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ATEİZM DERNEĞİ TANIŞMA TOPLANTISI
Beklenen gün geldi çattı. Şubat 2023 Ateizm Derneği Tanışma Toplantısı 19

Şubat 16.00'da gerçekleşecek. 

Gelin tanışalım, dertleşelim, hep birlikte özgürce fikir paylaşımı yapalım.
Derneğin gündeminde, yarınında neler var konuşalım. 

Toplantımıza herkes davetli olup yediğiniz/içtiğiniz kadar ücret size aittir. "Ben
de buradayım" diyen herkesi bekliyoruz!
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ATEİZM DERNEĞİ TARİH OKULU 2022
DERSLERİNİN İLKİ YAYINDA

Ateizm Derneği 2022 Tarih Okulu'nun 16 Mart 2022'de gerçekleşen ilk
dersinde, New York Üniversitesinde edebiyat ve felsefe bölümüne başladıktan

sonra Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünü tamamlayan ve aynı
üniversitede 2012 yılında doktora yapan, ülkemizin en renkli ateist simalarından
Dr. Pelin Batu'yu ağırlıyoruz. "Ötekilerin Tarihi" başlıklı dersimizi, üyelerimizden

Can Mesur sunuyor.

Müslüman feminist Konca Kuriş, Kur'an’ın dogmatik şekilde yorumlanması ve
tarikat düzenine karşı çıktığı için katledildi. Sadece dinsizleri değil sorgulayan
dindarları da tehdit eden yobazlar tarafından kaçırılan Kuriş, 35 gün işkence
gördükten sonra öldü. Katledilişinin 24. yılında kendisini saygıyla anıyoruz.

Hukuk fakültesini tüm derslerden tam not alarak bitiren bir aydındı. 61
Anayasası'nın komisyon sözcülüğünü yaptı. Hayatı, gericilik ve din istismarıyla
mücadelede geçti. Maalesef evinin önünde kurşunlanarak öldürülme nedeni de

buydu. Saygıyla anıyor, mücadelesini selamlıyoruz.

TARİKATIN İÇİNDEN
İsmailağa sohbetlerine üç hafta katılan Filiz Gazi, cemaatin faaliyetleri ve kapalı

dünyasını  Gerçek Gündem gazetesinde yazdı.

HALİL KONAKÇI GÖZ DOLDURDU
Sosyal medyada verdiği vaazlarda cumhuriyet ve laikliği açıkça hedef almasıyla
bilinen, “Sokaklar kasap dükkânı gibi. Dedelerimizin yatak odasında göremediği
kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz." sözleri ve erkeklere yönelik "Ya

hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video
paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" ifadeleriyle tepkilerin odağı hâline

gelen İmam Halil Konakçı’nın 10 bin liralık atkı taktığı anlaşıldı.

DİYANET KURSUNA TEŞVİK DESTEĞİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş

çocukların Diyanet kurslarına gönderilmesini maddi yardımlar sunarak teşvik
etmeyi amaçlayan bir protokol imzaladı. Uygulamanın laikliğe aykırı ve

pedagojik sakıncaları olduğu eleştirileri yapıldı.

TÖRPÜLENMEK İSTENEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
VE

KUTSALLAR
Genç Memur-Sen ve Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM),

İsveç’in Ankara Büyükelçiliği önüne gelerek aşırı sağcı siyasetçi Rasmus
Paludan’ın Türkiye’nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur’an yakmasını protesto

etti.   

ÖZGÜRLÜKLER KARŞISINDA
"SES YÜKSELTTİLER"

Mahalleli Halil Konakçı’yı polise şikayet etti. Polis “Dış sesi kapatın, bugün
pazar, vatandaşlar şikayet ediyor.” diye camiye geldi. Konakçı’nın bunun

üzerine cemaatine hitabı sonrası tekbir sesleri yükseldi.
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