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GAZETEMİZ ARTIK HAFTALIK
Müjde! Bu sayıdan itibaren derneğimizin e-bülteni Ateist Gazete'yi artık haftalık

olarak yayınlayacağız. Sen de yazmak istiyorsan ekibimize katıl.

 DURMAK YOK, LAİKLİK KARŞITLIĞINA DEVAM!

Laiklik, hukuk sisteminin hayatiyeti ve insan haklarının varlığı için -en az nefes
kadar- gereklidir. Anayasasında laiklik olmayan bir devletin ve o devlet

himayesindeki bireylerin var olması hukuken imkânsızdır.

İMAM, DOKTORLARI HEDEF ALDI
Bu din adamının, bu cehalet minberine çıkarken ayaklar altına aldığı şey,

basamaklar değil insani değerlerdir. Ölümün ayak seslerini çağrıştıran bu ses
sayesinde tedavisi olmayan yobazlığın, hayata ve hayat kurtaranlara ne kadar

düşman olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz.

GERİCİLER, PARKTAKİ ÇİFTE SALDIRDI
"Nikahınız yoksa kızlı erkekli oturamazsınız." narası atarak namus bekçiliği

yapan saldırganlarla medreselerdeki çocukları istismar edenlere tepki
vermeyen hatta onları koruyan zihniyet aynı değil mi?

TEMMUZ AYI PİKNİĞİ ERTELENDİ
Hava koşulları nedeniyle 10 Temmuz 2022 Pazar günü 18.00'de yapmayı

planladığımız pikniğimiz hava muhalefeti nedeniyle 14 Ağustos 2022 Pazar
günü 18.00'e ertelenmiştir.

NEFRET SÖYLEMİ AFİŞİ
Kimliği belirsiz kişilerce asılan ve tüm Türkiye'ye yayılan bu afişi hiçbir kurum

veya kuruluşun sahiplenmemesi dikkat çekti. İslam'ın simsiyah resmedildiği şu
görseli, altındaki yazı olmadan paylaşsak bize "dinî değerleri aşağılama"

gerekçesiyle dava açılırdı.

GÖREVLERİ BAŞINDA KATLEDİLDİLER
Evrenin çoğu karanlık enerjiden oluşur ama doğan her yıldız yeni aydınlıklarla

umut yaratır. Karanlık ile aydınlığın savaşında daima aydınlığın tarafında
olacağız. Her mesleğin güvenle icra edilmesi için herkesin destek vermesi

gerek. Yarın her şey için çok geç olabilir.

AZİZ NESİN (1915-1995)
Tüm tehditlere rağmen dinciliğin karanlığına karşı bilimin aydınlığını, nefrete
karşı ise insan sevgisini canı pahasına savunan ateist ve aydınlık savaşçısı
Aziz Nesin’i, bu değerleri aynı kararlılıkla sahiplenen insanlar olarak ölüm yıl

dönümünde saygıyla anıyoruz.

#UnutMADIMAKlımda
"Sivas, laiklere mezar olacak." sloganlarıyla 35 kıymetli insanın yakılarak

katledildiği Sivas Katliamı'nı unutmuyoruz! Aradan geçen 29 yılda, Sivas’ın
ötesine geçerek tüm ülkeyi laikliğe mezar yapmaya çalışanlara inat,

aydınlanma mücadelemiz sürecek.

ÇORUM KATLİAMI
1980 yılında Çorum’da, İslamcı ve faşist gruplar tarafından Alevilere

düzenlenen saldırılarda resmî rakamlara göre 57 insan can verdi. Maraş ve
Sivas’ta olduğu gibi, Sünni devlet zihniyeti bu insanlık katliamına da göz

yumdu.

MARIE CRUIE (1867-1934)
Fizik ve Kimya dallarında Nobel ödülü sahibi, radyoloji biliminin kurucusu Marie

Curie, aynı zamanda bu ödülü alan ilk kadındır. Kadınların, ataerkil
engellemeler ve dinî baskılara maruz kalmadığında neler yapabileceğini

gösteren bu güzide bilim insanını saygıyla anıyoruz.
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