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SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ
Aydınlanma için dindar geçmişine dair gemileri yakan, tek tanrılı dinlerin kökeni
ve karanlık yüzüne ışık tutan, gerçekleri ve uygarca yaşamayı savunduğu için
“Tanrı suikastçıları” tarafından öldürülen, dinsiz bilge Turan Dursun’u ölüm yıl

dönümünde saygıyla anıyoruz.

LGBTİ+'LAR
VARDI, VARLAR, VAR OLACAKLAR

Hamasi nefret söylemleri nöbetini şu sıralar Tuğçe Kazaz devralmış görünüyor.
Kazaz, yandaş medyanın amiral gemilerinden birine verdiği demeçte LGBTİ+

yurttaşları hedef alan açıklamalarda bulundu:
“LGBT bir tercih değil dayatmadır.”

UTANÇ VERİCİ BİR TRAJİKOMEDİDE YAŞAR
OLDUK, HEM GÜLÜYOR HEM AĞLIYORUZ. 
İmamlar, Zakkum grubunun konserinin iptal edilmesini istedi: "İsmini

cehennemde yetişen ağaçtan alıyor"

BİR TACİZCİ İMAM SKANDALI DAHA
Antalya’da bir imamın, yedi ve sekiz yaşlarında iki kız çocuğunu taciz ettiği

ortaya çıktı. İmam, çıkarıldığı mahkemece önce tutuksuz yargılanmak üzere
serbest bırakılırken savcılığın itirazı sonrası tutuklandı.

ILIMLI MI RADİKAL Mİ: İSLAMCILIK VE HÜDA-
PAR

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin dergisi, Hizbullah’ı ele aldı. Öğretim Üyesi
Dr. Ahmet Aktaş, Türkiye Hizbullahı’nın Siyasal Dönüşümü adlı yazısında dinî

oluşumu “İslamcı muhalefet” olarak adlandırırken hareketin artık ılımlı bir forma
kavuştuğunu da iddia etti.

PEDOFİLİYE YEŞİL IŞIK MI?
Şanlıurfa’da bir imam, pedofiliyi çocukların giyimiyle açıkladı. Hakkında suç

duyurusunda bulunulan imam ise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Can
sıkan gelişme, kimi gerici imamların topluma yönelik oluşturduğu tehdidi bir kez

daha gündeme getirdi. 

İSMAİLAĞA'DAN MANİDAR ZİYARET
Türkiye festival ve konser etkinliklerinin art arda iptal haberleriyle sarsılırken

İsmailağa cemaati, İçişleri ve Adalet Bakanlığına birtakım ziyaretler
gerçekleştirdi.

SOYLU'NUN BİTMEYEN NEFRETİ:
LGBTİ+'LAR

Milyonlarca mülteci, cirit atan mafyalar, kimsenin güvende hissetmediği
sokaklar, kaçırılan kilolarca uyuşturucu, art arda ortaya çıkan yolsuzluk

haberleri… Hiçbiri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gündeminde kendine
yer bulamadı. Soylu şaşırtmadı çünkü hedefinde yine LGBTİ+’lar vardı.

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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