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İngiliz filozof, tarihçi, matematikçi ve aktivist Bertrand Russell’ı ölümünün 53.
yılında saygıyla anıyoruz. Ne mutlu ona ki, dünyevi ya da ilahi hiçbir
dogmatizme teslim olmadan, değişerek, dönüşerek ve her defasında

özgürleşerek yaşadı.

Papa'ya da suikast girişiminde bulunmuş evrensel tetikçi Mehmet Ali Ağca
tarafından öldürülen, katillerinin aksine "silahı" belinde değil elinde olan, barış

ve dostluğun kurşundan kalemini tutan gazeteci Abdi İpekçi'yi ölümünün 44. yıl
dönümünde saygıyla anıyoruz.

AVRUPA PARLAMENTOSU DÜŞÜNCE
ÖZGÜRLÜĞÜ ÇAĞRISI:
AVRUPALI LAİLKLER

Dinler çoğu zaman, “hoşgörüsüzlüğü körüklemek veya LGBTIQ+ hakları,
cinsellik, kadın hakları ayrıca çocukların düşünce, vicdan ve özgürlük hakları

gibi insan haklarını baltalamak için” araçsallaştırıldı.

BM'NİN EN YETKİLİ KADININDAN
MÜSLÜMAN'LARA ÇAĞRI

Afgan kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yasakları kaldırmak için İslami terör
örgütü Taliban’ın bakanlarıyla görüşerek “elindeki tüm araçları kullandığını”
belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Mohammed, Müslümanlara

“Taliban’ı 21. yüzyıla taşımaları” için çağrıda bulundu.

KUZEY İRLANDA'DA DİN NEDENİYLE
HAKLARININ ALTI OYULAN ÇOCUKLAR

Kuzey İrlanda’da çocuk hakları alanında faaliyet yürüten The Children’s Law
Centre, BM Çocuk Hakları Komitesine üç ayrı rapor sunup çocuk hakları ve
çocuklara yönelik korumanın okullar ve toplum genelinde nasıl gerilediğini
ortaya koydu. Rapora dair çarpıcı noktaysa Kuzey İrlanda’da dinin, çocuk

hakları konusundaki yıkıcı etkisine dair bulgular oldu.

AFGAN KADINLAR ANLATIYOR
Afganistan’da yönetimi ele geçiren İslami terör örgütü Taliban’ın kadınlara

yönelik geniş çaplı yasakları ve kötü muamelesi, tüm dünyanın başlıca
gündemlerinden biri. Taliban zulmü altındaki kadınlar ise yaşamlarına dair

düşündüklerini BBC’ye anlattı.

"TARİKAT DÜZENİNİZİ BAŞINIZA YIKACAĞIZ!"
Sol Feminist Hareketi üyesi kadınlar, Beşiktaş-Kadıköy vapurunda  Hiranur
Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi

olayına ilişkin pankartlı eylem gerçekleştirdi. Vapura asılan pankartta “Tarikat
düzeninizi başınıza yıkacağız!” ifadeleri yer aldı.

GÜNDEMLERİN HIRÇIN PRENSİ
HALİL KONAKÇI

Nefret kusan, kadın düşmanı açıklamalarıyla kamuoyunun yakından tanıdığı
İmam Halil Konakçı, bu kez de kullanılagelen “Dinde zorlama yoktur.” yorumuna

karşı çıktı. Şimdi uygulanmasa da ibadetleri yerine getirmeyenlerin
sopalanmasının söz konusu olabileceğini söyledi.

TANRILI DİNLER VE FELSEFE
Ateizm Derneği 2022 Tarih Okulu'nun 23 Mart 2022'de gerçekleşen ikinci
dersinde, geçtiğimiz yıl yayınlanan 'İslam Kültüründe Felsefenin Krizi ve

Aydınlanma Sorunu' kitabıyla bu konuda ufkumuzu açan ünlü felsefeci Prof. Dr.
Hasan Aydın ile "Tanrılı dinler ve felsefe " başlıklı dersimizi, üyelerimizden

uzman psikoterapist İrem Yaydırgan sunuyor. 10 Şubat 2023 Cuma 21.00'da
yayınlanacak olan bu dersimizi kaçırmayınız.

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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