
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, okulun 
akademik geleneklerine uygunsuz bir biçimde Boğaz-
içi Üniversitesine atanan kayyum rektör Melih Bulu'ya 
yönelik protestolar, 4 Ocak 2021'den bu yana aralık-
sız sürüyor. #BoğaziçiDireniyor

Öğrencilerin barışçıl eylemleri, geçtiğimiz hata kam-
püste düzenlenen açık bir sanat sergisiyle devam et-
mişti. Sergi başladıktan birkaç gün sonra teşhir 
edilen, üzerine Şahmeran ve LGBTİ+ simgesi işlenmiş 
Kâbe motifli anonim bir sanat eseri, dinî değerleri 
aşağıladığı gerekçesiyle emniyet güçlerini harekete 
geçirdi. Polis kampüsü abluka altına aldı; kampüs 
yakınında bulunan binalara keskin nişancılar yer-
leştirildi; çok sayıda öğrenci fiziksel şiddete maruz 
kaldı ve gözaltına alındı. Sergiyi protesto etmek üzere 
İstanbul Beyazıt Meydanında toplanan Anadolu 

Gençlik Derneğine bağlı İslamcı bir gruba müdahale 
etmeyen polis, sokakta barışçıl bir şekilde yürüyen, 
slogan atmayan ve pankart dahi tutmayan öğrencileri 
gözaltına aldı. Polisin bu esnada "Aşağı bak!" diye 
bağırıyor gibi göründüğü video sosyal medyada hızla 
yaygınlaştı ve bu söz, eylemlerin sloganı haline geldi. 
Twitter'da #AşağıBakmayacağız hashtag'i ile 1 mily-
ona yakın tweet atıldı. Boğaziçi protestoları sırasında 
şu ana kadar 10 öğrencinin tutukluluğu hâlihazırda 
devam ederken, 24 kişi ev hapsinde tutuluyor. Adli 
kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilerin sayısı ise 
şimdilik kesin olarak bilinmiyor.

Bu da yetmezmiş gibi, gözaltına alınanlara "sapkın" 
diyerek LGBTİ+'lara yönelik nefret söyleminde bulu-
nan İçişleri Bakanı Soylu, herkesin kanunlar önünde 
eşit olduğunu ifade eden Anayasanın 10. maddesini 
ihlâl etti.

Boğaziçi Direnişi yalnızca ülkemizde değil, dünya 
çapında da ses getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü 
ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, yapılan 
gözaltıları ve LGBTİ+ karşıtı söylemleri kınadıklarını 
belirtti. Aralarında Judith Butler ve Noam Chomsky 
gibi önemli entelektüellerin de bulunduğu 3317 
akademisyen, yazar ve düşünür Rektör Bulu'yu isti-
faya çağırdı.

Ayrıca yetkilileri LGBTİ+'lara nefret söyleminden 
vazgeçmeye, LGBTİ+ Çalışmaları Kulübünün (BÜL-
GBTİ) kapatılması kararından geri dönmeye, polis şid-
deti ve gözaltıları sonlandırmaya ve tutuklanan 
öğrencileri serbest bırakmaya çağıran bir imza kam-

panyası da başlatıldı. Ateizm Derneği olarak bizim de 
imzacısı olduğumuz bu kampanyayı kurumsal olarak 
imzalamak için: https://www.beraberiz.org/

Olayların daha kapsamlı olarak anlatıldığı yazımız: 
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/02/12/
bogazicidireniyor/

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız ve 
Furkan Vakfı lideri Alparslan Kuytul, kara deliklerden 
sonra insanların en çok merak ettiği konuya açıklık 
getirdi: "Baldızla aynı sofraya oturulur mu?"

Tarikatçı Yıldız, bu çok önemli soruya şöyle yanıt 
verdi: "Bir arada yeme içme, oturma, elle temas etme 
konuları açısından kardeş muamelesi yapamayız. 
Saygılı davranır, izzet-i ikramda bulunabiliriz. Amca 
gibi değildi. Enişte namahremdir." Aynı soruyu cevap-
lamak için sosyal medya üzerinden 2017 yılındaki bir 
konuşmasını paylaşan şeriatçı örgüt lideri Kuytul ise, 
"enişteyle baldızın bir odada yalnız kalmasının haram" 
ve "eniştenin baldızıyla evlenmesinin caiz" olduğunu 
belirtti. Böylece tarihin akışını değiştirecek bir gerçek 
daha aydınlığa kavuşmuş oldu!

Geçmiş söylemlerinde, yorganın erkeği tahrik ede-
bileceğini ve erkekle kadının asansörde yalnız 
kalması halinde İslam'a göre "halvet" şartlarının 
oluşacağını belirten Yıldız, "6 yaşındaki çocuk 

evlendirilebilir" sözlerini haber yapan soL Gazetesine 
dava açmış; bu sapıkça düşünceyi "dinî fikirleri açıkla-
ma ve yayma" kapsamında gören mahkeme ise soL'a 
para cezası kesmişti.

Bu söylemleriyle besbelli bastırılmış cinselliğini dışa 
vuran Yıldız, geçmişte de şu tavsiyeyi vermişti: 
"Ateistlerle sakın tartışmaya girmeyin. Bu çok tehlikeli. 
Onları imana davet edip kurtarmaya çalışmak sizi de 

Distopik bir simülasyondan farksız olan ülkemizde, 
İzmir'e suyu ilk kez kendilerinin getirdiğini, kendi-
lerinden önce bardak dahi olmadığını iddia eden AKP 
hükümeti sayesinde bir hayal daha gerçek oldu: 
TRT'de "Çöpten nasıl yemek yenir?" belgeseli 
yayınlandı. Bu belgeselde, çöpteki yiyeceklerin 
neredeyse hepsini yiyebileceğimizi ve son kullanma 
tarihi geçmiş bir yumurtanın bozulup bozulmadığını 
nasıl anlayabileceğimizi öğrendik. Bu umut veren 
belgeselin ardından, hayatta kalacak kadar yaşa-

manın kuralları üzerine bizleri aydınlatan Takvim 
gazetesinden de, "Alışverişe tek başına ve tok karnına 
çıkın", "Büyük araba almayın, sepet alın" ve "Ürünlere 
dokunmayın, sahiplik duygusu yaratır" gibi faydalı 
tavsiyeler aldık. En kısa zamanda "sağlıklı ölmenin 
yolları" konusunda da benzer çalışmalar bekliyoruz.

Victor Hugo'nun, "Siz yardım edilmiş yoksullar istiyor-
sunuz" sözünün öznesi olan iktidar paydaşları, yok-
sulluğu normalleştirmenin ve yolsuzlukları dini gün-
demlerle hasıraltı etmenin peşinde; aksi halde saray-
larını üzerine inşa ettikleri temelin çökeceğini biliyor-
lar. Yapılan araştırmalar da bunu açıkça gösteriyor: 
Pandemi sürecinde devletlerin halkına yaptığı gelir 

desteklerini araştıran DİSK-AR'ın çalışmasına göre 
Türkiye, vatandaşlarına milli gelirinin sadece %1.1'i 
kadar harcama yaparak sondan birinci sırada yer aldı. 
Yolsuzluk Algı Endeksinin araştırmasına göre ise 
ülkemiz, Burkina Faso ile birlikte 40 puan alarak 180 
ülke arasında 86. oldu.

Tüm bu yoksulluk ve yolsuzluklara ek olarak hukuk-
suzluk konusunda da rakipsiz görünüyoruz. Kayyum 
rektör Melih Bulu'ya yönelik Boğaziçi Üniversitesinde-
ki protestolar, kampüste düzenlenen bir sergide üzer-
ine Şahmeran ve LGBTİ+ simgesi işlenmiş Kâbe moti-
fli anonim bir sanat eserinin dinî değerleri aşağıladığı 
iddiası sonucu farklı bir boyut kazandı. Kampüse 
yapılan polis ablukası sonucunda gözaltına alınan 51 
kişi, aynı gece İstanbul Çağlayan Adliyesinde nöbetçi 
hakimin karşısına çıkarıldıktan sonra serbest 
bırakıldı. "Aşağı bakmayan" gençlerin her şeye rağ-
men mahkeme salonunun önünde gülümseyerek 
verdiği poz, aydınlık geleceğimizin resmedildiği bir 
Rönesans tablosu gibiydi. Boğaziçi Direnişiyle 
Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları karanlığa karşı 
direnmeye devam ediyor!
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Geçtiğimiz hata Hindistan'da Madanapalle polisi, 
komşuların çığlık ve ilahi seslerinden şikayetçi olması 
üzerine baskın yaptığı bir evde, Naidu ailesinin iki kızı 
olan Alekhya (22) ve Divya'nın (27) bir trishula ile 
bıçaklandığını ve kafalarının dambılla ezildiğini 
keşfetti. Kızlar çırılçıplaktı. Polisin salonda bulduğu 
baba, bir koltukta transa geçmiş gibi oturuyor; anne 
ise yatak odasında yatağa oturmuş duvara bakıyordu.

Olay yeri incelemelerine göre, kendi yatak odasında 
öldürülen Alekhya'nın ardından akşam saatlerinde de 
Divya öldürülmüştü. İfadeleri alınan anneyle baba, kı-
zlarını kötü ruhlardan arındırmak için bu ritüeli 
gerçekleştirdiklerini ve kızlarının ertesi gün dirileceği-
ni iddia etti. Üstelik bu korkunç olayın yaşanmasında, 
ebeveynlerin sapkınlığı kadar kızların kendi inançları 
da etkiliydi. Nitekim sonradan yapılan sorgulamalar-
da, kutsal ruhların avatarları olduklarına ve dirilecek-
lerine inanan kızların bu ritüele bizzat gönüllü olduk-
ları ortaya çıktı. Şiva tarafından gönderildiğine ve 
COVID-19 pandemisini kendisinin başlattığına inanan 
anne, polisin eve girerek kötü ruhları içeri soktuğunu 
ve kızlarının dirilmesine engel olduğunu öne sürdü.

Din ve batıl inanç temelli bu tür olayları daha ziyade 
sosyo ekonomik statüsü ve eğitim seviyesi düşük olan 
ailelerde görmeye alışkınız. Oysa burada durum çok 
farklı: Divya işletme mezunu ve Alekhya da üniversite 
öğrencisiydi. Ödüllü bir matematikçi olan anne bir 
okulda müdürlük yapıyordu; kimya doktoralı baba ise 
bir üniversitede akademisyendi. Ancak Naidu çiti, 
tanıdıklarının aktardığına göre, çok güçlü batıl 

inançlara sahipti. Ayrıca çitin, sosyal medyada spir-
itüel "Babaların" tarikatlarını takip ettikleri ve ailece 
bu tarikatlara katıldıkları bildirildi.

Kör inancın insana neler yaptırabileceğinin elim bir 
örneği olan bu haber, eğitim durumunun ve sosyal 
statünün insanı batıl inançlardan koruyamadığını 
göstermektedir. Zihnimizin felsefi düşünceye ayrıl-
ması gereken enerjisi, mistik geleneklere ve inançlara 
kurban edilmemelidir. Bilimin ve aklın yolundan sap-
madan, hurafelere kapılmadan ve hayali olgulara 
inanma eğilimini gerçeklerle bertaraf ederek bu tür 
hazin olayların önüne geçebiliriz.

düşünmeye sevk edebilir." Böyle bir çıkarım yapa-
bildiği için kendisini tebrik ediyor ve cinselliğini dinle 
bastırıp sapkın fikirlere kapılanlara bir tavsiye de biz 
vermek istiyoruz: Yorganı, asansörü, baldızı, enişteyi, 
küçük çocukları vb rahat bırakıp ateist düşünceye 
yönelmeniz, sizin için bir kurtuluş olabilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'dan canlı 
yayınlanan Bunlar Ateist! isimli programımızın 
"Kadın ve İslam", "Alaturka İnsan Hakları" ve "Al-

lah aslında kim?" başlıklı yayınlarına da konuk 
olarak katılan dostumuz Yakup Deniz hakkında, ken-
di YouTube kanalında yayınlanan bir videoda pay-
laştığı görüşlerinden dolayı soruşturma başlattı: "İst-
anbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Yakup 
Deniz isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım 
sitesindeki 22/01/2021 tarihli video içeriğinde peygam-
berimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler ne-
deniyle resen soruşturma başlatılmıştır."

Daha önceki videolarında da İslamiyet'i oldukça 
güçlü argümanlarla eleştiren Yakup Deniz, "Peygam-
ber Ölürse Ayşe'yi Alırım Diyen Sahabe!" başlıklı ilgili 
videoda, Ahzab suresinin 53. ayetinde bulunan çelişk-
ilere dikkat çekmiş; ayetin sadece dönemin Müslü-
manlarına ve Hz. Muhammed'in evini ziyaret eden in-
sanlara hitap ettiğini ve bunun, Kuran'ın evrensel 
olduğu iddiasıyla çeliştiğini söylemiş; ayetin yazılma 
nedenini de şöyle açıklamıştı: "Ebu Talha Ayşe'ye göz 
koymuştur ki Ali ile Ayşe arasında geçen Cemel 
savaşında Talha Ayşe'den yana olmuştur." Hakkında 
açılan soruşturma kararından sonra Twitter üz-
erinden yaptığı açıklamada, söz konusu videoda Ahz-
ab suresinin 53. ayetinin Kurtubi tefsirini okuduğunu 
belirten Yakup Deniz, "Sadece tefsiri okudum. Bu kitap 
yasaklanmalı o zaman Bay Savcı bozuntusu." dedi. 
Kendisinin yaptığı açıklama: https://www.youtube.-

com/watch?v=iQQspxynnvY

Türkiye Cumhuriyeti'nin laik devlet yapısını korumak-
la görevli yargı makamları, seküler hukuk kuralları 
yerine dini inançları referans alamaz ve belirli bir 
dinin "infaz memuru" gibi hareket edemez. Dini kay-
nakları referans göstermek suretiyle dine yapılan bir 
eleştirinin suç kapsamına alınması, devlet erkinin 
yetki ve sorumluluklarının ideolojik bir zorbalığa 
dönüştüğünü gösterir. Ateistlere ve gayrimüslimlere 
arsızca hakaret eden, hatta açıkça hedef gösteren 
şahıslar ve yayınlar kollanırken, belirli bir dinin belirli 
bir mezhebini eleştirmenin suç olduğu bir ülke, 
teokratik bir rejimle yönetiliyor demektir.

Ülkemizde Türkçe ezan ve ibadet tartışmaları 
yaşanırken Diyanet İşleri Başkanlığı, "Arapça dışında 
okunacak bir çağrının ezan olarak nitelenemeyeceğini" 
duyurmuş ve "Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirlerini 
okumak gerekli olmakla birlikte okunan bu ter-
cümelerin Kur'an olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı 
gibi mealin Kur'an yerine okunması da doğru değildir." 
demişti. Buna karşılık geçtiğimiz hatalarda Arjanti-
n'de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Arjantin İslam 
Merkezi iş birliğinde düzenlenen törende 7 bin baskı-
dan oluşan Kuran-ı Kerim'in İspanyolca meali, Kuran-ı 
Kerim'in İspanyolca tefsiri, Elif Ba ve Hadis kartı 
dağıtıldı.

Etkinliğe internet yoluyla bağlanan DİB Dış İlişkiler 
Genel Müdürü Erdal Atalay, konuşmasında yabancı 
öğrencilere sunulan fırsatlara değinerek, "Ülkemizde 
yüzden fazla üniversiteler bünyesinde ilahiyat fakül-
teleri bulunmaktadır. Özellikle Arjantin'de yaşayan 
Müslüman kardeşlerimizin, liseyi bitirmiş evlatlarının 
eğer Türkiye'de bir dini eğitim almalarını arzu eder-
lerse, bu konuda iş birliğine hazır olduğumuzu, bu-
radan ifade etmek istiyorum." dedi.

DİB ve Türkiye Diyanet Vakfı, 2015'ten bu yana 
Türkiye dahil 80 ülkede 977.101 Kuran dağıttı. Er-
menice batı ve doğu lehçeleri, Portekizce, Romence, 
Tatarca, Moğolca, Malalayamca ve Şinkit Hattı (Mori-
tanya) gibi dillere çevrilen 27.200 Kuran ise Arjantin, 
Çad, Suriye, Gana, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve 
Portekiz gibi ülkelerde dağıtıldı.

DİB, 2021 yılı için 12 milyar 977 milyon TL ödenek 
almış, bu rakamla 7 bakanlık ve 12 başkanlığın 
bütçesini geride bırakmıştı. 2019 yılında 2014 yılına 
oranla %116 fazla gelir elde eden Türkiye Diyanet 
Vakfı ise Sayıştay'ın "Denetlenmesi gerekir" tespitine 
karşın denetim dışı bırakılmıştı. Vakıf 2020 yılında Ar-
navutluk'ta yaptırdığı Tiran Namazgah Camii ve Kül-
liyesi için bir bağış kampanyası başlatmış, caminin 
maliyetinin 26 milyon Avro olduğu öğrenilmişti.

Ne demiş George Orwell; "Tanrıyı övüp ceplerini 
doldurdular."

DÜNYADAN HABERLER
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2020 yılının başında, COVID-19'un yayılmasını önle-
mek amacıyla tüm ülkeler canla başla çalıştı. Virüs 
bulaşıcılık konusunda zirveye ulaştığında dünya nü-
fusunun üçte biri karantina altındaydı. Bu süreçte 
dünya çapında araba kullanımı %50, uçak kullanımı 
%75 ve endüstriyel faaliyetler %35 azaldı. Araba ve 
uçakların kullanılmaması ve fabrikaların kapalı ol-
ması nedeniyle karbondioksit (CO2)salınımı 2019'un 
aynı dönemine kıyasla %17 azaldı. Ama çevreyi kir-
leten her madde gezegenimizin ısınmasına yol açmaz 
ve pandemi sürecinde azalan yalnızca sera gazlarının 
salınımı değildi:Aerosollerinüretimi de azaldı. Önceki 
çalışmalar, birçok endüstriyel faaliyetin aniden dur-
ması hâlinde, atmosferin (aerosollerin sağladığı) yan-
sıtıcı etkisini kaybedeceğini ve kısa vadeli bir ısınma 
meydana geleceğini öngörüyordu. Oysa karantinada 
gökyüzü temizlendiği hâlde sıcaklıklar fırlamadı. Peki, 
ne oldu?

Atmosfere saldığımız farklı gazlar ve aerosoller ya 
küresel ısınmaya ya da küresel kararmaya katkıda 
bulunur. Dolayısıyla karantinanın küresel sıcaklıkları 
nasıl etkilediğini belirlemek için hangi maddenin etk-
isinin daha baskın olduğunu saptamak gerekir. Bilim 
insanları, atmosferik değerleri temel alan bilgisayar 
simülasyonlarına başvurarak bu konuda karşılaştır-
malı veriler elde etti.

Pandemiden en çok hangi sektörlerin etkilendiği 
önemliydi: En yüksek emisyon düşüşü NOₓ ve siyah 
karbon (kurum) emisyonunun özellikle yüksek 
olduğu ulaşım alanında gerçekleşti. Bu düşüş, ağır 

sanayideki yavaşlamanın yarattığı SO2 düşüşünden 
kaynaklanabilecek herhangi bir ısınmayı büyük 
ölçüde telafi etti.

Ortalama küresel sıcaklıkta çok az değişim görüldü, 
ama bölgesel farklılıklar vardı. Bahar aylarında bazı 
bölgelerdeki sıcaklıklar beklenen değerlerden yak-
laşık 0.1-0.3°C daha yüksekti.

Uzmanlara göre, salgının iklim üzerindeki uzun vadeli 
etkileri CO2 ve metan gibi uzun ömürlü sera gazları-

na bağlı. Küresel sıcaklıkları dengelemenin tek yolu, 
fosil yakıt kullanımını ciddi anlamda sınırlamaktan 
geçiyor. Bu nedenle hükümetlerin COVID-19 pan-
demisinden sonra ekonomiyi canlandırmak için ala-
cağı kararlar son derece önemli. Gezegenimizin ve 
kendi türümüzün iyiliği için artık aynı hataları tekrar-
lamamamız gerekiyor.

İlgili çalışmaların kaynaklarına ve konunun diğer 
ayrıntılarına sitemizdeki makaleden ulaşabilirsiniz: 
https://www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/02/09/
pandemi-ve-iklim-degisimi/

A.R.A.P. YARDIM SAYACI

Uluslararası destekli bir proje olan Ateist Mülteci 
Yardım Programımız (A.R.A.P.), başladığı Ağustos 2020 
tarihinden itibaren kaç kişiye ulaştı dersiniz?
 - 3 kişiye ev/ev arkadaşı bularak,
 - 2 kişiye iş bularak,
 - 9 kişiye hukuki yardım sağlayarak,
 - 4 kişiye referans mektubu yazarak
 - 4 kişiye de finansal yönlendirme yaparak yardım 
sağlayan programımız, sizlerin desteğiyle her geçen 
gün daha da büyüyor.

A.R.A.P. S.O.S. MESAJ KUTUSU

İnternet erişimi olmayan veya gözaltında bulunan 
sığınmacı dostlarımız, 0216 550 9063 numaralı tele-
fondan bize ulaşarak Arapça, Farsça, Türkçe veya 
İngilizce sesli mesaj bırakabilir ve A.R.A.P. kapsamına 
girip girmediklerini öğrenebilir. Web sitemizin ve bu 
telefon numarasının mümkün olduğunca fazla sayıda 
mülteci hakları derneğine ulaşması konusunda bize 
yardımcı olan tüm aktivist dostlarımıza şimdiden 
teşekkür ediyoruz.

A.R.A.P projemize destek olarak, İslam'ın şerrinden 
kaçıp laik Türkiye Cumhuriyeti'ne sığınan inançsız 
dostlarımıza umut olmanız mümkün. 'Coğrafya kader 
değildir' diyerek inançsız kardeşlerimize kiralık ev, ev 
arkadaşı, iş veren olarak yardımcı olabileceğiniz gibi, 
A.R.A.P. gönüllüsü olarak da yardım eli uzatabilirsiniz. 
Artık yalnız değiliz!

Daha fazla bilgi almak için:
https://atheistrefugeesturkey.com/

Bağış yapmak için:
https://www.gofundme.com/manage/qqwpc-athe-

ist-refugee-assistance-program-turkey-by-ad

Direkt iletişim için:
arap@ateizmdernegi.org.tr

Son dönemde sosyal medyada çeşitli platformlarda 
derneğimize yönelik çirkin ve asılsız ithamlar yapıl-
maktadır. Sevan Nişanyan yayınını takiben 
derneğimizin "Atatürk düşmanı olduğu" yönündeki 
itiralara ilişkin yanıtımızı kamuoyuyla paylaşmış; ak-
abinde kendi YouTube kanalımızda bu konuyla ilgili 
bir yayın yapmıştık. Buna rağmen söz konusu iti-
raların, birtakım kişi ve platformlar tarafından -öyle 
görünüyor ki kişisel çıkarlar uğruna- inatla 
sürdürüldüğünü üzülerek görmekteyiz. Sonrasında 
derneğimizin kadın yöneticilerinden Ferial Köseoğlu 
üzerinden tüm kadınlara yöneltilmiş küçümseyici bir 
yorumu sosyal medyada teşhir eden feminist bir say-
fanın gönderisini paylaştığımız için benzer bir karala-
ma kampanyasına maruz kaldık; üstelik yöneticimiz 
hakkında düpedüz taciz boyutuna varan paylaşım-
ların yapıldığını gözlemledik.

Tüm bu yaşananların ışığında kamuoyuna bir kez 

daha hatırlatmak isteriz:

*Ateizm Derneği hiçbir siyasi kişi veya ideolojiden 
yana taraf olmayan, ama eleştiri anlamında sınır tanı-
mayan ve fanatik ideolojilerden sıyrılmış tüm ateist-
leri temsil etmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuru-
luşudur. Kendi alanında uzman olan ve takipçilerim-
izin isteği doğrultusunda belirlenen konukları yayın-
larımıza davet ediyor olmamız, onların her görüşünü 

onayladığımız anlamına gelmez. Geçmiş yayın-
larımızı, paylaştığımız yazıları, makaleleri vb in-
celeyen herkes bunu açıkça görebilir.

* Sosyal medya platformlarında ve her görüşten 
ateistin bir araya geldiği Discord, YouTube chat gibi 
sohbet ortamlarında, derneğimizin etik politikası 
gereği küfür ve hakaret içerikli yorumlar, küfür fil-
tresinden geçerek otomatik olarak silinmektedir/en-
gellenmektedir.

* Derneğimizin kadın yöneticilerinden birine yapılan 
saygısızlığı teşhir eden bir topluluğun paylaşımını 
desteklediğimiz için bizleri haksız şekilde eleştiren 
veya söz konusu toplulukla organik bir bağımız 
olduğunu düşünen kişilere tek cevabımız şudur: Cin-

siyet ayrımcılığını her koşulda ve her ortamda dile 

getirmeye devam edeceğiz. Bunun altında başka 
nedenler arayan veya derneğimizi bu tür argümanlar-
la yaralamaya çalışanlar, Türkiye'deki aydınlanma 
mücadelesine bilinçli veya bilinçsiz olarak zarar ver-
mektedir.

* Derneğimizin arkasında "gizli güçler" olduğuna 
inananlar, internet sitemizdeki Organizasyon Şe-

masını inceleyerek, Ateizm Derneği'nin mutfağında 
onlarca gönüllünün emekleriyle çalışmaların nasıl 
yürüdüğünü, kimlerin hangi komisyonlardan sorumlu 
olduğunu ve iş bölümünün ne şekilde yapıldığını ra-
hatlıkla görebilir.

Son olarak derneğimizle ilgili yapıcı eleştiri sahipleri-
ni, karalama kampanyası yürütmek yerine bizzat 
komisyonlarımızda ve yönetim kadrolarımızda 

görmek isteriz. Kapımız bu ülkenin zihni aydınlanmış 
olan tüm aktivistlerine açıktır. Artık Yalnız Değiliz!

DERNEKTEN HABERLER
Kamuoyuna 
Duyurulur

Pandemi ve 
iklim değişikliği

A.R.A.P. 
gelişmeleri


