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Devletin sahip çıkmadığı Merve’ye sahip çıkanlarsa, yine
toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar, sanatçılar ve
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Göztepe gibi futbol
kulüpleri oldu.
Cinselliğini dinî gerekçelerle bastırdığı için her şeyi cinsellikle ilişkilendiren ve cinsel şiddet eğilimini din yoluyla meşru
kılmaya çalışan “utanmaz” zihniyet, kadınların özgürlük alanlarına karışmaya devam ediyor. Ülkemizi kuşatan bu radikal
dincilik, birlikte yaşamamızın ve uygarlaşmamızın önündeki
en büyük engel. Sözlü taciz mağduru Şebnem Tüfekçi’nin de
dediği gibi, “Bambaşka konuların konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz!”
Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://cutt.
ly/Im8uU9q

Bir kadının en doğal hakkı olan giyim tarzına tepki gösterdiği
kadar hiçbir cinayete, tecavüze, yolsuzluğa ve hukuksuzluğa
tepki göstermeyen dinci kesim, çarpık ahlak anlayışını her
yeni gündem maddesiyle bir kez daha ispatlıyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021’in ilk günlerinde Boğaziçi Üniversitesine atanan eski AKP’li kayyum
rektör Melih Bulu, 15 Temmuz’da “geldiği gibi gitti.” Görevden
alınma kararına inanmayan Bulu, daha önce hakkında çıkan
istifa haberleri için kullandığı “Peki bundan şeyin haberi var
mı, mesela benim” sözüne gönderme yaparak, “Hakkımda
şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır.” paylaşımını yaptı. Haberin
doğru olduğunu öğrenince bu paylaşımı çaresizce sildi. Bulu,
yeni “kayyumluk” iş arayışı için yorumsuz bir Erdoğan fotoğrafı paylaştı.
Siyasal İslamcıların uygar kurumları ele geçirmek için kullandığı Truva Atlarından biri olan Bulu’ya “şah-mat” çeken ve 6
aydır sıcakta, soğukta rektörlük binası önünde direnişlerini
sergileyen Boğaziçili akademisyenler, bu zaferi “Bu devirde
kimse sultan değil” şarkısıyla kutladı. Bu büyük zaferin ardından İstanbul Kadıköy’de gösteri düzenleyip açıklama yapan
Boğaziçi Dayanışması, kayyumluk rejiminin iktidarın taşeronu olduğunu vurgulayarak demokratik seçim taleplerini yineledi: “Mücadelemiz, tüm kurumlardaki kayyumlar gidene
kadar, rektörlük seçimleri tüm bileşenlerle gerçekleşene
kadar devam edecek. Biz döndük, bu devran da dönecek.
Kayyumlar gidecek, biz kalacağız!”
Türkiye’nin Boğaziçi Üniversitesi dışındaki kayyumlarla mücadelesi de devam ediyor; elbette mücadele edilen güruhun
başında AKP iktidarı geliyor. Bilindiği üzere Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Türkiye’nin Taliban inancıyla ters bir yanı olmadığı” yönünde bir açıklama yapmış; Taliban da Türkiye’yi
“kardeş ülke” olarak tanımlamıştı. İran International muhabiri
T. Soroush’un paylaştığı görüntülere göre, aynı Taliban geçtiğimiz günlerde Afganistan’ın Zvan lakaplı ünlü komedyeni
Nazar Mohammed’i kaçırdı ve ona bir arabanın içinde şiddet
uyguladı. Daha sonra Zavan’ın bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği bildirildi. Hatta “Çok gülsünler, az ağlasınlar”
diyerek yaşayan Zvan’ın, güldürmenin haram olduğu gerekçesiyle katledildiği iddia edildi. Böyle vahşetlerin sürdürücüsü
olan radikal İslamcı terör örgütü Taliban’la inanç konusunda
ters bir yanları olmadığını savunan AKP iktidarı, bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyor. Zira Amerikan araştırma şirketi
Gallup’un “dünyanın duygu haritasını” çıkardığı araştırmaya
göre, en az gülen ülke olan Türkiye, en öfkeli ve en stresli
ülkeler sıralamasında da ilk beşe girdi.
Fakat bizler, şartlar ne kadar zor olursa olsun gülmesini bilmeliyiz. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı, içinde AKP ve Siyasal İslam’ın değil bale
yapan çocukların ve açık alanda dans eden kadınlarla erkeklerin olduğu “İstanbul” tanıtım filmindeki insanlar gibi. Çünkü
“gülmek devrimci bir eylemdir.” Devrilen ve devrilecek olan
her kayyuma şöyle diyoruz: “Geldim gördüm güldüm!”

4. Hukuksal Yergi
Paketi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Fikirtepe’de şort giydiği için Yavuz Atsız adlı şahıs tarafından sözlü tacize uğrayan Şebnem
Tüfekçi isimli kadın, “Ahlaksız mı oldum şort giyiyorum diye?!
Sana ne lan benim ne giydiğimden!” diyerek kendini savunduğu görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve
videoya şu notu düştü: “Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için
sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz.”
Bu sözlü taciz videosunun ardından sosyal medyada
#SANANELAN etiketi gündem oldu. Sözlü taciz olayının
ardından açıklama yapan Tüfekçi, “Biz artık başörtüsünün
de şortun da konuşulmadığı, bambaşka konuların
konuşulduğu bir gündem ve ülke istiyoruz. Bunun
hayalini kuruyoruz.” dedi. Sonrasında, Yavuz Atsız adlı
tacizcinin Las Vegas’taki bir kumarhanede çektirdiği şortlu
fotoğraflar ortaya çıktı.
Korumaya çalıştığımız seküler çemberi her geçen gün biraz daha kuşatıp daraltan dinci kesimin tahammülsüzlüğü,
“Hentbolcu Merve” vakasında da karşımıza çıkıyor: Urfa
Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9. sınıf öğrencisi Merve Akpınar’ın, Hentbol Federasyonunun daveti üzerine gittiği Ankara’da DHA’ya ağlayarak yaptığı açıklamalar, dinci-muhafazakar kesimin gençler üzerindeki yıkıcı etkisini gösteriyor.
Merve’ye, kız olduğu için erkeklerin yanında oynayamayacağı ve şort giyemeyeceği söylenmiş. Bunu söyleyenlere “Hayır,
oynayacağım” diye cevap veren Merve, Türkiye’de ve kendi
köyünde yaşayan kız çocuklarının sesi olup onların kaderini
değiştirmek için kendisine söz verdiğini belirtti.
Urfa Dipnot’un haberine göre, okulun toprak sahasında oynamanın zor olduğunu söyleyen ve antrenman sahasını gazetecilere göstermek isteyen Merve, Haliliye Millî Eğitim Müdürlüğünün talimatıyla idareciler tarafından okula alınmamış. Okul
idaresi, Merve’nin de gazetecilerin de okul içinde ve bahçesinde çekim yapamayacağını söylemiş. Ne yazık ki Urfa’daki
resmî kurumlar, bu çağ dışı olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı; hatta Haliliye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün,
Merve’nin spor hocası Bayram Kaplan’a basın açıklaması
yapmaması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

4. Yargı Paketinin en kritik maddelerinden biri olan 13. Madde, ülkemizin geleceğini etkileyen hemen hemen her kararda olduğu gibi, yine bir gece yarısı karanlık ittifakı AKP ve
MHP’nin oylarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bu
yasaya göre artık cinsel istismar davalarında çocuğun beyanı
geri plana atılacak, istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için
“kuvvetli şüphe” yeterli olmayacak ve “somut delil” (yani
fizikî delil) aranacak. Bu aramalar doğrultusunda olay yerinde
1 görgü tanığının bulunmuş olması gerekecek; müştekinin 3
gün içinde muayene olması istenecek veya küçük yaştaki çocuklara “Delil göster” denilecek.
İnsan haklarını hiçe sayan İslami kurallara yaklaşmayı hedefleyen bu yasa, bilinçli kesimde haklı olarak büyük tepki yarattı. Mağduru değil suçluyu koruma altına alan yasa hakkında
konuşan Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Ceren Kalay Eken, yasaya ilişkin sıkıntıları şöyle özetledi:
“Bu fiillerin doğası, yapısı gereği zaten tanıkların bulunmadığı, fiilin kayıt yapılan bir yerde cereyan etmediği bilinen bir
durumdur. Dolayısıyla şimdi; bu suçların durumu gereği aslında cezasızlığı kabul ediyorsunuz. Sıkıntı budur.”
Skandal yasaya ilişkin siyasilerden de açıklamalar geldi. CHP
Milletvekili Gamze Taşcıer, HDP Milletvekili Dilşat Canbaz ve
İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur yasaya sert bir şekilde tepki
gösterenler arasındaydı.
Tüm bu yaşananlar, Cicero’nun “Suç kimin işine yarıyorsa
suçlu odur” ilkesini hatırlatıyor: Hatırlarsanız, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Şağban, 23 Haziran’da gerçekleştirilen karar duruşmasındaki savunmasında, TBMM’ye
sunulan 4. Yargı Paketine sığınarak tahliyesini talep etmişti:
“Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de
ben tahliyemi talep ediyorum.” Yasanın kabulünün hemen ardından Uşşaki Tarikatı sosyal medya hesabı da doğal olarak,
“Müjde, müjde, müjde. 13. MADDE (Elhamdülillah) Teşekkürler TBMM” açıklamasını yaptı. Böylece suçun kimin işine
yaradığı ve suçlunun kim olduğu ortaya çıkmış oldu.
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Gücünü iktidardan alan Uşşaki Tarikatı, tasarının yasalaşmasının ardından şiddetin dozunu da artırdı. Şeyh Eyyüp
Fatih Şağban tarafından cinsel istismara uğrayan E.A. adlı
kız çocuğu ile babaannesi ve halası, Çorum’un Sungurlu ilçesindeki parkta gezerken tarikat üyesi beş kadının saldırısına uğradı. Babaanne M.A., saldırgan müritlerin, “Şeyhimize
yaptıklarınızdan memnun musunuz? Sizi yaşatmayacağız.”
diyerek kendilerini tehdit ettiklerini söyledi.
20 yılda gelinen nokta budur. Bir ampul, bir ülkeyi ancak bu
kadar karartabilirdi: Mağdurların sokaklarda suçlu gibi dövüldüğü; suçlularınsa suç işledikçe özgürleştiği Yeni Türkiye. İstanbul Sözleşmesini hukuksuzca fesheden, 4. Yargı Paketini
çıkararak kadınların ve çocukların tüm haklarını elinden alan
dinci zihniyet, kaynağı kendisi olduğu sürece her türlü şiddeti
meşrulaştırmak istiyor.
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DÜNYADAN HABERLER
İki millet, tek
Taliban

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://cutt.
ly/7m8yhOy

“Psikolojik bir sorunu var mı diye sordum. ‘Bir sorunu yoktu,
arkadaşlarıyla bir kavgası yoktu’ dediler. Adli bir olay olduğu
için soruşturma aşamasında şüpheli bir durum var. Doktorlara sorduğumda ‘Bir çocuk suya atlarsa, balkondan atlarsa
bir intihar şekli olur. Çünkü bu ani yapılan bir şey’ dediler.
Ama çocuğun böyle bir şeyi tasarlaması şüpheli. Doktorlara
da şüpheli geldi.”
Skandal olayın kamuoyunda gündem olmasının ardından
CHP İzmir Milletvekili Sevda E. Kılıç, olayın aydınlatılması
için bir “meclis araştırma önergesi” hazırladı. Yaptığı yazılı
açıklamada çeşitli haber kaynaklarından aldığı bilgilere değinen Kılıç süreci şöyle özetledi:
“Mehmet H. Yavuz’un Muş’a gittikten 3 gün sonra ailesini arayarak, ‘ben imam olacağım’ dediğini, 4 gün sonra ise kendilerine Mehmet H. Yavuz’un intihar ettiği bilgisi verildiğini, ayrıca
‘Çocuğun boyuyla kapı kolu arasında çok fark var. Kapı kolu
yüksekliği 1 metre bile değil. O kemerin payı da var. Otursanız bile yere değersiniz. Bu yüzden bu olay bize şüpheli
geliyor’ açıklamasında bulunarak olayı şüpheli bulduklarını
söylemişlerdir. Aile, Muş’ta ilk müdahalede bulunan doktorun
da ‘Bu intihara benzemiyor, el izleri ve morarma görüyorum’
dediğini belirtmişlerdir.”
Psikolojik bir çilekeşhane sayılan dinî kurumlara ilişkin bir
diğer şiddet haberi de Hatay’dan geldi. Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camiinde müezzin olduğu iddia
edilen kişinin, Kuran kursuna katılan bir çocuğu feci şekilde
darp ettiği görüntüler haber kaynaklarına ve sosyal medyaya
düştü. Daha önce defalarca şikâyet edilen, ancak hakkında
hiçbir soruşturma açılmayan müezzinin, söz konusu görüntülerde bir öğrenciye defalarca tokat attığı, sonra havaya kaldırıp yere fırlattığı ve bu esnada diğer öğrencilerin korkudan
kaçıştığı, kameralara açıkça yansıdı. Bu skandal görüntülerin
adeta bir “adalet divanı” haline gelen sosyal medyaya düşmesiyle, Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü söz
konusu müezzin hakkında idari soruşturma başlattı.
Küçücük çocukların, oyun oynayıp kendilerini geliştirmeleri
ve çevrelerini tanımaları gereken yaşlarda, çocuk gelişiminden bihaber dinci zihniyetin eline bırakılıp yatılı okullarda ailelerinden uzak bir şekilde yetiştirilmeleri kabul edilemez.
Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://cutt.
ly/eQabhq6

Pakistan’ın Sadiqabad bölgesinde dine hakaret suçundan 4
sene hapis yatan Muhammad Waqas, beraatinin ardından
bir polis memuru tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Waqas,
2016’da İslam peygamberi Muhammed’e hakaret niteliği taşıdığı iddia edilen bazı içerikleri sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş; 2020’de de Lahor Yüksek Mahkemesine temyize giderek beraat etmişti.
Reuters’e konuşan polis sözcüsü, Waqas’ın beraat ettikten
sonra güvenlik nedeniyle uzun süre gizlendiğini ve evine ancak birkaç hafta önce dönebildiğini söyledi. Yapılan sorguda
Wakas’ı dine hakaret ettiği gerekçesiyle defalarca bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden 21 yaşındaki katil zanlısının, daha
1 ay önce polis memuru olduğu öğrenildi.

Olay mahalli:
Kuran kursları

Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’yi şüphelendiren bir olay yaşandı. İmamlığını amcasının yaptığı camiye bağlı Muş Merkez Karşıyaka Kuran Kursundan yaralı olarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Mehmet. H. Yavuz, ne yazık ki geçtiğimiz
günlerde hayatını kaybetti. Küçük çocuk, 3 Temmuz’da kursun tuvalet kapısının koluna kemerle asılı halde bulunmuştu.
Daha sonra Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet, kalbi
tekrar çalıştırıldıktan sonra Elazığ Medical Park Hastanesine
sevk edilmiş ve günlerce komada kalmıştı. Muş’taki yetkililerle görüştüklerini söyleyen aile üyeleri, skandal olaya ilişkin şu
açıklamada bulundu:

Pakistan’da ölüm
kol geziyor

Pakistan’da eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mültecileri tarafından temelleri atılan ve kelime anlamı İslam’ın
Öğrencileri olan Sünni İslamcı terör örgütü Taliban, Afganistan’da ikinci yükseliş dönemini yaşıyor. Hatırlanacağı üzere,
ilk yükseliş döneminde Sovyetler Birliğine karşı 1989’da zafer
kazanmış; ardından merkezî hükûmetin zafiyetinden faydalanarak 1996-2001 yılları arasında Afganistan’ın %90’ını yönetmişti. Pakistan, Suudi Arabistan ve BAE hükûmetlerinden
yardım alan İslamcı terör örgütü, gerçekleştirdiği 11 Eylül
saldırılarının ardından ABD’nin operasyonları sonucu iktidardan uzaklaştırılmıştı. 2004’ten sonra ABD ve NATO güçlerine
karşı başlatılan yerel direniş, bugünlerde ABD askerlerinin
Afganistan’dan çekilmeye başlamasıyla ulusal çapta yeniden
yaygınlık kazandı.
ABD Başkanı Biden Nisan’da yaptığı açıklamada, ABD’nin
11 Eylül 2021’e kadar Afganistan’dan tamamen çekileceğini duyurdu ve Amerikan askerleri 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan çekilmeye başladı. Çekilmenin ardından, İslamcı
terör örgütü Taliban’ın Afganistan’daki hakimiyeti daha da
arttı. Tahminlere göre ülkenin %80’i ve kırsal alanların dörtte
biri Taliban’ın kontrolünde. ABD’nin bölgeden çekilme kararına rağmen Türkiye, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid
Karzai Havalimanının güvenliğini sağlamaya talip. Bu konuda
ABD ile Türkiye arasındaki görüşmeler sürüyor. Türkiye, bu
görüşmeler sonuçlandıktan sonra Afganistan’da kalırsa, artık
NATO’nun komutası ve güvencesi altında olmayacak.
Taliban ise Türkiye’nin bu tutumu karşısında öfkeli: “Afgan
halkının Müslüman Türkiye halkı ile tarihi, kültürel ve dini
bağları vardır. İşgalin uzatılması ülkemizde Türk yetkililere
karşı düşmanlık ve kızgınlık yaratacak.” şeklinde açıklama
yapan Taliban, Türkiye’ye fikir değiştirme çağrısında bulundu. Ülkede kalınması durumunda Türkiye’nin, “2001’de 15
önemli alim tarafından hazırlanan fetva gereği” “işgalci”
sayılacağını ve Türkiyeli askerlere cihat politikası uygulanacağını duyurdu. Açıklamanın devamında Türkiye devleti
yetkilileriyle temas halinde olduklarını belirten Taliban, onayları olmaksızın tek taraflı bir hamle yapılmayacağı teminatını aldıklarını bildirdi. Bu açıklamaya ek olarak TRT Arabi’ye
konuşan Taliban sözcüsü Mücahid, “Türkiye’yle iyi ilişkiler
istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var.” ifadelerini kullandı. AKP’li Cumhurbaşkanı
Erdoğan da, Lefkoşa’da kıldığı bayram namazının ardından
Taliban’ı destekleyen bir açıklama yaptı. Böylece liderliğini
yaptığı siyasal hareketin hangi zihniyete mensup olduğunu
da açıkça ortaya koymuş oldu: “Kabil Havaalanının işletilmesini ele almayı düşünüyoruz. Taliban’ın bazı rahatsızlıkları
söz konusu. Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir
yanı yok, onlarla bu konuları daha iyi görüşeceğimize, anlaşabileceğimize ihtimal veriyorum.”
Artık Taliban’ın “kardeş ülke” olarak gördüğü bir devletimiz
var; ülkemizin başındaki yöneticiler de, bombalı intihar saldırıları düzenleyip kafa kesen İslamcı terör örgütü “Taliban’ın
inancıyla ters bir yanı olmayan” bir bakış açısına sahip. Ne
yazık ki 1920’lerin başından beri uygarlaşma yolunda ilk
adımlarını atan genç Cumhuriyetimizden de, onu Afganistan’da inşa etmek isteyen Kral Emanullah’ın laiklik anlayışından da eser kalmadı. Zira iki ülke de radikal İslam’ın pençesi
altında. “Hayaldi, gerçek oldu!”

“Blasphemy” olarak bilinen dine hakaret yasaları, 21’i
Müslüman olan 33 ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Nüfusunun büyük bir kısmı Müslüman olan Pakistan’da dine hakaret iddiasıyla yargılananlar, suçun hafifliğine göre para veya
kısa süreli hapis cezası alırken; kutsal kitaba edilen hakaretler ömür boyu hapis cezasıyla, peygamberlere edilen hakaretler de ölüm cezasıyla sonuçlanıyor. Pakistan’da bu suçtan
yargılananların güvenliği sağlanamadığından, bu kişiler ya
yargılanmadan ya da hapisten çıkar çıkmaz öldürülüyor.

2020’de de Tahir Naseem isimli Pakistan asıllı bir ABD vatandaşı, dine hakaret iddiasıyla çıkacağı duruşma öncesinde
öldürülmüş; üstelik olayın şüphelisi Faisal Khan, radikal grupların düzenlediği sokak gösterisi sırasında adeta kahraman
ilan edilmiş, gösteriye eşlik eden polislerin Khan ile selfie çektirmesi tepki toplamıştı.
Bu tip dine dayalı nefret eylemleri, kamuoyunu etkileme gücü
bulunan siyasetçilerin kullandığı ayrıştırıcı dilden ve nefret
söylemlerinden besleniyor. Tüm dünyada yükselişe geçen
popülist ve kutuplaştırıcı siyaset anlayışının yerini, sorgulamaya-anlamaya ve çözümlemeye odaklı bir anlayışın alması şart. Evrensel değerlere saygılı, eşitlikçi ve bağımsız
bir hukuk sistemini temel alması gereken böyle bir siyaset
anlayışının yolu da laiklikten geçiyor. Diğer bir deyişle nefret
sorununu aşmanın kilit noktası, seküler ahlakı benimsemek.
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Başörtüsü
yasağına destek

Avrupa Adalet Divanı (AAD), çalışanların giydiği dinî kıyafetlerin (başörtüsü dahil) işverenler tarafından belirli koşullar altında yasaklanabileceği yönündeki kararını yineledi. Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg mahkemesi yargıçları, Almanya’da
başörtüsü taktıkları için işten çıkarılan iki Müslüman kadının
dosyasını inceledi. Mahkeme, müşterilere tarafsız bir imaj sunulmasına ve “sosyal anlaşmazlıkların” önlenmesine yardımcı oluyorsa işverenlerin, dinî inancı simgeleyen kıyafetleri
yasaklayabileceğine karar verdi.
Bu kararla, dört yıl önce Belçika’da verilen benzer hüküm de
pekişmiş oldu. Belçika’da çalışan ve başörtüsünü çıkarmayı
kabul etmediği için işine son verilen Samira Achibata adlı resepsiyonistin açtığı davada, AB mahkemesi kadın çalışanın
aleyhine hüküm vermişti. Söz konusu kararda, kadın çalışanlara başörtüsü yasağı uygulanabileceği ve bunun bir ayrımcılık olmayacağı ifade edilmişti.
Elbette Siyasal İslam’ın pençesindeki hükûmetimiz, bu konudaki tepkisini dile getirmekte gecikmedi ve Dışişleri Bakanlığı
şu açıklamayı yaptı: “Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı
kınıyoruz.” Başörtüsü kararına tepki gösteren bir diğer isim
de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oldu. Twitter
hesabından, bu kararın Müslüman kadınların haklarına yönelik başka bir darbe olduğunu ve Avrupa’da İslam’a karşı
savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacağını duyurdu.
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DERNEKTEN HABERLER

Antalya’da,
kaldığımız
yerden devam!

Bilimseverlere
müjde!

Ateizm Derneği olarak pandemi nedeniyle uzun zamandır yapamadığımız yüz yüze etkinliklere yeniden başladık! Bu yılın
ilk etkinliğini 25 Temmuz’da Antalya Beach Park’ta piknik formatında gerçekleştirdik. Farklı inançlardan destekçilerin de
renk kattığı Antalya etkinliğimize 25 kişi katıldı. Bu güzel günde hem özlem giderdik hem de yeni arkadaşlarımızla tanıştık.
Önümüzdeki günlerde etkinliklerimize pandemi koşullarının
izin verdiği ölçüde devam edeceğiz. Diğer şehirlerde yapacağımız gelecek etkinlikleri kaçırmamak için sosyal medya
hesaplarımızı ve web sitemizi takip edebilirsiniz.

Yaşamı yeniden
yeşerteceğiz!

“Din ve vicdan hürriyetinin” arkasına saklanarak insan hakları düşmanlığı yapan radikal dincilerin tepkisi ne olursa olsun, kadınların özgürleşmesi için ne gerekiyorsa yapılmalı ve
bunun da baskıyla değil, ancak eğitimin ve seküler ahlakın
gelişmesiyle sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Darwin’in son büyük eseri olan İnsanda ve Hayvanlarda
Duyguların İfade Edilmesi, derneğimizin Yazı İşleri Komisyonu sorumlusu Bahar Kılıç’ın çevirisiyle Alfa Yayınlarından
çıktı. Daha önce Darwin’in Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi ve Cinsel Seçilim kitaplarını çeviren ve Daniel Dennett’ın
Darwin’in Tehlikeli Fikri adlı kitabının da eş çevirmeni olan
Bahar Kılıç’ı bu önemli eseri dilimize kazandırdığı için tebrik
ediyoruz.
Bilimseverlerin ve özellikle hayvanseverlerin keyifle okuyarak
bilgileneceği bir kitap bu. İnsanın sergilediği temel ifadelerin
dünyanın her yerinde aynı olduğunu ve insanlarla hayvanların duygularını ifade etme biçimlerinde izlenen ortaklıkları
kanıtlarla ortaya koyan Darwin, bu kitabında hem evrim kuramına sağlam bir destek daha sunuyor hem de etolojinin
(hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalı) temellerini atıyor.

28-29 Temmuz tarihlerinde başta Manavgat ve Marmaris olmak üzere cennet vatanımızın 58 ayrı noktasında çıkan orman yangınları içimizi yakıyor.
Doğanın efendisi değil parçası olduğumuz bilinciyle, yakanlara inat yaşamı yeniden yeşerteceğiz!

“Hiçbir bilimsel devrim daha önceki alışkanlıklarımızı ve kanaatlerimizi değiştirme açısından Darwin’in buluşuyla karşılaştırılamaz. Darwinci evrim çok derin bir biçimde, kendi
varlığımız ve özümüze ilişkin algılarımızda ve bilimin işaret
ettiği benzer sorular konusunda da bir devrim yaratmıştır: Biz
kimiz? Buraya nasıl geldik? Diğer yaratıklarla ilişkimiz nedir
ve hangi yolladır?”
–Carl Zimmer

