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Derneğimizin TV kanalını kurarak 2019 yılında düzenli yayınlara
başladığımızdan beri gerçekleştirdiğimiz tüm yayınlarımızı sizin için derledik.
Aralarına da Ateist Gazete haber bültenleri, Bilim, Felsefe ve Tarih Okulları

videolarını serpiştirdik.

Orta Çağ karanlığının mottosu "Dünya, Evren'in merkezidir." fikrini yerle bir
ettiği için Katolik Kilisesi tarafından "aşırı düzeyde sapkınlıkla" suçlanarak ömür

boyu ev hapsine mahkum edilen, buna rağmen görüşleri günümüze kadar
ulaşmış, gözlemsel astronominin babası Galileo'yu ölüm yıl dönümünde bir kez

daha andık.

Üzerimize düşeni yaptık: Mübarek Bala'ya yapılan adaletsizliği umursaması
gerektiğini tüm dünyaya hatırlattık.

İSTİSMARDA REZALET SIRASI
İŞRAK VAKFI'NDA

Bir istismar vakası düşünün ki aile şikâyetini geri çekiyor, çocuk devlet
korumasına alınmıyor ama savcılığın girişimi sonrası istismarcı müdür

tutuklanıyor. 

İSLAMİ BASKI, HAMLINE ÜNİVERSİTESİNDE
SAHNEDE

Hamline Üniversitesi profesörü, Müslüman bir öğrencinin - görüntü ekrana
konmadan önce uyarılmasına rağmen - dinine hakaret ettiği için şikâyet etmesi
üzerine, Hz. Muhammed'in 14. yüzyıl tablosunu sınıfa gösterdiği için kovuldu.

"TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?"
"Tehlikenin Farkında Mısınız?" sloganıyla “Toplumsal çöküş, sorunlar ve
çözüm” başlıklı bir dizi konferans düzenleyen Köklü Değişim, hilafet çağrısı

yaptı. 

TANZANYA'DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
ADINA OLUMLU GELİŞMELER

Tanzanya Medya Konseyi, eski rejim tarafından yıllarca süren baskının
ardından Başkan Suluhu'nun ilerici duruşu sayesinde olumlu gelişmeler
yaşandığını bildirdi. Bunun, basın üstündeki dinî baskının da kalkması

anlamına geleceğini umuyoruz.

LAİKLİĞE BİR SALDIRI DAHA

Ülke seçime yaklaştıkça laiklik karşıtı söylemler de güçlenmeye başladı. Durum
kimi vakıflar, dernekler için daha vahim zira onlardan yana gemi azıya almış
görünüyor. Bu anlamda tarafını açıkça belli eden şeriatçılara bir yenisi daha

eklendi: Erdal Sadi.

PAKİSTAN MECLİSİ, PEYGAMBER VE
AİLESİNE HAKARETİ "MÜEBBET"

KORUMASINA ALDI

Pakistan'da meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilen yeni yasaya göre
Muhammed'in ashabı, ailesi ve eşlerine hakaret etmekten suçlu bulunanlar; en

az 10 yıl, en fazla müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.
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