
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine Covid-19 
tedbirleri kapsamında yeni bir genelge gönderildi. 
Genelgede değiştirilen illere ait risk grupları, çok yük-
sek risk grubundaki illerde hata sonu uygulanacak 
sokağa çıkma yasağı ve diğer tedbirler yer alıyor. Bir 
de genelgede yer almayan, ama Erdoğan'ın açıkladığı 
Ramazan yasakları var;

· Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hata sonları 
sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

· Sadece Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 
lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket 
servisle sınırlandırılacak.

Türkiye'de yasal olarak tanınan 12 aydan hangisinin 
adı Ramazan? Halihazırda lokanta ve kafeler saat 
19.00'a kadar hizmet verebiliyor ve ülke genelinde 
birkaç ilde birkaç gün dışında itar saati 19.00'dan 
sonra. Dolayısıyla bu lokanta ve kafe yasağının 
hedefinde, sadece oruç tutmayan vatandaşların 
olduğu aşikar.

Art arda, hiçbir tedbire uyulmaksızın "lebaleb" 
gerçekleştirilen AKP kongreleri ve hemen ardından 
virüs bulaşında yaşanan dramatik artış sonucunda 
sıkılaştırılan yasaklarla karşı karşıyayız. "Bu kon-

grelerin vahimleşen Covid-19 tablosuna katkısı nedir?" 
sorusu, iktidar paydaşlarını besbelli rahatsız ediyor. 
Bu soruya Sağlık Bakanı'nın yanıtı ise şöyle: "Kala-

balıkta bulaştığını biliyoruz, bu konuyu gündemde tut-

maya gerek yok."

Hata sonları alkollü içki satışı yasak, ama AKP kon-
grelerinde bir araya gelmek serbest. Ramazan 
boyunca ülke genelinde hata sonu sokağa çıkmak 
yasak, itardan önceki saatlerde hizmet veren lokan-
ta ve kafeler kapalı, ama omuz omuza saf tutup na-
maz kılmak serbest! Hatta İsmail Saymaz'ın dediği 
gibi, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan'da bile teravih 

10 rekata indirilmişken, teravih namazı kılmak da 
serbest!

Açıkça görülüyor ki hükûmet, pandemiyi fırsata çevir-
erek seküler yaşam tarzına bir darbe daha in-
dirmeyi amaçlıyor."Yaşam tarzımıza, özgürlüklerim-

ize müdahale ediliyor" söylemiyle iktidara gelenler, 
Sünni İslam öğretisini dayatmaya ve bu öğretiyi ben-
imsemeyen herkese hayatı zindan etmeye devam 
ediyor.

24 Temmuz 2020'de yeniden ibadete açılan Ayaso-
fya'ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın, 
Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla gündem ol-
maya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe 
özel yaptığı paylaşımda "Cinayet cinayettir" diyen 
Boynukalın, medyanın kullandığı 'kadın cinayeti' 
kavramını eleştirerek "kadının erkeğe düşman edilm-

eye çalışıldığını" savundu. Bu söylemini eleştiren AK 
Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklaması-
na cevaben, Kuran'ın yönetim hakkını erkeğe verdiği-
ni belirten imam, "Bizim amacımız bunun iş işten 

geçmeden anlaşılması." dedi.

Öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yeni 
anayasa" çıkışına istinaden sosyal medyada açıkla-
malar yapan Boynukalın, #AnayasadaİslamOlsun 
etiketiyle yaptığ ı paylaş ımda, "1921 ve 24 

anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. 

Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün." demiş; 
geçtiğimiz hata hukuksuzca feshedilen İstanbul Sö-
zleşmesi hakkında da şu ifadeleri kullanmıştı: "İstanb-

ul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. 

Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye."

Sosyal medya hesabını adeta bir fetva makamı 
olarak kullanan Boynukalın, geçtiğimiz günlerde yük-
selişe geçen döviz kuruna karşı da kayıtsız kalmadı. 
Bakara suresinden ayetler paylaştı ve yurttaşları 
sabırlı olmaya davet ederek, faizcilerle mücadele et-

menin İslam'ın emri olduğunu belirtti.

Bir yandan hilafet söylemlerinin açıkça dillendirildiği-
ni, diğer yandan Ayasofya baş imamının üstüne vazife 

Pandemi kısıtlamalarının zamansızca gevşetilmesin-
den sonra Türkiye haritası yeniden virüs kırmızısına 
boyandı. Ne yazık ki koronavirüs ülke genelinde 
yeniden tek başına iktidar! 26 Şubat'ta 14 olan düşük 
riskli il sayısı 29 Mart itibarıyla 1'e düştü; 17 olan çok 
yüksek riskli il sayısı ise 58'e çıktı.

Kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alı-
nacak yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, hata içi Türkiye genelinde akşam 21.00 ve 
sabah 05.00 saatleri arasında, hata sonu ise yüksek 
riskli illerde sokağa çıkma yasağı olacağını duyurdu. 
Pandemi önlemlerinin hiçe sayıldığı, dükkânların bile 
kapalı tutulduğu bir dönemde binlerce kişinin buluş-
tuğu AKP kongrelerine ilişkin soruya cevap veren 
Sağlık Bakanı Koca ise, "Bu konuyu gündemde tut-

manın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. 

Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikâyesini oluşturmanın 

doğru olmadığı kanaatindeyim." demekle yetindi.

Fakat AKP'lilerin "ayrıcalık hikâyesi" yazılmaya devam 
ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Merkezi büro 
personeli Kürşat Ayvatoğlu'nun, lüks arabasında 
uyuşturucu kullandığı görüntüler ortaya çıktı. İlk 
gözaltı sırasında görüntülerdeki uyuşturucunun "pu-
dra şekeri" olduğunu savunan ve serbest bırakılan 
Ayvatoğlu, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine ik-
inci kez gözaltına alındı ve uyuşturucu kullandığını iti-
raf etti. İçişleri Bakanı Soylu ile fotoğrafı olan Ayva-
toğlu'nun şu sözleri, dinci ahlakı tanımlar gibiydi: 
"Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek 

kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün 

başka bir yanlışa sürükledi."

AKP'lilerin din sömürüsüyle elde ettiği "sebepsiz 
zenginleşme" de hız kesmeden sürüyor. CHP Zongul-
dak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yiğit Bulut'un, 3 kurumdan toplamda 
200 bin lira aylık maaş aldığını iddia etti. AKP'li Fatma 
Sayan'ın kardeşi Ö. Fatih Sayan'ın ise, Bakanlıktan ve 
Türk Telekom'dan elde ettiği aylık gelirlerin ortalama 
60 bin TL'den fazla olduğu ortaya çıktı. Borsa İstanb-
ul'un %10'unu satın alan ve Katar Yatırım Otoritesini 
temsilen yönetime giren Ahmed Ali el-Hammadi'nin 
önerisiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı 18 bin TL 
olan "huzur hakkı" %33 artırılarak 24 bin TL'ye 
çıkarıldı.

Alınan bu huzur haklarına bakılırsa dinciler, Huzur İsl-

am'da sözünü kanıtlamaya çalışıyor.

YURTTAN HABERLER
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Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin başkenti 
Makassar'da, Pazar ayini sırasında Gereja Katolik 
Kilisesine yönelik bir intihar saldırısı düzenlendi. 
Güvenlik Bakanı Mahfud MD, olayı "iki kişinin düzen-

lediği canlı bomba saldırısı" olarak tanımladı ve iki 
saldırganın da hayatını kaybettiğini duyurdu. 20 
kişinin yaralandığı bu olaydan sonra hasar gören 
kilise tamamen boşaltıldı ve olay yeri güvenlik çem-
berine alındı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo saldırı son-
rasında, "Herkesi, dini değerlere karşı olan terör ve 

radikalizmle savaşmaya" davet etti. Kilisede görevli 
papaz Tulak ise yerel bir kanala yaptığı açıklamada, 
güvenlik görevlilerinin kiliseye girmeye çalışan iki 
şüpheli motosikletliyi durdurmaya çalıştığını, bu sıra-
da motosikletlilerden birinin patlayıcısını infilak ettir-
erek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Dinî İşler 
Bakanı Yaqut Cholil Qoumas da, polise kutsal mekân-
ların daha sert önlemlerle korunması çağrısında bu-
lundu.

Söz konusu saldırı, Zülkarneyn olarak da bilinen İsl-
am Cemaati lideri Aris Sumarsono'nun Aralık ayında 
tutuklanmasının ardından, ülkedeki ideolojik gerilim-
in üst seviyede olduğu bir dönemde gerçekleşti. Bu 
yüzden güvenlik yetkilileri, saldırının yasaklı terör 
örgütü İslam Cemaati ile bağlantılı olup olmadığını 
araştırdıklarını açıkladı.

Dünyada en fazla Müslüman nüfusa sahip ülke olan 
Endonezya'da kiliseler daha önce de benzer şekilde 
saldırıya uğramıştı. Ülkede bugüne kadar en fazla can 
kaybının olduğu saldırı 2002'de, turistlerin sıkça git-
tiği gece kulüplerinin bulunduğu bölgede düzenlen-
miş ve çoğu turistlerden oluşan 202 kişi hayatını kay-
betmişti. 2018'de de Surabaya'da IŞİD'in yerel ağı 
tarafından yapılan ve kiliselere ve polis karakoluna 
düzenlenen eş zamanlı saldırılarda onlarca kişi hay-
atını kaybetmişti.

olmayan her konuda gerici çevrelerin sözcülüğünü 
yaparak fikir beyan ettiğini görüyoruz. Böylece kadın 
haklarından "caiz" enflasyon oranlarına, anayasal 
düzenlemelerden yaşam tarzına kadar her konuda 
gerçeklikle çelişen dinî söylemlere maruz kalıyoruz. 
Hiç kuşkusuz Ayasofya baş imamı yalnızca bir sem-
boldür; gericiliğin yükselen sesidir; Osmanlı hayalleri 
kuranların yaratmaya çalıştığı anti laik ve İslamcı 
toplum yapısının girizgâhıdır.

Asırlar geçse de modası geçmeyen dolandırıcılık sis-
temi, cennet vaadi ve ilahî soy kütüğü gibi dinî argü-
manları kullanarak insanları ağına düşürmeye devam 
ediyor. Şimdi gelin hep birlikte, hiç eskimeyen bir 
saadet zinciri olan Dinbank sisteminin basit, ama 
etkili yöntemlerini örnek olaylar üzerinden inceleye-
lim...

2020 yılının Kasım ayında yaşanan olay şöyle: Kayser-
i'deki bir restorana sihirli değneği andıran bastonu ve 
sihirbaz şapkasını andıran sarığıyla girerek dua oku-
maya başlayan H.S., sonrasında restoran işletmecisi 
A.G.'yi telefonla arayıp, "Senin için istihareye yattım, 

cennete gideceksin'' demiş ve hesap numarasını gön-
derdiği A.G.'nin 50 bin TL'sini kendi "ponzi sistemine" 
aktarmayı başarmış. A.G.'nin "Kimsiniz?" sorusunu, 
"Sen Allah'a karşı mı geliyorsun?'' diyerek ilahî bir 
hamleyle bloke eden H.S., avını adeta çaresiz bırak-
mış. Baston ve sarıkla, yani taş çatlasa 200 TL'lik bir 
sermayeyle hedeflediği illüzyonu yaratmayı başaran 
usta hokkabaz H.S., bu şovuyla diğer ponzici meslek-
taşlarını kıskançlıktan çatlatmış olsa gerek. Düşük 
yatırım maliyetinden alınabilecek maksimum kâr, bu 
örnekte elde edilmiş gibi görünüyor.

Bir diğer örnekte ise Uğur A., emekli Danıştay hakimi 
S.Y. ve onun avukat kızlarını, peygamber torunu 
olduğunu söyleyerek tam 550 bin TL dolandırmış. 
Danıştay hakimi, "Uğur A. bize Hz. Ali tarafından 

görevlendirildiğini söyledi. Yaklaşık 550 bin liramı ona 

kaptırdım. Eşim keramet sandığı halüsinasyonlar 

gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya de-

vam etti. Şüpheli başından beri beni ve ailemi 

dolandırdı." diyerek kendisini savunmuş. Bu da nefis 
bir "minimum maliyetle maksimum kazanç alma" 
örneği. Uğur A., yatırım sermayesi olarak seçtiği sıfır 
maliyetli "peygamber torunuyum" söylemiyle, 
maliyet-verimlilik kavramları açısından belki Çitlik 
Bankın sahibi Tosuncuk'tan bile daha fazla kazanarak 
rakiplerini geride bırakmış ve Türk ponzi tarihine 
geçmiştir.

Böylece iki güncel örnek üzerinden, hiç eskimeyen bir 
dolandırıcılık sistemi olan Dinbank'ı incelemiş olduk. 
Özetle sistem şöyle işliyor: "Mavi yumurta üretimine 
katıl; inanmazsan, dualar ve tekbirler eşliğinde koca-
man çitlik açıyoruz. Yeni üyeler getir, daha çok getir, 
daha çok kazan sistemlerinden!"

Biz yine de üzerimize düşeni yerine getirip uyarımızı 
yapalım: "Cennete gireceksin, bana inanmazsan 

sarığıma inan!" gibi vaatlerden cüzdanınızı sakının!

Fransa'daki Samuel Paty olayının bir benzeri, 
geçtiğimiz günlerde neredeyse İngiltere'de de 
yaşanıyordu. İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde-
ki Batley Grammar isimli okulda çalışan bir öğretmen, 
din çalışmaları dersi sırasında öğrencilerine 
Muhammed tasviri gösterdi. Bunu öğrenen Müslüman 
veliler, okulun önünde protesto gösterisi düzenleyip 
basın açıklaması yaptı. Bu tabloya dahil olan mahal-
lenin yerel imamı, İngiltere'nin eğitim politikası 
konusunda, kendisini otorite sayan bir üslupla açıkla-
malarda bulundu. Bu yaşananların ardından okul 
yönetiminin ilk işi öğretmeni açığa almak oldu. Taraf-

sız bir soruşturma sürecinin başlatıldığını duyuran 
okul müdürü Kibble, öfkeli dincileri sağduyuya davet 
etti.

İslamî kesime verilen tavizlerin eşlik ettiği bu vahim 
olay sonrasında, öğretmen adına açıklama yapan ve 
Samuel Paty örneğini vererek oğlunun hayatından 
endişe ettiğini belirten öğretmenin babası, bir daha 
asla aynı mahalleye adım atamayacağını ve ne oğlu-
nun ne kendisinin ne de eşinin güvende olduğunu be-
lirtti. Öğretmenlere yönelik tehditlerin kabul edilebilir 
olmadığını söyleyen İngiltere Eğitim Bakanlığı 
Sözcüsü ise şu açıklamayı yaptı: "Tehditlerin savrul-

duğu ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği bu 

tarz protestolar hiçbir şekilde kabul edilemez ve bun-

lara bir son verilmesi gerekir. Okullar, müfredatların-

da dengeyi sağlama koşuluyla çok geniş bir yel-

pazede, ne kadar tartışmalı ve zorlu da olsa her tür-

lü konu, fikir ve materyali eklemekte serbesttir."

Batley Grammar okulunda yaşları 4 ile 16 arasında 
olan neredeyse 850 öğrenci bulunuyor ve bunların 
üçte biri göçmen kökenli. Ailelerin, bu yaş grubundaki 
çocuklara kendi dinî hassasiyetlerini dayatması ve 
onları taraf tutmaya zorlaması düpedüz çocuk is-
tismarıdır. Kültürel kimliklerini Batı düşmanlığı ve 
sekülerizm karşıtlığı üzerinden tanımlayan insanların, 
henüz dinî konuları kavrayacak yaşta olmayan çocuk-
larına aynı husumeti tıpkı genetik bir hastalık gibi mi-
ras bırakmaya çalışması kabul edilemez. İngiltere gibi 

görünürde düşünce özgürlüğünü savunan ülkelerin 
bu tip radikal grupları cesaretlendirmesi ve azınlık 

hakları adı altında koruması da söz konusu husumeti 
azaltmaktan ziyade körükleyen bir tutumdur.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/1c2vuli

DÜNYADAN HABERLER
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Kara delikler on yıllar boyunca fotoğraflanamamış ve 
yalnızca teorik olarak kanıtlanabilmiş; ancak 2019 
yılında bilim insanları, Event Horizon Teleskopunun 
(EHT) 2017 yılında topladığı verilerle Messier 87 
(M87) isimli kara deliğin bir fotoğrafını yayımlamış, 
böylece kara delikler ilk defa somut olarak ortaya 
konmuştu. 2019 yılında yayımlanan bu fotoğrata, 
halkaya-benzer parlak bir yapının merkezinde koyu 
bir bölge (kara deliğin gölgesi) görülüyordu. O gün-
den bu yana M87'ye ilişkin daha kapsamlı verileri göz-
den geçiren EHT ekibi, M87'nin etrafındaki ışığın belir-
gin düzeyde polarize olduğunu ve kara deliğin güçlü 
bir manyetik alana sahip olduğunu saptadı. 
Merkezinde bulunduğu galaksinin adını alan M87, 
dünyamızdan yaklaşık 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bu-
lunuyor. Bilinen en kütleli cisimlerden biri olan bu 
kara delik Güneşin 6,5 milyar katı kütleye sahip. 

M87 ve Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* 
isimli kara delikleri gözlemlemek için 2009 yılında or-
ganize edilen bir grup radyo teleskobundan oluşan 
EHT, M87'nin etrafındaki sıcak alanda bulunan mad-
denin yaydığı ışığın polarizasyonunu ölçerek 
manyetik yapısını haritaladı. Bu alanda, maddenin bir 
kısmı kara deliğin içine çekilirken bir kısmı da jetler 
halinde dışarı doğru püskürtülür. Astrofizikçiler bu 
jetlerin nasıl oluştuğu konusunda fikir birliğine vara-
bilmiş değil; ama kara deliklerin etrafındaki bu 
manyetik alanların özelliklerini anlamak, güçlü 
radyasyon ve madde jetlerinin bazı kara deliklerden 
nasıl yayıldığına ilişkin önemli bilgiler sunabilir. Ayrı-
ca ışık hızına yakın hızlarda yayılan bu jetlerin, kara 
deliklerin nasıl "beslendikleri" ve bu kadar "büyüdük-
leri" konusunda da kritik bilgiler sunacağı düşünülüy-
or.

Bilinmesi ve kanıtlanması zor görünen soru ve prob-
lemlerin sorgulayıcı bir zihinsel çabayla yanıtlan-
masını sağlayan bilimsel bakış açısı, evrendeki yerim-
iz hakkındaki bilgilerimizi her geçen gün derinleştiriy-
or. 

Değerli üyelerimiz, bildiğiniz gibi, derneğimizin kuru-
luş günü etkinliğinde yapılması planlanan Nisan 2020 
tarihli Ateizm Derneği Olağan Genel Kurulu, İçişleri 
Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihinde 81 il valiliğine 
gönderdiği Covid-19 tedbirleri kapsamındaki genelg-
eye istinaden ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti. 
Sonrasında yayımlanan genelgeyle, pandemi 
sürecinde ertelenmiş olan genel kurulların 1 Mart 
2021 tarihinden itibaren yapılması gerektiği duyurul-
muştu. Ancak geçtiğimiz hata belirlenen pandemi 
yasakları kapsamında uygulamaya konulan hata 
sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle Genel Kurul 
toplantımızı ne yazık ki hata içi yapmak durumun-
dayız.

Tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan 
Olağan Genel Kurul toplantımızın 1. oturumu, 26 
Nisan Pazartesi günü 10:00-13:00 saatleri arasında; 
ilk oturumda tüzükte belirtilen üye yeter sayısının 
sağlanamaması halinde gerçekleşecek olan 2. oturu-
mu,31 Mayıs Pazartesi günü 15:00-17:00 saatleri 
arasında, Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Evinde yapılacaktır.

• Yönetim Kurulu'nun hazırladığı Gündem mad-
deleri, elektronik posta ve sms yoluyla üyeler-
imize iletilecektir.

• İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21 No'lu Kararı 
ile 15.03.2021 tarihinden itibaren, sivil toplum 
kuruluşları tarafından düzenlenecek genel ku-
rul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden 
olan her türlü etkinliğe girişte (kişi başına 8 me-
trekare alan bırakmak ve aynı anda bulunabile-
cek azami kişi sayısı 300'ü geçmemek 
koşuluyla) HES kodu kontrollerinin yapılması 
zorunluluğu getirilmiştir.

Kolektif aklın rehberliğinde, derneğimizi aydınlık 
yarınlara taşımak üzere tüm üyelerimizin katılımı 
önemle rica olunur. Artık Yalnız Değiliz!

Pandemiyle geçen uzunca bir zaman, yaşamımızda 
çok şeyi değiştirdi. İş ve eğitim hayatından sonra 
sosyal ve bilimsel etkinlikler de artık evlerimize 
konuk oluyor. Ateizm Derneği olarak düzenlediğimiz, 
uzaktan erişim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz 
Bilim ve Felsefe Okulu, 7 Nisan Çarşamba günü 
yapılan ilk oturumuyla kapılarını açtı! Yoğun bir talep 
gören 1. oturumda değerli bilgiler aktaran Prof. Dr. 
Aslıhan Tolun ve Prof. Dr. Örsan Öymen, sonrasında 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gelecek dersler:

• 3. ders 14.04.2021 saat 20:00-22:40--Prof. Dr. 
Hasan Aydın: "Din ve Teoloji Eleştirisi Olarak 
Felsefe"

• 4. ders 21.04.2021 saat 20:00-21:10--Dr. Öğr. 
Üyesi Yasin Ramazan Başaran: "Bilime 
Metafizik Yaklaşım"

• 5. ders 21.04.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. 
Ergi Deniz Özsoy: "Biyolojik Evrimde Deter-
minizm ve Olumsallık"

• 6. ders 28.04.2021 saat 20:00-21:10--Prof. Dr. 
Sinan Canan: "İnsanı Bilimle Düşünmek''

• 7. ders 28.04.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. 
Celal Şengör: "Nedensellik"

• 8. ders 05.05.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. 
Taner Edis: "Kurallar ve Tesadüfler: Fizik Öte-
si Ne Olabilir?"

• 9.. ders 12.05.2021 saat 21:30-22:40--Dr. Ba-
har Kılıç: "Yanlış anlaşılan bir deha: Charles 
Darwin"

• 10. ders 19.05.2021 saat 20:00-21:10--Uzm. 
İbrahim Yeşua Özçelik: "Bilinç Bilmecesi/Prob-
lemi"

• 11. ders 26.05.2021 saat 20:00-21:10--Dr. Çağrı 
Mert Bakırcı: "Nedir bu evrim ve neden önem-
lidir?"

• 12. ders 02.06.2021 saat 21:30-22:40--Dr. 
Umut Yıldız: "Astronomi"

• 13. ders 09.06.2021 saat 21:30-22:40--Prof. Dr. 
Tamer Kaya: "Ahlâkın ve sosyalliğin biyolojik 
kökenleri"

ÖNEMLİ NOT :

· Her bir ders için ön-kayıt yaptırmanız gerekmekte-
dir: https://cutt.ly/1c2xhQa

· ZOOM üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştire-
ceğimiz bu dev etkinliğin her bir dersine katılım 100 
kişiyle sınırlıdır.

· Kapı açılışı dersten 15 dak. öncedir.

· Toplam 10 oturum ve 13 dersten oluşan bu okul-
dan mezun olmak ve katılımınızı ateistlere yakışır bir 
sertifikayla ölümsüzleştirmek için en az 9 dersi 
tamamlamanız gerekmektedir. (Lütfen e-postanıza 
gelen kayıt bildirimlerini silmeyiniz.)

· Tarih ve saatlerde, değerli konuklarımızın talepleri 
doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

DERNEKTEN HABERLER

Olağan Genel 
Kurul duyurusu

Messier 87 ve 
sunduğu veriler Bilim ve Felsefe 

Okulumuz 
başladı!


