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İnançsız birinin katledilmesine tepki gösterdik. Kamuoyuna duyurulur!

2023 yılının, dinci gericiliğin karanlık perdesinin yırtıldığı; bilim düşmanlığı  ve
hurafelerin yeryüzünden silindiği; düşünce özgürlüğü  ve insan haklarının tüm
gerekleriyle yerine getirildiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bilimin ve aklın
ışığı daim olsun!

TALİBAN'DA DUR DURAK YOK
İktidarı ele geçirdiğinden beri Afgan halkının hak ve özgürlüklerini gasp eden
Taliban'dan yeni bir yasak: Üniversiteler kız öğrencilere kapanacak!

TRT'DEN BELGESEL YERİNE "MEDRESEL"
Laik bir devletin, resmî bir kuruluşu olduğunu unutan TRT'den medrese
belgeseli geldi. "Seyda Beşa" adlı yapımda, laikliğin ne denli yara aldığını bir
kez daha gördük.

DEMOKRASİYİ, LAİKLİĞİ BALTALAMAK İÇİN
KULLANMAK

Bingöl'ün Genç ilçesinde bir lisenin müdürü, karma eğitimi sonlandırmak için
referanduma gitti. Aklınca demokratik bir uygulamayla eleştiriden kurtulmaya
çalışan müdürü Eğitim Sen engelledi.

CÜBBELİ "LGBT" OLAYINI ÇÖZDÜ
Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yeni tespitler geldi.
İnsanların neden eş cinsel olduğuna bir türlü anlam veremeyen
Cübbeli çözümü, sorumluluğu şeytana atmakta buldu.

6 YAŞINDA İSTİSMAR İÇİN DİYANET
HAREKETE GEÇTİ AMA YANLIŞ KİŞİYE

DOĞRU...

6 yaşından beri tarikat eliyle istismar edilen genç kadın için suç duyurusunda
bulunmayan Diyanet, olayı dersinde konu eden akademisyen için hukuka koştu.

CEMAAT BULMAKTA ZORLANAN CAMİLER
YERİNE DOLMUŞTA NAMAZ KILDI

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, namaz vaktini kaçırmama bahanesiyle dolmuşa
seccade serdi. Dinî bir vecibeden öte bir şova dönüşen namaz ritüeli sahne
sahne kaydedildi.
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