
Aydınları yakarak söndüremezsiniz

İmam maaşlarının faizsiz katılım bankaları üzerinden 
ödenmesi talimatı veren Diyanet'in, İslam inancına 
göre "haram" olmasına rağmen "helal faiz" gelirleri 
olduğunu öğreniyoruz. Diyanet'in son 5 yıllık faiz 
geliri 7.431.693 TL'ye yükselmiş; bu faizlerin çoğunun 
kaynağı olan Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesin-
in son 3 yıldaki faiz geliri ise 6 milyon TL'ye yaklaşmış 
durumda.

Açıklanan resmi raporlarda Diyanet'in yıllara göre 
artış gösteren faiz gelirleri şöyle: 2015'te 197.129 TL, 
2016'da 255.881 TL, 2017'de 256.806 TL, 2018'de 
245.520 TL, 2019'da 259.817 TL. Dini Yayınlar Döner 
Sermaye İşletmesi gelirlerinin yıllara göre faiz oranları 
ise milyonlarla ifade ediliyor: 2017'de 2.169.983 TL, 
2018'de 2.109.000 TL, 2019'da 1.937.557 TL.

Diyanet'in "helal fazileri" bu rakamlarla da sınırlı 
değil. 2019'da bir daire satın alan ve bu dairenin daha 
önce B. Erdoğan tarafından Diyanet Vakfına "faizsiz" 
olarak bağışlandığını ve 110 bin TL ipotekli olduğunu 
öğrenen Murat Bayezıt adlı vatandaş bu bedeli ödey-
erek ipoteği kaldırmak istediğinde, Diyanet 
görevlilerinin kendisinden "Hörmet" adı altında 
"faiziyle" birlikte 230 bin TL istediğini ifade etti. Hatta 
olayı yargıya taşıyan Diyanet Vakfı, dairenin parasını 
alabilmek için ipoteği "güncelleme" davası açtı. 
2019'da 523.939 TL'ye ulaştığı görülen Diyanet'in bu 
"güncelleme" davası, Fethiye 4. Asliye Hukuk 
Mahkemesi tarafından reddedildi.

Bingöl'de ise, pandemi dönemindeki ekonomik kriz 
nedeniyle kiralarını ödemekte zorlanan esnafın, ki-
raların ertelenmesi yönündeki talebini reddeden 
Diyanet Vakfı bununla da kalmadı, kiralara %12 

oranında zam yaptı. CİMER'e başvurusundan ciddi 
bir sonuç alamayan esnaf, "Pandemi döneminde, yani 

bizim en zor zamanlarımızda zam mı yapılır?" diyerek 
serzenişte bulundu. 

Yanlış okumadınız. Bu haberin öznesi, insanları 
paranın gönüllü esirleri haline getiren bir banka 
karteli değil dini bir kurumdur. Aslında ikisi arasında, 
yoktan var edilen bir şeyi pazarlamak ve üretim yap-
maksızın tüketip kazanç sağlamak bakımından pek 
bir fark yok. Hükümetin laiklik karşıtı politikaları 
yüzünden, pandemi sürecinde sağlığa ve ülkenin 

gerçek sorunlarına ayrılması gereken milyonlarca TL 
din adına heba ediliyor. Söylenecek tek bir söz var: 
Hani "mülk Allah'ındı?"

TSK tarafından verilen atama ilanlarında din subayı 
pozisyonu için kadro açıldı. Din İşleri Subaylığı'nın 
Resmi Gazete'de yayımlanan 17/11/2020 tarihli 31307 
sayılı yönetmelikle TSK'da ihdas edildiği kaydedildi. 
Din işleri subayının görev tanımında ibadet ve dini 

törenleri idare etmek, ibadethane ihtiyaçlarını ilgili 

makamlarla birlikte sağlamak gibi ifadeler bulunuyor. 
Gerici yayınların müjdeli haber olarak paylaştığı bu 
uygulamanın, orduyu dinselleştirmek ve gerçek 
ihtiyaçlar gözetilmeksizin hesapsızca açılan İmam 
Hatip okulu ve İlahiyat mezunlarına istihdam yarat-
mak amacıyla devreye sokulacağı düşünülüyor.

Ne yazık ki yayınlarımızda her seferinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Anayasasında yer alan laiklik mad-
desini hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ülkenin 
temel sözleşmesinde yer alan kritik maddeler, seküler 
kesim dışındaki kurum ve kişilerce önemsenmiyor 
gibi görünüyor.

Devletin laik olması, farklı dinlere mensup tüm yurt-
taşların eşit olduğu ve eşit muamele görmesi gerek-
tiği anlamına gelir. Laik bir ülkenin ordusunun farklı 
inançlara mensup ya da inançsız olan insanları bir ke-
nara atıp, tek bir mezhebi motivasyon unsuru olarak 
benimsemesi, sözleşmeye açıkça aykırı olmanın yanı 
sıra düpedüz hukuksuzluktur. Köşe yazısında, yapılan 
eleştirilere "papaz mı alsalardı?" gibi yersiz bir tepki 
veren Murat Bardakçı'ya bu gerçeği hatırlatmak ister-
iz.

Bizler, Bardakçı gibi düşünenlerin zannettiğinin ak-
sine, orduya papaz, haham, yogi ya da buda rahibi 
alındığında mutlu olmayacağız. Nitekim ortada hep-
imizin uyması beklenen bir toplumsal sözleşme var. 
Dolayısıyla ordunun Budist, Hindu, animist, ateist 
yahut gâvur -kendi ifadesiyle- olan bireylere eşit yak-
laşması gerekirken gündeme gelen din subaylığı, laik-
likle savaşa giren bir hükümet politikasını gösteriyor.

Pandemi dönemi boyunca vaka ve vefat sayılarıyla 
adeta bir mukadderat muhasebecisi gibi oynayan, bu 
ölümcül piyangoyu da "ulusal çıkarları korumak" diye 
adlandıran Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık tarihi için günlük 
30.110 vaka olduğunu açıkladı. Türk Tabipler Bir-
liğinin verdiği bilgiye göre ise bu sayı 50 bine yakın.

Satın alınacak olan COVID-19 aşısı da ayrı bir tartışma 
konusu haline geldi. 1928'de kurulan ve 1938'de Çin'e 
1 milyon doz kolera aşısı gönderen Refik Saydam 
Hıfzıssıhha Enstitüsünü 2011'de bir KHK ile kapatan 
"yerli ve milli" hükümet, Çin'den 50 milyon doz aşı 
alacağını açıkladı. Çin aşısı konusunda ısrarcı olan ik-
tidar, "İlim Çin'de bile olsa gidip alınız" kehanetini 
gerçekleştirmeyi kafaya koymuş gibi görünüyor. Bu 
bağlamda Türkiye, kişi başına en fazla doz siparişi 
veren 53. ülke oldu. Oysa Çinli Sinovac şirketi, kendi 
aşısı hakkında "Sonuçlar için daha zamana ihtiyacımız 

var" ifadelerini kullanıyor. Ayrıca Sinovac'ın geçmişte 
aldığı bir aşı sertifikası konusunda da rüşvet iddiaları 
bulunuyor; aşı incelemelerini denetleyen yetkililer-
den biri olan Y. Hongzhang, 2016'da Sinovac'tan 83 
bin dolar rüşvet alarak aşı sertifikası çalışmalarını hız-
landırdığını itiraf etmişti.

Hükümetin pandemi verilerini kamuoyundan gi-
zlemesi ve alınacak aşıya dair bu tür skandalların 
haber kaynaklarına düşmesi, haliyle toplumda bir aşı 
karşıtlığına yol açtı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 
Babacan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle: "Rakamlar 

konusunda gerçeği halkından saklayan bir hükümetin 

yaptığı aşı tavsiyesine ben şahsen güvenmekte zorluk 

çekiyorum." TTB Başkanı Şebnem Fincancı ise şöyle 
belirtti: "Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf ol-

madığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili 

güven sorunu var."

Kendi varlığı için halk sağlığını hiçe sayan İslamcı ikti-
dar, tabi olduğu "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düstu-
runu pandemi verileri gibi tahrif etmiş ve bu sözün 
sadece "Devlet yaşasın" kısmını referans almış gibi 
görünüyor. Bu "Devletlü" zihniyetle mücadeleyi görev 
bilen ABB Başkanı M. Yavaş, AKP dönemine ait olan 3 
katrilyonluk yolsuzluk davasını savcılığa ilettiğini 
bildirdi. Hukuki bir yanıt alabilir mi? Kuşkulu. 2021 yılı 
bütçe görüşmeleri sırasında TBMM'de hükümeti 
eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, adeta 
bütün muhalif kesimin sesi oldu: "Bu bütçe 

haramzadelerin bütçesidir. Bu soygun düzenine son 

vereceğiz, (yandaş şirketleri kastederek) 5'li çetenin 

çocuklarımızın geleceğ ini tehdit eden bütün 

ödemelerini iptal edecek, haksız kazançlarını kamu-

laştıracağız…Aklını kiraya verenler gerçekleri 

göremez!" Umuyoruz ki Anka Park'ı süsleyen dinozor 
heykelleri gibi, halkı soyup soğana çeviren poli-
tikaların da nesli tükenir!

Laiklikle mi 
savaşıyoruz?

YURTTAN HABERLER
"Helal" faiz

EDİTÖRÜN 
MESAJI
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Yemenli yetkililerin ifade ettiğine göre, üniversite pro-
fesörü ve laik düşünür Halid al-Hameidi, geçtiğimiz 
hata Güney Yemen'de dekanı olduğu Dhale kentinde 
bir motosikletten açılan ateş sonucu hayatını kaybet-
ti. Yetkililer, medyaya brifing verme yetkisine sahip ol-
madıkları için katillerin isimlerini açıklamamak 
şartıyla konuştular.

Ülkenin önemli seküler düşünürlerinden biri olan 
Halid al-Hameidi, Yemen'in yıllardır süren iç savaşı 
sırasında ve muhalefet etmenin tehlikeli hâle geldiği 
bir dönemde, İslami aşırılığı eleştirebilen isimlerden 
biriydi. Laik düşünceyi benimsemesiyle tanınan al-
Hameidi, dini aşırılığı sert bir şekilde eleştiren ve 
öğrencilerini Dhale Üniversitesinde karma cinsiyetli 
kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenlemeye ve katıl-
maya teşvik eden bir isimdi.

Düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir 
grup üstlenmedi. Yetkililer, saldırganların ABD tarafın-
dan dünyanın en tehlikeli terör şebekesi olarak bili-
nen Arap Yarımadası'ndaki El Kaide'nin ya da İslam 
Devleti örgütünün üyesi olabileceğini belirtti. Ülkede-
ki askeri hedeflere ve güvenlik hedeflerine düzenli 
olarak saldırı düzenleyen bu iki grubun, kendi ideolo-
jilerine karşıt açıklamalarda bulunan kişileri de hedef 
aldıkları biliniyor. Araçlardan yapılan silahlı saldırılar, 
intihar bombalamaları gibi yöntemler de genellikle 
bu iki grup tarafından sahipleniliyor.

Yetkililer, El Hameidi'nin geçtiğimiz hata Cumartesi 
günü düzenlenen cenazesine, aşırılık yanlısı gruplara 
karşı dayanışma gösterisinde binlerce kişinin 
katıldığını bildirdi. Siyasal İslamın kaçınılmaz bir 
uzantısı olan terör saldırıları, pandemiyle mücadele 
eden modern dünyanın en çirkin yüzü olmaya devam 
ediyor.

Kuran'ı, hadisleri ve İslam tarihini "tarihselcilik" 
metodolojisi üzerinden irdeleyen ve kurumsal dini ve 
ruhban sınıfını eleştiren ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa 
Öztürk, yine bir linç girişiminin hedefi oldu. Öztürk 
daha önce de dinciler tarafından linç edilmişti: 2018 
yılında Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda, Öztürk'ü 
kastederek, "Peygamberimiz olsaydı büyük ihtimalle 

bunu öldürtürdü. Ka'b Bin Eşrefi öldürttüğü gibi" diyen 
Balıkesir Havran mütüsü Ahmet Mehmetalioğlu, dine 
yönelik haklı ve radikal eleştiriler yapan Öztürk 
hakkında adeta "ölüm fetvası" vermişti. Gazeteci İsm-
ail Saymaz, tanınmış bir grup ilahiyatçının yer aldığı 
bir WhatsApp grubunda Öztürk için, "Ulema sorgu-

lasın. Tövbe etmezse katledilmeli" dendiğini yazmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir 
videoda, Öztürk'ün Kuran ile ilgili aşağıdaki yorumları 
yeniden gündeme geldi.

"Kuran'da 23 sene Velid bin Mugire aşağı As bin Vail 

yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye 

sıkıştırmış ve insanlığa son söyleyeceği sözün çapı 

oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kuran'da öyle 

küfürler var ki: Mesela Kalem Suresi 14. ayet. Kuran kâ-

firler için Arapça 'zeli' diyor, yani 'piç'. Tabi onu meale 

öyle yazamazsınız, 'soysuz' diye çevireceksiniz. Bu Al-

lah dili olabilir mi?"

Bu sözlerinden dolayı sosyal medyada alışkın olduğu-
muz bir linç kampanyasına maruz kalan Öztürk, Mar-
mara Üniversitesindeki görevinden istifa etti ve şu 
açıklamalarda bulundu: "Rant kavganız sizin olsun, 

artık ben yokum. Kurumsal dine dair, dini tartışmalara 

dair zaten uzun süredir susuyordum, artık temelli 

susacağım."

Rahip olmasına rağmen, Dünyanın Evrenin merkezi 
olmadığını söyleyen ve dini öğretiye karşı çıkan Gior-
dano Bruno nasıl engizisyon tarafından ceza-
landırıldıysa, günümüzde de İslam konusuna farklı bir 
pencereden bakmaya çalışan ilahiyatçılar İslamcılar 
tarafından linç ediliyor. Her türlü sorgulamaya kapalı 
olan, farklı düşüncelerin yeşermesine olanak tanı-
mayan ve verimsiz bir toprakta, tek besin kaynağı 
olan nefret ve hoşgörüsüzlükle kök salmaya çalışan 
bir İslamcı anlayış, bu gidişle kendi kendini kısa 
sürede yok edecek. Ama faşizmin gölgesinde aklın 
çığlıklarını yutan bu zorunlu sessizliğin geçici 
olduğunu ve aydınlanma devriminin, yavaş yavaş sesi 
duyulmaya başlanan bu çığlıklarla yazılacağını biliy-
oruz.

Kimilerinin belki ilk defa duyduğu bu isim, 31 yaşın-
daki Suudi Arabistanlı bir kadın aktivistinin adıdır. 
2014 yılından beri kadın hakları savunuculuğu yapan 
ve çeşitli dönemlerde tutuklanan Loujain, 2015 yılının 
En Güçlü Arap Kadınları listesinde 3. sırada yer 
almıştır. Mayıs 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden 
kaçırılıp Suudi Arabistan'da tutuklanmıştır. Tutuklan-
ma sebebinin, kadın hakları ve erkek velayetinin sona 
ermesi için yaptığı eylemler ve açıklamalar olduğu 
düşünülüyor. Loujain'in önemli katkısı bulunan ve 
sonuca ulaşan eylemlerden biri, kadınların 
ailelerindeki bir erkekten izin almadan araba kullan-
abilmeleri. Suudi Arabistan, Loujain'in tutuklan-
masından hatalar sonra 2018'de kadınların araba 
kullanmasına ilişkin kısıtlamaları kaldırmış, ancak 
Loujain'ın tutukluluk durumunda herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

Geçerli bir tutuklama kararı olmaksızın neredeyse iki 
yıldır hapis yatan Loujain, burada fiziksel ve psikolo-
jik işkenceye maruz kalmış ve muhtemelen hala 
kalmaktadır. Hapishanede ziyaretine gelen ailesi, 
Loujain'in "kalçalarında ezikler ve morluklar" bulun-
duğunu; ayakta durmakta zorlandığını, titrediğini, 
oturmaktan ve yürümekten aciz olduğunu 
bildirmiştir. 2019'da Suudi makamlar, işkence 
gördüğünü reddetmesi halinde serbest kalabileceği 
teklifini sunmuşlardır. Belli ki bu teklifi reddeden Lou-
jain iki defa açlık grevine girmiş, ancak Suudi yetk-
ililerin psikolojik baskısı sonucunda grevi sonlandır-
mak zorunda kalmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında G20 
zirvesinde uygulanan uluslararası baskıyla Loujain'ın 
durumunun olumlu yönde gelişeceği sözü verilmiş ol-
masına rağmen, Suudi Arabistan yetkilileri Loujain'ın 
dosyasını Özel Suçlar Mahkemesi'ne (Terörizm 
Mahkemesi olarak da bilinen) taşımıştır.

Loujain'in sağlığına ilişkin ciddi endişelerini dile ge-
tiren ve Kral Selman'a onu serbest bırakması 
konusunda baskı yapan Birlemiş Milletler'in yanı sıra, 
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü 
gibi pek çok kuruluş olayı yakından takip etmekte; 
Loujain'in ve onunla aynı kaderi paylaşan başka ak-
tivistlerin koşullarının iyileştirilmesi ve tutukluluk 
hallerinin sona erdirilmesi için uğraş vermektedir.

DÜNYADAN HABERLERİslamcı 
engizisyon Yemen’de gerici 

cinayet
Loujain 
alHathloul
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Hawaii, American Atheists'ın (Amerikalı Ateistler) 
uyarı mektubunun ardından, dini propaganda dolu 
çevrim içi öğrenim programını durdurdu.

Hawaii Eğitim Bakanlığı (HIDOE), çevrim içi dini 
eğitim sistemi Acellus Learning Accelator'ı (ALA) kul-
lanmamaya karar verdi. Bu karar, American Atheist-
s'ın HIDOE'yi çevrim içi müfredatta dini propaganda 
yapıldığı konusunda uyaran bir mektup gönderme-
siyle alındı. Dahası ALA'nın içeriğinin bir kısmı doğası 
gereği ırkçı kabul edildi. Örneğin inceleme sonunda 
HIDOE, ABD'nin 10. sınıflara verilen "Büyük Uyanış'' 
adlı tarih dersinde, kölelerin dini deneyimlemeden 

önce insan olmadıkları mesajının verildiğini belirledi. 
American Atheists Hukuk ve Politikadan Sorumlu 
Başkan Yrd. Alison Gill şöyle dedi:

"Bu, laiklik için bir zaferdir. Hawaii devlet okulu öğren-

cileri artık anayasaya aykırı dini, cinsiyetçi ve ırkçı pro-

pagandaya maruz kalmayacak. Hawaii Eğitim Bakan-

lığının bu ulusal sorunla ilgili uyarımıza kulak ver-

mesinden memnuniyet duyuyoruz. Neyse ki, endişeler-

imiz sağır kulaklara düşmedi. Eğitim Bakanlığı müfet-

tişi Kishimoto ve departmanı durumu düzeltmek için 

kapsamlı bir inceleme yaptı. Bu hata Hawaii'de çocuk-

lar kazandı.''

Çocuklarımızın pırıl pırıl beyinlerini bilimin ışığıyla ay-
dınlatmak yerine dini hurafelerle, ırkçı safsatalarla 
doldurmak geleceğimizi karartmak anlamına geliyor. 
American Atheists'ın din dersi müfredatının laikliğe 
aykırı olduğunu belirten mektubu ve çabaları Hawaii 
Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alındı ve müfre-
datta değişime gidildi. Daha önce başka bir sanal 
öğrenme sağlayıcısı olan Edgenuity'de saptanan ben-
zer bir dini içeriğin tümüyle kaldırılmasını sağlayan 
American Atheists'ı bu çabalarından dolayı kutluyor, 
darısı başımıza diyoruz.

Sorgulama yetisini kullandığı için toplumdan ve 
ailesinden dışlanan, baskıya ve tacize maruz kalan 
bireylere uzman psikologlar aracılığıyla sunduğumuz 
"Psikolojik Rehberlik Programı" projemiz başladı. Sizi 
daha iyi anlayacak ve inancınıza göre yargılamayacak 
özgür düşünceli bir uzmandan destek almak istiyor-
sanız, bize aşağıdaki başvuru bağlantısından ulaşa-
bilirsiniz.

Görüşmelerimiz online olarak veya telefonla yapıl-
maktadır Artık yalnız değiliz!

B a ş v u r u v e b i l g i a l m a k i ç i n : h t t p : / /
www.ateizmdernegi.org.tr/psikolojik-rehberlik-pro-
grami/

Çarşamba ve Cuma akşamları 21:00'de canlı yayın-
lanan Bunlar Ateist!'e bu hata, ilahiyatçı yazar İhsan 
Eliaçık ve Alevi Bektaşi Federasyonu kurucularından 
avukat Ali Yıldırım konuk oldu. Programında "Aleviler 
ne istiyor?" konusu tartışılmaya çalışıldı.

Çalışıldı diyoruz, çünkü Alevi olan Yıldırım, Alevilikle 
ilgili ilk soruyu Eliaçık'a yönelten sunucu Özgür Ör-
soğlu'na daha yayının başında çok sinirlendi. Öyle 
sanıyoruz ki profesyonel bir TV programına değil de 
tamamı gönüllülerden oluşan bir Youtube kanalına 
konuk olduğunu unutan Yıldırım, kötü niyet olmak-
sızın usul hatası yaptığını kabul eden ve özür dilem-
eye çalışan Örsoğlu'na ve reji ekibine defalarca 
hakaret etti. Hatta kendisini sakinleştirmek için pro-
grama ara verildi. Fakat Yıldırım, yayının devamında 
Alevilerin sorunlarını anlatmak yerine demagoji yap-
mayı ve ateist insanlara "Ebu Suud" muamelesinde 
bulunarak Sünni kesime olan hıncını, aynı baskıya 
maruz kalan inançsız kesimden çıkarmayı tercih etti.

"Siz nasıl ateistsiniz!" diyerek yayın ekibine hakaret 
üstüne hakaret yağdıran Yıldırım'a hatırlatmak isteriz 
ki, ayrımcılık konusunda ilk empati kurabileceği ve 
haksızlığa uğrama konusunda da son şikayet edeceği 
topluluk bizleriz.

Yayını izlemek için: https://www.youtube.com/
watch?v=wQyLvvVEi6M&t=1129s

Çarşamba ve Cuma akşamları 21.00'de canlı yayın-
lanan Bunlar Ateist!'te bu hata, Gothilda YouTube 
kanalının sahibi olan satanist Hilda Halada, 
geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden yayın-
ladığı viral videoyla tanınan satanist Lucia Deusa ve 
"başrahip" Can Göksu konuk oldu. Dernek 
başkanımız Selin Özkohen ile Ferial Köseoğlu'nun 
sunuculuğunu yaptığı programda, "Satanizm nedir, 

kaça ayrılır? Modern Satanist ve Teistik Satanist arasın-

daki farklar nelerdir?" gibi sorulara yanıt arandı.

Elbette yayın sonrasında beklenen oldu ve bir inter-
net sitesi, "Ateizm TV'de bunu da gördük. 'Selam olsun 

Şeytana'. Allah ıslah etsin ne diyelim." başlığıyla 
yayınımızı haberleştirdi. Program hakkında yapılan 
yorumlardan bazısı trajikomik, bazısı düpedüz nefret 
içerikliydi; ama özünde hepsi, satanizm kavramının 
ateizmle bir tutulduğuna işaret ediyordu. Toplumu-
muzda "öteki" olana duyulan nefrete ve korkunun 
sınır tanımadığına bir kez daha üzülerek şahit olduk; 
ama mizah konusundaki orantısız zekanın da her 
şeye rağmen devam ettiğini görmek bizi sevindirdi. 
Bu yorumlardan en ilginç bulduklarımızı sizler için 
derledik:

"Allah hepinizi çarpmış işte, nasıl inanmıyorsunuz 

halen?"

"Tiplere bak şeytan görse, kelime-i şehadet getirir."

"Bu mu sabahtan akşama kadar bilim konuşup tan-

rının varlığını reddeden tayfa?"

"Ateizm TV kapatılmalı ya da Madımak gibi yakılmalı."

"Şeytan sizden razı olsun."

"Fotoya bakınca otomatikman Ayetel Kürsi okumaya 

başlıyorsun."

"Bu tür ateist düşünce dernekleri satanist siyonistler 

tarafından fonlandığı için hakkı konuşan kimseyi al-

maz."

"Peşin Satan/Veresiye Satan"

"Bir müslüman olarak ağlayarak ve üzülerekten de 

olsa satanistleri tuttuğum canlı yayındır."

"Güzel yayındı, iyi geceler, allaha emanet olun."

YouTube kanalımızda her görüşten ve inançtan in-
sana söz hakkı vermeye çalıştığımızı bir kez daha 
hatırlatır; ateistler olarak şeytanla, melekle, tanrıyla 
vb mistik varlıklarla iletişim içinde olmadığımızı be-
lirtmek isteriz.

Yayını izlemek için: https://www.youtube.com/
watch?v=mm05Pa7hJ8w

Gerçek satanizm 
bu değil

DERNEKTEN HABERLER
Aleviler ne 
istiyor?

Hawaii'de 
zincirsiz eğitim

Psikolojik 
Rehberlik


