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“YÜKSELEN GÜÇ TÜRKİYE”NİN ENGELİ:
KILINMAYAN NAMAZLAR

Depremlerin kısa eteklerle, doğal afetlerin LGBTİ+’larla açıklandığı Türkiye’de
İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca (Ahmet
Mahmut Ünlü) Türkiye’nin yaşadığı iktisadi krizi, yurttaşların yapmayı tercih

etmediği ibadetlerle açıkladı.

TOPLUMSAL BARIŞA TEHDİT 150 DERNEK
Hepimiz, uzunca bir süredir toplumsal ve siyasal yaşamımızda yer eden ve

gitgide yoksullaşan ‘çoğulculuğun’ farkındayız. Sivil toplum kuruluşu
görünümündeki gerici İslamcı pek çok dernek ve kimi devlet yetkililerinin

LGBTİ+ yurttaşları hedef aldığını da biliyoruz. Bu gerici dernekler artık karanlık
güçlerini birleştiriyor.

BİR DAVA DA ATEİST BİLİM İNSANI ŞENGÖR’E
Gülşen’in yargılanması krizini yeni atlattık derken şimdi de Prof. Dr. Celal

Şengör hakkında, Hazreti Musa’nın yaşadığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını
söylediği için dava açıldı. Gelişmeler üzerine pek çok uluslararası akademik

kuruluştan açıklamalar geldi.

YA NAMAZ KILINACAK YA SOKAKTA
YATILACAK

Temel insan haklarından biri olan barınma, şarta bağlandı: Namaz kılmayan
barınamayacak. Bu rahatsız edici haberin konusu, Antalya Ticaret Sanayi

Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmaya zorlandıkları bir tercihe
dair.

TAKKE, TEKBİR, TÜGVA
Türkiye yeni bir manzaraya alıştırılmak isteniyor: takkeleriyle tekbir getirerek
yürüyen binlerce erkek. Şeriat denemeleri gibi gözüken bu gelişmelere bir
yenisi eklendi. TÜGVA, Diyarbakır’da yaz okulu eğitimlerine katılan küçük

çocukları tekbir getirterek sokaklarda yürüttü.

DİYANET İŞLERİ BAKANLIĞI (!)
2023-2025 Orta Vadeli Program’daki merkezî yönetim bütçesi ödenek tavanları
açıklandı. Bütçeleri azalan bakanlıklar karşısında, Diyanet İşleri Başkanlığına

şimdiye kadarki en yüksek bütçe verilecek.

2022’YE YAKIŞMAYAN İKİLEM:
OKUL MU, CAMİ Mİ?

2013’ten bu yana sayısı sürekli artan camilere, on yılda 7 bin 124 tane daha
eklendi. Böylece toplam sayı yaklaşık 90 bine ulaştı.

Bu sayının daha doğru algılanması için ülkemizdeki mahalle sayısını vermeyi
gerekli görüyoruz: 32 bin 194.

BIRAKIN DA DEPREMİ CELAL ŞENGÖR
AÇIKLASIN!

İsmailağa cemaatinden Mesut Demir; yaşanan depremler ve felaketleri,
kadınların etek boyu ve yaptırılan kürtajlarla açıkladı. Üniversite sayısındaki

artışın, ahlaksızlığın da artmasına neden olduğunu öne süren cemaat hocasına
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tepki gösterdi.

Şeriat kuşağına Türkiye’nin de dahil edilerek zorunlu din dersi gibi
uygulamalarla laikliğin fiilî olarak ortadan kaldırılıp dine dayalı bir rejimin

altyapısının hazırlandığı sürecin ilk basamağıdır 12 Eylül.
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