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Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Türkiye’de
son 20 yılda 7500’den fazla kadın öldürüldü. “Bizden önce kadının adı yoktu.”

diyenlerin döneminde kadınlar, akıtılan kanlarıyla yere “Kurtuldum.” yazdı,
ölüme sevinir hâle geldi. Bu barbar şiddetin önlenmesi için İstanbul Sözleşmesi

tekrar yürürlüğe konmalı ve 6284 sayılı Kanun uygulanmalıdır.

Charles Darwin'in bilim dünyasında çığır açan kitabı Türlerin Kökeni yeni
yaşına girdi! 1859'da yayımlanan bu dev eserle doğaya ve kendimize

bakışımızı kökten değiştiren DOĞAL SEÇİLİM YOLUYLA EVRİM KURAMI,
üzerinden geçen bunca zamana ve tüm çürütme girişimlerine rağmen dimdik

ayakta!

TALİBAN ŞERİ HUKUK KURALLARINDA
ISRARCI

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında ülke yönetimini ele geçirmesinden bu yana
gittikçe sertleşen politikalar nedeniyle tüm dünyanın dikkati sonra Taliban’ın

üzerinde. Radikal İslamcı terör örgütü bu kez de ceza uygulamalarının
sertleştirilmesi yönünde verdiği emriyle gündeme geldi.

ZORUNLU DİN DERSİNE KARŞI KAMPANYA
Türkiye'de düşünce, din ve inanç özgürlüğünün korunması amacıyla faaliyet

gösteren İnanç Özgürlüğü Girişimi, zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine
yönelik "Dersimiz Din Değil, Dinler ve İnançlar" etiketiyle bir sosyal medya

kampanyası başlatarak inanç özgürlüğüne dikkat çekti.

AFGAN KADINLARINA YASAK ÜSTÜNE YASAK
Ağustos 2021’de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, eğitim almaları ve
kamuda çalışmaları yasaklanan kadınların, başkent Kabil'de park ve bahçelere

gitmelerine de yasak getirerek kadınları sosyal hayattan tümüyle çıkarıp eve
hapsetti.

İRAN'DAN HABERLER
Tahran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından öldürülmesi sonrası başlayan

protestolara katılan ve "isyan çıkarmakla" suçlanan çok sayıda kişinin
yargılanması sürerken, Tahran Devrim Mahkemesi 1 kişiye daha idam cezası
verdi. Bu kararla, Mahsa Amini protestolarına katıldıkları gerekçesiyle idam

cezası verilen kişi sayısı 2'ye yükseldi.

SADAT'IN "ARZULAR" ŞELALE

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, Asya-Afrika İslam Devletler Birliği
(ASRİKA) adında, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon

kurulması öngörülen 6. İslam Birliği Kongresi’nde İslam Birliği Bakanlığı
kurulmasını önerdi.
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