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Geçtiğimiz haftaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sağlık durumu damgasını vurdu. Bilindiği üzere son
dönemlerde yorgun olduğu gözlemlenen Erdoğan, videolu
Kurban Bayramı kutlaması sırasında sık sık duraksamış,
hatta uyuklamış, Ekim ayının sonunda gerçekleştirilen
Angola ziyareti sırasındaki basın toplantısında kısa bir süre
uyuyakalmış, son olarak da geçtiğimiz hafta yürümekte
zorlandığı açıkça görülmüştü.
Bu gözlemlerden dolayı Erdoğan’ın sağlık durumu
kamuoyunda merak uyandırdı ve Twitter’da konuyla ilgili
olarak #ölmüş etiketi açıldı. Siber Suçlarla Mücadele
Daire Başkanlığı, manipülatif paylaşımlar yaptığı iddiasıyla
30 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve haklarında gerekli
yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Siyasal İslamcı AKP
yetkilileri, kamuoyunun bu haklı merakına yönelik sağlıklı bir
açıklama yapmak yerine her zamanki gibi konuyu hasıraltı
etmeye çalıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya
hesabından yaptığı paylaşımda, “Dosta güven, düşmana
korku” ifadesini kullanarak Erdoğan’ın yürüdüğü bir video
paylaştı. Erdoğan’ın yürüyüşünü iyice karikatürize eden bu
videoyu muhalif bir isim paylaşmış olsaydı büyük ihtimalle
tutuklanırdı. Hangi ülkede hangi devlet görevlisi vardır ki
devlet liderinin “yürüdüğünü” bu şekilde ispatlamaya çalışsın
ve yürüyebildiğine sevinsin. Bütün devlet yönetimini tek
başına elinde bulunduran birinin sağlık durumunu haklı olarak
merak eden yurttaşlara mantıklı bir açıklama yapmak yerine,
dost ve düşman diyerek toplumu yeni bir ayrıştırmanın içine
sürüklemek de cabası. “Hasta adam” Osmanlı’nın torunlarına
da böyle bir tavır ve tutum yakışırdı zaten.
İktidarın gerçekleri saklayarak vatandaşları masallarla uyutma
taktikleri toplumda da karşılığını buluyor elbette. İçerisinde
akademisyenlerin yer aldığı Yöneylem Araştırma’nın
Türkiye Siyaset Paneli-Eylül ayı araştırmasına göre,
yurttaşların %53’ü Cumhurbaşkanlığına ve %59’u Diyanet
İşleri Başkanlığına güvenmiyor. Aynı araştırma şirketinin
Ekim ayında yaptığı kamuoyu yoklamasına göre de halkın
%48,7’si ülkenin kötü yönetildiğini, %60,1’i de ekonominin
kötü yönetildiğini düşünüyor.
Hem mental hem de fiziksel olarak tükenmişlik sendromuna
tutulmuş durumda olan iktidar sadece kendisini tüketmekle
kalmıyor, ülkeyi ve yurttaşları da bu karanlığın içine sürüklüyor.
Kaynağını dinden alan bu zifiri karanlıktan kurtulmanın tek
yolu laikliktir. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’e ölümünün 83. yılında, karanlığın
saltanatına son vererek bizlere aydınlık ve uygar bir yaşam
umudu kazandırdığı için bir kez daha teşekkürlerimizi
sunuyor, aziz hatırasını saygı ve özlemle anıyoruz.

bildiğiniz gibi...

“alternatif”

Geçtiğimiz günlerde gazeteci İrem Beyhan’ın Karınca
Sarayı isimli YouTube kanalına konuk olan İlahiyatçı yazar
Emine Şenlikoğlu, deist ve ateistlere yönelik ciddi nefret
söylemlerinde ve ahlak dışı ithamlarda bulundu.

Eğitimin dinselleştiren politikalara yenilerinin ekleneceği
duyuruldu. 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programıyla “erken
çocukluk eğitiminde 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına
alınması” hatırlatılırken, bu gelişmeyle “esnek zamanlı ve
alternatif erken çocukluk eğitim modellerinin oluşturulması”
gibi yeni bir hedef de belirlendiği açıklandı. Eğitim ve Bilim
İşgörenleri Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, bu
fazlasıyla yoruma açık ifadeyi şöyle yorumladı: “Programda
okul öncesinin 5 yaşındaki çocuklar için zorunlu olması
gerektiği vurgusuna ‘esnek zamanlı ve alternatif erken
çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç
duyulan ilave derslikler yapılacak’ diye bir ifade çıkıyor.
Yani eğitimin paydaşları olarak bizler bile öğrenemiyor,
anlayamıyoruz ne demek olduğunu.” Özbay, Önemli
kararın Milli Eğitim Bakanlığınca değil de Cumhurbaşkanlığı
tarafından açıklanmasının üzücü olduğunu belirtti.

“Ölümüne AK Partiliyim” diyen ve “ateizmin öldüğünü” öne
süren Şenlikoğlu, konuyu ensest ilişkiye bağladı ve ahlak ve
zeka seviyesini ortaya koyan şu talihsiz ifadelerde bulundu:
“Ateizmi öldürdük biz. Şimdi deizmi öldüreceğiz az kaldı.
Çünkü ateizm çok mantıksız. Baktılar ateizm bitiyor, deizmi
hortlattılar. Dinsiz de demiyorlar, deist diyorlar. Dinsizlik
halkımızda kötü bir isimle anılır ya gençler sıcak baksın
diye deist diyorlar. Ateizm ve deizm hayvanlık alemi gibidir.
Deizmde bir adam kızıyla evlensin hiçbir sakınca yoktur.
Hangi ülkede hatırlamıyorum; bir adam köpeği ile nikah
yaptı.”
Bazı deistlerin ensest ilişkiyi kabul etmediğini belirten
Şenlikoğlu, “Ama senin inandığın inanç buna karşı değil.
Onlar anne babalarıyla evlenebilirler. Deizmde ahlak
yoktur. Deizmin ateizmin kendisi bozuk” dedi. Şenlikoğlu,
bunun üzerine sorulan “İnançsız bir insan iyi olamaz mı?”
sorusuna da şu yanıtı verdi: “Deizmin kendi içinde çok kibar
hanımefendi, beyefendiler olabilir. Ama deizm çok ahlaksız.
Her deist ya da ateist kötü olacak diye bir kaide yok. Ben
sistemden bahsediyorum. Ben kişilerden bahsetmiyorum.
Deist ahlaklı olabilir ama deizm ahlaksız.”
Öncelikle belirtmek isteriz ki, cehennem korkusuyla
kötülükten sakınmayı ve cennet hayaliyle iyilik yapmayı dikte
eden yozlaşmış bir öğretiyi benimseyenlerden ahlak dersi
alacak değiliz. İnsan haklarını dinin zulmünden kurtararak
modern hukuk kurumlarını tesis eden ve dinin tabularını
yıkan bilimsel gelişmelerin ışığında uygarlığı kalkındıran
ortak akla çirkin iftiralarla saldırmak, sizleri daha ahlaklı
yapmaz; aksine ahlak ve zekâ seviyenizi (ve biraz da kendi
hastalıklı fantezi dünyanızı) ifşa eder. Ahlakın dine dayandığı
ve dinsizliğin ahlaksızlıkla eşdeğer olduğu sanrısı yok olmaya
mahkumdur; çalışmaların da gösterdiği gibi, bu hatalı yargı
gün geçtikçe değişiyor. Nitekim düşünmeyi ve sorgulamayı
engelleyen, akla değil de tanrısal nakle önem veren ve
bireyleri inançlarına göre ayrıştırıp birbirine düşman kılan din
olgusu, ahlakın doğasıyla taban tabana zıtlık içindedir.
Ortalama bir cehalet düzeyine ve “sapkın” bir fantezi
dünyasına sahip olan Şenlikoğlu’nun bu düşünceleri bizleri
şaşırtmadı elbette. Asılsız iddialar ve iftiralar yoluyla ateizmi
“öldürebileceğini” zanneden Şenlikoğlu’nun da odak noktası,
her şeriatçıda olduğu gibi, insanların cinsel hayatları. Ne
ateizm ne de deizm hakkında bilgisi olmadığı sözlerinden
açıkça anlaşılan, cahil cesaretiyle ateistlere ve deistlere
saldıran Şenlikoğlu, Dunning-Kruger sendromunu zirvelerde
yaşıyor belli ki. Kendisine bahsettiği “sapkınlıkları” dinler
tarihi kitaplarında aramasını tavsiye ediyoruz. Bulacağından
da eminiz.
Dernek olarak suç duyurusunda bulunduğumuz Emine
Şenlikoğlu hakkındaki basın açıklamamıza web sitemizden
ulaşabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığının son zamanlarda eğitime daha da
fazla el atmaya başladığını hatırlatan Sendika Başkanı, yıllık
programda belirlenen hedeflerin gerici bir paket olmasından
endişe duyduğunu ifade etti: “Diyanet’i ya da vakıf adı altında
faaliyet gösteren tarikalarları MEB’in alternatifi yapacaklarını
söylüyor, okul öncesi eğitimi gerici faaliyetlere tamamen
açıyor olabilirler.” Başkan Özbay, programdaki muallak
tabirle okul öncesi eğitime bu gerici alternatifin, bunu tercih
eden öğrencilerin zorunlu eğitime katılmış kabul edilmeleri
yoluyla mümkün kılınacağını ekledi. Esneklik vurgusuna
da değinen Özbay, bu esnekliğin okul öncesi öğretmenlerin
mesai kavramını ortadan kaldırarak emek sömürüsüne yol
açacağını belirtti.
Alternatiflerle dolu (!) Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık
Programında, yüksek öğrenim kurumları için de bir
sürpriz var. 2019’dan beri dillendirilen kadın üniversiteleri
projesinden vazgeçilmedi, zira 2022 programında yalnızca
kadın öğrencilerin kabul edileceği üniversitelere yer verildi.
Önümüzdeki yıl bu “üniversitelerin” akademik kadrolarının
oluşturulması hedefleniyor.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir G20
zirvesi esnasında Japon Mukogawa Kadın Üniversitesi
kendisine fahri doktora unvanı vermişti. “Japonya’daki 800
üniversitenin 80’i kadın üniversitesi. Japonya’daki 80 kadın
üniversitesini, büyükelçime görev veriyorum, incelemek
suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız.”
açıklamasında bulunan Erdoğan, 8. Uluslararası Öğrenciler
Mezuniyet Töreni’nde YÖK Başkanı Yekta Saraç’a şu
sözlerle talimat vermişti: “Sadece kızlardan oluşan
üniversite. Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Bu
alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda
YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap.”
2019 sonunda talimat yerine getirilmeye başlandı ve Kadın
Üniversitesi Eğitim Vakfı kuruldu. Gelişmeler şimdiye kadar
bir vakıf kurulmasıyla sınırlandırılmıştı, yeni adım geçtiğimiz
günlerde geldi ve 2022 programında yükseköğretimde
çeşitlilik oluşturmak hedefiyle “Japonya örneği incelenerek
sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri
kurulacaktır.” ifadesi yer aldı.
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“Kadın üniversiteleri” konusunun yeniden gündeme
gelmesiyle basın Erdoğan’ın 2015’te de Afganistan’daki
bir kadın üniversitesi projesini gündeme taşıdığını ve bu
doğrultuda Mevlana Celaleddin-i Rumi Türk-Afgan Kadın
Üniversitesi kampüsünün inşası için niyet beyanı imzaladığını
hatırlattı. Cinsiyet eşitliğinin küresel olarak desteklendiği ve
onlarca ülkenin bu konuda başarıya ulaşmak adına arka
arkaya reform yaptığı günümüzde, kadın erkek eşitsizliğinin
derinden hissedildiği ülkelerden alınan örnekler akıllara
durgunluk verecek cinsten. Laik ve karma olması yönünden
çağdaş addedilen eğitimden uzaklaşmak adına verilen kararlı
çabaları görüyoruz. Akılcı ve bilimin önderliğini kabul eden bir
eğitimden, biat eden kullar yetiştirme amacı güden eğitime
yönelişi lanetliyor; toplumsal cinsiyet ve kadın-erkek eşitliği
konusunda atılması gereken adımları görmezden gelmeyi
seçen iktidarın, makbul muhafazakar hayat inşası için altını
çizdiği bu gerici politikaları reddediyoruz.
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Fransa,
İslamcılıkla
mücadeleye
devam ediyor

Dünyanın ilk
“düşünen”
robotu

DİB’in yeni hedefi:
Asosyal medya

Fransa’da gündem yine İslamcı aşırılıkla mücadele. Yeni
yıla kadar 7 dinci oluşumun nefret söyleminde bulunduğu
ve aşırıcı propaganda yaptığı ifade edilerek kapatılacağı
duyuruldu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dinciliğin ele geçiremediği
nadir kalelerden olan sosyal medyayı hedef almaya devam
ediyor. Daha önceki açıklamalarında, sosyal medyanın
denetlenmesine yönelik hukuki düzenlemelerin yetersiz
kaldığını belirten ve “fıkıh” yoluyla düzenleme önerisi getiren
Erbaş, şimdi de sosyal medyanın “dinsizlik aşıladığını” iddia
etti.
Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da kanaat önderleriyle bir
araya gelen Erbaş, önümüzdeki süreçte karanlık hedeflerinin
çocuklar olacağını yineledi: “Daha fazla gencimize,
çocuğumuza nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla aileyi İslami ilkeler
doğrultusunda nasıl kurabiliriz? Onları dinsizlik cereyanına
kapılmaktan nasıl kurtarabiliriz? Hepimizin amacı bu. Yani
biz ilmi, sırf ilim öğrenmek veya sırf ilim öğretmek için
yapmıyoruz.”
Son 20 yılda yeri göğü işgal eden din sömürüsü ve
propagandası bile kendisini tatmin etmemiş olacak ki,
Erbaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Peygamberimizin en önemli vasıflarından birisi de
uyarıcılıktır. İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor.
Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları
ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor.
Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım.”
Öncelikle belirtmek gerekir ki, dincilerin tekeline aldığı iletişim
kanallarında gençlere dinsizlik değil dincilik zerk ediliyor, bilim
düşmanlığı ve hurafe sevicilik aşılanıyor; laiklikten uzaklamış
bir devlet anlayışıyla toplum binlerce yıl geriye götürülmeye
çalışılıyor. İkincisi, DİB’in sürekli olarak dillendirdiği “dinsizlik”
vurgusuyla yine laiklik karşıtı, ateist-deist vs insanları
dışlayıcı bir tutum sergileniyor. Sanki dinsizlik kötü bir şeymiş
gibi. Oysa hepimizin bildiği gibi dinsizlik, dincilerin yaftaladığı
ve kriminalize etmeye çalıştığı gibi bireyi ahlaksız kılan
bir yaklaşım değildir; aksine düşünmeyi ve sorgulamayı
öncelediği ve bu yolla çoğulculuğu desteklediği için gerçek
ahlaka ve yüksek erdeme ulaşmanın vazgeçilmez unsurudur.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, kamuoyuyla geçtiğimiz
Eylül ayında 2021 faaliyetlerinin yer aldığı bir rapor paylaştı.
Bakan, 2017’den beri 13 İslamcı derneğin kapatıldığını
ve bu sayıyla mevcut hükümetin öncekilerden üç kat daha
fazla radikal İslamcı yapıyı kapatmış olduğunu vurguladı.
Darmanin, 20 Ekim’de Bakanlar Kurulu tarafından feshedilen
“La Coordination contre le racisme et l’islamophobie” (Irkçılık
ve İslamofobiye Karşı Koordinasyon) derneğiyle NAWA adlı
yayınevine de değindi: “Ülkemizdeki 2 bin 500 Müslüman
ibadet yerinin sadece 92’si istihbarat servisleri tarafından
izleniyor. Bölücülük şüphesiyle 92 ibadet yerinden 21’i
kapatıldı.”
Fransa’nın Allonnes kentindeki caminin kapatılmasını
gerekçelendirirken, “Bu camide verilen vaazlar özellikle silahlı
cihat kullanımını meşrulaştırıyor ve aynı zamanda Fransa’ya
karşı bir nefret duygusu besliyor.” açıklamasında bulunan
İçişleri Bakanı, Kasım 2020’den bu yana radikalleştiği iddiaları
yöneltilen 89 caminin üçte birinin kapatıldığını açıklamıştı.
Fransa özelinde Avrupa’nın İslamcılığa karşı verdiği
mücadeleyi anlayabilmek için, Reform Dönemine ve Kilise
ile seküler bileşenler arasındaki mücadeleye bakmak lazım.
Batı, engizisyon mahkemelerinde dini sorgulayan insanları
yargılayarak katleden, kadınları “cadı” ilan ederek yakan,
devletin ve halkın sırtından geçinen Kiliseye karşı çok ciddi
bir mücadele vermiş ve bugünkü seküler ve modern haline
ulaşmıştır. Kendi kültürünün bir parçası olan dine karşı bile
geçmişte bu şekilde mücadele vermiş bir zihniyet, kendi
kültüründen olmayan ve uygarlığı tehdit eden İslamcılıkla da
mücadele edecektir elbette. Zira İslam daha önce Reform
ile tanışamadığı ve özü de Reforma aykırı olduğu için
Müslümanlar, kötü hayat şartlarından ve hukuksuzluklardan
kaçarak sığındıkları Avrupa uygarlığına entegre olamıyor.
Hatta Avrupa’nın seküler düzenini kendi çağ dışı kültürleri
içinde asimile etmeye çalışıyor ve bu uygarlığa zarar vermeye
çalışıyorlar. Sadece Muhammed karikatürü gösterdiği iddia
edildiği için kafası kesilerek katledilen Samuel Paty olayında
bunun acı bir örneğini görmüştük.
Bilim ve teknoloji geliştikçe ve internet sayesinde farklı
kültürler ve bakış açıları yaygınlaştıkça, insanlık “öteki”
üzerine daha çok düşünmeye başladı ve Ortaçağ
kavramlarının yerini yeni kavramlar almaya başladı. Bu
nedenle gerek Avrupa’da gerekse dünyanın diğer yerlerinde
dini yapılanmalar şekil değiştirmekte ve eski kitlesini
günbegün kaybetmektedir. Her ne kadar Türkiye’deki
İslami çevreler “Avrupa’nın İslamlaştığını” iddia etseler de,
bu iddialar yalnızca İslam karşıtlığına karşı bir motivasyon
yaratma çabasıdır ve gerçeklikten uzaktır. Ülkemizde insan
hakları, laiklik, düşünce, ifade özgürlüğü, çok kültürlülük,
demokrasi ve basın özgürlüğü gibi kavramların toplum
tarafından özümsenmesi ve gerçek anlamda sahiplenilmesi
biraz daha zaman alacak gibi görünüyor; bu bağlamda
aydınlanma sürecini hızlandırmak için her bireyin sorumluluk
alması gerektiği açıktır.

Tokyo Üniversitesinden bilim insanları tarihte ilk kez kendi
kendine düşünebilen bir robot geliştirdi. Japon bilim
insanları, laboratuvarda çoğalttıkları canlı beyin hücrelerini
bu robot üzerinde kullanarak robotun kendi kendine
düşünmesini sağladı. Bir labirente bırakıldığı zaman kendi
kendine yolunu bulabilen robot, engelleri de kendi iradesiyle
aşabiliyor. Robot, bunları “fiziksel rezervuar hesaplama” adı
verilen bir teknik sayesinde yapabiliyor.
Çalışmanın baş yazarlarından Prof. Dr. Hirokazu Takahashi,
Applied Physics Letters dergisinde yayımlanan makalede
şöyle dedi: “Bu sinir hücreleri veya nöronlar, gerçek bir
beyinden alınan canlı hücrelerden büyütüldü. Bunlar,
bilgisayarın tutarlı sinyaller oluşturması için fiziksel rezervuar
görevi gördü.”
Prof. Takahashi, “Zekanın düzensiz veya kaotik bir durumu
tutarlı hale getiren bir mekanizmadan ortaya çıktığı” fikrinin
çalışmaya ilham kaynağı olduğunu dile getirdi. Robotun
gelecekte daha karmaşık problemleri de çözebileceğini
belirten Takahashi, “Bir ilkokul çocuğunun beyni, beyninin
dinamikleri yeterince zengin olmadığı için, bir üniversiteye
giriş sınavında matematik problemlerini çözemez. Görev
çözme yeteneği, ağın oluşturabileceği uzamsal-zamansal
kalıpların ne kadar zengin olduğuyla ilgilidir. Nöronlara sahip
robotlar da deneyimleri arttıkça daha karmaşık problemleri
çözebilir.” dedi.
Ek öğrenmeye gerek duymayan robot, deneyimlerinden ders
çıkarabiliyor. Ayrıca yapay zeka algoritmasının da yardımıyla,
yanlış yöne gittiğinde nöronlar tarafından uyarılarak hedefe
yönelik yeni davranışlar da geliştirebiliyor. Bu robotun
iradeli makineler çağının kapısını araladığını belirten
Prof. Takahashi, onun insan gibi düşünebilen süper
bilgisayarların geliştirilmesine de katkıda bulunacağını
umduklarını dile getirdi.

Bilgiyi işleme teknolojisinin gelişiminde izlenen üstel
ivmelenme ve insan beyninin daha iyi anlaşılması için
yürütülen çalışmalar sayesinde artık düşünebilen robotlar
üretebiliyoruz. İnsan beyninin işleyişine yeni bir bakış açısı
sunabilecek olan bu teknolojinin, Parkinson ve Alzheimer
gibi hastalıkların nasıl meydana geldiğinin anlaşılmasında
büyük fayda sağlaması bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki 50
yıl içerisinde düşünebilen robotların insanların günümüzde
yaptığı çoğu işi yapmaya başlaması da olası. Gelişen bilim
ve teknolojiyle beraber hayatımızda gitgide daha geniş bir
kullanım alanı bulan yapay zeka, ileride bize robot asistanlar
ve belki iş arkadaşları sunabileceği gibi, sebebi henüz tam
anlamıyla açıklanamayan hastalıklara da ışık tutacak gibi
görünüyor. Bize de gelişmeleri takip etmek düşüyor.
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Karmaşıklığa olası DERNEKTEN HABERLER
bir çözüm: Homo Ateizm Derneği Diyanet’ten
bodoensis
2022 Tarih Okulu kısasa kısas

2014 yılında Kadıköy Duru Tiyatroda düzenlediğimiz
“Türkiye’de Ateizm ve Bilim”, 2015 yılında Boğaziçi
Üniversitesinde düzenlediğimiz “Felsefe Okulu” ve 2021
yılında Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz “Bilim ve Felsefe”
okullarından sonra, 2022 yılında online olarak gerçekleşecek
okulumuzun teması, destekçilerimizin oylarıyla TARİH olarak
belirlendi. Bugüne kadar binlerce kişinin katıldığı okullarımızı
bundan sonra online olarak gerçekleştirerek daha büyük
kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz.

Winnipeg Üniversitesinden Dr. Roksandic öncülüğündeki
uluslararası bir araştırma ekibi, 1976’da Etiyopya’da
keşfedilen Bodo Kafatasını yeniden analiz ederek, geçmişte
başka Homo türlerine ait olduğu düşünülen bu türe yeni
bir isim verdi: Homo bodoensis. Bulgularını Ekim ayında
yayımlayan ekibin verdiği bilgiye göre, insanın bu “yeni” atası
Orta Pleistosen dönemde aşağı yukarı yarım milyon yıl önce
Afrika’da yaşadı ve modern insanın doğrudan atasıydı.
Orta Pleistosen, günümüzden yaklaşık 774-129 bin yıl öncesini kapsar. Bu dönem hem Homo sapiens’in Afrika’daki
yükselişine hem de en yakın akrabamız olan Homo neanderthalensis’in Avrupa’daki yükselişine şahitlik ettiği için insan evrimi açısından oldukça önemlidir. Ne var ki insanın bu
dönemdeki evrimi henüz çok iyi anlaşılmış değil; Homo bodoensis’in bu probleme ışık tutması bekleniyor. Yeni isim, Afrika
ve Avrasya’da keşfedilen ve aynı döneme tarihlenen fosillere
dayanıyor. Bu fosiller genellikle her ikisi de çelişkili tanımlar
içeren Homo heidelbergensis ve Homo rhodesiensis türlerine
atanmıştır.
Yakınlarda elde edilen DNA kanıtları, Avrupa’da Homo
heidelbergensis olarak isimlendirilen bazı fosillerin aslında
Neandertal olduklarını ortaya koymuş ve dolayısıyla bu ismi
gereksiz kılmıştır. Xiu-Jie Wu’ya göre (Institute of Vertebrate
Paleontology and Paleoanthropology, Çin) bu isim, Doğu
Asya’daki fosilleri tanımlamak için de kullanılmamalıdır.

Homo bodoensis’in, insanın doğrudan atası olduğu anlaşılıyor.
Yeni sınıflandırmaya göre Homo bodoensis Afrika’daki
Pleistosen dönemi insanlarının çoğunu ve Güneydoğu
Asya’daki insanların bir kısmını tanımlarken; ikinci kıtadan
gelenlerin çoğu Neandertal olarak sınıflandırılacak.
Makalenin yazarları, önerdikleri yeni isimle ilgili olarak
şu açıklamayı yaptı: “Taksonomik sınıflandırma, evrimin
kavramsal olarak anlaşılmasında büyük bir etkiye sahiptir.
Ama taksonomide öncelik kuralları gereği eski isimlerin
kimi zaman yeniden kullanıma sokulması, Orta Pleistosen
dönemindeki insan evrimini anlamamızı zorlaştırır. Gözlenen
çeşitliliği dikkate alan ve sistematize eden düzgün tanımlanmış
bir tür sunarak, paleoantropologların Orta Pleistosen’deki
insan evrimini daha iyi açıklayan modeller oluşturmasına
temel bir katkıda bulunmuş olduğumuzu umuyoruz.”

Toplam 10 oturum ve 20 dersten oluşması planlanan Tarih
Okulunda yer vereceğimiz bazı konu başlıkları şöyle: Tarih
Nedir? 101, Tarih Metodolojisi, İbrahimî Dinler Tarihi, Uzak
Doğu Dinleri Tarihi, Tarih Sümer’de başlar, Mitoloji Tarihi,
İslam Öncesi Türk İnançları, Felsefe Tarihi, Sosyoloji Tarihi,
Siyaset Tarihi, Sanat Tarihi, Bilim Tarihi, Teknoloji Tarihi, Evrim
Tarihi, Astronomi Tarihi, Osmanlı’nın Öteki Tarihi, Cumhuriyet
Tarihi, İnsan Hakları Tarihi, Tarihte Kadın Hareketleri, Tarihte
LGBTIQ+ Hareketleri, İnançsızlık Tarihi.
A.D. 2022 Tarih Okulu’nun Mart ayında başlaması ve 10 hafta
sürmesi planlanıyor. Okulumuza katılarak sunumlarıyla bizleri
aydınlatacak olan konuşmacıların isimleri, ders takvimi,
kayıt şartları vb bilgilere, 2022 Ocak ayında web sitemizden
yayınlayacağımız Yıllık Etkinlik Takviminden ulaşabilirsiniz.

Bergamalı
Asteriks

Derneğimizin YouTube kanalından yayınlanan Bunlar
Ateist! adlı programımıza bu hafta çok neşeli bir konuk
ağırladık. Pos bıyığı ve Bergama’daki protestolara yarı çıplak
katılması nedeniyle Türk medyasının “Bergamalı Asteriks”
lakabını taktığı Oktay Konyar ile birlikteydik. Köylülerimizin
Bergama’da maden şirketlerine karşı verdiği çevreci
mücadele, uluslararası basının dikkatini çekmiş ve uzun
yıllar tüm dünya tarafından takip edilmişti. Oktay Konyar ile
yirmi yılı aşkın süredir devam eden eylemleri, sivil itaatsizliği
köylülere nasıl öğrettiklerini, eylemlerdeki unutamadığı anları,
sorgulanırken yaşadıklarını, Türkiye ve Avrupa’da açılan
davaları ve süreçlerini etraflıca konuştuğumuz bu yayınımızı
izlemek için: https://youtu.be/FpaNR-QtXVU

Anlaşılan o ki ateizm ile mücadele etmek için manifestolar
ve kitaplar yayınlamak Diyanet’i kesmemiş. Gidişata bakılırsa
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ateizm Derneği sonunda kozlarını
mahkemede paylaşacak. Derneğimizin YouTube kanalı
olan Ateizm Derneği TV’de yaptığımız bazı yayınları ve bu
yayınlara katılan konuklarımızın görüşlerini bahane eden
Diyanet, Ateizm Derneği’ne dava açıyor. Diğer bir deyişle,
suç duyurumuza suç duyurusuyla cevap veriyor.
Üç yıldır Çarşamba ve Cuma günleri yayınlanan “Bunlar
Ateist!” isimli programımızın çeşitli bölümlerine katılan
birbirinden değerli konukların beyan ettiği görüşlerin kendi
fikirleri olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler, yayınlarımızda
otosansür veya sansür uygulamaya karşıyız, nitekim bizler
için ifade özgürlüğü vazgeçilmez bir haktır. Bu konuya ilişkin
yasal uyarıya, tüm YouTube yayınlarımızın açıklama kısmında
da yer verilmiştir. Konukların düşünce ve ifadelerinden Ateizm
Derneği tüzel kişiliği sorumlu tutulamaz.
Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek
yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütü olan Ateizm
Derneği, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından
akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Devlet erkini
kullanarak bize baskı yapmaya çalışan Diyanet İşleri
Başkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür-düşünceli
aydınlanma savaşçıları olarak verecek tek bir yanıtımız
var: Din üzerinden siyaset ve ticaret yapanlara, toplumu
din üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara karşı mücadele
etmeye devam edeceğiz. Onlar, yıllardır bu aziz vatanın
bütün kalelerini zaptetmiş ve yargı dahil her alanını bilfiil
işgal etmiş olabilirler. Lakin hiçbir baskı veya yaptırım, Ateizm
Derneği’nin akıl, mantık, bilim ve hümanizm ekseninde verdiği
bu aydınlanma mücadelesini engellemeye yetmeyecektir.
Bu tip hamlelerle bizi korkutmak veya sindirmek isteyenlere
duyurulur: Derneğimizin haber bülteni olan “Ateist Gazete”de
ve YouTube kanalımızdan yayınlanan “Bunlar Ateist!” adlı
programımızın yayın politikasında bu baskılara boyun
eğmek adına herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. İlgili
suç duyurusunun kovuşturmaya dönüşmesi ve aleyhte
bir karar çıkması halinde yurtiçinde yargının tüm yollarını
kullanacağımızı ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne başvuracağımızı da belirtmek isteriz.
“Tek ön yargımız özgürlüktür!”

