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24 Şubat Cuma  Amerika Birleşik Devletleri  Başkonsolosluğu Siyasi İlişkiler
Sorumlusu Cassandra B. Carraway,  derneğimizin yönetim ve  yürütme kurulu
üyeleriyle bir araya geldi.  Gerçekleşen görüşmede Ateizm Derneği'nin
komisyon  çalışmalarına,  dernekçe her yıl farklı bir konuda gerçekleştirilen
okullara ve diğer dernek faaliyetleriyle projelerine  dair bilgi verildi.
Toplumumuzu boğan İslamcı atmosfer, düşünce ve ifade özgürlüklerine yönelik
hukuksuzluklar ile aşındırılan laik cumhuriyet konuları ele alındı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMOKRATİK, LAİK
VE SOSYAL BİR HUKUK DEVLETİDİR."
2021 Eylül’ünde dualarla açılan Yargıtay binası ve Adli Yıl Açılış

Töreni mi dersiniz yoksa anayasamızda tarif edilen laik devlet tarifine yönelik
çağrılara hakaretle verilen karşılıklar mı… Suç duyurumuza dair karar çıktı.

ERBAŞ'TAN 3 MAAŞ VE "310 MİLYON" BAĞIŞ
Depremin yaraları sarılırken bile pek çok can sıkan gelişme yaşandı.

Yurttaşların eleştirileri yağmur olup iktidarın üzerine yağdı. Bağış yayınındaki
kimi anlar ise çok konuşuldu. Erbaş’ın bağışına dair yayına konulan kelime
jeneratörü izleyenleri yanlış yönlendirmiş, halkta haklı bir rahatsızlığa sebep

olmuştu.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR HAKKINDA
BİR GARİP FETVA

Kuran kurslarında, tarikat yurtları ve vakıf okullarında yaşanan onca çocuk
tacizi, erken evlilik denerek meşrulaştırılmak istenen istismar ve çocuklara
yönelik tecavüz haberleri ile sarsılan halk, bu noktada belli bir hassasiyete
ulaşmışken Diyanet, deprem nedeniyle kimsesiz kalan çocuklara dair bir

fetvayla yine şiddetli eleştirilerin odağı oldu.

YA TAM TERSİ OLSAYDI?
Seküler yaşam tarzına yönelik saldırılar irili ufaklı devam ediyor. Bu gelişmeleri

-kamu kurumlarında olmadığı sürece- kişilerin şahsi kanaat ve istekleri
ekseninde değerlendirmeyi uygun buluyoruz. Peki ama İslami yaşam tarzına

karşı seküler bir yaşam tarzı benimseyenleri ödüllendirsek aynı ‘saygı’ bize de
gösterilir miydi?

AYDINLANMANIN ÖNEMİ
Ateizm Derneği 2022 Tarih Okulu'nun beşinci dersinde Prof. Dr. Örsan

Öymen ile gerçekleştirdiğimiz "Aydınlanmanın Önemi" başlıklı dersimiz 3 Mart
2023 Cuma 21.00'de yayınlanacak, Tarih Okulu'muzun bu dersini aşağıdaki

butona tıklayıp izleyebilirsiniz.

SEKÜLER BİR TOPLUM VE LAİK BİR DEVLET
İÇİN VERDİĞİMİZ MÜCADELEMİZDE

BİLİŞİM KOMİSYONUMUZDA
SANA İHTİYACIMIZ VAR!

Wordpress konusunda uzmanlaşmış ve SEO becerisi olan "web

master" gönüllülerimizi Bilişim Komisyonumuza katılmaya

davet ediyoruz.
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