
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Geçtiğimiz günlerde Amasya Serdar Zeren İlkokul-
unda rehber öğretmen M.T., bağımlılıkla mücadele 
eğitimi kapsamındaki "Dengeli beslenme ve uyku 
düzeni" konulu rehberlik çalışmasında bir öğrenciye 
verdiği yanıtın ardından skandal bir soruşturmaya 
maruz bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, bir 4. sınıf 
öğrencisinin, "Peygamber efendimiz gündüzleri iki 
saat uyurmuş" demesi üzerine M.T. şu yorumu 
yapmış: "Çocuklar, içinde bulunduğumuz çağ ile 

bundan yıllar öncesi arasında farklar bulunmak-

tadır. Sizler için en ideal olan akşam 22.00 ile sabah 

08.00 saatleri arası uykuda bulunmanız." Sonrasın-
da öğrenci, öğretmenin bu söylediğini, Amasya İmam 
Hatip Lisesi Müdürü olan babası A. Avcı'ya anlatmış. 
Avcı'nın M.T. hakkında şikâyetçi olması ve mevkidaşı 
H. Kaykana'nın da durumu İl Millî Eğitim Müdür-
lüğüne bildirmesi üzerine, öğretmen hakkında "İn-
anca ve peygambere saygısızlık yapmak, öğren-
ciye travma yaşatmak, dini değerleri aşağılamak" 
suçlamasıyla soruşturma başlatılmış.

Skandal soruşturmaya tepki gösteren Eğitim-Sen 
Amasya Şube Başkanı M. Ölgün, yaşanan bu olayın 
öğretmenlere yönelik ideolojik mobbingin en açık 
örneği olduğunu vurgulayarak, "Öğretmen dini değer-
lere ve peygamberimize yönelik olumsuz bir cümle kur-
mamıştır. Eğitimi dinselleştirme politikalarının aracı 
gibi kullanan zihniyetler bu yollara başvurarak 
amaçlarına ulaşmak istemektedirler" ifadelerini kul-
landı.

Mevcut iktidarın, "dindar ve kindar nesil" yetiştirme 
projesiyle başlayan süreçte 4+4+4 eğitim sistemine 
geçilmesi, dinci dernek ve vakıflarla yapılan pro-
tokoller, okulların mütülüklerle birlikte gerçek-
leştirdiği "cami-okul buluşma projeleri", seçmeli ders 
adı altında müfredata sokulan din dersleri, iktidarın 
yandaş sendikası Eğitim-Bir-Sen'in idareci ata-
malarındaki usûlsüzlükler vb gerici uygulamalar net-
icesinde iş buralara kadar vardı. Artık en akılcı, en 
mutedil söylemler bile içinde bulunduğumuz ultra 
bağnaz atmosferden ötürü kutsallara hakaret olarak 
algılanıp terörize edilebiliyor. Din öyle bir ideolojik 
kara delik ki, gerici menziline girdiği anda içine 
alıp yok edemeyeceği hiçbir düşünce ve insan yok-
tur.

Bilmeyenler için söyleyelim; başlık, John Maynard 
Keynes'in başyapıtı "İstihdam, Faiz ve Paranın Genel 
Teorisi" kitabından alıntılanmış ve söz konusu 
teorinin İslamî usullere göre tarafımızdan tekrar yo-
rumlanmış halidir. Distopik mi geldi? O kadar emin ol-
mayın.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya Üniversitesi bünyesinde 
"İslam İktisadı ve Finans Lisans Bölümü" açıldı. 
Üniversite bu haberi, parayı bulmuş bir Lidyalı gibi 
gururlu ve kapitalizme karşı "seküler cihat" ilan etmiş 
Karl Marx kadar kibirli bir şekilde, "Devlet üniver-
sitelerinde bir ilk!" sloganıyla sosyal medya 
hesaplarından duyurdu. Açılan bu bölüm sayesinde 
ve katılım bankacılığı, tasarrufa dayalı faizsiz finans 
kurumları ve Ekonomi Reform Eylem Planı ile gerçek-
leştirilecek olan gelişmeler sonucunda, İslam İktisadı 
ve Finans bölümü mezunlarının istihdam olanakları 
da artmış olacak.

Görünen o ki, "Big Bang Teorisi Kuran'da yer alıyor" 
diyerek fizik bilimini topraklarına katmaya çalışan 
dinciler, bu alanda yaşadıkları hezimetin bedelini 
"küffara" İslamî iktisatla ödetmek istiyor. Derslerden 
faizin çıkarılması en mühim konulardan biri olduğun-
dan, evrimin lise müfredatından çıkarılması gibi Key-
nes'in ekonomi teorisi de hızla müfredattan çıkarıla-
bilir.

Yakın zamanda İslam iktisatçıları arasında mezhep-
leşme ve buna bağlı olarak da mezhep çatışma 
yaşanması olası görünüyor. "İstihdam Teorisi abdest-
siz uygulanmaz, Oyun Teorisini düşünmeye beynin sağ 
lobundan başlamak gerekir" gibi iktisat fıkhına ait 
konularda ayrışma ve mezhepsel çatışmalar bekliy-
oruz. N. Hatipoğlu mirasçısı ve İslam İktisadı mezunu 
bir hoca, çıktığı bir televizyon programında, 
"Mahkûmlar Açmazı Teorisini düşünürsem dinden çıkar 
mıyım? Giffen Paradoksunun gözlemlendiği patatesi 

Avrupa'nın karantina ve aşılama süreçlerini yavaş 
yavaş geride bıraktığı ve normale dönmeye başladığı 
bir dönemde, Türkiye kötü sağlık politikaları ne-
deniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam ka-
panma sürecine girdi. Seküler yaşam tarzına bir 
darbe daha indirmek isteyen iktidar, pandemi 
koşullarını bahane ederek kapanma sürecinde alkol 
satışını yasakladı; üstelik Bakanlığın yayınladığı 
genelgede böyle bir madde bulunmamasına karşın.

Öncesinde ise B. Albayrak'ın istifa ettiği dönemde 
Merkez Bankası rezervlerinde yaklaşık 128 milyar 
dolarlık kayba neden olan döviz satışları, muhalefetin 
başarılı bir şekilde yürüttüğü "128 milyar dolar 
nerede?" sloganıyla ülkenin gündemine oturmuştu. 
CHP yönetimi Aydın, Kahramanmaraş, Bursa, Antalya 
ve İstanbul'daki il başkanlığı binalarına ve hatta TBM-
M'ye "128 milyar dolar nerede?" yazan pankartlar 
astı; ancak itfaiye araçlarının ve vinçlerin yardımıyla 
toplatılan pankartları asanlar hakkında "Cumhur-
başkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı, 
kimileri de ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Hat-
ta sadece bu pankartlar değil, Kastamonu CHP il bi-
nasına asılan"256 kağadın yarısını nittiniz?", CHP 
Niğde İl Başkanlığının astığı "128 nerede?" ve CHP 
Küçükçekmece İlçe Örgütünün "128" afişleri gibi, bu 
soruyu çağrıştıran başka pankartlar da polis tarafın-
dan toplatıldı.

Orwell'in 1984 isimli romanının gerçek hayata 
uyarlanmış hâli olan günümüz Türkiye'sinde ab-
sürtlükler bununla da sınırlı kalmadı: Sosyal me-
dyanın gündemine düşen ve "Ramazan gelmiş 
şehrime / Bölüşmeli hep birlikte / Sormaktan hiç yorul-
mayız / 128 milyar dolar nerede?" diye mani okuyan 
ramazan davulcusuna benzediği iddia edilen Emre 
Titik isimli vatandaşa idarî para cezası kesildi. Dahası 
var: Edirne Valiliği de, koronavirüsün yarasalardan 
değil pankartlardan bulaştığını tespit etmiş olacak ki, 
pandemi önlemleri kapsamında pankart asmayı 
yasakladı.

Kuşkusuz ekonomimizde uçan tek şey, kayıp milyar 
dolarlar ve bu dolarların gerçek sahibi olan halkın 
yoksulluğu. Bunun en açık örneğini geçtiğimiz gün-
lerde gördük: Türk bayraklarıyla uğurlanıp, vali 
yardımcıları tarafından karşılanan soğan ve 
patatesler, halka dağıtılmaya başlandı. Öyle görünüy-
or ki iktidar, yeni 2023 hedefini belirlemiş. "Uzaya 

çıkamazlarsa patates yesinler!"

YURTTAN HABERLER
İstihdam, İslam 
ve paranın genel 
teorisi

“Uyu!”
EDİTÖRÜN 

MESAJI



2 1 Mayıs 2021 - Sayı: 37

Dinî öğretiler tarafından adeta reenkarne edilen 
vahşet olaylarından biri, geçtiğimiz günlerde Nong 
Bua Lamphu bölgesinde bulunan Wat Phu Hin tapı-
nağında gerçekleşti. Tayland'da 68 yaşındaki Budist 
keşiş Thammakorn Wangpreecha, "İyi işler yapmanın 
Buda´yı yüceltmenin bir yolu olduğu ve diğer yaşamda 
iyi şans ve iyi karma getireceği" yönündeki Budist 
öğretisini gerekçe göstererek, giyotinle kendi kafasını 
kesti.

Keşişin, kendisini Buda'ya adayarak daha yüksek bir 
ruhanî varlıkta reenkarne olmak için bu şekilde intihar 
ettiği ve olaydan önce rahiplikten ayrıldığını takipçi-
lerine bildirdiği öğrenildi. Keşişin yeğeni Boonrod, 
onun bu ritüeli beş yılı aşkın bir zamandır planladığını 
ve intiharın detaylarını mermer bir levhaya kazıdığını 
ifade etti. Keşişin kendi kurban ritüeli için hazırladığı 
ortam da dikkat çekiciydi: Nitekim kesik kafasının Bu-
da'nın elinde duruyormuş gibi görünmesini isteyen 
Wangpreecha, giyotini Buda heykelinin hemen yanı-
na yerleştirmişti. Keşişin bu öğretiyi yanlış anladığını 
ve söz konusu olayın bu nedenle yaşandığını belirten 
Tayland Ulusal Budizm Ofisi yetkilisi, kafa kesmek gibi 
dinî ritüellerin kaldırılması yönünde çalışmalar 
yapılacağını söyledi.

Keşişin kafasının tıpkı darağacındaki bir ölüm 
meyvesi gibi Buda heykelinin kucağında sallandığını 
görmek, Max Stirner'in şu sözünü hatırlatıyor: "Kut-

sal olan her şey insan için bir bağ, bir boyunduruk-

tur."

yedim, orucum bozulmuş mudur?" gibi sorularla 
muhatap olmadan önce biz bir soru soralım: Bir 
Merkez Bankasındaki rezervlerin keskin bir şek-
ilde azalmasının İslamî iktisat teorileriyle kore-
lasyonu nedir?

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/abox1dS

Perseverence uzay aracının 18 Şubat'ta Mars yüzeyine 
gerçekleştirdiği başarılı inişten sonra heyecan verici 
haberler ardı sıra gelmeye devam ediyor: Yapay itkili 
bir araç, ilk defa Dünya dışı bir gezegende ve zor 
koşullar altında uçuruldu. Bilimin kanatları Mars'ın 
ufuklarında dalgalanıyor artık!

2017 yılında İstanbul'da bulunduğu dönemde inter-
net üzerinden GBL isimli cinsel uyarıcıyı sipariş eden, 
kargosu gümrükte tespit edildikten sonra da polisler 
tarafından gözaltına alınan Fransız vatandaşı Fabien 
Azoulay, "uyuşturucu ticareti ve ithalatı" suçlamasıyla 
16 yıl 8 ay hapse mahkûm edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir habere göre, 
hapishanede olduğu dönemde Azoulay'in üzerine 
kaynar su dökülmüş; yüzü, ensesi ve göğsünün bir 
kısmı yanmıştı. Bu nefret eylemini gerçekleştiren 
mahkum ise, Azoulay'i "onursuz bir kişi olduğu için 
yaktığ ını" itiraf etmişti. Azoulay'in avukatı, 
müvekkilinin eşcinsel ve Yahudi kimliği nedeniyle 
radikal dinci mahkûmlar tarafından ş iddet 
gördüğünü belirtti: "Mahkum arkadaşları ona İsl-

am'a dönmesini ve günde beş kez dua etmesini 

söylüyor. Ayrıca cinsel yönelimi nedeniyle taciz 

ediliyor." Azoulay, ailesine yazdığı iddia edilen mek-
tuplarda da, dinci ve faşizan bir şiddete maruz kaldığı 
hapishane ortamını şöyle betimlemiş: "Bir adamın 
boğazı dört Suriyeli tarafından kesildi. Daha sonra ölen 
mahkumun Suriyelilerden birine cinsel olarak 
yöneldiğini ve eşcinsel oluşunu, Allah adına canıyla 
ödemek zorunda kaldığını öğrendim."

Bu barbar olay, Fransız medyasında da geniş yankı 
buldu. Le Nouvel Observateur dergisi, Azoulay Destek 
Komitesi Başkanı S. Wiesenfeld'in "Azoulay'in ailesi 
kendisini Giresun'daki cezaevinde ziyaret edemiyor, 
zira bölge cihatçılar tarafından çevrilmiş durumda ve 
tehlikeli" ifadelerini kullanarak haberi duyurdu. Fran-
sız basınına konuşan Paris Büyükelçisi Onaner ise, 
Azoulay'in hapishanede kötü muamele gördüğünü 
doğruladı ve Fransa'ya nakli için yaklaşık 3 yıl sürecek 
hukukî sürecin başlatıldığını ifade etti. Azoulay'in 
ailesi ve avukatları, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 
görüşmek için imza kampanyası başlatıldığını ve 
şimdiye kadar 98 bin imza toplandığını bildirdi.

Ülkemiz adına utanç kaynağı olan bu korkunç olay ne 
yazık ki sadece hapishanelerin duvarlarıyla sınırlı 
değil artık. Farklı dinsel ve cinsel kimlikleri yargısız in-
faz etmeye ant içmiş ve toplumu demir parmaklıklar 
ardına kıstırmış köktenci zihniyet, koca bir ülkeyi açık 
hava hapishanesine dönüştürmüş durumda.

KKTC'de Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN), Din İşleri 
Komisyonunun hafızlık Kuran kursu açma yetkisini 
düzenleyen maddenin iptali için 2018 yılında Anayasa 
Mahkemesine başvurmuştu. Bu yetkiye istinaden Din 
İşleri Komisyonu (DİK), "hafızlık eğitimi kursları düzen-
leme" yetkisine sahipti. Geçtiğimiz hata KKTC 
Anayasa Mahkemesi, HİZMET-SEN'in bu başvurusunu 
uygun bularak, DİK'in Kuran kursu düzenleme yetkisi-
ni iptal etmeye karar verdi.

Bu karar, Türkiye basını tarafından "KKTC'de Kuran 
kursları yasaklandı" başlığıyla kamuoyuna servis 
edildi, ancak işin iç yüzü biraz daha farklı: KKTC 
Anayasa Mahkemesinin hükmü, DİK'in din adamları-
na yeterlilik sınavı düzenleyip onların görevlendirme 
sürecinde karar makamı olmasının anayasaya ve laik-
lik ilkesine aykırıolmadığı, ama Kuran kurslarının 
Din İşleri Başkanlığına bağlı olmasının anayasaya 
aykırı olduğu yönündeydi. Anayasa Mahkemesi ayrı-
ca DİK Başkanının, başkan yardımcılığına hiçbir kriter 
olmaksızın aday gösterdiği kişileri yönetim kuruluna 
sunmasıyla ilgili hükmü de iptal etti. Kuran kursları şu 
anda hiçbir kuruma bağlı olmadığından, geçici olarak 
kapalı durumda; yeni bir kuruma bağlandığında 
tekrar açılacak; bu yeni kurumun da KKTC Eğitim 
Bakanlığı olması öngörülüyor.

Türkiye'yi bu hedefe doğru sürükleyen ve her olaydan 
mağduriyet devşiren muhafazakâr siyasetçiler, el-
bette bu kararlara da tepki vermekte gecikmedi. 
Tayyip Erdoğan, "Anayasa Mahkemesi Başkanının 

yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün 

değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir 

ve KKTC bir Fransa değildir" dedi. KKTC'nin bağımsı-
zlığını hiçe sayarak adeta ültimatom veren Erdoğan, 
"Karardan dönülmezse adımımız farklı olur" ifadeleri-
ni kullandı. Söz konusu karar ve haberlere ilişkin KK-
TC'den de açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen KKTC 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizler, İslam'ın bir 
parçası olarak mücadelemizi hep inançlarımızla 
götürdük. KKTC'de Kur'an kurslarının kapanması gibi 
bir durum asla olamaz." dedi.

Laiklik anlayışı düpedüz yanlış olan AKP hükümeti, 
KKTC Anayasa Mahkemesinin kararına verdiği tepkil-
erle hukukun üstünlüğünü tanımadığını burada da 
ortaya koymuş oldu. Umuyoruz ki KKTC, güçler 
ayrılığı ilkesini (bizim aksimize) gözeterek Anayasa 
Mahkemesinin kararına sadık kalır.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/Jbs6yjf

DÜNYADAN HABERLER
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Bu uçuşu gerçekleştiren aracın adı Ingenuity. Mars 
keşif aracına monte edilen bu helikopter, 3 Nisan'da 
deneme uçuşunu yapacağı Van Zyl Overlook adlı yük-
seltiye Perseverance tarafından indirildi. Uçuşa en uy-
gun hava koşullarının oluşması beklendiği için uçuş 
denemesi ancak 19 Nisan'da gerçekleştirilebildi. So-
nunda 3 metre yüksekliğe çıkıp 30 saniye boyunca 
bu irtifayı koruyan Ingenuity'nin, kalkış ve inişle be-
raber toplam uçuş süresi 39,1 saniye olarak ölçüldü. 
İkinci uçuş denemesini de 22 Nisan tarihinde gerçek-
leştiren Ingenuity, bu sefer 51,9 saniye hava kaldı ve 
5 metre irtifaya çıktı. Dahası, olduğu yerde kalmayıp 
yaklaşık 2 metre de yana doğru uçan Ingenuity, kendi 
etrafında dönmeyi başardı ve bu devinim sayesinde 
diğer kameralardan biri daha test edilmiş oldu.

Ingenuity'nin uçuş denemelerini gerçekleştirdiği alan, 
tarihte ilk defa motorlu bir uçağı uçurabilen Wright 
kardeşlere ithafen Wright Brothers Field (Wright 
Kardeşler Alanı) olarak adlandırıldı. Başarılı ilk uçuş 
denemesinin ardından 20 Nisan'da gelen bir diğer 
heyecan verici haber de, Perseverance'ın Mars 
yüzeyinde oksijen üretmeyi başarmış olması. Oksijen 
üretimi, Mars keşif aracına monte edilmiş bir tost 
makinesine benzeyen MOXIE cihazıyla sağlandı. Tıpkı 
fotosentez yapan bir ağaç gibi çalışan ve karbon-
monoksiti ayrıştırarak saatte 6 gram oksijen üretmek 
üzere tasarlanan MOXIE, Mars'taki ilk deneyde 5,4 
gram oksijen üretmeyi başardı. Bu, normal koşullar 
altında bir astronotun yaklaşık 10 dakika boyunca 
hayatta kalması için yeterli bir miktar.

Bu bilimsel başarılar, evrensel değerleri ayaklar altına 
almak yerine onları el üstünde tutan bir vizyonun, 
laik ve bilimsel eğitimin ve 128 milyar dolarları doğru 
yerlere harcamanın güzel sonuçları. İstikbâl, Mars'ın 

da göklerindedir!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/Xbs6fLI

Ateizm Derneği olarak düzenlediğimiz ve uzaktan er-
işim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz Bilim ve 
Felsefe Okulunda 7 dersi geride bıraktık. 21 Nisan 
Çarşamba günü önce Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ramazan 
Başaran; sonra Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy ile birlikte 
olduk. 28 Nisan'da ise Prof. Dr. Sinan Canan ve Prof. 
Dr. Celal Şengör bilgilerini aktardı.

ÖNEMLİ NOT :

· Kayıt ve etkinlik detayları için: https://cutt.ly/IvvJyvZ

· ZOOM üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu 
dev etkinliğin her bir dersine katılım 100 kişiyle sınır-
lıdır.

· Kapı açılışı dersten 15 dakika öncedir.

· Toplam 10 oturum ve 13 dersten oluşan bu okuldan 
mezun olmak ve katılımınızı ateistlere yakışır bir ser-
tifikayla ölümsüzleştirmek için en az 9 dersi tamamla-
manız gerekmektedir.

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

Gelecek dersler:

• 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. Bahar 
Kılıç: "Yanlış anlaşılan bir deha: Charles Dar-
win"

• 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 
önemlidir?"

• 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"

17 Nisan'da derneğimizin yoktan var oluşunun 7. yıl 
dönümünü kutladık! Bilimin ışığında geçen bu yedi 
yılın sonunda, tıpkı yedi yaşındaki bir çocuk kadar 
sorgulayıcı, meraklı ve heyecanlıyız.

Hiç kuşku yok ki şeriatın yüksek sesle dillendirildiği 
bir coğrafyada yükümüz çok ağır. Fakat akıl, bilim ve 
ve sekülerizm üzerine temellenmiş bir toplumda 
yaşama umudumuzu asla kaybetmedik. Dinlerin bir 
sömürü aracı olarak kullanılmaktan çıktığı, her 
bireyin inanma ve inanmama özgürlüğünün gerçek 
anlamda var olduğu nice yarınlara, nice yaşlara hep 
birlikte girecek, hep birlikte büyüyecegiz. 

Çünkü ARTIK YALNIZ DEĞİLİZ!

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-
muş; biz de bunun üzerine, derneğimizin Olağan 
Genel Kurulunu yapmak üzere adres ve saat/tarih bil-
gilendirmesini üyelerimize yapmıştık.

Ancak bu hata İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün yeni belirlediği 89780865-153-6638 
sayılı pandemi yasakları kapsamında uygulamaya 
konulan Kısmi Kapanma Tedbirleri nedeniyle, 1. 
oturumu 26 Nisan Pazartesi günü olarak duyurulmuş 
olan Olağan Genel Kurul toplantımız, İçişleri Bakan-
lığından yapılacak bir sonraki açıklamaya kadar 
yeniden ertelenmiştir.

Genel Kurul 
iptali

DERNEKTEN HABERLER

Bilim ve Felsefe 
Okulumuz 
devam ediyor!

Ateizm Derneği 
7 yaşında!


