
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

Ramazan ayının son sahurunda TRT 1'de yayınlanan 
bir programa konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
"Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekânlar 

camilerimiz oldu." diyerek bayram namazının camil-
erde kılınacağını söylemişti. Elbette Erbaş bunları 
söylerken, bir vatandaşın tam kapanma sürecinde 
hasta olduğu halde Cuma namazına gittiğini, pande-
mi boyunca hiç vaka görülmeyen Kastamonu'nun 
İsmail köyünde 6 kişiye virüs bulaştırdığını ve onların 
ölümüne sebep olduğunu yok saymıştı.

Nihayetinde Erbaş'ın bu vaadi gerçekleşti ve Ayaso-
fya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı 
kılındı. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki "tam 
kapanma" döneminde kılınan bu bayram namazına 
yüzlerce vatandaşın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop da katıldı. Pandemi ruhunu diriltme ayini 
olarak görebileceğimiz bu namazda, vatandaşların bir 
bölümü cami içerisinde ve avluda, büyük bir çoğun-
luğu da Ayasofya'nın etrafındaki meydanda kısıtlama 
kurallarını hiçe sayarak ibadet etti. Hutbede konuşan 
Erbaş; "Bayramlar, Rabb'imizin 'Müminler, ancak 

kardeştir' ilahi fermanıyla bildirdiği İslam kardeşliğinin 

yeryüzünün her yerinde derinden hissedildiği muaz-

zam bir vahdet sahnesidir." ifadelerini kullandı.Bunları 
söylerken, sevgi ve barış dini (!) İslam'ın fetih sem-
bolü olan kılıcı, sekülerizme karşı kullanılan bir silah 
gibi elinde tutması dikkat çekiciydi.

Böylece hukuksuzlukları, yolsuzlukları ve ekonomik 
krizi makyajlama çabası olarak görebileceğimiz 
"lebalep" kongrelere, yandaş siyasilerin ve tarikat lid-
erlerinin kalabalık cenaze törenlerine, kalabalıklar 
halinde kılınan namazlara vb hamasi şovlara, son 
olarak Ayasofya'daki bayram namazı da eklenmiş 
oldu. Pandemi tedbirleri hiçe sayılarak kılınan bu son 
bayram namazı, bir anlamda toplum sağlığının ce-
naze töreniydi.

Erk Acarer'in yaptığı habere göre, radikal İslamcı 
faaliyetleri nedeniyle Fransa'dan sınır dışı edilen 
BarakaCity isimli kuruluşun başkanı İdriss Sihamedi, 
14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 
faaliyetlerine artık Türkiye'de devam edeceğini 
duyurdu. Sihamedi'nin yaptığı açıklamada Türk 
bayrağı görseli ve yazılı hâli bile beyinlerde bomba 
etkisi yaratan "Allahüekber!" nidası kullanması dikkat 
çekti.

Charlie Hebdo adlı Fransız mizah dergisinin hedef gös-
terilmesinde önemli bir rol oynayan BarakaCity ve Si-
hamedi'yi, Fransa'da şeriatçı bir Çeçen tarafından 
başı kesilerek öldürülen Samuel Paty cinayetinden 
hatırlıyoruz. Münferit olduğu düşünülen bu vahşi 
cinayetten sonra olayın bağlantıları Fransız yetkililer 
tarafından araştırılmış ve taşın altından BarakaCity ve 
Sihamedi çıkmıştı. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla 
BarakaCity, "radikal İslam fikirlerini yaymak" suçun-
dan soruşturma geçirdi ve sonrasında kapatıldı. 
Radikal İslam'la mücadele etmeye başlayan Fransa'-
dan sürgün edilen Sihamedi, çareyi şeriatçılar cenneti 
Türkiye'ye sığınmakta buldu. Kendi ülkesi dışındaki 
tüm mazlumların savunucusu (!) olan devletimizin 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de bu talebe hemen 
yanıt verdi: "Siz ve arkadaşlarınız, sığınma talebi 

dilekçenizle başvuruda bulunursanız, değerlendire-

ceğiz."

Bu cihatçı ithalatı da kimseyi şaşırtmamalı aslında; 
BarakaCity, Türkiye'ye hiç de uzak değildi. Zira An-
tep'teki Türk direktörler Suriye'ye lojistik destek 
sağlıyor, Halep'ten Türkiye'ye taşınan yaralılar 
konusunda bilgi veriyor, Kilis ve Hatay'daki sığınmacı 
kamplarında ve Yayladağı'nda çalışmalar yürütüyor; 
BarakaCity, Reyhanlı'daki faaliyetlerini "İnsani or-
tağımız" dediği İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte 
sürdürüyordu. Ayrıca iddialara göre Sihamedi, Suriye 
iç savaşı sürecinde dört yılda 16 milyon Avro 
toplamıştı.

Yurt dışından bu şekilde ithal edilen cihatçılara 
karşılık ülkemizden yurt dışına beyin göçü sürüyor. 
UNESCO verilerine göre, Türkiye'den her yıl 50 bin 
öğrenci eğitim almak üzere yurt dışına gidiyor. Beyin 
göçü artık lise seviyesine kadar inmiş durumda. Ci-
hatçı ithalatına ve beyin göçü rakamlarına bakıldığın-
da Türkiye'nin bu durumdan zararlı çıktığı açık. 
Kültürel iflas uçurumuna doğru sürükleniyoruz. Hat-

Görünüşe bakılırsa Türkiye ideolojik rotasını, şeriatla 
yönetilen S. Arabistan'dan mafyanın hüküm sürdüğü 
Kolombiya'ya çevirmiş durumda. Geçtiğimiz hatalar-
da Türkiye'nin gündeminde, mafya lideri Sedat 
Peker'in sosyal medyada yayınladığı videolar vardı. 
Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu 
ticareti ve yakın geçmişin suikastları üzerine sunduğu 
iddialar, devlet-mafya ilişkisini gözler önüne serdi. İz-
leyen günlerde Peker ile Soylu arasında yaşanan atış-
malar, entelektüel ve nezaket seviyesi bakımından 
her ne kadar utanç verici düzeyde olsa da, ülkemizin 
ahlaki olarak içine düştüğü karanlığı gözler önüne 
serdi.

Peker'in bir diğer önemli iddiası da Binali Yıldırım'ın 
oğluna yönelikti. Peker, kokainin Latin Amerika'dan 
Türkiye'ye sevkinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam 
Yıldırım'a ait gemilerin kullanıldığını, Yıldırım'ın bu 
nedenle Ocak ve Şubat aylarında iki defa Venezue-
la'ya gittiğini öne sürdü. Bu iddiaları yanıtlamak için 
Cüneyt Özdemir ile görüşen Binali Yıldırım, "Oğlum, 

ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi birtakım 

malzemeler götürüp, dağıtmıştır." dedi. Geçtiğimiz 
günlerde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kuru-
lunun 2020 yılı raporunu açıklayan kurul üyesi Prof. 
Dr. Sevil Atasoy ise, artık maske ve dezenfektan 
ticareti adı altında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını 
ifade etmişti.

Peker, Uğur Mumcu suikastı hakkında da şok edici 
açıklamalarda bulundu: "Uğur Mumcu öldürüldüğü 

zaman yazdığı yazılara bakın. Hep terör bölgelerinde 

uyuşturucu tarlaları olur ve silah ticareti. Şehit 

olduğunda yanına ilk gelen kim? Mehmet Ağar. Katil 

hep ilk gelir."

Bu iddialar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "İçişleri Bakanımızın yanında olacağız." dedi. 
Ardından, İkizdere'deki doğa katliamını protesto 
eden yurttaşları desteklemek için gittiği ilçede linç 
girişimine uğrayan Meral Akşener özelinde, bütün 
muhalif kesimi açıkça şöyle tehdit etti: "Bu daha bir, 

daha neler olacak neler. Bunlar iyi günler." İşte ülkem-
izin geldiği hazin nokta: "Aslında hiçbir şey yasadışı 

değildi, çünkü artık yasa diye bir şey yoktu." (George 
Orwell)
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Düzce'de Akçakoca Mütüsü Şaban Soytekinoğlu, Fil-
istin olaylarına ve Yahudilere değindiği Cuma namazı 
vaazında, açıkça nefret söyleminde bulunarak Se-
lanik göçmenlerini hedef aldı: "%90'ı Selanik göçmeni 

ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa 

girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil." 
Hatta daha da ileri giderek nefret söylemini, seküler 
kesime yönelik bir linç girişimine dönüştürmek ister-
cesine, konuyu Türkiye'nin aydınlık yüzü olan Gezi 
Direnişine bağladı: "Bunlar dünyanın neresinde 

olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanb-

ul'da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran 

kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an birisi bir takımın 

başında. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman 

size de aynısını yaparlar."

Balkan dernekleri, Fenerbahçeliler, Memleket Partisi 
Genel Başkanı Muharrem İnce ve İYİ Parti Grup 
Başkanı Lütfü Türkkan bu nefret söylemine tepki gös-
terirken; Düzce İl Mütülüğü de, skandal vaazın sosyal 
medyada yayınlanmasının ardından bir açıklama ya-
parak, söz konusu mütü hakkında soruşturma 
başlatıldığını duyurdu. Nefret söyleminde açıkça 
hedef gösterilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kırgın 
olduğunu ifade ederek, DİB Başkanı Erbaş'a bir mekt-
up gönderdi: "Kutsal mekanımız olan camilere bu ne-

fret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış 

bilgilerle ve itiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü 

hem de ürkütücü."

Linç-sever dinci kesimin sözcülüğünün yapıldığı bu 
vaazda, Filistin olaylarından bahsedilirken Yahudi 
düşmanlığı ve ırkçılık yapılmıştır. Selanik göçmenleri 
vurgusuyla dolaylı yoldan Atatürk'e ve laik 
Cumhuriyete saldırılmış; konu Gezi Direnişine getiril-
erek, İslamcılar tarafından Türkiye'nin Yahudileri 
olarak görülen seküler kesime yönelik yeni bir 
psikolojik linç girişimi harekâtı başlatılmak isten-
miştir. Öyle görünüyor ki bu "beyaz cübbelilerin" tek 
hayali, laik Cumhuriyete bir Kristal Gece yaşatmaktır.

Papa Francis 2013'te Katolik aleminin ruhani lideri 
olduğundan bu yana, Vatikan'ın dinî öğretiye aykırı 
kabul ettiği olgulara yönelik katı tutumunda bir yu-
muşama gözlemleniyor. 2013 yılının sonunda ilk 
apostalik mesajını yayımlayan Papa Francis, kiliseye 
kapsamlı bir reform çağrısında bulunmuştu. Bu refor-
masyon hareketinin en radikal örneği, Papa Francis'in 
geçtiğimiz yıl eşcinseller hakkında sarf ettiği şu sö-
zlerdi: "Eşcinsellerin de aile kurma hakkı var. Onlar 

Tanrı'nın çocukları. Medeni birlik yasası olmalı, 

böylece yasal olarak güvence altında olacaklar." 
Ayrıca Papa Francis'in, kilise görevlilerinin karıştığı 
çocuk istismarı/tacizi davalarını "papalık sırrı" kap-
samından çıkararak yargılamaların önünü açtığı ve 
Vatikan'daki yolsuzlukların üzerine gittiği de biliniyor.

Reform adımlarına devam eden Vatikan, geçtiğimiz 
hatalarda mafya üyelerinin Katolik Kilisesinden 
aforoz edilmesi için özel bir görev gücü kurduğunu 
açıkladı. Bu kurulum sürecinde şunlar yaşandı: Papa 
Francis, göreve geldikten 1 yıl sonra, İtalya'nın en 
yoksul ve mafyanın en etkili olduğu Calabria'yı ziyaret 
etmiş ve Sicilya'da suikasta kurban giden (1990) 
hakim Rosario Livatino'yu anma töreninde yaptığı 
konuşmada, hakimi katleden mafya üyelerinin aforoz 
edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bu yıl, aynı hakimi an-
mak üzere gerçekleştirilen törenin ardından, 
mafyanın aforoz edilmesini sağlayacak özel bir kuvvet 
kuruldu. Bu koordinatörlüğün başına getirilen Vittorio 
Alberti, "Hem mafya üyesi olmak hem de kilisenin bir 

parçası olmak mümkün değil." dedi.

Toplamda milyonlarca kişinin öldürüldüğü Haçlı Se-
ferlerini, Ortaçağdaki din ve mezhep savaşlarını ve 
engizisyon mahkemelerini göz önüne aldığımızda, 
tarihin en büyük mafya örgütlerinden biri sayabile-
ceğimiz Katolik Kilisesinin Godfather'ı olan Papa Fran-
cis'in, mafyayı aforoz etme işine önce kendi kurumun-
dan başlaması gerekiyor. Buenaventura Durruti'nin 
de dediği gibi, "Işığıyla aydınlatan tek kilise, alevler 

içinde yanan kilisedir."

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

ta devlet-mafya yakınlığına ilişkin güncel açıkla-
maların da ortaya koyduğu üzere, bu cehalet ittifakı-
na mafya da katılmış durumda ve tek bir hedefleri 
var: "Devlet-tarikat-mafya el ele, daha karanlık bir 

Türkiye!"

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/rb6QnXC

Vatikan destekli ACN(Aid to the Church in Need In-

ternational) adlı derneğin 2019 ve 2020 yıllarını kap-
sayan raporunda, dinî azınlıklara karşı zulmü 
simgeleyen "kırmızı" kategoride 26, ayrımcılığın var-
lığına işaret eden "turuncu" kategoride 36 ülke yer 
aldı. Türkiye de "turuncu kategoride" yer alan ülkeler-
den biri.

Söz konusu raporda, Diyanet İşleri Başkanlığına 
ayrılan 11,5 milyar TL'lik bütçenin 6 bakanlığın 
bütçesini geride bıraktığı; ülkenin en büyük dinî azın-
lığı olan Alevilerin, Sünni İslam'ın öğretildiği din ders-
lerinden muafiyet hakkına sahip olamadığı; özellikle 
yılbaşı ve Noel günlerinde Hristiyanların gelenekler-
ine yönelik nefret söylemlerinin sarf edildiği; Yahudi-
lerin de antisemitist söylemlere ve "gizli güç" iddi-
alarına maruz kaldığı belirtildi. Ayrıca dinî özgürlükler 
açısından Türkiye'den beklentilerin, "son derece 

olumsuz" olduğu kaydedildi.

Benzer bir araştırma yürüten USCIRF (Birleşik De-
vletler Dinî Özgürlükler Komisyonu) isimli kuruluşun 
2020 tarihli raporunda, Türkiye'de dinî özgürlüğün 

tedirgin edicidurumunu sürdürdüğü ifadesi yer aldı. 
AKP iktidarının politikaları sonucunda Ayasofya ve 
Kariye Müzelerinin camiye dönüştürülmesi özellikle 
vurgulandı. Raporda Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler 
gibi dinî azınlıkların ibadethane açmak ve işletmek, 
seçilecek adaylarda Türk vatandaşı olma şartı 
arandığı için dinî lider seçimi yapmak, okullarda 
zorunlu din derslerinden muafiyet elde etmek gibi 
konularda zorluklar yaşadığı; bu azınlıklara ait birçok 
tarihî sit alanının ve mezarlıkların vandalca tahrip 
edildiği kaydedildi.

Herhangi bir dine inanmayanları zaten yok sayan 
siyasi iktidar, inananları da benim inancımı taşıyan-

lar ve diğerleri olarak ayrıştırmış ve radikalleştir-
miştir. Siyasal İslam'ın vücut bulmuş hali olan AKP 
lideri Erdoğan, kendi vatandaşlarını sadece seküler ve 
muhalif oldukları için "azgın azınlık" olarak tanım-
lamış; "Benim için bir ara neler dediler. Gürcü dedil-

er. Affedersin daha çirkinini söylediler, Ermeni dedil-

er." şeklindeki sözleriyle de ülkesindeki azınlıklara 

bakış açısını gözler önüne sermişti. Dolayısıyla bu 
bakış açısının ACN ve USCIRF raporlarına tutarlı bir 
şekilde yansıdığını görüyoruz.

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/Bb6Whdg
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4 Ekim 2020 tarihinde Almanya'nın Dresden şehrinde 
gezen eşcinsel bir çite bıçaklı saldırıda bulunan, 55 
yaşındaki Thomas L.'yi öldürürken 53 yaşındaki part-
neri Oliver L.'yi de ağır yaralayan Suriyeli cihatçı Ab-
dullah A., geçtiğimiz günlerde Dresden Yüksek Bölge 
Mahkemesi tarafından müebbet hapis cezasına çarp-
tırıldı.

Bu vahşi cinayete ilişkin konuşan müfettişler, katilin 
"kâfir" olarak gördüğü çiti öldürmek için saldırıdan 
günler önce iki bıçak seti aldığını ifade etti. Savcı da, 
katilin telefonunda "kâfirleri katletmek" ve "kendini 
patlatmak" gibi mesajlar bulunduğunu belirtti. 
Mahkeme Başkanı Yargıç Hans Staats ise, Abdullah 
A.'nın radikal İslamcı fikirlerden yola çıktığını, kurban-

larını kafir olarak gördüğünü ve ikisini de ölümle ceza-

landırmak istediğini söyledi. Ayrıca Abdullah A.'nın 
sessiz kaldığı, avukatlarının ise suçu kabul ettiği 
yargılamada mahkeme, sanığın henüz 20 yaşında 
olduğu gerekçe gösterilerek yapılan cezanın hafi-
fletilmesi talebini reddetti ve işlenen cinayette "suçun 
özel ağırlığının" olduğunu tespit etti. Alman Ceza Ka-
nunu (57-A maddesi) uyarınca müebbet hapis cezası-
na çarptırılan hükümlü, cezasının 15 yılını tamam-
ladıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanabiliy-
or. Fakat "suçun özel ağırlığının" tespitinden ötürü bu 
hak Abdullah A.'ya tanınmayacak.

Alman medyasından aktarılan bilgilere göre bu 
yaşanan cinayet, İslamcılar tarafından Almanya'da 
gerçekleştirilen ve ölümle sonuçlanan ilk homofobik 
saldırı. 2015 yılında çocuk sığınmacı olarak Al-
manya'ya gelen İslamcı terörist Abdullah A.'nın sicili 
ise oldukça kabarık: 2017'den beri devletin takibinde 
olan Abdullah A., sosyal medyada da IŞİD'in sembol-
lerini kullanıyor ve kendisini uyuyan hücre olarak 
tanımlıyordu. 2018 yılında IŞİD propagandası yap-
maktan 2 sene 9 ay hapis cezasına çarptırılmış olan 
zanlı, hapisten çıktıktan 5 gün sonra bu saldırıyı 
gerçekleştirmişti.

Kendi ülkelerinde dinsel ve cinsel farklılıklara hayat 
imkânı tanımayan İslamcılar, kendilerini kabul eden 
seküler Avrupa ülkelerinde de aynı ölümcül geleneği 
yaşatmaya devam ediyor. Ne denebilir ki, tanrısallığın 
nefes aldığı bir yerde insanın yaşaması imkânsızdır!

Ateizm Derneği olarak düzenlediğimiz ve uzaktan er-
işim yoluyla evlerinizden katılabileceğiniz Bilim ve 
Felsefe Okulunda 8 oturumu ve 11 dersi geride bırak-
tık. 19 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilen "Bilinç 
Bilmecesi/Problemi" başlıklı derste Uzm. İbrahim 
Yeşua Özçelik ile birlikteydik. 26 Mayıs'ta gerçek-
leştirilen dersimizde ise, "Nedir bu evrim ve neden 
önemlidir?" başlıklı sunumuyla Dr. Çağrı Mert 
Bakırcı ile birlikte olduk. Değerli konuklarımız, 
sunumlarından sonra dinleyicilerin sorularını yanıt-
ladı.

Gelecek dersler:

• 12. ders - 02.06.2021 - 21:30-22:40 - Dr. Umut 
Yıldız: "Evrenin ölümü nasıl olacak?"

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

ÖNEMLİ NOT :
· Her bir ders için ön kayıt gereklidir. 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.

Bugün dünyanın en büyük online ateist platformu 
olan Atheist Republic (AR) nasıl örgütlendi, kısaca 
hatırlayalım. Son yıllarda uluslararası bir Politik Ak-
tivizm Topluluğu olmaya soyunan AR, 2012 yılında 
dünyanın önemli başkentlerinin ismiyle (x) açılan bir 
düzineye yakın Facebook grubundan ibaretti. Bu gru-
plara "Atheist Republic x Konsolosluğu" ismini veren 

İranlı aktivist Armin Navabi öncülüğünde başlayan 
hareket, bugün toplam 150 binin üzerinde üyeye 
sahip olan 150'den fazla Facebook grubundan ve 2,5 
milyon kişinin beğendiği bir Facebook sayfasından 
oluşuyor. Twitter, Instagram, Youtube, Discord gibi 
platformlarda da örgütlenen Atheist Republic'in bu 
başarısı, 2014 yılında Türkiye'deki aktivist ateistlere 
de örnek oldu.

Ateizm Derneği olarak, Facebook'ta 81 il ve 25 ülke 
temsilcilik grubu oluşturarak benzer bir örgütlenme 
modeli yürüttük. Yoğun ilgi gören bu model, Fransa'-
da Paris Ulusal Doğu Dilleri ve Medeniyetleri En-
stitüsünde (Inalco) Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar 
Fakültesinde doktora eğitimi alan Priscilla Greggi'nin 
dikkatini çekti. (Greggi 2015'te laiklik, din-eğitim ilişk-
isi ve derneğimizin örgütlenme modeli üzerine 
akademik bir çalışma yaptı.)

Sonraki yıllarda küçülme stratejisine giderek bu gru-
pları bir süreliğine kapatmış olsak da, 2018 yılında 
Artık Yalnız Değiliz ekibiyle tekrar vites büyütmeye 
karar veren dernek yönetimimiz, 2021 yılında You-
Tube, Discord ve ClubHouse gibi platformlara ek 
olarak Facebook ve WhatsApp temsilcilik gruplarını 
da tekrar faaliyete geçirdi.

Özgür düşünceli bireyler arasında bir iletişim ağı kur-
maya kararlıyız. Artık Facebook/WhatsApp temsilcilik 
gruplarımıza katılarak bulunduğunuz şehirde veya 
ülkede yaşayan, dinlerden arınmış zihinlerle tanışa-
bilirsiniz.

Bilgi almak için tıklayınız: https://cutt.ly/lnoVfDd

İletişim ağımızı 
genişletiyoruz!

DERNEKTEN HABERLER
Bilim ve Felsefe 
Okulumuz 
devam ediyor!

Avrupa’da da 
rahat yok!


