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Aramızdan ayrılışının 84. yılında Ebedi Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü
saygı ve minnetle anıyor, kurduğu laik Cumhuriyet'in kıymetini her geçen gün
daha iyi anlıyoruz. Başlattığı aydınlanma mücadelesini sahiplenmeye, akıl ve

bilimin rehberliğinden şaşmamaya devam edeceğiz.

YÜKSEK EZAN SESİ ŞİKAYET KAMPANYASI
Ülkemizin dört bir yanında pek çok yurttaş, yaşadıkları yerde bulunan cami

hoparlörlerden yayılan yüksek desibelli ezan sesinden rahatsız olmakta. Bunun
çaresi var. Ateizm Derneği sizleri bu konuda yalnız bırakmıyor.

YERLİ VE MİLLÎ TALİBAN
İsmailağa Cemaati'ne mensup bir heyet, medrese açılışı amacıyla Afganistan’a

giderek Taliban üyelerini ziyaret etti!

DİNÎ YAYINLAR ÖDENEĞİNDE REKOR
Bütçesi bakanlıkları sollayan Diyanet’in bu kez de başka bir parçası fırlayan

ödeneğiyle haber oldu. Diyanet’e bağlı Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğü
ödeneğinin 2023’te %610 artacağı iddia edildi.

İSLAMCILIĞA HOŞGÖRÜDE SINIR YOK

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, CHP’yi alkışlayan İslamcı ittifakın altını
çizerken parti yönetimini de unutulan laiklik üzerinden eleştirdi.

PORNODA LEZBİYENLİK MAKBULKEN
LGBTİ+'LAR HEDEFTE

İstanbul’un ardından başkent Ankara da tek tipçi, bağnaz nefret odaklarının
“sivil toplum” adı altında LGBTİ+ yurttaşlar ve özgürleşerek güçlenen kadınlara
nefret kusma eylemlerine sahne oldu. Sokakların yalnızca bu çağ dışı gruplara

serbest olduğunu da bir kez daha gördük.

LAİKLİK VAR, LAİKLİK VAR (!)

Laikliğin altını bir de AYM Başkanı oydu. Zühtü Arslan “Anayasa Mahkemesi,
laikliği temel hak ve özgürlüklerin aslında tam karşısında konumlandırmıştı.”

açıklamasında  bulundu.

ŞENGÖR'E TAKİPSİZLİK

Musa ve İbrahim diye bilinen tarihî kişiliklerin aslında yaşamadığını söyleyen,
bu nedenle hakkında dava açılan Şengör için yargılama süreci tamamlandı.
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