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SUUDİ BİR KADIN, TWITTER'I KULLANDIĞI
İÇİN 34 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.

Leeds Üniversitesi öğrencisi Salma al-Shehab, tatil için Suudi Arabistan’a geri
dönmüştü. Twitter hesabında muhalif ve aktivistleri takip ettiği, bazı tweetleri

retweet yaptığı gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADINI ET ADDEDEN İMAMIN HEDEFİNDE
BU KEZ CEM YILMAZ VAR

Dehşet veren açıklamaları ve hedef aldığı kimselerle gündem olan İmam Halil
Konakcı, bu kez Cem Yılmaz’a çattı. Yılmaz'ı izleyenlerin imanlarının azaldığını

iddia eden Konakcı, ünlü komedyeni hedef almakla yetinmedi, bazı ünlü
şarkıcıları kimi şarkı sözleri nedeniyle eleştirdi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ÖNCE GÖZALTI,
ARDINDAN HAPİS

Ünlü şarkıcı Gülşen’in 5 ay önceki bir konserinde söylediği sözler kırpıldı,
TikTok’ta paylaşıldı. Yayılan videonun ardından pek çok devlet kurumunun

açıklama yapması sonrası savcılık soruşturma başlattı. Mahkeme, gözaltına
alınan şarkıcının tutuklu yargılanmasına karar verdi. Gelen yoğun tepki üzerine
olsa gerek, ünlü şarkıcı tutuklandıktan birkaç gün sonra, itirazı değerlendiren bir

üst mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı. 

DEVE SİDİĞİNİ ÇOK KAÇIRINCA…
Şimdiye kadar pek çok aydının mücadele ettiği absürt İslam yorumlarından

birini, İlahiyatçı Ebubekir Sifil diriltmek gayesinde gözüküyor. Deve idrarı
içilmesi önerisiyle hatırlanan Sifil’in bu seferki açıklaması, hukuku açıkça

çiğneyen utanç verici türden.

DİYANET’İN GÖZÜ YİNE OKUL ÖNCESİNDE
Diyanet’in laik eğitime alternatif yaratmak gayesiyle açtığı Kuran kursları ve
bastırdığı kitaplarla hedefinde yine küçük çocuklar var. DİB, bu hedefi için

milyonlarca lirayı gözden çıkarmış durumda.

JANDARMA YAHUT İSLAM’IN ORDUSU
İçişleri Bakanı, jandarmalardan laik devletle bağdaşmayacak bir talepte

bulundu. Böylece yönetenlerle devlet memurlarının inançlar ve inançsızlık
biçimleri karşısında tarafsız olması gerekliliği unutuldu. Laiklik yine yok sayıldı.

MÜFTÜLER SEÇİM ÇALIŞMASINA !
Diyanet, seçim çalışması yaptırmak üzere müftüleri sahaya sürme peşinde;

müftülerse kendilerine yönelik hukuksuz siyasi talep nedeniyle rahatsız. Maaş
promosyonu gelişmesinde Ali Erbaş’ın ısrarı ve sosyal medyada müftülerin hâl

ve tavırlarına ilişkin uyarılar, müftüler toplantısına damgasını vurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum belgesi ve bir ulusun işgalci kuvvetlere karşı
verdiği topyekûn mücadelenin son halkası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız

kutlu olsun. Haricî ve dâhilî tüm karanlık odaklara karşı laik Türkiye
Cumhuriyeti'nin koruyucusu olacağız.

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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