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YURTTAN HABERLER
Bizlere düşen 
rıza göstermek 
mi?

Ormanlarımız yanarken yangın söndürme uçaklarını 
kullanmayan, sel felaketinin baş sorumlusu HES projelerini 
üç beş yandaş için ölesiye savunan ve doğayla inatlaşan 
Siyasal İslamcılar, topu yine “takdiri ilahi” diyerek” Tanrıya 
attı.

11 Ağustos’ta Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel 
felaketinde AFAD’ın açıkladığı rakamlara göre Kastamonu’da 
62, Sinop’ta 14, Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti. Sel 
felaketinden en fazla etkilenen yer, en çok can kaybının 
görüldüğü ve kayıp başvurusunun yapıldığı Kastamonu’nun 
Bozkurt ilçesi oldu. 

Bu elim felaketin ardından Bozkurt’a giden Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş, Yeni Camide cuma namazı kıldırdı 
ve Cuma hutbesi okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 
katıldığı namazda Erbaş, “Takdir Allah’ındır; bizlere düşen 
her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâb-ı Hakkın takdirine 
rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına 
başvurduktan sonra Rabbimize tevekkül etmektir.” ifadelerini 
kullandı. Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının 
ardından konuşan Erdoğan, “Her nefis ölümü tadacaktır.” 
ayetini hatırlatarak şunları kaydetti: “Bunun nerede, nasıl 
olacağı belli değil. Tıpkı, Fatih kardeşimizde de olduğu gibi. 
Şöyle bir sorulsa ‘böyle bir şey olur mu?’ diye, kimse nerede, 
nasıl olacağını veya hocamızın da okuduğu ayette ifadesini 
bulan, ‘ne zaman olacağına dair’, bunu ifade etmek mümkün 
değildi.”

Öte yandan sel felaketinin 62 can aldığı Kastamonu’da 
inşa edilen HES’lere ilişkin iddialar sürüyor ve yetkili ağızlar 
bu konuya hiç değinmiyor. Kastamonu’da sel felaketinin 
büyümesine neden olduğu iddia edilen Ebru Hidroelektrik 
Santrali için, yargının 2013 yılında “Evler zarar görebilir” 
gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdiği, ancak 
Bakanlar Kurulu kararıyla acele kamulaştırma yapıldığı 
öğrenildi.

Avukat Seçil Ege sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 
Kastamonu İdare Mahkemesinin kararını aktararak, ilerleyen 
tarihlerde söz konusu HES’in inşaatına devam edildiğini 
ifade etti. Ege, “Konuyu takip eden avukatın çabasıyla çok 
kısa bir süre durdurulsa da proje, ÇED’e hiç tabi olmadan, 
mahkemenin yürütmeyi durdurma kararları hiçe sayılarak 
faaliyete geçti” dedi.

İlçenin neden bu kadar büyük bir yıkımla karşılaştığı 
hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil. Tomrukların köprüleri 
tıkadığı ve felaketten kısa süre önce yapılan anonslarla halkın 
yanlış yönlendirildiği de bölge halkı tarafından dile getiriliyor.

Bir ülkenin seçilmiş politikacılarının görevi, konumları her ne 
olursa olsun, dini duygulara hitap ederek vatandaşların gerçek 
sorunu görmesini engellemek ve bu yolla kendi suçlarını 
aklamak değildir; bilimsel bilgi gerektiren böylesi konularda 
asıl yapılması gereken uzmanların sözünü dinlemek, iddiaları 
araştırmak, aydınlatmak ve gerekli önlemleri almaktır. Bunlar 
yapılmadığı takdirde, doğal afetlerin çok sık görüldüğü 
ülkemizde bu tarz felaketlerle yüzleşmeye ne yazık ki 
devam edeceğiz. Hiçbir dua ve ritüel de acıları dindirmeye 
yetmeyecek. 

 Bana ne, sana ne, 
kime ne!

Geçtiğimiz haftalarda 2020 Tokyo Olimpiyatlarında boy 
gösteren A Millî Kadın Voleybol takımımıza giyim tarzları 
üzerinden saldıran dinci gericiler, bu kez de başarılı kadın 
voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt’a cinsel yönelimi 
nedeniyle saldırdı. Bazı haber kaynaklarının atmış olduğu 
başlıklar da, aslında gündem olmaması gereken ve kişinin 
yalnızca kendisini ilgilendiren bu konuyu, toplumun “ulvi” 
görüş ve önerilerine sunmuş oldu.

Başını bir gericilik bayrağı gibi sallayarak uygarlığa ait her 
şeyi reddeden “Cübbeli Ahmet”, Instagram hesabında kadın 
arkadaşıyla bir fotoğrafını paylaşan Ebrar’a cinsel kimliği 
ve yaşam tarzı üzerinden saldırdı. Eşcinselliğin günah 
olduğuna dair hadislerden ve tanrısal azabı müjdeleyen 
Kuran ayetlerinden oluşan uzun bir tweet dizisi paylaşan 
Pelerinli Hoca, konuyu eşcinselliğin özendirilmesine getirerek 
şu sözleri sarf etti: “Elinde yetki olanlar bu sitelere ulaşımı 
engellemelidir ki böylece toplu helâklara mâruz kalmaktan 
selâmette kalalım, âhirette de azaba uğratılmayalım.” Al birini 
vur ötekine tweetlerden bir diğeri de, eski Ayasofya başimamı 
Mehmet Boynukalın’dan geldi: “Bir Müslüman olarak, dinî ve 
ailevi değerlerimizi hiçe sayanlara ve sporcular üzerinden 
LGBT’yi meşrulaştırma ve normalleştirme çabalarına kim 
destek oluyorsa hakkımı helal etmiyorum.” Ne diyelim... 
böyle şuursuzluklara ne yazık ki alışkınız.

Bu gerici saldırıya karşı toplumun bilinçli kesiminden ve sosyal 
medyadan Ebrar’a destek mesajları yağdı. voleybolmagazin.
com’a açıklamada bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu 
Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu şöyle konuştu: “Ebrar 
Karakurt, Türk voleybolunun yetiştirdiği en önemli ve istikbal 
vadeden oyuncularından biridir. Sahada cesur, yürekli ve 
savaşçı ruhu ile oynayan ülkesini ve bayrağını en iyi şekilde 
temsil etmek için terinin son damlasına kadar akıtan savaşçı 
sporcudur. Herkesin özel hayatı kendisine aittir. Gerisi lafı 
güzaftır.”

Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu ve 
binlerce destek tweeti atıldı. Beşiktaş Voleybol Takımı da 
sosyal medyadan, “Bana ne, sana ne, bize ne, size ne, kime 
ne!” sloganıyla Ebrar’a destek verdi. Millî voleybolculardan 
Eda Erdem ve Naz Aydemir, yazar Ahmet Ümit ve oyuncu 
Doğa Rutkay da Ebrar’a destek verenler arasındaydı. 

Öncelikle 2020 Tokyo Olimpiyatlarında tarihinde ilk kez 
çeyrek finale çıktıktan sonra 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol 
Şampiyonasında da D grubundaki tüm maçlarını kazanarak 
8’li finallere yükselen Kadın Voleybol Takımımızı ve bu 
takımın en başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt’u bir kez 
daha tebrik ediyoruz!

Kimlik ve benlik bilinci olmayan, insanları dinî inançlardan 
ayrı değerlendirme kabiliyetinden yoksun insanlar diyarında, 
tarikat yuvalarında istismar edilen çocuklar için koparılmayan 
kıyamet özel hayata müdahale etmek için koparılıyor. Bu 
hadsiz davranışlara ve riyakar dinciliğe karşı söylenmesi 
gereken çoktan söylenmiştir: “Herkesin aşkına kimse 
karışamaz!”

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/26/bana-ne-sana-
ne-kime-ne/  

Ülke tarihinin en büyük orman yangınlarının hemen ardından, 
batı Karadeniz’de 82 vatandaşımızın ölümüne yol açan bir 
sel felaketi yaşadık. Dere yatağının taşkın sınırları içerisinde 
şehir kurulmasına izin verenler; mahkemenin yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen bölgede selin etkisini artıran 
ve ÇED raporu bile olmayan bir HES inşa edenler; selden 
hemen önce, bölge halkına evlerini tahliye etmelerini değil 
“arabalarını çekmelerini” öğütleyenler, her zaman olduğu gibi 
bu elim olayın da tüm sorumluluğunu “ilahi” güçlere havale 
etti. Halbuki bu yaşananların, TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası’nın konuyla ilgili demecinde belirttiği gibi, çok daha 
basit bir açıklaması var: “İktidarın uzun yıllardır beton lobisinin 
istemleri çerçevesinde arsa ve arazi rantı ve yağması 
üzerine şekillendirdiği imar, afet, planlama, yapı üretim ve 
denetim süreçlerinde uyguladığı politika ve yönetim süreçleri 
ülkemizde yaşanan her doğa olayının afete dönüşmesine 
neden olmaktadır.”

Afet ve felaketler karşısında tüm sorumluluğu ilahi güçlere 
yükleyip muhalefete saldırarak kendini aklamaya çalışan 
iktidar, hatırlayacağınız gibi eski Osmanlı topraklarında 
kendisine hamilik rolü biçmiş ve ÖSO gibi cihatçı güçlerle 
müttefiklik denemişti. Bu yolda içine düştüğü “değerli 
yalnızlığın” “sürdürülemez yalnızlığa” dönüşmesinin 
ardından ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini fırsat bilen 
iktidar, şimdi de Taliban’la müttefiklik yaparak bölgedeki Türki 
Cumhuriyetler ve Müslümanlar üzerinde hamiliğe soyunmayı 
deniyor.

Bir yanda, en üst düzeyden dillendirilen “Türkiye’nin 
Taliban’ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok” söylemine 
yakışır bir biçimde, Taliban’ı emperyalizme karşı bağımsızlık 
savaşı veren “ilerici” ve “eskisinden daha ılımlı” bir güç olarak 
tanımlamaya çalışan yandaş kalemler; öte yanda, Taliban’ın 
ele geçirdiği bölgelerden medyaya yansıyan (sokakta infaz 
edilen kadın, öldürülen komedyen vb) şiddet görüntüleri ve 
kadınlarla kız çocuklarına yönelik Taliban şiddeti; bir diğer 
yanda da, havalanmakta olan uçağın üstüne çıkarak canı 
pahasına Taliban rejiminden kaçmaya çalışan Afgan halkı…

Cumhuriyeti tasfiye etmek isteyen gerici iktidar, Afganistan’ın 
yeniden inşasındaki ranttan ve Avrupa’nın Türkiye’ye mülteci 
meselesinde dayattığı rolden elde etmeyi hedeflediği cüzi 
dövizle, ülkeyi içine soktuğu ekonomik krize bir nebze de olsa 
çare bulmayı planlıyor. Ayrıca yine mülteci kozu üzerinden, 
dozunu gitgide artırdığı anti-demokratik, otoriter ve baskıcı 
yönetim biçimine karşılık batının sessizliğini/siyasi onayını 
satın almayı hedefliyor. Tüm bu gelişmeler Afgan halkı 
için olduğu kadar ülkemiz için de özellikle insan hakları, 
demokrasi ve özgürlükler açısından son derece kaygı verici.
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Ey Taliban, sen 
kimsin?

ABD’nin askerlerini geri çekme kararının ardından Taliban, 
diğer merkezlerle birlikte başkent Kabil’e de girdi ve ülkedeki 
kontrolü ele geçirdi. 20 yıl sonra bölgeye yeniden hakim olan 
örgüt, her şeriatçı zihniyetin yapacağı gibi, işe kadınların 
özgürlük haklarını gasp etmekle başladı. 

Taliban, yönetimde olduğu 1996-2001 yılları arasında katı 
bir şeriat hukuku uyguladı; bu uygulamalar, “ahlaksızlıkla” 
suçlanan kadınların kırbaçlanarak ve recm edilerek 
cezalandırılmasını da kapsıyordu. Taliban sözcüsü Süheyl 
Şahin BBC’ye verdiği demeçte, örgütün bazı eski ve katı 
kurallarını “yumuşattığını” savunarak, kadınların Taliban’dan 
korkacak hiçbir şeyleri olmadığını ve “kadınların namuslarını 
koruyacaklarını” açıkladı. 

Taliban Kültür Komisyonu tarafından yayımlandığı iddia edilen 
bir bildiride şu cümle geçiyor: “Ele geçirilen bölgelerdeki 
tüm imamlar, Taliban savaşçılarıyla evlenebilecek 15 
yaş üstü kızların ve 45 yaş altı dul kadınların bir listesini 
Taliban’a vermelidir.” Bloomberg köşe yazarı Ruth Pollard, 
bu listenin 12 yaşındaki kızları da kapsadığını yazdı. 
Afganistan Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü 
Ömer Sadra ise yorumu yaptı: “Militanların onlarla 
evlenmesine bile gerek yok; bu, bir seks köleliği biçimi.” 
Böylece örgütün şiddet ve işkence yoluyla, başta kadın 
hakları olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri ayaklar 
altına alacağı öngörüleri gerçekleşmeye başladı.

Fox News’un paylaştığı habere göre, Afganistan’ın Takhar 
vilayetindeki bir kadın, Taliban militanlarınca burka giymediği 
için vurularak öldürüldü. Üstelik bu infaz, kadın haklarına şeriat 
kuralları çerçevesinde “saygı duyulacağının” açıklandığı gün 
gerçekleşti! 

Bir siyasetçi, gazeteci veya aktivist olarak toplum önüne 
çıkan kadınlar ise kendi hayatlarından endişe ediyor. Eski 
kadın milletvekillerinden Ferhunde Z. Nadiri, Taliban’ın 
kadın liderleri ortadan kaldırması halinde kadınların sesini 
duyuracak ve son 20 yılda elde edilen kazanımları savunacak 
kimsenin kalmayacağını dile getirdi. Afganistan’ın ilk kadın 
belediye başkanı Zarifa Ghafari, “Ben ve ailem için yardım 
edecek kimse yok. Taliban benim gibi insanlar için gelecek 
ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye 
gideceğim ki?” dedi. 

Taliban’ın iktidardan uzaklaştırıldığı 2001 yılından bu 
yana kadınlar yavaş yavaş eğitim ve çalışma hakkı gibi 
bazı kazanımları elde etmeye başlamıştı. Ancak tüm bu 
kazanımlara rağmen Afganistan, 2011’de “kadınlar için 
dünyadaki en tehlikeli ülke” unvanını almıştı. Afganistan 
aynı zamanda, kadın intiharlarının erkeklere oranla çok daha 
yüksek olduğu nadir ülkelerden biri. Kadına şiddet, sağlık 
hizmetlerinin durumu ve yoksulluk, kadınların hayatını zaten 
yeterince zindan etmişken, üstüne bir de Taliban öncülüğünde 
uygulanan katı İslam kuralları eklendi.

Ama kadınlar ayaklanırsa toplum ayaklanır! 18 Ağustos’ta 
başkent Kabil’de hayatta kalmak için sokağa çıkan 
kadınlar, “Taliban’ın boyunduruğu altına girmeyeceğiz” 
sloganlarıyla eylem yaptı. Kadınlar birbirlerinin arkasında ve 
biz de daima kadınların arkasında durmaya devam edeceğiz. 
Şeriat düzenini kabul etmiyoruz! Ey Taliban, sen kimsin?

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: https://
www.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/08/19/ey-taliban-sen-
kimsin/ 

Fanatiklerden 
bir “ilk” daha!
Geçtiğimiz günlerde Pakistan’da kötü bir ilk gerçekleşti: Pa-
kistan’ın doğusunda yaşayan 8 yaşındaki bir Hindu çocu-
ğu, dine hakaret ettiği gerekçesiyle nezarethanede gözaltına 
alındı. Dine hakaret suçunun idamla cezalandırıldığı Pakis-
tan’da, dinî kitapların bulunduğu bir medresenin halısına 
idrarını yapmakla suçlanan çocuk geçen hafta kefaletle ser-
best bırakılmış; ancak Pencap’taki Müslüman halkın Hindu 
tapınağına saldırarak olaya tepki göstermesi nedeniyle halkı 
sakinleştirmek ve çocuğu korumak isteyen polis, onu tekrar 
gözaltına almıştı. 

Çocuğun ailesi, Pakistan kuvvetleri tarafından gizli bir böl-
gede saklanıyor. The Guardian’a konuşan ve ismini vermek 
istemeyen bir aile bireyi şu açıklamayı yaptı: 

“O, dine hakaret suçundan haberdar bile değil ve bununla 
yanlış bir şekilde suçlanıyor. Suçunun ne olduğunu bile an-
lamıyor ve bir hafta boyunca hapishanede tutuldu. Dükkan-
larımızı ve işimizi bıraktık, tüm (Hindu) toplumu gelecek tep-
kilerden korkuyor. Oraya geri dönmek istemiyoruz. Suçlulara 
karşı veya burada yaşayan azınlıkları korumak için somut ve 
anlamlı bir adım atılacağını düşünmüyoruz.” 

Pakistan Başbakanı İmran Khan, “İhmalkâr polis memurları 
dahil olaya karışan herkesin yargın önünde cevap vermesi 
için elinden geleni yapacağını ve hükümetin tapınağı resto-
re edeceğini” duyurdu. Pakistan Hindu Konseyi Başkanı ve 
milletvekili R. Kumar ise şöyle dedi: “Tapınağa yapılan saldırı 
ve sekiz yaşındaki küçük çocuğa yönelik suçlamalar beni ger-
çekten şok etti. Hindu topluluğunun yüzden fazla evi saldırı 
korkusu nedeniyle boşaltıldı.” 

Her fırsatta hoşgörü dinine mensup olduklarını iddia eden 
İslam dini mensuplarının çoğunlukta olduğu Pakistan’da, 
1986’da “yalnızca suç için ölüm cezasının” getirilmesinden 
bu yana dine hakaretle suçlananların infazı yapılmıyor, ancak 
yargılama aşamasındaki sanıkların genellikle karşı gruplar 
tarafından saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü bildiriliyor. Hoş-
görüye dayanan bu saldırıların kurbanı da kimi zaman bu ör-
nekte olduğu gibi 8 yaşındaki bir çocuk oluyor!  

 

DÜNYADAN HABERLERŞeriat 
cumhuriyeti
Boğaziçi Üniversitesi “sergi davasına” ilişkin soruşturmada 
Anayasa Mahkemesine cevap veren Adalet Bakanlığı, 
eşcinselliğin İslam’a göre haram olduğunu ifade ederek 
tutuklamaların kanuna uygun olduğunu savundu. Böylece 
“haram” kelimesi, laik Cumhuriyet’in kurumlarından biri olan 
Adalet Bakanlığının literatürüne girmiş oldu. 

Hatırlanacağı üzere Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesine 
rektör olarak atanmasının ardından üniversite kampüsündeki 
protestolar sırasında açılan bir sergide, Kâbe fotoğrafı 
üstüne Şahmeran ve LGBTİ+ bayrakları çizili bir görselin 
yerde sergilenmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı. Tutuklu 
üniversite öğrencileri Doğu Demirtaş ve Selahattin Can 
Uğuzeş ve tutuksuz yargılanan diğer 5 öğrenci hakkında da 
“halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan üç 
yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bu gerekçeyle tutuklandığını, fakat afişin asılmasıyla ya da 
yere serilmesiyle ilgisinin olmadığını, sadece sergi sırasında 
orada bulunduğunu belirten Uğuzeş,  kişi hürriyeti ve 
güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürerek AYM’ye bireysel 
başvuruda bulundu. Adalet Bakanlığının AYM’ye cevabı ise, 
eşcinselliğin “haram” ve “yasak” olduğu; İslam’da tek 
yaratıcı olan Allah inancına aykırı Şahmeran figürünün Kâbe 
fotoğrafı üzerine yapıştırılmasının da halkı kin ve düşmanlığa 
sevk ettiği yönünde oldu. Boğaziçililer, bu hukuka aykırı 
ve adaletten yoksun zihniyete cevap vermekte gecikmedi: 
“Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz!” 

Anayasamızın 2. maddesinde belirtildiği üzere, “Türkiye 
Cumhuriyeti... demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devletidir.” Bu nedenle Adalet Bakanlığının Boğaziçi 
davasındaki “savunması” hukuki olarak kabul edilemez. 
Bir taraftan yaşam tarzına müdahalenin hukuk sistemine 
girmesi, bir taraftan da dinin hukuka referans gösterilmesi 
söz konusu. Bunlar, Türkiye’de laiklik yerine şeriat arzulayan 
zihniyetin ülkenin en önemli kurumlarından birini yönettiğinin 
kanıtıdır. “Taliban inancıyla ters bir yanı olmadığını” belirten 
AKP iktidarının, kimlikleri üzerinden hedef gösterdiği insanları 
“halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” ile suçlaması ne yazık 
ki şaşırtıcı değil. 

Şaşırmadığımız –şaşıramadığımız– her olayın bizi daha 
kötüsüne doğru sürüklediğine toplum olarak şahit oluyoruz. O 
yüzden herkesi şaşırmaya ve daha gür sesle laiklik ilkesinin 
arkasında durmaya davet ediyoruz. Kabul etmeden ve 
vazgeçmeden mücadeleye devam!
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DERNEKTEN HABERLER
Pikniklerde 
buluştuk!
Bir Ateizm Derneği geleneği haline gelen ve dinsizlerin tanışıp 
sosyalleşmesini hedefleyen yaz dönemi pikniklerimizi, 15 
Ağustos 2021 Pazar günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da 
eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Aşılanma oranının artması 
ve Ağustos ayında sosyal mesafe kısıtlamalarının kademeli 
olarak esnetilmesiyle, Covid-19 pandemisinden dolayı 
yaklaşık 2 yıldır ara vermek zorunda kaldığımız fiziksel 
etkinliklerimize de böylelikle başlamış olduk.  

(İSTANBUL)

Piknik tarzı sosyal etkinlikler, her ne kadar 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında olmasa 
da, derneğimizin güvenlik politikası gereği tüm fiziksel 
etkinliklerimizden önce ilgili Kaymakamlık ve Emniyet 
birimlerine bildirimde ve ek güvenlik tedbiri talebinde 
bulunuyoruz. 7 yıldır bu şekilde yürüttüğümüz uygulama 
çoğu zaman sorunsuz olarak işliyor, görevlendirilen sivil 
veya üniformalı memurlar genellikle bizleri rahatsız etmeden 
görevlerini yerine getiriyor ve uzaktan güvenliğimizi sağlıyor.

(ANTALYA) 

İstanbul ve Antalya pikniklerimiz de bu bağlamda olaysız 
geçti. Tanışma faslından sonra katılımcılarımız dernekle ilgili 
düşünce, görüş ve sorularını paylaştı. Son derece keyifli 
geçen bir günde, birçok yeni arkadaşlığın temelleri atıldı. 
Ancak Ankara ve İzmir pikniklerimizde, bazı kaymakamlıkların 
“ek güvenlik tedbiri bildirimimizi” yanlış yorumlamasına 
dayanan birkaç sorun yaşandı: İzmir Emniyeti uzak bir 
alanda beklettiği ekiplerle etkinliğimize müdahale etmedi. 
Ancak yoğun güneşten kaçıp bir kafede oturmayı tercih eden 
arkadaşlarımız, işletmeci tarafından bulundukları kafeden 
kibarca gönderildi. Özel işletmelerin, müşterilerine farklı 
hizmet kalitesinde servis sunarak bireylerin sosyalleşme 
hürriyetini yönlendirme stratejisi, İzmir kent kültürüne aykırı 
ve etik dışıdır. Bu şekilde mahalle baskısı uygulayarak dinsiz 
bireyleri yıldırma politikaları, seküler toplum düzeninin önemini 
bir kez daha hatırlatıyor. Ankara Emniyeti ise daha agresif bir 
tutum sergileyerek, piknik alanına yığdığı bir otobüs dolusu 
Çevik Kuvvet ekibiyle pikniğimize müdahalede bulundu ve 
“Her ilde piknik yapabilirsiniz, ama burası Ankara” söylemiyle 
etkinliğe gelen arkadaşlarımızı piknik alanından uzaklaştırdı. 
Böylece güzel bir Pazar gününü eşiyle, dostuyla ve belki 
yeni edineceği arkadaşlarıyla yeşilin içinde geçirmek isteyen 
arkadaşlarımız, anayasal haklarından mahrum bırakıldı. Ama 
bu, onların güzel bir gün geçirmesine engel olmadı elbette.

(İZMİR)

Ateizm Derneği olarak, bu tip provokatif hareketlerin bizi 
yıldırmayacağını bir kez daha hatırlatır; sosyal ve akademik 
etkinliklerimizi planlandığı şekilde sürdüreceğimizi ve 
anayasal haklarımızı zorbalıkla çiğnemeye çalışan kişi ve 
kurumlarla yasal yollardan mücadele edeceğimizi belirtmek 
isteriz.

Lakin her şeye rağmen, ister maceralı ister macerasız 
geçmiş olsun, hepimiz için güzel bir gündü; o anda ateist 
dostlarımızın Türkiye’nin dört ayrı şehrinde bir araya geldiğini 
ve artık yalnız hissetmediğini bilmek bile güzeldi.

(ANKARA)

Gelecek 
etkinliklerimiz

* Pandemi koşullarına göre etkinliğin gerçekleşeceği ortam 
(fiziki/online) konusunda değişiklik yapılabilir. 

** Çilingir Sofrası, kendi içkileriniz ve mezelerinizle evden 
katılabileceğiniz bir online etkinliktir.

*** Etkinliklerimiz ücretsizdir.

Programlanabilir 
lif üretildi!

MIT araştırmacıları, bir giysiye dikildikten sonra aktiviteyi 
algılayabilen, depolayabilen, analiz edebilen ve çıkarım 
yapabilen dijital yeteneklere sahip ilk lifi yarattı.

Malzeme bilimleri ve elektrik mühendisliği profesörü, 
Elektronik Araştırma Laboratuvarının baş araştırmacısı ve 
çalışmanın başyazarı olan Yoel Fink’in düşüncesine göre 
dijital lifler, kumaşların insan vücudundaki gizli örüntülerin 
kapsamını aydınlatmasına yardımcı olabilir; bu örüntüler de 
fiziksel performans izleme, tıbbi çıkarım ve erken teşhis için 
kullanılabilir. 

Fink ve meslektaşları, dijital lifin özelliklerini Nature 
Communications’da açıkladı. Şimdiye kadar elektronik lifler, 
ayrı bilgi bitlerinin 0’lar ve 1’ler halinde kodlanıp işlenebildiği 
ve dijital yerine sürekli bir elektrik sinyali taşıyan analog 
yapılardı.

Fink şöyle diyor: “Bu çalışma, tekstil ürünlerine yeni bir 
bilgi içeriği boyutu ekleyen ve kumaşların gerçek anlamda 
programlanmasına izin veren, verileri dijital olarak saklama 
ve işleme yeteneğine sahip ilk kumaşı sunar.”

Hafıza ve Ötesi

Lifin kendisi, iğne deliğinden geçecek incelikte ve esneklikte; 
kumaşlara dikilebilir ve bozulmadan en az 10 kez yıkanabilir. 
Loke’a göre, “Lifi bir kıyafetin içine yerleştirdiğinizde 
hissetmezsiniz. Varlığını bile fark etmezsiniz.” Loke’a göre 
dijital bir lif yapmak, “farklı fırsat alanları açıyor ve fonksiyonel 
fiberlerin bazı mevcut problemlerini de çözüyor.” 

Bunun dışında dijital bir lif, bol miktarda bilgi depolayabilir. 
Araştırmacılar, lif üzerine bilgi yazmayı, bilgiyi orada 
saklamayı ve yine oradan okumayı başardı; yüklenen 
bilgilerin arasında, 767-kilobitlik-tam-renkli bir kısa film 
dosyası ve 0.48 megabaytlık bir müzik dosyası da vardı.

Vücut üzerindeki yapay zeka

Dijital lif, lif belleğine 1.650 bağlantıdan oluşan bir sinir 
ağı ekleyerek yapay zekaya doğru da birkaç adım atıyor. 
Araştırmacılar, bir gömleğin koltuk altına diktikleri dijital lifi 
kullanarak, gömleği giyen denekten 270 dakikalık yüzey 
vücut sıcaklığı verisi elde etmeyi başardı ve verileri farklı 
fiziksel aktiviteler altında analiz etti. Bu veriler üzerinden 
kendini eğiten lif, onu giyen deneğin o esnada hangi aktivitede 
bulunduğunu %96 doğruluk payıyla belirlemeyi başardı.

Araştırmacılar, liflere bir yapay zeka bileşeni eklemenin daha 
fazla olanak sağlayacağını belirtiyor. Loke, dijital bileşenlere 
sahip kumaşların zaman içinde vücuttan bol miktarda veri 
toplayabileceğini ve bu “verimli verilerin” de makine öğrenme 
algoritmaları için mükemmel olduğunu söylüyor: “Böyle bir 
kumaş türü, daha önce bilmediğimiz vücut örüntülerini ortaya 
çıkarmaya yönelik nicelikli ve nitelikli açık-kaynaklı veriler 
sağlayabilir.”

Bu analitik güç sayesinde, lifler gelecekte solunum yetmezliği 
ya da kalp ritim bozukluğu gibi sağlık değişimlerini gerçek 
zamanlı olarak algılayıp insanları bu konuda uyarabilir; veya 
antrenman sırasında sporculara kas aktivasyonu veya kalp 
atım hızı verilerini iletebilir.
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