
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Diyanet'in Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde 
görevli personele yönelik düzenlediği hizmet içi 
eğitim, dini çerçevede "mutlu aile" tablosu çizen Ali 
Erbaş'ın geçtiğimiz günlerde verdiği ilk dersle başladı. 
Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Olumsuzlukları sıradan-
laştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, 
gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsi-
zleştiren, özellikle eşler arasındaki sadakati önemsi-
zleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar 
aileyi tahrip etmektedir." Burada cümlenin öznesi olan 
"yayınlar" kelimesini "dinci yayınlar" olarak 
değiştirirsek bu sözlere katılmamak mümkün değil.

Kuran'daki Nisa suresinin 34. ayetinden yola çıkarak, 
erkeği kadının koruyucusu ve kadını da erkeğe itaat 
etmekle yükümlü bir varlık olarak gören Erbaş, "Han-
gi açıdan düşünürsek düşünelim hiçbir gerekçe ya da 
meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, 
ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef 
aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul 
edilemez" diyerek, kadınlara iş hayatına katılmak 

yerine anne olmaları nasihatini veriyor. Aile içi şid-
detin ve boşanmaların gün geçtikçe arttığı bir ortam-
da kadınların edinebilecekleri en yüksek kariyerin an-
nelik olduğunu söylemek, onlara iş hayatından ve 

sosyal hayattan izole olmalarını öğütlemektir.

Ahlak kavramını, Kuran Kurslarının dayatmacı ve ilkel 
kurallarına indirgeyerek konuşmasını sürdüren Erbaş, 
"Kur'an kurslarında yıl içinde kadınları, yaz sürecinde 
ise çocukları muhatap alan sosyo-kültürel etkinlikler, 
yaşarken öğrenme ve modelleme yoluyla ahlak 
gelişimine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. 
DİB, Kuran Kurslarında kız ve erkek çocuklarının ayrı 
ayrı eğitilmesini savunarak onların karşı cinsiyeti tanı-
madan büyümesine veya çok yanlış bir bakış açısıyla 

tanımasına yol açıyor. Ayrıca bu ilkel yöntem, ileri 
yaşlarda cinsiyetçi bireyler yaratıyor; çocuklara ve 
kadınlara yönelik cinsel taciz ve şiddet olaylarının 
temelini oluşturuyor.

Çarpık bakış açılarıyla ahlak bekçiliğine soyunan, aile 
kurumuna ve anneliğe methiyeler düzenler, öncelikle 
kadına şiddete dur demelidir! Devletin görevi kadına 
dinci bir bakış açısıyla kadınlık rolleri atamak değil, 
kadınların sosyal ve çalışma hayatında var olmasını 
sağlayacak fırsat eşitliklerini yaratmak ve şiddete 
karşı İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 Sayılı Ka-

nunun uygulanmasını sağlamaktır.

İktidara yakınlığıyla bilinen dernek ve vakıflar, 
Eğitime Destek Platformu adı altında örgütlenerek, 
okullarda din derslerinin "seçilmesi" için harekete 
geçme kararı aldı. Derneklerin ülke genelindeki tem-
silcilerinin katıldığı koordinasyon toplantısında, 
"Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel 
Dini Bilgiler" gibi derslerin seçilmesi için seferberlik 
başlatıldı.

Söz konusu kuruluşlardan TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yay-
ma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, Önder ve 
Türkiye Diyanet Vakfı, online bir toplantı düzenle-
yerek, "milli, ahlâki, insani, manevî ve kültürel değer-
leri" benimseyen öğrenciler yetiştirmek amacıyla 
çalışmalarına başladı; ismi çocuk tecavüzleriyle 
anılan bir kuruluşun bu talepte bulunması ise 
oldukça mânidar. Toplantıda dini dernek ve vakıflar-
dan, eğitim idarecilerini ve öğretmenleri ziyaret e-
derek öğrencileri kendi "makbul vatandaş" tanımları-
na uyacak şekilde yetiştirmeleri konusunda tavsiye-
lerde bulunmaları ve bu faaliyetleri denetlemeleri is-
tendi. Ayrıca programa katılan mütülerden de, 
konuyu Cuma vaazlarında dile getirmeleri ve velilerle 
birebir iletişime geçmeleri talep edildi.

Eğitim-Sen Amasya ve Samsun şubeleri, derslere mü-
dahale etmeye yönelik bu uygulamanın baskı unsuru 
oluşturduğunu ve suç teşkil ettiğini belirtti. Eğitim-İş 
Genel Başkanı Orhan Yıldırım da, seçmeli derslere il-
işkin bu müdahale sürecini, "her okulu İmam Ha-
tipleştirme çabası" olarak değerlendirdi. Ülkemizi 

Her geçen gün toplum üzerindeki tahakkümünü 
artıran hükümet 2021 yılına da hızlı bir giriş yaparak 
ülkemizin en seçkin eğitim kurumlarından Boğaziçi 
Üniversitesine, 2015'te AKP İstanbul milletvekili aday 
adayı olan Melih Bulu'yu "kayyum rektör" atadı.

OHAL döneminde olmadığımız hâlde OHAL yasaları 
çerçevesinde yapılan bu etik dışı atama, öğrencilerin 
haklı protestosuyla sonuçlandı. Polisin orantısız mü-
dahalesiyle karşılaşan çok sayıda öğrenci gözaltına 
alındı ve Türkiye tarihinde ilk defa bir üniversitenin 
kapısına kelepçe vuruldu. Yaşanan çok sayıda gözaltı 
sırasında ve sonrasında öğrenciler darp edildi, çıplak 
aramaya/tacize maruz bırakıldı ve tecavüzle tehdit 
edildi. En azılı suçlulara bile böyle davranmayan 
polis, ertesi gün protestoları kontrol altına alma 
gerekçesiyle öğrencilerin evlerine şafak operasyonu 
düzenledi ve içinde kimsenin bulunmadığı evlere du-
varları kırarak girdi!

ODTÜ, Galatasaray, Yıldız Teknik, İTÜ ve Mimar Sinan 
gibi pek çok okulun yanı sıra başka platformların da 
destek verdiği protestolara, rektörlük devir teslim 
töreninde rektörlük binasına arkalarını dönen 
akademisyenler de destek verdi. B.Ü. Rektör Danış-
manı Zafer Yenal ve B.Ü. Yayınevi Yayın Kurulu 
Başkanı Murat Gülsoy istifa etti. Protestoları değer-
lendiren Erdoğan ise alışıldık üslubundan şaşmadı: 
"Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin 
içinde değil. Bu işin içinde olanlar terörist." Böylece 
yeni Türkiye'de "terörist" damgası yemenin ne kadar 
kolaylaştığını bir kez daha görmüş olduk.

Yeni yılın ilk felaketleri bununla da sınırlı kalmadı: 
Trump'ın"seçim sonuçlarını asla kabul etmeyeceğim" 
açıklamasının ardından ABD Kongre binasını basan 
Trump destekçileri, senatörlerin ofislerini tahrip etti, 
senatonun önüne haç ve darağacı kuruldu; olaylarda 
4 kişi hayatını kaybederken 52 kişi yaralandı.

Bir yandan pandemiyle, bir yandan da otokratik re-
jimlerle mücadele eden insanlığın 2021 yılında aydın-
lığa kavuşmasını temenni ediyor, her şeye rağmen ay-

dınlanma mücadelesine devam diyoruz!

“Seçmeli” din 
dersi dayatması!

YURTTAN HABERLER
Diyanetin 
“mutlu aile” 
tasviri

EDİTÖRÜN 
MESAJI
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29 yaşındaki Avustralyalı ateist-aktivist Zara Kay 28 
Aralık'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "dine 
hakaret ettiği" gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Gerçek ismi Fatıma Zehra Halil Hakoo olan Zara, 1992 
yılında Tanyanya'nın Darüsselam şehrinde doğdu ve 
Şii mezhebinin İsmâilîlik koluna bağlı yetiştirildi. 8 
yaşından itibaren başörtüsü takmaya zorlandı. Lisans 
eğitimini Avustralya'da tamamlayan Zara, 2019 yılın-
dan beri Londra'da ikamet ediyor. Dinsiz olduğunu 24 
yaşında ilân eden Zara 2018'de kurduğu Faithless Hi-

jabi isimli organizasyon aracılığıyla, İslam'ı reddettiği 
için baskı ve tacize maruz kalan kadınlara yardım 
ediyor.

The International Coalition of Ex-Muslims (Ulus-
lararası Eski-Müslümanlar Koalisyonu), Zara'nın 28 
Aralık'ta 32 saat boyunca polis nezaretinde tutul-
duğunu ve "suçlamalara dair açık bir işaret 
olmaksızın" pasaportuna el konulduğunu duyurdu. 
Koalisyon Zara'ya yöneltilen, başkasının adına sim 
kart bulundurma ve Tanzanya pasaportunu iade et-
meme suçlarının bahane olduğunu; asıl tutuklanma 
sebebinin Tanzanya hükümetini eleştirmek ve ateizm 
çalışmaları yürütmek olduğunu ileri sürdü.

Koalisyon, Tanzanya hükümetine Zara Kay aleyhinde-
ki tüm suçlamaları derhal düşürmesi ve ülkeyi terk 
etmesine izin vermesi çağrısında bulunarak, Avus-
tralyalı yetkililerin olaya müdahale etmesi gerektiğini 
söyledi. İddiaları reddeden Tanzanyalı yetkililer ise 
çite vatandaşlığın kanuna aykırı olduğunu ve 
Zara'nın Avustralya vatandaşı olduktan sonra bunu 
yetkililere bildirip gerekli belgeleri iletmediği için 
sorgulandığını, suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis 
veya 500 bin Tanzanya şilini tutarında para cezasına 
çarptırılabileceğini bildirdi.

Avustralya pasaportuna el konulduğu için Tan-
zanya'yı terk edemeyen Zara yine Twitter'dan yaptığı 
açıklamada, şimdilik kefaletle serbest kaldığını, şah-
sına yöneltilen suçlamalardan tam olarak emin ol-
madığını ve sürecin bilinçli olarak uzatıldığını söyledi.

bütün eğitim indekslerinde son sıralara mahkum 
eden gerici zihniyet, ne yazık ki bilimsel ve akılcı 
düşüncenin bütün kalıntılarını öğrencilerin zihninden 
silip, onları kendi ilkel bakış açılarıyla sınırlandırılmış 
kalıplara sokana kadar duracak gibi görünmüyor.

Öğrenciler üzerindeki bu endoktrinasyon çalışması 
laiklik ilkesini içeren T.C. Anayasasına göre suçtur ve 
hiç kimsenin ne eğitimcileri ne de öğrencileri dini ve 
manevi değerleri benimsemeye, bunların propagan-
dasını yapmak için zorlamaya hakkı yoktur!

"Yılbaşı düşmanlığı" insana, doğaya ve mutluluk 
veren her türden eyleme düşman olan kinci ve dinci 
zihniyetin kara listesinde uzunca bir zamandır bu-
lunuyor. Doğada ender rastlanan ve psikolojik evrim 
sürecinin emekleme adımlarını atan bu "tür", elinde 
silahla evlerin bacasında Noel Baba nöbeti tutacak 
kadar mantıksız; Noel Baba kuklasını sembolik olarak 
sünnet etmeye kalkacak kadar da vahşi olabiliyor. An-
cak bu düşmanlığın artık radikal bir kesimden çıkıp 
daha resmî bir düzeyde "yılbaşı kutlama karşıtlığı-

na" dönüştüğünü görüyoruz. Pandemi kısıtlamaları 
kapsamında içki satışının yasaklanmasıyla başlayan 
bu süreç, yılbaşı kutlamalarının evlerin içine kadar 
baskılanmasıyla noktalandı.

İçişleri Bakanlığı, sadece kent meydanlarındaki yıl-
başı kutlamalarını değil, iki ailenin bile ev ortamında 
bir araya gelip "parti yapmasını" yasakladı. Hatta ev-
lerinde yılbaşı kutlayanlar için bir ceza yöntemi bile 
akıl eden Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri 
Ünal, "Yılbaşında, yasağı dinlemeyip ihmal eden, key-
fiyetten ve boş yere sokaklarda dolaşan, eğlence 
mekânlarında toplanan insanları cami hizmetlerinde 
çalıştıralım." önerisinde bulundu. Burada önerilen 
cezanın temizlik mi, yoksa camiye gitmek mi olduğu 
merak konusu. Acaba cemaatle kılınan namazlarda 
sosyal mesafeyi bozanlara da bir ceza düşünüldü mü? 
Onlar da eğlence mekânlarını ve alkol alanların ev-
lerini temizlemekle mi cezalandırılacak mesela? 
Nitekim İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, milyonlarca in-
sanın yeni yılın ilk günü ülkedeki yaklaşık 85 bin 
camide bir araya gelip Cuma namazı kılmasında, 
virüsün yayılması açısından herhangi bir sakınca ol-
madığına karar verdi. Yılbaşı yasağına sevinen AKP 
Koyulhisar İlçe Başkanlığı, "Siz meydanlarda toplanıp 
yılbaşı kutlayamadınız, ama biz camide toplanıp Cuma 
namazı kıldık. Oh ohh!" şeklinde bir sosyal medya 
paylaşımı yaptı. Bu söylemin manidarlığını sonradan 
anlamış olacak ki, gelen tepkilerin de etkisiyle özür 
diledi ve "erken ötmenin" bedelini ilgili tweet'i silerek 
ödedi.

Her ne kadar geçmiş yıllardan aşina olduğumuz "Noel 
Baba'ya şiddet eylemlerini" aratsa da, 2021'e hoş 
geldin demeye hazırlanırken şahit olduğumuz tüm bu 
ucubelikler, büyük resme bakıldığında tek bir soruyu 
akla getiriyor: Hükümet pandemiyle mi, yoksa laik re-
jimle mi mücadele etmektedir?

Secular Rescue (Seküler Kurtarma, SR) 2015 yılında 
devletlerin sekülerleşmesi ve eleştirel düşünmenin 
yaygınlaşması amacıyla kurulan Center For Inquiry 
(CIF) tarafından başlatılmış bir programdır. Amaç, 
dünya çapında tehdit altında olan ateistlerin, 
yazarların ve seküler aktivistlerin hayatını daha 
yaşanılır kılmaktır.

SR yetkilileri, 2020 yılının seküler bireyler için tam bir 
kâbus olduğunu bildirdi. Bu yıl yapılan başvurular, 
dünyayı kasıp kavuran pandeminin de etkisiyle, mev-
cut kaynaklarla karşılanamayacak düzeyde arttı. Yal-
nızca bu yıl 150 başvuru aldığını belirten SR, Kasım 
ayı itibarıyla 35 ateiste hukuki ve finansal destek, 
ayrıca sağlık ve insani yardım gibi alanlarda maddi 
destek sağladı. Yardım taleplerinin çoğu, ateistler/
eski-Müslümanlar ve aydınlar için en tehlikeli ülkeler 
olan Pakistan ve Bangladeş'ten, ayrıca Mısır, İran, Sri 
Lanka, Ürdün, Somali, Irak, Fas ve Nijerya'dan bildiril-
di. Türkiye'ye kaçan ve kendilerini Suriyeli mülteciler-
le aynı ortamda bulan seküler bireyleri de unutma-
mak gerek.

Her ne kadar SR'nun önüne geçmeyi hedeflediği 
tehditler daha ziyade radikal gruplardan gelse de, 
yetkililer asıl zararın bireylerin yakın çevrelerinden 
kaynaklandığını bildiriyor. Dolayısıyla programın 
amaçlarından biri (tehlike altındaki bireylerin daha 
güvenli ülkelere iltica etmesi), pandemi döneminde 
ülke sınırlarının kapatılmasıyla ciddi anlamda sekt-
eye uğradı. İnsanları ülkelerindeki nispeten daha 
hoşgörülü bölgelere yerleştirmeye çalışan SR yetk-
ilileri, şimdilik ellerinden gelenin en iyisinin bu 
olduğunu söylüyor ve kaynakların artırılması amacıy-
la tüm vicdan sahibi dünya vatandaşlarına sesleniyor: 
"Bize yardım için başvuran hiç kimseyi geri çevirmek 
durumunda kalmak istemiyoruz. Biliyoruz ki hepimizi 
temsil eden seküler toplum, bu yardımı sağlayacak ce-
sarete, vicdana ve çok daha fazlasına sahip! Sizlerin de 
yardımıyla daha fazla hayat kurtarabiliriz."

DÜNYADAN HABERLER

Yılbaşı yasağı

Ateist aktivist 
tutuklandı!

Seküler Yardım
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Bilim insanları %90 doğruluk payıyla ilk kez 44 km 
uzaklığa kuantum ışınlanma gerçekleştirdi. Çalış-
manın sonuçları PRX QUANTUM dergisinde 
yayımlandı. Basit tanımıyla kuantum ışınlanma, mad-
denin kendisinin başka bir hali olan enerjiye 
dönüştürülerek uzay zamanda hareket etmesini 
sağlamaktır. Bilgiyi kuantum mekaniği yasalarını kul-
lanarak aktarma üzerine kurulu bir sistem olan kuan-
tum internetin hayata geçirilmesinde, kuantum ışın-
lanma çalışmaları çok önemli bir yere sahip.

Bilim insanları 2016'da, yıllardır süren en önemli 
kuantum ışınlanma çalışmalarından biri olarak foton-
ları fiber optik kablolar yoluyla 6 km boyunca ışın-
lamıştı. Dört yılın ardından Fermilab, AT&T, Caltech, 
Harvard, NASA ve Calgary Üniversitesinden bilim in-
sanları süper güvenli, süper hızlı kuantum interneti 
mümkün kılmaya çok yaklaştı: Artık yüksek kaliteli 
kuantum bilgileri, fiber optik ağ üzerinden toplam 44 
kilometre mesafeye ışınlanabiliyor.

Gerçek ve işleyen bir kuantum internet ağı kurulu-
munda hem veri doğruluğu hem de aktarılan verinin 
uzaklığı büyük önem taşıyor ve bu iki kriterden 
birinde kaydedilen ilerleme, yeni nesil iletişim ağımızı 
yaratanlar için bir kutlama sebebi. Kaliforniya 
Teknoloji Enstitüsü (Caltech) Fermilab parçacık fiziği 
ve hızlandırıcı laboratuvarından fizikçi Panagiotis 
Spentzouris, "Bu, küresel iletişimi yürütme şeklini 
değiştirecek bir teknoloji geliştirme yolunda çok önem-
li bir başarıdır." diye belirtti.

Şehir büyüklüğünde bir kuantum ağını mümkün kıl-
mak için önümüzde hâlâ yıllar olsa da, elde edilen bu 
sonuç doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Cal-
tech'ten fizikçi Maria Spiropulu'nun konuyla ilgili yo-
rumu şöyle: "Sürdürülebilir, yüksek performanslı ve 
ölçeklenebilir kuantum ışınlama sistemlerinde bu 
dönüm noktasına geldiğimiz için çok gururluyuz. 
Sonuçlar, 2021'in ikinci çeyreğine kadar tamamlamayı 
beklediğimiz sistem yükseltmeleriyle daha da iyileştir-
ilecek."

#BogaziciDireniyor

Bunlar Ateist!'in bu hataki özel yayınında, RTE 
tarafından Boğaziçi Üniversitesine kayyum usulüyle 
atanan Rektör Melih Bulu vukuatına yer verdik. Bu 
skandal atama, öğrencilerin direnişi ve yaşanan 
gelişmeler üzerine B.Ü. öğrencilerini konuk aldığımız 
yayının sunuculuğunu Ferial Köseoğlu üstlendi. Pro-
grama katılan B.Ü. Fizik Bölümü öğrencileri Yunus 
Cankoçak, Doğu Demirtaş ve Endüstri Mühendisliği 
öğrencisi Ufuk Üstündağ ile güncel gelişmeler ve tu-

tuklu öğrencilerin durumu üzerine sohbet ettik. 
Kendilerine, "Boğaziçi öğrencileri rektöre mi, yoksa 
atanma şekline mi karşı çıkıyor?" , "Rektörlerin üniver-
site bünyesindeki akademisyenler arasından seçilerek 
getirilmesi geleneği varken, tepeden inme atamalar 
siyasi bir yaklaşım mı?" , "Öğrencilerin Boğaziçi 
kültürünü korumak adına yaptıkları eylemlere pro-
vokatörler karıştı mı?" gibi sorular yönelttik. Türkiye 
tarihinde bir ilk olarak kapısına polis tarafından 
kelepçe takılan üniversitenin öğrencileri, siyasetçi-
lerin kirli ellerini eğitim yuvalarından çekmesini ve 80 
darbesinin çirkin kalıntısı olan YÖK'ün kaldırılmasını 
talep etti.

Ateizm Derneği olarak, çağdaş ve adil bir toplumun 
vazgeçilmez unsuru olan özgürlükçü eğitim sistemini 
savunmaya, öğrencilerin sesini elimizden geldiğince 
duyurmaya ve bu uğurda mücadele eden herkese 
destek olmaya devam edeceğiz!

Yayını izlemek için: https://www.youtube.com/

watch?v=BrN4rKzAJuI

• Bu yıl da hiçbir mistik kehanet veya mucize 
gerçekleşmeyecek.

• Mucizelere ve doğaüstü olaylara ilişkin ortaya 
atılan binlerce iddiaya rağmen, bu yıl da hiçbir 
medyum vb şarlatan, CFI'ın koyduğu 250.000 
dolarlık Paranormal Challange bahsini kazana-
mayacak.

• Etkinliği ve güvenilirliği konusundaki kanıtlara 
rağmen pek çok insan COVID-19 aşısı olmayı 
reddedecek. Bazıları ölecek. (Cehalet ölümcül 
olabilir!)

• 2020 kayıtlara geçmiş en sıcak yıl olsa da, mily-
onlarca insan iklim değişikliğini inkâr etmeye 
devam edecek.

• Çeşitli fizik yasalarını ihlâl etmesine rağmen 
Noel Baba 2021'de de milyonlarca eve girecek! 
İslam ülkelerinde yılbaşı kutlamalarına ve Noel 
Baba'ya yönelik şiddet eylemleri devam 
edecek.

• ABD başkanlık seçiminin adil olduğunu ortaya 
koyan tüm kanıtlara rağmen Donald Trump 
kendi egosunu tatmin etmek ve hayran kitlesini 
kışkırtmak için haksızlığa uğradığı iddiasını 
sürdürecek. Eylemlerde yaralananlar ve ölenler 
olacak. (Cehalet ölümcül olabilir!)

• Siyasetçiler kişisel çıkarları uğruna toplumları 
yozlaştırmaya devam edecek; bunun tek ilacı 
da yine akılcılık olacak.

• Evrenle ilgili her geçen gün artan bilgilerimize 
rağmen insanlar hâlâ Afrika savanlarında sahip 
oldukları beyinleriyle düşünmeye devam ede-
cek; korku, ön yargı ve cehaletin ilerlememizi 
yavaşlatmasına izin verecek.

• Nostradamus, 2021 yılında zombi kıyameti ola-
cağını öngörmüş. "Zombi" derken kastedilen, 
beynini dincilik ve ırkçılık gibi ilkel akımlara tes-
lim etmiş, cehalet virüsüne yakalanmış insan-
larsa, ne yazık ki bu kehanet özellikle bizim 
ülkemiz açısından doğru çıkabilir.

• Son olarak, bilimin rehberliğinden ayrıl-
madığımız sürece 2021'de her şey daha güzel 

olacak!

Uluslararası destekli bir proje olan Ateist Mülteci 
Yardım Programımız (A.R.A.P.) 2021 yılına iki müjdeli 
haberle giriyor. Bu projeye destek olarak, İslam'ın 
şerrinden kaçarak laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınan 
inançsız dostlarımıza umut olmanız mümkün. 
'Coğrafya kader değildir' diyerek inançsız kardeşler-
imize kiralık ev, ev arkadaşı, iş veren olarak yardımcı 
olabileceğiniz gibi, A.R.A.P. gönüllüsü olarak da 
yardım eli uzatabilirsiniz.

Öncelikle yapımı neredeyse tamamlanan Türkçe, 
İngilizce, Farsça ve Arapça destekli web sitemiz açıldı: 
https://atheistrefugeesturkey.com

Ocak ayı içinde 4 dil destekli mülteci ve gönüllü 
başvuru formlarının da ekleneceği bu yardımlaşma 
ağımıza kaydolmak isteyenler buradan bilgi 
edinebilir. Bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz: 
arap@ateizmdernegi.org.tr

Ayrıca A.R.A.P. S.O.S. MESAJ KUTUSU hizmetimiz de 
başlamış bulunuyor. İnternet erişimi olmayan veya 
gözaltında bulunan sığınmacı dostlarımız, 0216 550 

9063 numaralı telefondan bize ulaşarak Arapça, 
Farsça, Türkçe veya İngilizce ses mesajı bırakabilir ve 
A.R.A.P. kapsamına girip girmediklerini öğrenebilir. 
Web sitemizin ve bu telefon numarasının mümkün 
olduğunca fazla sayıda mülteci hakları derneğiyle 
paylaşılması konusunda bize yardımcı olan tüm ak-
tivist dostlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

A.R.A.P. 2021

DERNEKTEN HABERLER
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Bunlar 
Boğaziçili!


