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KAMUOYUNA DUYURULUR
"Ya İYİP’li İslamcı Sayın Vekil'in Anayasa'mızdaki ulus tanımını ezberleyip

içselleştirmesini ya da İYİP’in gereğini yapmasını talep ediyoruz.” 

AÇIKLAMAMIZI OKUMAK İÇİN:

"DİN, SİYASETİN DIŞINDA OLMALI"
Yirmi yıla yakın süredir iktidarın “Ilımlı İslam” projesine en üst seviyede hizmet
eden, şu anda İslami Terör Örgütü olarak tanımladıkları eski ortakları "cemaat"

ülkemizin tüm kurumlarına sızarken devletin başında bulunan ve tüm
yapılanlara göz yuman, halkın bir kesimi arasında ‘Nakşibendi Çankaya Noteri’

olarak tanınan 11. Cumhurbaşkanı, meğer ne kadar da seküler değerlere
sahipmiş.

Öyle ki din, siyasetin dışında olmalıymış. 
Duy da inanma.

SPOTIFY'A "DİNE VE DEVLET BÜYÜKLERİNE
HAKARET"TEN SORUŞTURMA

Resmî kadılık makamına dönüşen CİMER'e yazılı şikayetler üstüne Spotify'a
dava açılmış. Kadın, çocuk, hayvan, orta ve dar gelirli seküler halk için

çalışmayan hukuk, çoğunlukçu bir anlayışla sadece belli bir zümrenin oyuncağı
olmuş.

İMAM FENERİYLE AHLAK ARAYIŞI
"İmanı olan imamını arar bulur. Çok gerekliyse aralarından birini, ücreti

mukabili, imam olarak atayabilir. Esası devletin bu işlerden uzak durmasıdır.
Diyanet’i kapatarak başlayabiliriz öyleyse."

YOKSULLUK SINAVDIR
Yoksulluk ve açlık, Allah'ın Müslüman'a yaptığı bir sınavsa bu durumda Diyanet

Müslüman mı değil yoksa sınava mı tabi değil?
Ya da yine sorular mı çalındı?

CAN YÜCEL (1926-1999)
Dünya edebiyatının 'Türkçesini söyleyen', hicivdeki ustalığı ve halk diliyle

harmanladığı yazılarının etkisi hiç dinmeyen, çok sevdiği Datça'da -
günebakanların diyarında- yatan çevirmen, yazar, şair ve sunucu Can Yücel'i

ölümünün 23. yılında özlemle anıyoruz.

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI KAPIMIZDA
Film müziği bestecisi ve virolog bir bilim insanı olan, bugüne kadar Amerika'da

üç kere "En İyi Film Müziği Ödülü" almış Dr. Semih Tareen ile küresel bir
salgına dönüşen "Maymun Çiçeği Virüsü"nü incelediğimiz bu yayını,

kaçıranların izlemesini tavsiye ederiz.

ABD İÇİN İLTİCA SORULARINIZI YANITLADIK
ABD'nin San Francisco ve Miami şehirlerinde ofisleri bulunan Okan Law

Grubu'nun sahibi Avukat Okan Şengün, kendisi de iltica etmiş bir isim. Ateist
iltica alanındaki uzmanlığının yanı sıra "LGBT İltica Projesi" isimli programın da

kurucusu. Aynı zamanda San Francisco İnsan Hakları Komisyonu
danışmanlarından ve açık eş cinsel kimliğe sahip ender Amerikalı/Türk

politikacılardan biri olan Av. Aygün ile ABD'ye yapılan iltica başvuruları ile
ilgili YouTube ve Instagram yayınlarımızda sizlerden gelen sorulara yanıt

verdik. 

PİKNİKLERİMİZE BEKLİYORUZ
Beklenen gün geldi! Geleneksel hâle getirdiğimiz Ateizm Derneği Piknikleri

kaldığı yerden devam ediyor. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere dört ilimizde eş zamanlı piknik

yapıyoruz. Yurtdışında olanları ise sanal pikniğimize davet ediyoruz.

İstanbul pikniğimize katılmak istediğini bildiren, ABD'de ödüllü film
müziği yapımcısı, virolog ve bir Heavy Metal duayeni olan Dr. Semih
Tareen ile tanışmak isteyen dostlarımızı Maçka Parkı'na bekliyoruz.
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