümüz oldu.
 Ateizm Derneği'nin ilk isimlerinden biri olan Semih 
Çöre 1989 Balıkesir doğumlu. İstanbul Üniversitesi 
Fransız Dili Edebiyatı'ndan sonra şimdi de Sosyoloji 
eğitimine devam etmekte. İngilizce, Fransızca ve Yu‐
nanca dillerinde Freelance Tercüman olarak çalışıyor. 
2016 - 2019 yılları arasında Atina Ulusal ve Kapodistri‐
an Üniversitesi merkezli Colorful Youth programında 
yer alarak, LGBTQQI göçmenleri hakkında sosyolojik 
araştırma, demograik proil ve yaşam şartlarını iy‐
ileştirme üzerine çalışmalarda bulundu. Aktif olarak 
"Kritiki Publishing Lambiris Panagiotis" ,"Kastaniotis 
Editions" ve "Alba Editorials" yayın evleri ile birlikte 
çalışmaya devam ediyor. Ateizm derneğinde şimdiye 
kadar Uluslararası İlişkiler Komisyonu, Halkla ilişkiler 
Komisyonu ve Disiplin Kurullarında görev aldı.

E-Bültenimizde yer vermemizi istediğiniz haberleri 
ateisthaber@ateizmdernegi.org.tr adresine yollayarak 
önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
 Hatada 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak Ateizm 
Derneği Gönüllüsü,
 Günde 30 dakikanızı dernek işlerine ayırarak Ateizm 
Derneği Yöneticisi
 olabilirsiniz. Başvuru için www.ateizmdernegi.org.tr/
gonullu
Ateizm Derneği Çağrı Merkezi +90 (850) 840 2337

Uluslararası bir Ateizm Derneği projesi olan Atheist 
Refugee Assistance Program (ARAP) adını verdiğimiz 
Ateist Mülteci Yardım Programı onaylandı. Projeye 
sponsor olmayı kabul eden CFI - Centre For Inquiry 
(Sorgulama Merkezi) ve AAI - Atheist Alliance In‐
ternational (Uluslararası Ateist Birliği) tarafından 
gerekli yıllık bütçe onaylandı.

Programa sponsor olmak isteyen diğer kurumlarla da 
görüşmelerimiz devam ediyor. A.D. Uluslararası İlişki‐
ler Komisyonu sorumlumuz tarafından hazırlanan bu 
program kapsamında derneğimize Arapça, Farsça, 

İngilizce ve Türkçe konuşan bir personel daha alınacak. 
Bu kişi dernek merkezimizde çalışacak. Bu personel 
Türkiye'de mülteci/sığınmacı statüsünde olan ve resmi 
belgelerinden açıkça inançsızlığı yüzünden iltica/sığın‐
ma talebinde bulunduğu doğrulanan kişilere doğrudan 
hizmet verecek. Tek görevi bu olacak.Bu programın 
amacı; inançsız mültecilere hibe ve inansal destek 
sağlamak, kira ve yaşam giderlerini karşılamak DEĞİL. 
Bu programın amacı hukuki yardım, ev/iş bulmak gibi 
alanlarda bu kişilere teknik yardım sağlamaktır.

Alınacak Personelin GörevleriTürkiye'deki ateist mülte‐
ci ve sığınmacıların:

1. Yerel ve ülke içi online platformlarda paylaşım 
yapmasına yardım etmek ve gerekli durumlarda 
çeviri yapmak, yol göstermek ve başvurularının 
süreçlerini takip etmek.

2. Öz geçmişlerini/CV'lerini Türkçeye çevirmek. 
Başvuranlara şablon hazırlamak, başvurularında 
veya paylaşımlarında yol göstermek ve bu süreçte 
ihtiyaç dahilinde çevirmenlik yapmak ve yardım 
etmek.

3. Başvuruların gerçekliğini araştırıp teyit ettikten 
sonra bunları Ateizm Derneğine yönlendirmek. 
Ateizm Derneği buradan itibaren yasal süreci de‐
vralacak ve gönüllü avukatlarımız aracılığı ile 
hukuki destek sağlanacaktır.

4. Referans mektubu, teyit mektubu ya da destek 
mektubu talepleri için başvuruları incelemek. Bu 
tür başvurularda, başvuranın talebinin doğru‐
luğunu teyit etmek için kişinin ülkesindeki ikincil 
bir kaynaktan ilave bir doğrulama gerekebilir.

5. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara, fonlara, ku‐
rumlara, derneklere, seküler/hümanist/ateist 
yardım kuruluşlarına gönderecekleri harçlık, 
ödenek ve burs taleplerinde kişilerin başvuruları‐
na yardım etmek.

Ankara ADTT

ARAP projesi 
onaylandı.
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Müdürümüz


