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HARAM FETVALARI SINIR TANIMIYOR
Kadın düşmanı açıklamalarıyla son zamanların popüler yobazlarından biri

hâline gelen  Halil Konakçı, bu sefer dövme yaptıranlar ve dövmecileri
hedef aldı.

LAİK DEVLETİN PARADOKSU: YRP
Son birkaç yılda gittikçe radikalleşen muhafazakâr vaatlerde bulunan, laik

cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri nedeniyle 1997’de kapatılan Refah
Partisinin ardılı olan Yeniden Refah Partisi, “görevine” kaldığı yerden devam

ediyor. Bu sefer hedef LGBTİ+ yurttaşlar.

ÖĞRENCİYE "KONFORLU" TUZAK
Yenişafak gazetesi vakıf yurtlarını övdü, demeyelim de geçim sıkıntısını fırsat

bilen siyasal İslamcı basın öğrencilere “konforlu” tuzak hazırlamak üzere kolları
sıvadı, diyelim. Adları korkunç haberlerle anılır hâle gelmiş İslamcı vakıf yurtları

allanıp pullanarak, geçim sıkıntısı yaşayan öğrenci ve ailelerine çözüm gibi
sunulmaya başlandı. 

DİYANET'TEN İLGİNÇ İTİRAF
Köydeki imamlara daha fazla formasyon öngören Diyanet İşleri Başkan

Yardımcısı Burhan İşliyen, kırsal bölgelerdeki imamların pek çok ayrı vazife
gördüğünü ve buna istinaden gittikçe artan DİB bütçesini savundu. Ne var ki

İşliyen, sipariş edilen Mercedeslere bir açıklama getirmedi. 

YA İMAM HATİP YA İMAM HATİP (!)
Liselere geçiş siteminin ikinci nakilleri açıklandı, öğrenciler yine imam hatipte

karar kılmaya zorlandı. Antalya Muratpaşa’da yaşananlar konuyu özetler
nitelikte.

PİKNİKLERİMİZ DEVAM EDİYOR
Hepimiz, iki senedir türlü badireler yaşadık: Covid-19, orman yangınları,
savaşlar, enflasyon ve dinî gericilik... Bazılarını atlattık, bazılarını henüz

yaşamaktayız ama ümidimizi hiç yitirmedik. Böyle zamanlarda birbirimize daha
fazla sarıldık, safları sıklaştırdık.

Sıradaki pikniğimiz 11 Eylül'de.
Hepinizi bekleriz.
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