BAŞKANIN
MESAJI

YURTTAN HABERLER
Din kültürü
öğretmeni
Hristiyan
olduğu
gerekçesiyle
görevden alındı

Akit 4 kardeşin
intiharında
'suçluyu' buldu!
Akit'e tepki
yağdı

Öncelikle sizden bazı teknik aksaklıklar nedeniyle özür
dilemek isteriz. Derneğimiz üyelerine düzenli olarak ai‐
dat borçlarını bildirmek ve geçmiş ödemelerinizi
görüntüleyebilmeniz için FonZip sistemine geçmiştir.
Bu esnada ne yazık ki bizden kaynaklanan teknik bir
hatadan dolayı üyelikten ayrılmış bazı dostlarımıza ve
engelli olduğu için aidattan muaf olan üyelerimize
hatalı bildirimler gitmiştir. Gereği yapılmıştır.
Bildiğiniz gibi 2018-2019 döneminden itibaren üyeler‐
imiz tüm ücretli etkinliklerimizden %25 ile %50 arasın‐
da indirimli olarak yararlanmakta. Bunun yanı sıra,
üyelerimiz için özel olarak hazırladığımız ''Ateist Haber
E-Bülten'' ile her iki hatada bir sizlerle çeşitli bilgi ve
haberler paylaşacağız.
Siz değerli üyelerimizin ve gönüllülerimizin katkıları ile
birlikte ülkemizdeki tüm inançsız bireylerin şemsiye
örgütü olarak mücadelemize ve hizmetlerimize devam
edeceğiz.
Odaklandığımız bir sonraki projemiz Ateizm Derneği
TV YouTube kanalımızı hatada 7 gün, 7 farklı formatta
yayınlar yapan bir seviyeye getirmek. Yapımcı, yayıncı,
yönetmen, reji, call-screener, moderatör ve sunucu
olarak ekibimizde yer almak isterseniz lütfen bize
ulaşın: bunlarateist@ateizmdernegi.org.tr
Bunun dışında yardımını istediğimiz iki konu var. Tüm
canlı yayınlarımızı YouTube, Instagram, Facebook Live
ve Twitch platformlarından eşzamanlı olarak yapa‐
bilmemiz için ücretli bir programa, buna ek olarak iz‐
leyicilerimizin yayınlarımıza telefon ile GSM üzerinden
arayarak katılabilmeleri için ise bir sanat santral kurulu‐
muna ihtiyacımız var. Yani kaynak lazım :) https://
www.kreosus.com/ateizmdernegi ve https://www.patre‐
on.com/ateizmdernegi üzerinden bağışlarınız ve
destekleriniz bizim için çok önemli.
Saygılarımla,
Selin Özkohen

Yoksulluk ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihara sürükle‐
nen dört kardeş Türkiye'nin gündeminde. Nefret içeren
haberleri ile bilenen Akit, intiharda ateistleri hedef gös‐
terdi. Akit'e tepki yağdı.
Aydın'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmen‐
liği yapan Esma B.K. hakkında Hristiyan olduğu
gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kentte ilk olarak özel
okullarda çalışan Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
mezunu Esma B.K. daha sonra memur olarak devlet
okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri verm‐
eye devam etti.
Öğretmen hakkında Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bili‐
nen Şuurlu Öğretmenler Derneği şikayette bulundu.
Soruşturma sonucunda öğretmen açığa alınırken, Şu‐
urlu Öğretmenler Derneği konuya dair basına açıklama
yaparak Hristiyanların din dersi veremeyeceğini iddia
etti.
Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi
Sürücü yaptığı açıklamada "Yüzde doksanı Müslüman
olan bir ülkede insanlara din eğitimi verecek insanların
İslam ve Müslümanlıkla alakası olmaması kabul edilmez
bir şey" ifadelerini kullandı.
Kaynak: https://sendika63.org/2019/11/din-kulturuogretmeni-hristiyan-oldugu-gerekcesiyle-gorevdenalindi-568432

Yaşamına son vermiş 4 insanın dramına bile saygı duy‐
mayan Akit evdeki kitapları bile hedef gösterdi.
Akit 'haberinde' şöyle yazdı:
"Evde ateizm propagandası yapan kitaplar bulundu.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen dehşet evinde
Evrim safsatasının en ateşli savunucularından Richard
Dawkins'in "Tanrı Yanılgısı" kitabı bulundu. Ateizm
propagandası yapan skandal kitap 2008 yılında
Türkiye'de iniale neden olmuştu. Bütün dinlerin alenen
inkar edildiği kitaba, halkı kin ve düşmanlığa tahrik
etmesi gerekçesiyle dava açılmıştı." satırlarına yer verdi.
Akit'in bu hedef göstermesine sosyal medyadan tepki
yağdı. Gazeteci Barış Yarkadaş, "AKİT'te yer alan bu
ifadeler, insanlıktan bir parça bile nasiplenmediklerini
gösteriyor. Okurken onların adına utandım; insanlığını
kaybeden bir güruh çıkarıyor bu paçavrayı. İşte bu kafa,
okul önünde otizmli çocukları yuhalıyor. İşte bu kafa
nefret suçunu olağanlaştırıyor." dedi.
Kaynak : https://www.gercekgundem.com/medya/
132209/akit-4-kardesin-intiharinda-sucluyu-bulduakite-tepki-yagdi
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Erdoğan: Yine
söylüyorum,
dindar bir nesil
yetiştireceğiz.
Bu olursa
tinerci, alkolik,
hırsız olmaz

Halkı kutuplaştıran söylemleri ile tanınan ve özellikle
inançsız azınlığa karşı nefret söylemleri kullanarak
takipçilerini kin ve düşmanlığa davet etmeyi bir
alışkanlık haline getiren Erdoğan'ın konuşmasında öne
çıkan başlıklar şöyle:

16 Kasım 2019 - Sayı: 002

DÜNYADAN HABERLER
Gürcistan'ın ilk
Ateist Sivil
Toplum
Kuruluşu bu yıl
kuruluyor!

Gürcistan'ın ilk ateist/agnostik/özgür-düşünce derneği
25 Aralık 2019'da Ateizm Derneği desteği ile
resmileşmeyi planlıyor.
Gürcü müsün? İsminin Gürcistan tarihinde yer al‐
masını ister misin?
İşte fırsat.

"İmam Hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir
süreçle hatırlıyoruz. İmam Hatip kapısında kızlarının
neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık.
Rabbim bunları tekrar göstermesin. Bir büyüğünüz ve
cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulu‐
nacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapma‐
da tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıy‐
oruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs ed‐
miyor. Birçok İmam Hatip'te Kur'an derslerinin boş
geçtiğine şahidim.

2016 yılında aldıkları çağrı üzerine Ateist Dergi, Ateizm
Derneği, Uluslararası Ateist Birliği (AAI) yönetici‐
lerinin ortaklaşa ziyaret ederek 1 aylık bir kamp yaptık‐
ları ve bu süre içinde birlikte 2 Tanışma Toplantısı ve 1
Çalıştay yaptıkları Gürcistan'ın aydınlık savaşçıları so‐
nunda tüzel kişiliklerine kavuşuyor ve örgütlerini
resmileştiriyor.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine hoca bulunmuyor
dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu alt
üst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik
yetiştireceğiz dediğimde bana sözde İmam Hatip
mezunu köşe yazarları bile saldırdı.

Bu bağlamda, komşuya yardım etmek adına üzerimize
düşen dayanışma ve destek için lütfen çevrenizdeki tüm
özgür-düşünceli veya inançsızlık özgürlüğünü
destekleyen Gürcü dostlarınızı bu güzel oluşumda yer
almaya davet ediniz.

Yine söylüyorum, dindar bir nesil yetiştireceğiz. Bu
olursa tinerci, alkolik, hırsız olmaz. Dindar gençlik bile‐
cek ki alkol haramdır. Dindar neslin olduğu ülkede tüm
manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak.
Birbirini Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır.
Makam mevki için değil."

İletişim çağının etkisi ile -Türkiye dahil- tüm dünyada
gençler arasında dinler etkisini her geçen yıl giderek
kaybederken, komşumuz Gürcistan'da bunun tam tersi
bir süreç yaşıyor. Gürcistan genç nüfusun giderek daha
da dindarlaştığı tek ülke olarak dikkatleri çekmekte.
Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Kaynaklar:
h t t p s : / / w w w. f u r k a n h a b e r. n e t / e r d o g a n - y i n e soyluyorum-dindar-bir-nesil-yetistirecegiz-bu-olursatinerci-alkolik-hirsiz-olmaz.html
https://www.olay.com.tr/erdogandan-ilahiyat-mezunla‐
rina-ogretmenlik-sitemi-214307h.htm

Kaynak:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOk‐
na0yjGU4S_k_O97-_Qhl2uQXoVoVoiGfVcEv9nzde‐
CVVg/viewform?bclid=IwAR1-ZgKng-EHYIRLo‐
CXTdo3RvcrGZakLgrh3qqlJWBcOGGI8YO1zNQyl‐
Z9o

Suudi
Arabistan'dan
Feminizm
videosu için
özür. Ateist ve
eşcinseller için
ses yok.

Doğrudan Suudi Kralı Selman'a bağlı olan kurumun
sosyal medya hesabından geçtiğimiz hata sonunda
paylaşılan tanıtım videosunda, feminizm, eşcinsellik ve
ateizm 'aşırılıkçılık' ile bir tutulup 'tehlikeli ikirler'
olarak niteleniyor; Suudilere 'bu konularda gözü açık
davranma' çağrısı yapılıyordu.
Bu tanımlamaya uluslararası kamuoyundan gelen tep‐
kiler sonrasında geri adım atılırken, kurumdan yapılan
açıklamada videoda bir dizi hatanın yer aldığı belirtildi.
Doğrudan sorumluluk üstenlemeyen kurum, 'videoyu
hazırlayan kişilerin işlerini doğru yapmadığını'
savundu. Suudi İnsan Hakları Komisyonu da 'femi‐
nizmin bir suç olmadığı' yönünde bir açıklama yayın‐
ladı.
Bununla birlikte, eşcinsellik ve ateizm konusunda
geri adım atılmadı.
Kadın hakları açısından dünyanın en baskıcı
ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, Veliaht Prens
Muhammed bin Selman'ın yönetiminde bu imajı kır‐
maya çalışıyor. Kadınlara yönelik araba kullanma yasağı
geçen yıl kaldırılmış, bu yaz da kadınların pasaport
başvurusu yapmasına ve bir erkeğin izni olmadan
bağımsız olarak seyahat etmelerine izin verilmişti.
Ancak ülkede kadınlar üzerindeki ağır baskı devam
ediyor. Çok sayıda kadın hakları savunucusuna yönelik
davalar da sürüyor.
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/world/
2019/11/12/feminism-homosexuality-atheism-areforms-extremism-according-saudi-arabia/
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Kahveniz
Mubarek Olsun

Her yılbaşı döneminde bilhassa dini terimleri kullan‐
mamaya özen göstermesi ve seküler politikası ile tanı‐
nan Starbucks, bu yıl da ünlü yılbaşı bardağı tasarımı
geleneğini bozmadı ve yıllardır gelen tepki ve baskılara
rağmen yine direndi ve yılbaşı sezonu bardaklarına
'Merry Christmas' yazmadı. Bunun yerine 'Merry Cof‐
fee' yazmayı tercih etti ve böylelikle 'Mutlu Noeller' yer‐
ine 'Mutlu Kahveler' dilemekle yetindi.
Kaynak: https://w w w.huﬃngtonpost.ca/entr y/
starbucks-holiday-cups-merry-coﬀee-design_us_5d‐
c6d875e4b00927b233def7?ri18n=true
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DERNEKTEN HABERLER
A.D. 2019 yılı 7.
Olağan Genel
Kurulu 2.
Oturumunda
onaylanmış olan
tüzük
değişiklikleri
- Üyelik aidatları aynı. Ancak artık aylık değil yıllık
olarak ödenecek.
- Hala üyelik başvurusunda Adli Sicil Kaydı isteniyor.
Ancak artık hangi başvurunun nasıl değerlendirile‐
ceğine Üyelik Komisyonu ve YK başvuruya göre karar
veriyor. Çünkü ne yazık ki ne kadar hukuk devleti
olduğumuz artık tartışmalı.
- Artık yeni üyelik başvurusunda referans mektubu ya
da referans üye şartı yok.
- Üyelikten atılanların yeniden üye olamama yasak
süresi artık 2 yıl değil, 1 yıl.

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

- Genel Kurul toplantıları bundan böyle her yıl Eylül
ayında değil, Nisan ayında yapılacak. Amaç GK ile
yıldönümü etkinliğini mümkünse aynı gün ve peşpeşe
organize etmek.
- Tüzüğümüze gençlik etkinlikleri ve faaliyetleri mad‐
deleri eklendi. Bazı projelerde yer alabilmek, ilgili TC,
BM ve AB hibe ve fonlarına başvurabilmek için o ko‐
nunun tüzüğünüzde açık ve detaylı şekilde yer alması
gerekmekte. Bu nedenle bu detaylar eklendi. Tüzük bir
iki sayfa uzadı.
- YK tarafından yapılan ancak geçerli olması için GK
onayı gereken Atheist Alliance International (Ulus‐
lararası Ateist Birliği) ve Humanists International
(Uluslararası Hümanistler) birlikleri üyeliklerimiz GK
tarafından onaylandı ve resmileşti.

Programa sponsor olmak isteyen diğer kurumlarla da
görüşmelerimiz devam ediyor. A.D. Uluslararası İlişki‐
ler Komisyonu tarafından hazırlanan bu program kap‐
samında derneğimize Arapça, Farsça, İngilizce ve
Türkçe konuşan bir personel alınacak. Bu kişi dernek
merkezimizde çalışacak. Bu personel Türkiye'de
mülteci/sığınmacı statüsünde olan ve resmi bel‐
gelerinden açıkça inançsızlığı yüzünden iltica/sığınma
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 Görevleri Türkiye'deki ateist mül‐
teci 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.
Başvuru için mudurariyoruz@gmail.com adresine CV
ve niyet mektubu gönderiniz.

İstanbul ADTT
2019'A VEDA

ARAP Projesi
için İş İlanı
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.

2019'A VEDA Tanışma Toplantımız 22 Aralık 2019
Pazar 15:00da Kadıköy Bayan Yanı Cafe'de gerçekleşe‐
cektir. Etkinliklerimizde dernek tanıtımının yanı sıra,
yönetim temsilcimize sorular sorabilir, üyelik işlemleri,
dernek ürünleri gibi bağış işlemlerinizi de gerçekleştire‐
bilirsiniz.

