
YAŞAM TARZINA AÇIK MÜDAHALE

Isparta’da gerçekleştirilecek Uluslararası Gül Festivali, Melek Mosso konserinin iptali 
sonrası can sıkan gelişmelerle gündeme oturdu. Konser, Milli Gençlik Vakfı ile Anadolu 
Gençlik Derneğinin “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı 
olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasıyla Mosso’yu hedef göstermesinin ardından 
iptal edildi. Bu durum, radikal İslamcı grupların kamusal alanı inançları doğrultusunda 
dizayn etme gayretlerini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Mosso “Birkaç kendini 
bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Ben Ispar-
ta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak 
kalplerimiz.” açıklamasında bulundu. Halkta yankı uyandıran iptal kararı sonrası iki 
gerici örgütten ortak bir teşekkür mesajı yayınlanması ise dikkat çekti.

Ne var ki iktidarın, tüm toplumu İslamcı ve aşırı muhafazakâr bir atmosfere hapsetm-
eye yönelik çabaları, Melek Mosso konserinin iptaliyle sınırlı kalmadı.  Ediz Hafızoğlu 
ve Ceza konserleri de Isparta Uluslararası Gül Festivali programından çıkarıldı. Yine 
önceki günlerde Aynur Doğan’ın Kocaeli’de gerçekleştirmeyi planladığı konser AKP’li 
Derince Belediyesi tarafından, Niyazi Koyuncu’nun İstanbul Pendik konseri AKP’li 
Pendik Belediyesince ve Apolas Lermi’nin Denizli konseri Pamukkale Belediyesi 
kararıyla iptal edildi.

Cumhuriyet’ten Zülal Kalkandelen konser iptallerini köşesine taşıdı. İfade özgürlüğü ve 
laikliğin olduğu bir demokraside bu tür şeylerin gerçekleşmeyeceğini aktaran gazeteci, 
laiklik vurgusu yaptı: “Bu nedenle laiklik, herkes için önemlidir ama en önce kadınlar 
için hayatidir. Laikliğin sadece adının kaldığı, siyasal İslam’ın baskısı altında yaşayan 
toplumlarda ne kadınlar ne de toplumun ilerici kesimleri nefes alabilir.”

http://cmhr.yt/iiQA

40 GÜN NAMAZ 40 BİN BİSİKLET

TÜM PAYDAŞLARA ÇAĞRIMIZDIR

2022 YAZ KAMPI İPTAL

PİKNİKLER KALDIĞI YERDEN DEVAM

ATEİZM DERNEĞİ

BİANET İLE ARAP RÖPORTAJI

Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında gösterilen AKP’li Konya 
Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminde 40 gün boyunca sabah namazı-
na gidecek çocuklara hediye etmek üzere  bisiklet ihalesine çıkıyor. 

Alevi, ateist veya farklı inançlardan ailelerin çocukları namaza gitmiyor 
diye bisiklet alamayacak mı peki? Yoksa sırf bisiklet sahibi olmak için 
namaz kılarak dindar numarası mı yapacak?

http://cmhr.yt/iiQA

Daha önce Anadolu Fest’in yasaklanmasıyla gündeme gelen 
Eskişehir, gerici bir başka haberle yine dikkat çekti. Kimin dağıttığı 
belli olmayan gerici broşürlerde, LGBTİQ+ bireylerin İslami 
temellere dayalı şekilde recmedilerek veya yakılarak öldürülmel-
eri çağrısında bulunuluyor. Peygamber Muhammed ve din âlimi 
olarak nitelendirilen İbni Abbas’a atıfla “Lut kavminin yaptığını 
(erkek erkeğe teması) yapan kimseleri, her ikisini de görürseniz 
öldürün.” ifadesine yer veriliyor. Çağ dışı broşürlerde, bir dizi 
âlim’in görüşlerine atıfla recmden bahsedilirken İmam-ı Şafii’nin 
“Bunu yapanların her ikisi de hadiste geçtiği gibi öldürülür.” ve 
Musannif’in “Halifelerden dört kişi livata yapanları ateşte yaktılar.” 
sözlerine de yer veriliyor.

Yüzyılımızın ilk çeyreği bitmek üzereyken dahi bazı siyasal 
İslamcıların ve şeriatçıların; seküler ulus-devlet kavramı, hukuk 
önünde eşit yurttaşlık, laiklik ilkesi ile insan hak ve özgürlükleri 
söz konusu olduğunda Orta Çağ karanlığına rahmet okutacak bir 
niteliğe büründüklerini görmeye artık şaşırmıyoruz. İktidar son 
aylarda tüm kamusal alanı İslamlaştırma gayreti gösteriyor ki 
gücünü yitirmeden önce asıl emelini gerçekleştirebilsin. Eskişe-
hir’deki bu son olay, İslamcı iktidarın -çoktandır ifşa etmeye gayret 
ettiğimiz- gizli ajandasını bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

Bu vesileyle, yaşam tarzının tehdit edildiğini düşünen tüm 
paydaşları; şeriat çağrılarının yapıldığı, azınlıkların katlinin talep 
edildiği, kadınların sindirilmek istenip farklılıkların tehdit olarak 
görüldüğü bu boğucu atmosferden çıkmak için laik anayasal 
düzeni ve seküler kazanımların her bir kırıntısını korumaya 
çağırıyoruz!

Tatil artık bir lüks oldu ve bizler de bu ülkenin bir parçasıyız. 
Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik belirsizlik ve buhrandan 
dolayı Ateizm Derneği Geleneksel Yaz Kampı'nı 2022 yılında 
gerçekleştiremeyeceğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Umarız ki 
önümüzdeki sene bunun acısını hep birlikte çıkaracağız. Kim bilir, 
belki kutlanacak başka gelişmeler de yaşanır.

Beklenen gün geldi! Geleneksel hâle getirdiğimiz Ateizm Derneği Piknikleri kaldığı yerden devam ediyor. Hem de bu defa, kardeş 
derneğimiz Deizm Derneği ile birlikte! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere dört ilimizde eş zamanlı piknik yapıyoruz. 12 
Haziran 2022 saat 17.00’de Ankara için Çankaya-Seğmenler Parkı, Tüner Büfe arkası; İzmir için Alsancak-Kültür Park'ta Paraşüt 
Kulesi'nin önü; İstanbul için Caddebostan sahilde Beyaz Köşk’ün önü olarak bilinen alandayız. Antalya'da ise Konyaaltı Beach 
Park'ta Northmen Bistro'nun ön tarafındaki çimlerde, dernek flamamızın yanına bekliyoruz. 

Derneğimiz hakkında detaylı bilgi almak, yeni dostluk ve arkadaşlıklar kurmak, özgür düşünceli aydınlık savaşçıları ile keyifli bir 
piknik yapmak isteyen herkesi bekliyoruz. Çoluk çocuğunu, evcil hayvanını, böreğini, kısırını, çizgili pijamanı, topunu, uçurtmanı 
kapıp gel ve bize katıl. 

Artık yalnız değiliz!

Osmanağa Mah. Çuhadarağa Sok. Galerium İş Merkezi, No:23/40 Kadıköy/İstanbul

iletisim@ateizmdernegi.org.tr - +(90) 850 840 23 37

Ateizm Derneği Başkanı Süleyman Karan, Ateist Mülteci Yardım Programı'nı anlattı: "Ateist mülteciler iki kat zulüm altında: Hem 
vatanlarından oluyor hem de ateist oldukları için kendi içlerinde ayrımcılığa maruz kalıyorlar.”

Melin Durmaz'ın röportajı: https://bit.ly/3z0m5qn.

ANİME İZLEDİ, ATEİST OLDU

MHP'li Milletvekili Arzu Erdem, Japonya'ya özgü animelerin "aile 
kültürünü, aile yapısını bozup huzursuzluklar, milli değerleri reddetme 
ve dinsizliğe neden olduğunu" öne sürdü.

Neden filmler, şarkı, resim ve heykeller hatta çizgi filmlerin, kısaca her 
sanat yapıtının dine uygun olup olmadığına bakıyoruz? Dininiz basit 
bir çizgi filmle bile sarsılacak kadar hassas mı?

https://bit.ly/3M5Lvpe
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