
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Türkiye, başarısız sağlık politikaları nedeniyle 29 
Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında "tam kapanma" 
sürecine girdi. İnsanların temel hak ve özgürlüklerini 
dinî kurallarla kısıtlamak için pandemiyi fırsat bilen 
iktidar, Bakanlığın yayınladığı genelgede böyle bir 
madde bulunmamasına karşın, kapanma süreci 
boyunca içki satışını yasaklama girişiminde bulundu.

Bu keyfî ve hukuk dışı uygulama hakkında konuşan 
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 
Bakanlığın 27 Nisan'da yayınladığı genelgede içki 
yasağına dair herhangi bir ibare bulunmadığını; pan-
demi ve Ramazan ayı bahane edilerek içki satışının 
kanunsuz bir şekilde yasaklandığını belirtti: Aybaş'ın 
yaptığı açıklamadan sonra #alkolümedokunma 
etiketi sosyal medyada gündem oldu. Sözde-yasağa 
toplumun her kesiminden tepki yağdı. Bilim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz, kararı sert bir şekilde 
eleştirdi. Çağdaş Hukukçular Derneği de yaptığı açık-
lamada, "Ortada hukuken bir yasak 'yoktur'. Kaba güç 
gösterisi vardır" dedi. Ayrıca bu sözde-yasağın, temel 

hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımı 
olduğunu belirten Ankara Barosu ve İzmirli avukat 
Devrim Savran, söz konusu kararın iptali için Danış-
tay'a ayrı ayrı dava açtı.

"Tam kapanmanın" ve sözde-yasağın başladığı 29 
Nisan Perşembe günü ise, bayi yetkilileri ve 
hükümetin karşılıklı açıklamalarına sahne oldu. 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 
Başkanı B. Palandöken, genelgede içki yasağına dair 
bir düzenleme olmadığını ve içki satışına devam 
edileceğini açıkladı. Bunun üzerine kanunsuz uygula-
masında direten İçişleri Bakanlığı, resmî kurumlar 
haricinde yapılan bilgilendirmelere inanılmaması 
gerektiği yönünde bir açıklama yaptı. Kütahya, Bursa, 
Antalya ve İzmir Valilikleri de içki satışının yasak 
olduğuna dair açıklamalarda bulundu.

Mevcut iktidarın, pandemiyi ve "tam kapanma" 
sürecini bahane ederek yaptığı mini şeriat provası, 
sözde-içki yasağıyla da sınırlı kalmadı. İçinde bulun-
duğumuz Türkiye tipi tam kapanmada, kapanmadan 
muaf olan kesim de yine dinî kurumlar oldu. İçişleri 

Bakanı Soylu, ardından da DİB Başkanı Erbaş, kapan-
ma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınabile-
ceğini belirtti.

Virüs bahanesiyle seküler yaşama, bireysel özgürlük-
lere, yeme-içme kültürüne yapılan müdahaleler, şeri-
at düzenine geçişin adımlarıdır. Bu asla kabul edile-
mez. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik aklına şeriat 

gömleği giydirilemez. Bu çabalar dikiş tutmaya-
caktır!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/ObAvNL3

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'te, pandemi önlemleri 
kapsamında ilan edilen tam kapanma kurallarını ihlal 
ederek, camide toplu itikaf ibadeti (Ramazan ayının 
son 10 gününde camide kalmak ve sadece ibadetle 
meşgul olmak) yapmaya çalışan Furkan Vakfı üyeleri, 
polisin cami içerisinde yaptığı biber gazlı müdahale 
sonucunda gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği olaya 
ilişkin, "amaç ibadet etmek değil sivil itaatsizlik yap-
maktır" açıklamasında bulundu. Devlet yetkilileri bu 
ibadetin bir provokasyon olduğunu söylese de biber 
gazıyla müdahalenin hatalı olduğunu kabul etmiş 
olacak ki, camide yaşanan arbede sonrasında biber 
gazı kullanan personel hakkında soruşturma 
başlatıldı ve ilgili kişilerin görevden uzaklaştırıldığı 
bi ldir i ldi . Olayların kamuoyunda gündeme 
gelmesinin ardından bir açıklama yapan Gaziantep İl 
Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, hatalı müdahale şek-
linin "etik sorumluluğunu" kabul ettiğini söyleyerek 
"devletin yıpratılmaması adına" emekliliğini istedi.

Furkan Vakfının itikaf kalkışması Gaziantep'le sınırlı 
kalmadı. Söz konusu olaydan bir gün sonra yine 
Furkan Vakfı üyelerinin itikata olduğu Adana'daki 
bazı camilere polis baskını yapıldı ve Vakfın Başkanı 
Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 400 kişi 
gözaltına alındı. Kuytul'dan haber alamadıklarını 
söyleyen ve Adana Emniyeti önünde toplanan Furkan 
Vakfı üyelerine yine polis müdahale etti.

Dinci kesimin düşman olduğu laiklik, Müslümanı da 
Müslümandan koruyan bir ilkedir. Laikliğin fiilen or-
tadan kalktığı durumlarda cemaat/tarikat kavgasıyla 

Türkiye 29 Nisan'dan beri pandemi dolayısıyla "tam 
kapanma" halinde. Bu süreçte hükümetin işyerlerine 
yönelik destek paketi açıklamaması nedeniyle çalış-
mak zorunda kalan kesimin dışında, tam kapanmayı 
"her şey dahil tatil" sanan yüzlerce vatandaş da başta 
Bodrum olmak üzere tatil beldelerine doğru kovidler 
göçüne başladı. Bu tabloyu gözler önüne seren DİSK-
AR'ın yaptığı açıklamaya göre 26,8 milyonluk istih-
damın yaklaşık % 61'i (16,4 milyon) kapanmadan 
muaf sektörlerde çalışıyor ve sadece %17'si (4,4 mily-
on) çalışmaktan muaf.

Avrupa'nın karantina ve aşılama süreçlerini yavaş 
yavaş geride bıraktığı ve normale dönmeye başladığı 
bir dönemde 9 Mayıs itibarıyla nüfusunun yalnızca 
%17'sine en az bir doz aşı yapabilen ve toplam vaka 
sayısı bakımından dünyada 5. sırada olan ülkemizde 
hükümetin tek derdi turizm gelirleri gibi görünüyor. 
Turizm şirketi sahibi ve Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 
17 Mayıs'tan sonra vaka sayısının 5 binin altına düşe-
ceğini iddia etti; adeta bir Nostradamus gibi! Belki de 
bu siyasi kehanetin kaynağı, kendi koyduğu 30 milyon 
turist hedefidir (!) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise, "Tur-
istin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılaya-
cağız" ifadelerini kullandı. Turistlerin pandemi kısıtla-
malarından muaf olduğunu da dikkate alarak vatan-
daşın aklına şu soru gelmiş olabilir: "Ceza almadan 
çalışma kamplarına nasıl gidebiliriz?"

Kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi 
görmek, ekonomik buhran, dini kullanan siyasi erkin 
kendinden olmayanlara yaşam hakkı tanımaması vb 
etkenlerden ötürü ülkemizde bir "intihar salgını" da 
başlamış bulunuyor. İktidar ve yandaşları bu haber-
leri yasaklıyor, hatta daha da kötüsü tahrif ediyor; tıp-
kı Abdülhamit'in, Beşir Fuad'ın intiharından sonra 
başlayan intihar haberlerini yasaklaması gibi. 
Örneğin Anadolu Ajansı, geçtiğimiz günlerde İstanb-
ul'da otobüs durağında elindeki poşetin içine baktık-
tan sonra tramvayın önüne atlayan bir vatandaşın 
haberini, "Fatih'te tramvayın çarptığı yaya yaralandı" 
şeklinde servis etti.

Fakat bu intiharlar gizlenemeyecek kadar çok. İnsanl-
ar artık, "Kaç gündür sitah yapamadım", "Traktörümü 
satıp borçlarımı ödeyin" gibi notlar yazarak intihar 
ediyor; kapalı olan işyerlerinde kendilerini asıyor. 
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in açıklaması-
na göre, intihar yaşı 13'e indi ve sadece Nisan ayında 
8'i çocuk olmak üzere 129 kişi intihar etti. Bu acı 
tabloya bakarak ne söylenebilir ki? Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın da dediği gibi, "En kötü ihtimalle 

Türkiye'deyiz."
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İran'daki bir haber kaynağına göre iki İranlı, İslam 
peygamberi Muhammed'e ve dine hakaret ettiği 
gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. İnsan Hakları 
Aktivistleri Haber Ajansının (HRANA) bildirdiğine göre, 
22 Nisan'da tutuklanan İranlılar, Markaz eyaletinin 
başkenti Arak'taki cezaevine nakledildi.

Raporda, peygambere hakaret eden iki kişinin Arak 
mahkemesi tarafından tutuklandığı ve ölüm cezasına 
çarptırıldığı bildirildi. Tutuklanan iki kişiden birinin, 
iki ay boyunca hücre hapsinde tutulan üç çocuk 
babası Yüşef Mehrad olduğu bildirildi. Mehrad, İranlı 
liderlere hakaret etmek ve ulusal güvenliğe karşı 
eylemlerde bulunmak dahil bir dizi suçlamayla karşı 
karşıya. İkinci kişinin kimliği ise HRANA tarafından be-
lirlenemedi.

İ r a n , 2 0 1 7 ' d e Fa c e b o o k p a y l a ş ı m l a r ı n d a 
Muhammed'e hakaretten suçlu bulunan bir erkeğe 
verilen ölüm cezasını iptal etmiş; söz konusu ceza, 
bazı insan hakları grupları ve aktivistler tarafından kı-
nanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, bu hata başlarında 
yayınlanan ölüm cezasına ilişkin yıllık incelemesinde, 
İran'ın geçen yıl en az 246 kişiyi idam ettiğini ve Çin'-
den sonra dünyanın en büyük 2. infazcısı olduğunu 
bildirdi. Londra merkezli insan hakları izleme örgütü, 
İran'daki idam cezalarının önceki yıllara göre 
azaldığını, ancak ülkenin uluslararası hukuku çiğney-
erek "muhaliflere, aktivistlere ve etnik azınlık grupları-
na karşı ölüm cezasını giderek artan bir şekilde siyasi 
baskı silahı olarak kullandığını" duyurdu.

Akıl ve bilim çağında yaşıyor olsak da, insanların hâlâ 
düşünceleri ve inançları yüzünden cezalandırıldığı bu 
hoşgörüsüzlük ortamında, bireylerin en çok canını 
yakan din her zaman olduğu gibi yine İslam. İslam'ın 
farklı inançlara karşı ne kadar tahammülsüz 
olduğunu İŞİD, Charlie Hebdo, Orlando, Madımak gibi 
binlerce örnekten biliyoruz. 2021'de, 1500 yıl 
öncesinin kurallarını uygulamaya çalışan bir doktrin 
yok olmaya mahkûmdur. Bu uygulamayı sürdüren 
ülkeler de, İran örneğinde olduğu gibi uygar 
dünyadan dışlanır ve silinip gider.

önce camilerde biber gazı sıkılır, sonra Afganistan 
örneğindeki gibi Cuma namazları bombalanmaya 
başlar. Farklı inanç ve inançsızlık gruplarının barış 
içinde yaşamasının tek teminatı, çağdaş yaşamın 
ayrılmaz bir parçası olan laikliktir.

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

Mevcut iktidarın, "dindar ve kindar nesil" projesi kap-
samında yürüttüğü ideolojik cihat işe yaramıyor, 
hatta ters tepiyor! Laik eğitime yapılan gerici müda-
hale ve dayatmalara rağmen, gençler dinden uzak-
laşarak deizme yönelmeye devam ediyor.

Sakarya Üniversitesinden Dilek Menküç'ün hazırladığı 
"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Görüş-
leri Işığında Lise Öğrencilerinde Deizm Düşüncesi" 
başlıklı araştırma, deizmin son zamanlarda lise 
öğrencileri arasında ciddi bir artış gösterdiğini ortaya 
koyuyor. Hatta böyle düşünen bir öğretmen gözlemi-
ni şu şekilde aktarıyor: "Ben on beş senelik bir öğret-

men olarak deizmin özellikle son 5 yılda bayağı 

popüler olduğunu gördüm. "

Söz konusu araştırmaya katılan başka bir öğretmen, 
deizmin anlatılmasının doğru olmadığını ifade 
ederek, "Zaten tevhit inancı anlatılırken şirk nedir, 
deizm nedir vb. konular anlatılabilirdi. Eşeğin aklına 
karpuz kabuğu sokmak gibi yani…" derken; bir öğret-
men de dine ilginin azalmasından şikâyet ediyor: 
"Gençler deizme kaydı diye elimde bir veri yok ama bu 
konuda araştırmalar var. Araştırmalar da artan bir du-
rum olduğunu gösteriyor."

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesinden Merve 
Harmankaya'nın İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle 
görüşerek hazırladığı "Geçmişten Günümüze Deizm 
ve Deizm Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma" başlıklı 
çalışma, örneklem sayısı düşük olmakla birlikte 
ilginç. Bu çalışmada aktarılan bilgiye göre, deizmi ter-
cih etme nedenlerini açıklayan iki İmam Hatip öğren-
cisi, günümüzdeki Müslümanların dini yaşama 

biçimlerinin kendilerini bu yola ittiğini ve din 

konusunda ailelerinden çok baskı gördükleri için de 

deizme kaydıklarını ifade ediyor.

Bu iki araştırma ve Türkiye'nin son 20 yıllık toplumsal 
dönüşümü, baskın kültürün kendi karşıtını doğur-
duğunu gösteriyor. İnsanlar, dinin bir sömürü aracı 
olarak kullanıldığını ve uygarlığa ulaşmanın önündeki 
en büyük engel olduğunu elbet bir gün anlayacak. Bu, 
neredeyse kaçınılmaz "Yaklaşıyor yaklaşmakta olan!"

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/ObAv1Q7

Kahina Bahloul 2018 yılında Fransa'da Fatma Camisi 
adında bir ibadethane kurdu. Burada kimi zaman 
erkek, kimi zaman da kadın imamlar görev alıyor; 
kadınlar ve erkekler aynı sata yan yana ibadet ede-
biliyor ve ibadethaneye Müslüman olmayanlar da 
girebiliyor. İslam'ı modernize etme misyonuyla yola 
çıkan ve "Farklı bir İslam mümkün" diyen Fransa'nın 
ilk kadın imamı Bahloul, Cezayirli Müslüman bir baba 
ve Hristiyan/Yahudi kökenli Fransız bir annenin 
çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Fransa'da doğan ve 
Hukuk fakültesi mezunu olan 42 yaşındaki Bahloul, 
Cezayir'de büyümüş. Fransa'ya döndükten sonra dini 
alanda eğitim veren École Pratique des Hautes 
Études'de İslami araştırmalar alanında doktora yap-
mış.

Kahina Bahloul, geçtiğimiz günlerde Euronews'e yap-
tığı açıklamada, imam olma sürecinin uzun bir yolcu-
luk olduğunu belirtiyor. Fransa'da köktendinciliğin 
yükselişine ve inancının çarpık bir versiyonuna tanık-
lık ettiğini dile getiren Bahloul, Fransa'da İslam'ın za-
manının geldiğini öne sürüyor. Ayrıca, ataerkil an-
layışın ve kutsal metinlerin yorumlarının, kadınların 
imam olamayacağı fikrine yol açtığını, ancak Kuran'ın 
bir kadının imam olmasını yasaklamadığını ifade 
ediyor. Kendisini bu dini reformasyon düşüncesine 
iten en büyük nedenin, İslam'ın içindeki anlam krizi 
olduğunu belirten Fransa'nın ilk kadın imamı, şu 
tespitlerde bulunuyor: "Bu krizin esas olarak Müslü-
man düşüncesindeki durağanlıktan kaynaklandığına 
inanıyorum. Bugün İslam fıkıh ekolleri, dinin tüm nor-
matif yanını oluşturan kesimi, Ortaçağ bakış açısına 
sahip. Bugün bu düşünceyle hareket etmek mümkün 
değil." Bu anlam krizinden çıkmak için de Müslüman-
ların sahip oldukları kaynaklara geri dönmesi, 21. 
yüzyılın araçlarıyla bu metinleri yeniden okuması ve 
yorumlaması gerektiğini düşünüyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde İstanbul Mihrimah 
Sultan Camiinde bir grup erkek, hadisleri gerekçe 
göstererek, İlahiyat Fakültesi mezunu olduğunu 
söyleyen genç bir kadının camiye girmesini engellem-
eye çalışmıştı. Bu bağlamda Kahina Bahloul'a 
başarılar diliyoruz. Nitekim kadınların camiye 
girmesinin bile dinen yasak olduğunu iddia eden kök-
ten dincilere bir kadın olarak imamlık yapmak hiç de 
kolay olmayacak.

DÜNYADAN HABERLER
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Milyonlarca yıllık evrim sürecinin sonunda geldiğimiz 
noktayı eleştiren ve ironik bir geriye evrimi resmeden 
karikatürlere sık rastlanır. Bu karikatürlerin gerçek 
hayata yansıdığı da olur. Fakat dinin egemen olduğu 
toplumlardaki karikatürleşmenin boyutuna hiçbir 
karikatüristin zihni erişemez. İşte bu gerçek karikatür-
lerin Hint versiyonlarını sizler için derledik:

Günlük vaka sayısının 300 binin üzerinde, can kay-
bının da 3000 civarında olduğu; koronavirüsten ölen-
lerin artık sokaklarda yakılmaya başlandığı, tıbbi ok-
sijen krizi yüzünden birçok hastanın tedavisine de-
vam edilemediği Hindistan'da, Tetoda köyündeki bir 
inek barınağında Covid-19 hastalarına inek idrarı ve 
gübresi verilen bir tedavi merkezi kuruldu. Burada, 
kökeni Hint alt kıtasına dayanan Ayurveda isimli bir 
alternatif tıp tedavisi uygulanıyor. Hastalara, normal 
tedavinin yanı sıra inek sütü ve idrarından oluşan bir 
karışım içiriliyor ve vücutlarına, bağışıklığı arttırdığı-
na inanılan inek dışkısı sürülüyor.

Hindistan'ın inek ve inek idrarıyla imtihanı bununla 
da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Hint milletvekili 
Surendra Singh, inek idrarının koronavirüsten Diya-
bete kadar birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyerek, 
inek idrarı içtiği bir videoyu sosyal medya hesabından 
paylaşmış; Mart ayında bir grup Hindu da, kendilerini 
koronavirüsten koruyacağına inandıkları için inek 
idrarı içme partisi düzenlemişti.

Diğer örnek de şöyle: Hindistan'ın Navapura köyün-
deki yüzlerce kadın, Covid-19 önlemlerini hiçe sa-
y a r a k B a l i y a d e v Ta p ı n ağ ı n a b i r y ü r ü y ü ş 
gerçekleştirdi. Üstelik bunu dua ederek virüsten kur-
tulma umuduyla yaptılar. Tabii söz konusu din 
olunca, virüsten kurtulmak için "Yetiş ya inek!" duaları 
edilmesine şaşırmıyoruz.

Son örneğimize gelirsek: Hindistan'ın Tripura 
eyaletindeki çitçiler, Yağmur Tanrısını mutlu etmek 
için yağmur mevsiminden önce kurbağalar arası 
toplu izdivaç törenleri yapıyor. Damat-kurbağaya tu-
runcu, gelin kurbağaya eflatun renkte giysiler giydi-
rerek kurbağaları evlendirdikleri; eğer muson yağ-
murları durmazsa da boşadıkları biliniyor.

Görüldüğü gibi söz konusu din olduğunda mantık te-
ferruattır. Bu ve benzeri haberleri okuyan bizlere de 
ancak hazin bir gülümsemeyle iç çekmek düşer..

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/8bS1AmX

Ateizm Derneği olarak düzenlediğimiz ve uzaktan er-
işim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz Bilim ve 
Felsefe Okulunda 6 oturumu ve 9 dersi geride 
bıraktık. 5 Mayıs Çarşamba günü yapılan "Kurallar ve 
Tesadüfler: Fizik Ötesi Ne Olabilir?" başlıklı der-
simizde Prof. Dr. Taner Edis ile birlikteydik. 12 Mayıs'-
ta gerçekleştirilen 9. dersimizde ise, "Yanlış anlaşılan 
bir deha: Charles Darwin" başlıklı sunumuyla, 
derneğimizin Yazı İşleri Komisyonu başkanı ve Darwin 
kitaplarının çevirmeni Dt. Bahar Kılıç ile birlikte 
olduk. Değerli hocalarımız, sunumlarından sonra din-
leyicilerin sorularını yanıtladı.

Gelecek dersler:
 · 10. ders - 19.05.2021 - 20:00-21:10 - Uzm. İbrahim 
Yeşua Özçelik: "Bilinç Bilmecesi/Problemi"
 · 11. ders - 26.05.2021 - 20:00-21:10 - Dr. Çağrı Mert 
Bakırcı: "Nedir bu evrim ve neden önemlidir?"
· 12. ders - 02.06.2021 - 21:30-22:40 - Dr. Umut Yıldız: 
"Astronomi"
· 13. ders - 09.06.2021 - 21:30-22:40 - Prof. Dr. Tamer 
Kaya: "Ahlâkın ve sosyalliğin biyolojik kökenleri"

ÖNEMLİ NOT :
· H e r b i r d e rs i ç i n ö n - ka y ı t ya p t ı r m a n ı z 
gerekmektedir. 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. (Lütfen e-postanıza gelen kayıt 
bildirimlerini silmeyiniz.)
 · Tarih ve saatlerde, değerli konuklarımızın talepleri 
doğrultusunda değişiklik yapılabilir.

"Ateizmin yaygınlaşmasında ve araştırılmasında 

gösterdiğiniz üstün gayret için dernek olarak size 

büyük bir teşekkür borçluyuz. Böyle devam etmenizi 

diliyoruz."

Ayasofya'nın devrik baş imamı Boynukalın'ın "nefret 
dolu" mesajlarına tepki olarak 30 Nisan'da 
derneğimizin Twitter hesabından paylaşılan ve sosyal 
medyada viral hale gelen tweet böyleydi. Indepen-
dent Turkish yazarlarından Adem Demir'in, Dernek 
Başkanımız Selin Özkohen ile yaptığı röportajın çıkış 
noktası da bu paylaşım oldu.

S e k ü l e r i z m i n s ö z c ü s ü o l a n d e r n eğ i m i z i n , 
Boynukalın'a ve benzer dincilere verdiği yanıtlarla, in-
san hakkı ihlallerine ilişkin değerlendirmeleriyle ka-
muoyunda adından söz ettirdiğini belirten Demir, 
ateistler ve Ateizm Derneği ile ilgili merak edilenleri 
Özhoken'e sordu. İşte röportajdan bazı satır başları:

Türkiye'de ateizmin yanlış tanıtılmasından ötürü 
ateistlerin toplumdan dışlandığını, iş yerlerinde mob-
binge uğradığını, hakarete ve şiddete maruz kaldığını 
belirten Özkohen, Ateizm Derneği'nin bu ayrımcılığa 
karşı ateistlere psikolojik ve hukuki destek verdiğini 
dile getirdi. Dinsel baskının dayanılmaz hale gelmesi 
ve bilgiye erişimin kolaylaşması sayesinde sorgula-
manın arttığını ve ülkemizde ateizme doğru hızlı bir 
kayış yaşandığını, buna bağlı olarak da derneğimize 
olan ilginin her geçen gün arttığını ifade etti.

Derneğimizin sitesinde yer alan zorunlu din dersin-
den muafiyet, yüksek ezan sesi şikâyeti gibi projeler-
den bahseden Demir'in, "Karşı durduğunuz tek din İsl-
am mı? Çan çalınmasına da karşı mısınız?" sorusuna 
Özkohen şöyle yanıt verdi: "Ezanın okunmasına karşı 

değiliz. Yüksek sesle okunmasına karşıyız. Karşı 
olduğumuz şey şu: Bir kişinin inandığını başkasına 
dayatmasıdır. İnsanlar isterse taşa tapsın, ama o 

taşı kafamıza atmasın."

Röportajın tamamına bu adresten ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/TbmJrNo 

Ateizm Derneği 
ne yapıyor?

DERNEKTEN HABERLER
Bilim ve Felsefe 
Okulumuz 
devam ediyor!

Yetiş ya inek, 
edeb ya kurbağa


