
Ateist Gazete yepyeni 
tasarımıyla karşınızda!

Bütçesi 2021’de 12,9 milyar TL olan ve 2022 
için 16,9 milyar TL’ye yükseltilen Diyanet İşleri 
Başkanlığı, modern bir şeyhülislamlık gibi çalışmak 
dışında ülkeye tek bir değer katmıyor. Sadece arada 
“yoksulluğa isyan etmeyin” hutbeleri okutuyor; hem 
de döviz kurlarının şaha kalktığı bir ekonomik buhranı 
maskelemek için. Bu şartlar altında Erbaş, sadece 
temsil ve tanıtım giderleri için 5 yılda 14 milyon TL 
harcayan kendi Bakanlığının lüzumsuz harcamalarına 
bakmadan, “korkusundan yeni makam aracı 
alamadığı” için yakınabiliyor. Kim bilir korkmasa daha 
neler isteyecek?

Ali Erbaş’ın üzüntüsünü paylaşıyoruz ve kendisine 
uçan at veya deve seçeneklerini değerlendirmesini 
kendisine tavsiye ediyoruz. Böylece ülkemizin parası 
gavur Almanya’ya değil dindaş Katar’a aktarılmış olur.

Akıl ve bilimle aydınlanmış, sorgulayıcı 
zihinlerin en güzel gıdası okumaktır. Bu ilkeyi 
temel alarak 2019’dan beri yayın hayatına 
devam eden Ateist Gazete, siz değerli 
okurlarımıza daha dolu ve renkli bir içerik 
sunmak amacıyla yeni yılla birlikte yenilenen 
tasarımıyla karşınızda. 

Türkiye’deki dinsiz ve seküler bireyleri 
ilgilendireceğini düşünerek derlediğimiz yerli 
ve yabancı haberlerden oluşan içeriklerimize 

mürekkep kokusu üzerindeyken ulaşmak için 
dernek üyesi/gönüllüsü olmanız yeterlidir; 
dernek üyesi/gönüllüsü değilseniz hem eski 
sayılara hem de 2 hafta gecikmeyle güncel 
içeriklere derneğimizin web sitesinden 
ulaşabilirsiniz. İçeriklerin yorumlanarak 
okunduğu Ateist Gazete YouTube 
yayınlarımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Alkollü içeceklere gelen ve %40-45’a 
varan zamlar, Tekel Bayileri Platformu 
Başkanı Özgür Aybaş’ın da belirttiği 
gibi, “zam değil resmen özel yaşama 
müdahaledir.” Ancak ne yazık ki durum 
bundan çok daha vahim: Artık şeriat 
rejiminin ayak seslerini değil ta kendisini 
görüyoruz!

Yandaş ana akım medyada boy 
gösteren Nakşibendi tarikatının 
İsmailağa kolunun lideri Ahmet 
Mahmut Ünlü (Cübbeli Ahmet 
Hoca), Cumhurbaşkanının, ekonomi 
politikasında yaşanan başarısızlığı 
İslami referansla aklamaya çalışmasını 
sakıncalı buldu: “Sadece ekonomik 
bir argüman kullandığımız zaman, 
bir başarısızlık olduğunda bu millet 
kabahati Kuran’a, dine ve imana bulur. 
Ben diyorum ya ters dönerse... Zaten 
ateistlik, deistlik almış başını gidiyor. 
Bir de buradan para işinde zarar ettiği 
zaman ‘Nass’ dersen ‘Kuran bizi batırdı’ 
derler.” Cübbeli, farkında olmadan 
laikliğe yaptığı atıfla, günde iki kez 
doğruyu gösteren bozuk saati andırıyor.

2022 FIFA Dünya Kupasına ev sahipliği 
yapmaya hazırlanan ve insan hakları ihlalleri 
konusunda mercek altında bulunan Katar’da, 
gökkuşağı renkli oyuncaklar “İslami 
olmadıkları” gerekçesiyle toplatıldı. Konu 
hakkında açıklama yapan Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığı, “İslami değerlere aykırı sloganlar 
taşıyan oyuncaklara el konulduğunu” 
açıkladı ve vatandaşları, “geleneklere aykırı 
logo taşıyan malları” ihbar etmeye çağırdı. 
Bilindiği üzere, gökkuşağı renkleri dünya 

çapında LGBTİ+ların sembolü ve İslam’da 
eşcinsellik yasak. 

Din kaynaklı ideolojik körlük artık renklere 
bile savaş açmış durumda. Bu patolojik 
bakış açısı, insan haklarını gözetmek şöyle 
dursun, masum bir çocuk oyuncağını bile 
renklerinden dolayı kriminalize edebiliyor. 
Katar yönetimi Kupa için gelecek herkese 
kapılarının açık olduğunu söylese de, 
eşcinselliğin yasa dışı olduğu bir yerde bu 
çağrıyı ciddiye almak zor. 

Diyanet’in  
fetva mesaisi 
devam ediyor

İçkiye %40-45  
zam geldi

Ateizm almış  
başını gidiyor!

İdeolojik KATARakt

Alizâde Erbaş’ın araba sevdası

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine 
göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
en üst danışma kurulu olan Din İşleri 
Yüksek Kurulu (DİYK), yılbaşına 
girerken vatandaştan gelen sorulara 
ilginç yanıtlar verdi. Bir yandan neyin 
haram, neyin helâl olduğunu tayin 
etmek gibi mühim bir işle meşgulken 
bir yandan da yeni makam arabası 
derdine düşen Diyanet görevlileri, 
bu yıl da kendilerine ayrılan devasa 
bütçenin hakkını verdiler.

Diyanet TV’de yayınlanan Diyanet’e 
Soralım adlı programda yılbaşı, Milli 
Piyango ve içki satışıyla ilgili sorular 
soruldu. Bunlardan biri, Noel Baba ve 
çam ağacı süslemeli pasta yapıp 
satmanın haram olup olmadığı 
hakkında bir soruydu. DİYK Uzmanı 
Fatih M. Aydın, çam ağacı ve Noel 
baba süslemeli pasta satmanın 
Müslümanlar açısından caiz olmadığını 
söyledi. İçki satışına aracılık etmenin 
haram olduğunu; Milli Piyango bileti 
almanın da “dinen uygun olmadığını” 
ifade etti. Böylece her zaman olduğu 
gibi bu yılbaşında da tam bir hoşgörü 
ve saygı örneği sergilemiş oldu.

Vergilerimizin böylesine anlamlı 
işlere harcanıyor olması bizleri bir kez 
daha mutlu etti. On yıllık arabalara 
binmek zorunda kalarak çalışan 
ve devletin her türlü imtiyazından 
faydalanan bu insanlara gerçekten 
teşekkür borçluyuz. 

Bilim yoksa akıl, akıl yoksa ahlak yok!
Türkiye Cumhuriyeti, üç büyük krizle 

birlikte yeni yıla giriyor. ‘Bir şey deneyen’ 
dünyada ‘eşi benzeri olmayan bir başkanlık 
sistemi’, ekonomik krizi buhrana çevirmeyi 
becerdi. İç politikada kutuplaştırmayla 
iktidarı koruma stratejisi ülkeyi ikiye böldü. 
Dış politikada ise haritalar üzerinde kurulan 
hayallerle bölgede ve küresel ölçekte 
çelişkili bir sözde strateji ile gün kurtarılıyor. 

Siyasal İslamcılar en acımasız neoliberal 
politikaları uygulamaya devam ederken, 
gün geçtikçe daha da yoksullaşan 
halkı din istismarıyla manipüle etmeyi, 
her sıkıştığında ise provokasyonlarla 
kışkırtmayı bir gelenek haline getiriyor. Bilim 
düşmanlığı, akıl düşmanlığı, aydınlanma 
düşmanlığı ile bugünlere geldik.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı eliyle eğitim-öğretim sistemi yok 
edildi. Siyasal islamcıların bilimi, aklı yok 
ederek hamasetle yönetmeye kalktıkları 
bir ülkenin ekonomik ve siyasi buhrana 
düşmemesi zaten şaşırtıcı olurdu. İşte 
bugün bu çöküşü yaşıyoruz. Hümanistler 
olarak bizler, elimizden geldiğince, gücümüz 
yettiğince aydınlanma devriminin değerlerini 
savunmayı, hamasete karşı aklı ve bilimi 

gündelik hayatın bir parçası haline getirmeyi 
bir yurtseverlik görevi olarak görüyoruz. Bu 
zorlu yılda da insanlığın temel değerlerini, 
özgürlükleri, adaleti, bilimi ve seküler ahlakı 
savunmaya devam edeceğiz. Zorlu bir 
yılda, akıllı, bilimsel ve ahlaklı bir ülke olmak 
dileğiyle...

Cansız kadınlar bile 
tehlikede!

Afganistan’da yönetimi silah zoruyla 
ele geçiren Taliban, yalnızca kadınlara 
değil kadın figürlerine de saldırıyor artık. 
Taliban’ın İyiliği Emretme ve Kötülükten 
Men Etme Bakanlığı’nın yayınladığı son 
talimata göre, mağaza vitrinlerinde cansız 
kadın mankenlerin sergilenmesi, “şeriata 
uygun olmadığı” gerekçesiyle yasaklandı.

Kadın mankenlerin başları ya örtülecek 
ya kesilecek!” Ve kesildi de! 
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Toplumsal Etki Araştırmaları Merkezi 
(TEAM), Dindar Seçmenler üzerine yaptığı 
çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Konya, 
Kayseri, Yozgat, Sivas, Malatya, Elâzığ, 
Bingöl, Erzurum, Gaziantep ve Kocaeli 
illerinde ve İstanbul’un dindar seçmen 
yoğunluklu ilçelerinin belli semtlerinde 
yaşayan dindar seçmenlerin siyasi eğilim ve 
tercihlerini, bu eğilim ve tercihlerin sebeplerini 
ve yakın zaman içindeki seyrini göstermeyi 
amaçlayan çalışma, Türkiye’deki Sünni 
dindarlarla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

“Dindar” olarak tanımlanan bölgelerde 
Cumhur İttifakı kayıplar 
yaşamış olsa da, AKP’ye 
olan destek büyük ölçüde 
sürüyor. Kürtleri, Alevileri ve 
dinsizleri analiz dışında bırakıp 
sadece Sünni Türk dindarlara 
odaklanıldığında, Cumhur 

İttifakına destek 

%64,9 civarında. Verilere bakılırsa dindar 
kesimin AKP’ye olan inancı eskisine nazaran 
daha az. Ama Erdoğan’a olan inançları hâlâ 
yerinde.

Araştırmaya göre, dindar 
seçmenler genellikle sadece dindar 
değiller; aynı zamanda milliyetçi, 
ataerkil, kendine özgürlükçü ve 
pragmatistler. Başka Müslümanların 
dertleriyle dahi dertlenmiyorlar ve rızıklarını 
Suriyelilerle paylaşmaya razı değiller. Aza 
kanaat etmiyor ve ensar olmak istemiyorlar. 
Erdoğan’ın yalnız bırakıldığını, yanında 
ona yanlışlarını anlatacak insanların 
olmadığını düşünüyorlar. Başta başörtüsü 
meselesi olmak üzere muhalefetin dini 
özgürlükler, sosyal politikalar ve yönetim 
kapasitesi konusunda iktidardan daha kötü 
olacağına dair kaygılar taşıyorlar. Ayrıca 
yeni gelen iktidarın dindar kesimden intikam 
alacağından da korkuyorlar.

   

Ziraat Katılım Bankası, “Kur 
Korumalı TL Katılma Hesapları” için 
ilahiyatçılardan oluşan Danışma 
Kurulu’ndan “icazet belgesi” aldı. Bu 
belgede, “faiz” kelimesine incinen 
Müslümanlar için, “İslami Finans İlke 
ve Esaslarına uygun görülmüştür.” ve 
“En doğrusunu Allah bilir.” ifadeleri yer 
aldı.

İslamcı anlayış, yaptığı yolsuzlukları 
ve neden olduğu ekonomik krizi dinle 
maskelemeye ve ekonomik kaidelere 
din süsü vererek halkı manipüle 
etmeye  devam ediyor. Rasyonel 
iktisat politikalarını kendi akıl dışı 
teorilerine ve çıkarlarına uyarlamaya 
çalışan bu dinci iktidar var oldukça, 
halkımızın daha da ağır bedeller 
ödeyeceğine kuşku yok.

26 Aralık 2021’de 92 yaşında hayata 
veda eden Amerikalı biyolog, doğa 
bilgini ve yazar Edward Osborne Wilson, 
karıncaları ve ekosistemi incelemedeki 
uzmanlığı ve biyolojik çeşitlilikteki 
küresel düşüşü durdurmak için yürüttüğü 
kampanyalar nedeniyle “Darwin’in doğal 
mirasçısı” olarak anılıyordu. 

Balık tutarken geçirdiği bir kaza 
sonucunda görme yetisini büyük 
ölçüde kaybeden Wilson, yakından 
inceleyebileceği küçük canlılara 
odaklanmıştı. Henüz 13 yaşındayken 
ilk karınca kolonisini keşfetti. Meslek 
hayatı boyunca 400’den fazla karınca 
türü keşfetti ve karıncaların kendi 
aralarında feromon salgıları yoluyla 
iletişim kurduklarını kanıtladı. Wilson, 
karıncalarla ilgili çalışmalarını, insan 
dahil diğer organizmalara da uyguladı. 
“Sosyobiyoloji: Yeni Sentez” adlı 
kitabında, evrimsel psikoloji ve evrimsel 
biyolojinin modern sentezine ilişkin 
tartışmaya katkıda bulundu; insan 
davranışının, öğrenilmiş deneyimlerin 
değil genetik yapıların eseri olduğunu 
savundu. Biyoloji ve insan davranışı 
arasındaki bağlantıyı detaylı biçimde ele 
aldığı, ayrıca seks ve ahlak gibi konuları 
da irdelediği, “İnsan Doğası Üzerine” 
isimli kitabı 1978 Pulitzer Ödülü aldı. 
2010 yılında da “Anthill: A Novel” isimli 
romanını yayımladı. Wilson, bugüne 
kadar keşfedilen 1,9 milyon canlı türünün 
kayıt altına alındığı “Encyclopedia of 
Life” adlı veri tabanının oluşturulmasına 
da önemli katkılarda bulundu.

Evrimsel biyolojiye, psikolojiye ve 
sosyolojiye yaptığı katkılardan dolayı 
Edward O. Wilson’ı minnetle anıyor, tüm 
sevenlerine ve bilim dünyasına başsağlığı 
diliyoruz. 

Yıllardır beklenen ve fırlatılışı sürekli 
ertelenen James Webb teleskobu, 25 
Aralık 2021 tarihinde nihayet yörüngeye 
fırlatıldı. Ünlü Hubble teleskobunun yerini 
alması beklenen ve çok daha gelişmiş 
bir araç olan bu teleskop, Evrenin 
aydınlanmayı bekleyen sırlarına derin bir 
yolculuk yapacak. 

James Webb teleskobu, 
Evrenin ilk oluşumuna ait 
yaklaşık 13 milyar yıllık 
sinyalleri yakalamaya 
çalışacak.Tamamen kızılötesi 
ışınlara ve zayıf radyasyon dalgalarına 
odaklanacak olan James Webb 
teleskobu sayesinde, Evrenin şimdiye 
dek elde edilmiş en eski görüntülerine 
ulaşacağız. Teleskop, Dünyadan 1,5 
milyon km uzaklığa tamamen otonom 
olarak yerleşecek ve kurulumunu -260°C 
sıcaklıkta kendi kendine yapacak. Hubble 
teleskobundan 5 kat daha büyük aynalara 
sahip olan James Webb teleskobunun 
kurulumunun yaklaşık 1 ay sürmesi, ilk 
görüntülerin de en erken bu yılın Haziran 
ayında elde edilmesi bekleniyor. 

E. O. Wilson'ı kaybettik

Faiz demeyelim,  
Müslüman incinmesin

James Webb teleskobu 
yolculuğuna başladı!

“Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren 
Prensipler” yasa tasarısının kabul edilmesinin 
ardından 21 caminin “ayrılıkçı eğilim” 
gerekçesiyle kapatıldığı Fransa’da, bir 
süpermarkette yüksek sesle tekbir getiren Tunus 
kökenli bir şahıs tutuklandı. Güney Asyalı Tebliğ 
tarikatına bağlı kişilerin giysileriyle süpermarkete 
gelen şüpheliye, 8 ay tecilli hapis ve para cezası 
verildi ve iki yıl süreyle seçme ve seçilme hakkı 
elinden alındı.

“Allahu ekber” narası birçok insan 
için panik yaratan bir savaş çığlığı, 
nefretin ve ölümün sesi gibi adeta. 
Bu çığlıkla başlayan vahşet eylemlerinde nice 
boğazlar kesildi, bombalı intihar saldırıları 
gerçekleştirildi ve cinayetler işlendi. Ayrılıkçı 
camileri kapatma konusunda olduğu gibi bu 
vakada da keskin bir laik refleks gösteren Fransa 
devleti, zanlıyı söylemden eyleme geçmeden 
önce tutukladı.  

Fransa laikliğin meşalesini taşıyor

2021 Dindar  
Seçmen analizi 
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