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MAHSA AMİNİ DOSYASI
"Bunlar Ateist!"in bu bölümünde, duayen bir gazeteci-yazar Sayın Mustafa
Kemal Erdemol ile birlikte Mahsa Amini olaylarını konuştuk. İranlı ateist bir
mülteci olan Arman Moradi'nin de katıldığı bu yayınımıza Ateizm Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci-Yazar Süleyman Karan da eşlik etti.
 İran'daki son gelişmeleri tartıştığımız bu yayını, sunucularımızdan Ilgım Akalay

sundu.

TANRILARIN KIRILGANLIĞI
AİHM, Polonya’da dine hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası alan pop yıldızı
Doda’yı haklı buldu. Polonya hükûmetinin açıklanan karar sonucunda şarkıcıya

10 bin euro ödemesi kararlaştırıldı. AİHM’nin bu kararı, yerel mahkemelerin
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmediği dine hakaret davaları için emsal

niteliğinde bir karar oldu.

KADININ OKUMAMIŞI MAKBUL (!)
Tarikat şeyhleri, dinî kanaat önderleri ve sosyal medyada videolar paylaşan kimi
imamların kadın ve kadın bedeni üzerindeki erkek egemen tahakkümü İslam ile
yeniden üretmeye gayret etmelerine sürekli şahit olduğumuz bu günlerde, bu

kez de kadınların üniversiteye gitmesi eleştiri konusu yapıldı.

SIRA ERKEKLERDE!
Kenan Hoca adlı Tiktok kullanıcısı, bu sefer de erkeklerin şort giymesini hedef

aldı!

YENGE DE KUZEN DE HARAM

İsmailağa Cemaati’ne bağlı bir din adamının yakın akrabalık ilişkileriyle ilgili
yaptığı bir yorum sosyal medyada gündem oldu. Fatih Kalender isimli hoca,

YouTube yayınında izleyicilerin birinden gelen “Bir kişinin yengesi ve kuzeniyle
aynı sofraya oturmasının hükmü nedir?” sorusuna “Caiz değildir.” şeklinde

cevap verdi.

DERNEĞİMİZİN KOMİSYONLARINA LİDERLER
ARIYORUZ !

Laiklik, seküler toplum ve bilimin önderliği yolunda faaliyet gösteren cesur
ekibimizde lider olmak isteyen tüm aktivist üyelerimizi bekliyoruz!

ZORUNLU DİN DERSİ MUAFİYETİ TALEPLERİ
2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber onlarca veli çocuklarının
zorunlu din dersinden muaf olmaları arzusuyla derneğimizi telefon ve e-posta

yağmuruna tutuyor. Mağdur edilmek istemeyen kaygılı veliler için çözüm
haberimizde!
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