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MESAJI

Yıllar sonra tarihçiler, günden güne distopikleşen  içinde bu-
lunduğumuz dönemi adlandırmakta büyük sorunlar yaşaya-
cak. Orwell’in hayal dünyasını bile aşan bu talihsiz günlerin, 
özellikle ülkemiz özelinde, kendi egemenlik alanını geniş-
letmeyi ve din kisvesi altında her türlü hukuksuzluğu legal-
leştirmeyi ilke edinmiş insanların eseri olduğu görülecek. 

Her yıl tekrarlanan bir 1984 sahnesi gibi olan Distopya Cum-
huriyeti ülkemizde, geçtiğimiz haftanın gündeminde müzik 
yasağı vardı. 21 Haziran’da yeni normalleşme koşullarını 
açıklayan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz’dan iti-
baren sokağa çıkma yasağı dahil pek çok pandemi yasağının 
kaldırılacağını, ancak mekânlardaki müzikle ilgili sınırlama-
nın geceyarısına çekileceğini şu sözlerle duyurdu: “Kusura 
bakmasınlar, kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok.”

Pandemi önlemlerinin toplum sağlığından ziyade ideolojik 
bir dayatma amacı taşıdığının itirafı olan bu açıklamadan 
sonra, sosyal medyada #kusurabakıyoruz etiketi gündem 
oldu. On binlerce vatandaşın yanı sıra Zülfü Livaneli, Ca-
hit Berkay, Ege, Sıla, Burhan Şeşen ve İlkay Akkaya gibi 
sanatçılar da karara tepki gösterdi. Bu bağlamda pandemi 
dönemi boyunca ekonomik ve psikolojik sıkıntılardan ötü-
rü intihar eden 103 müzisyene adanan ve söz/müziği Öz-
can Şenver’e ait olan Müzik Susmaz isimli parçayı, güzel 
olan her şeyden rahatsız olanlara ithaf etmek gerekiyor.

Türkiye’de çekimleri devam eden benzer distopik sahneler, 
26 Haziran’da yapılan LGBTİ+ Onur Haftası yürüyüşüne 
de yansıdı. Taksim’de barışçıl bir yürüyüş gerçekleştirmek 
isteyen LGBTİ+’ler bir kez daha polisin saldırısına maruz 
kaldı. Polisler sadece yürüyüşe katılanları değil, kafeler-
de otururken saldırılara tepki gösteren vatandaşları ve atı-
lan ses bombalarına “Çocuk uyuyor” diyerek itiraz eden 
mahalle sakinlerini de gözaltına aldı. Yürüyüşü görüntü-
leyen Fransız haber ajansı AFP’nin foto muhabiri Bülent 
Kılıç da gözaltına alınanlar arasındaydı; üstelik polis tara-
fından boğazına bastırılarak. Eylemlere müdahale eden 
polislerden birinin verdiği “Ağzını açanı alın” emri, ülkemi-
zin hazin durumunu ortaya koyan binlerce söze bedeldi.

Kısacası adalet arayanların, kadınların, LGBT’le-
rin, doğa katliamına karşı duranların ve daha nice ay-
dınlık zihnin sesini kısan bu gerici zihniyet artık mü-
ziğe de tahammül edemiyor; renksiz ve umutsuz bir 
köle toplumu yaratmak için elinden geleni yapıyor.

YURTTAN HABERLER
Çocukların 
Diyanet’le
imtihanı

TRT Çocuk ve Diyanet TV arasında “TRT Diyanet Ço-
cuk Kanalı” kurulması için iş birliği protokolü imza-
landı. İslamcılar için yeni bir ideolojik fetih anlaşma-
sı olan bu imza töreninin başlangıcında Kuran okundu.

İmza töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş şunları 
söyledi: “İnsanoğlunun karakterinin yüzde 60-70-80’i 7 yaş 
öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak karakter yapısında 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, TRT Genel Müdürlüğü’nün katkı-
sının olması lazım. Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerleri-
mizi tanıtamadık. Tercüme çizgi filmlerle, yabancıların yaptığı 
filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları ken-
di milli ideallerimiz, yapımlarımızla beslememiz gerekiyor.” 

Ayrıca söz konusu kanalda “Kur’an ve sünnet çizgisin-
de doğru dinî bilgiye dayanan yapımlar’’ yayınlanacağı-
nı vurgulayan Erbaş, bu projeyi “İslam alemi için büyük 
bir müjde” olarak nitelendirdi. İmza töreninde konuşan bir 
diğer isim de TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’di. Eren, 
TRT Çocuk kanalının tecrübesiyle hazırlayacakları çiz-
gi filmler sayesinde geçmişini ve İslam dinini bilen ço-
cukların yetiştirilmesine katkıda bulunacaklarını belirtti.
Benzer skandal görüntüler, Diyanet-Sen’in geçtiğimiz haf-
ta çıkarmaya başladığı çocuk dergisine de yansıdı. Güya 
çocuklar için hazırlanan dergide iple idam ve kılıçla kafa 
kesme görüntülerinin yanı sıra ayakları zincirlenmiş ço-

cuk köle resimlerine de yer verildi. Dinin vahşi yüzünü 
gözler önüne seren görüntüler hakkında konuşan CHP An-
kara Milletvekili Yıldırım Kaya şunları söyledi: “Hatırlarsı-
nız EBA TV’de çocuklarımıza idam animasyonu izletilmişti. 
Şimdi de Diyanet-Sen çocuk dergisinde kafa kesme, idam, 
savaş, ayağından zincirle prangalanmış çocuk görselleriy-
le körpe beyinler zehirliyor. Çocuklara kıymayın efendiler!”
Toplumun Müslüman, gayrimüslim ve inançsız her kesi-
minden alınan vergilerle devletin resmî yayın organında, 
belirli bir ideolojinin topluma dayatılması ve çocukları trav-
matize etmek suretiyle din propagandası yapılması kabul 
edilemez. Çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/smwl1S0/

Böyle buyurdu 
İslamcı

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, geçtiğimiz 
günlerde Serdivan ilçesinde düzenlenen Hafızlık İmam Ha-
tip Ortaokulları Çalıştayında, “Kuran’daki bilim ayetlerini” 
içeren bir kılavuz hazırlanacağını ve öğretmenlerin bu kı-
lavuza göre ilgili ayetleri derslerde anlatacağını duyurdu.

Durmuş, çalıştayın amaçlarından bahsederken şu sözleri 
sarf etti: “Gayemiz, sadece hafızlığı yaparak Kur’an-ı Ke-
rim’i ezberinde tutmuş olmasın, Kur’an’ın emir ve hüküm-
leri çerçevesinde Kur’an’ı yaşayan bir insan olsun. Çünkü 
Kur’an-ı Kerim bizlerin sadece hayatını nizam etmek için 
değil, aynı zamanda bilimine kaynaklık ediyor.” Kuran’da 
“bilim ayetleriyle ilgili hükümlerin tespit edildiğini ve ellerin-
de hazır olduğunu” belirten Durmuş, sözlerini şöyle noktala-
dı: “Bundan sonraki süreçte 5, 6, 7, 8. sınıftaki ilgili branş 
öğretmenlerimizin dersleri hangi kazanımlarıyla ilgiliyse 
bunlarla ilgili de bir kılavuz hazırlayacağız. Örneğin Fen Bi-
limleri öğretmeni mevsimler konusunu işlerken, Kur’an-ı Ke-
rim’deki ilgili ayet hükmünü orada çocuklarla paylaşacak.”

Kierkegaard’ın dediği gibi, “İman, düşüncenin tam bı-
raktığı yerden başlar.” Bu nedenle dinin içinde bilim ara-
namaz, bilimsel bulgular dinle açıklanamaz. Fakat söz 
konusu Müdür, çocukları ateistlere kaptırmaktan korkan 
DİB Başkanı Erbaş’ın “irşat çalışmalarının artırılması ge-
rektiğine” ilişkin buyruğunu dikkate almış olacak ki, çocuk-
ları cehaletin kollarına bırakan böyle bir dinî kılavuz hazır-
lamaya karar vermiş. Buradaki amacın, ortaokul çağındaki 
çocukları sorgulama yapmaktan ve gerçeklikten uzaklaştı-
rıp “her şey Yaratıcıdan gelir” algısını empoze etmek oldu-
ğu açıktır. Laik eğitim anlayışından çıkmayı irşat çalışma-
sı olarak gören İl Milli Eğitim Müdürüne, görevinin eğitim 
ve öğretimi baltalamak değil, eğitim ve öğretimin işleyişini 
denetlemek ve geliştirmek olduğunu hatırlatmak isteriz.  
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Seküler örgütler 
Biden’la 
görüştü
Kuzey Amerika Eski Müslümanları (EXMNA), Dinden Öz-
gürlük Vakfı, Soruşturma Vakfı, Amerikan Hümanist Derne-
ği ve Amerikan Ateistler Örgütü, Beyaz Saray İnanç-Temelli 
ve Komşu Ortaklıklar Ofisi ile bir araya geldi. Amerika için 
Seküler Koalisyon grubunun organize ettiği bu tarihî bu-
luşma, 14 Mayıs’ta gerçekleşti. Din ve devlet işlerinin birbi-
rinden ayrılması hususundaki müşterek seküler önceliklerin 
altını çizen EXMNA, ateistlerin ve ABD’de mülteci statüsün-
de bulunan inançsız kesimin temsil yetersizliği konusun-
da Biden yönetimine birtakım bilgilendirmelerde bulundu. 

Pew Araştırma Merkezinin sunduğu verilere göre, ABD’nin 
kabul ettiği mültecilerin yalnızca %1’i kendisini inançsız 
olarak tanımlıyor. Ayrıca son yayımlanan Birleşik Devlet-
ler Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu raporu, ate-
istlerin dünyada en çok zulme uğrayan üçüncü düşünsel 
azınlık grubu olduğuna işaret ediyor. Son verilere göre, her 
dört Amerikalı Müslümandan biri dinî inancını terk ediyor. 

EXMNA Başkanı Muhammad Syed, Biden yönetimini dine ha-
karet etmenin ve dinden çıkmanın suç kabul edildiği yasalara 
karşı güçlü bir duruş sergilemeye ve Kongre’den geçen yasa 
tasarılarının öngördüğü şekilde gerekli adımları uluslararası 
kamuoyunda da atmaya davet etti. EXMNA Halkla İlişkiler So-
rumlusu Sarah Levin ise, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: 
“Müslümanlar dahil insanların insanlıktan çıkarılmasına kar-
şıyız. Düşüncelere ilişkin herhangi bir eleştirinin, saldırgan da 
olsa susturulmasına kesinlikle karşıyız. Buna dinî eleştiriler 
de dahil! Dinî eleştiriyi nefret söylemine dahil ederek yeniden 
tanımlama çabaları, dine hakaret yasalarının yeni sınırıdır.”

Seküler topluluklar ve devlet yetkilileri arasındaki bu tip gö-
rüşmelerin, laiklik ilkesini hatırlatmanın bile neredeyse dine 
hakaret sayılma noktasına geldiği ülkemizde de gerçekleş-
mesini umuyoruz. Unutmamak gerekir ki laiklik sadece se-
küler ve dinsiz kesimin temel hak ve özgürlüklerini değil, 
dindarların da din ve vicdan hürriyetini hukuken teminat al-
tına alır, dincilere karşı dindarları da anayasal olarak korur. 
İster dindar ister dinsiz olalım, laiklik hepimize lazım; daha 
uygar bir toplum için “Yurtta sekülerizm, cihanda sekülerizm!”

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/DmwlvCc 

Suudi kadınlar 
prangalarından 
kurtuluyor
Suudi Arabistan yönetimi, babalarının veya erkek vasilerinin 
iznine gerek olmadan, yetişkin ve akıl sağlığı yerinde olan 
her kadının ayrı evde yaşayabileceğini duyurdu. Böylece 
İslam ümmeti, ateşi bulmaya bir adım daha yaklaşmış oldu.

Eski kanuna göre ebeveynler, kızlarının vasilerinden izinsiz bir 
şekilde evden ayrılmaları veya yalnız yaşamaya başlamaları 
gibi durumlarda hukuki olarak şikâyette bulunabiliyordu. Yeni 

kanun metninde ise, “Yetişkin bir kadın nerede yaşayacağını 
seçebilir. Erkek vasi, yalnızca kadının suç işlediğine dair 
bir kanıt varsa onu bildirebilir.” ifadesi yer aldı. Ayrıca hapis 
cezasına mahkûm edilen bir kadının, cezasını tamamladıktan 
sonra vasisine teslim edilme zorunluluğu da ortadan kalktı.
 
Suudi Arabistan’ın dinci ve ataerkil vesayet sisteminde kadın 
hakları reformları, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın 
2016’da “Vizyon 2030” projesini açıklamasıyla başlamıştı. 
Fakat bu ve benzeri reformlar Prens Salman’ın lütufları 
değil, sivil toplum örgütlerinin, Birleşmiş Milletler’in (BM) ve 
kadın hakları aktivistlerinin kolektif tutumunun yansımalarıdır. 
BM İnsan Hakları Komisyonunun Suudi Arabistan 
dokümanlarında, kadın hakları aktivistlerinin hapis cezalarına 
son verilmesi, kadınların sosyal hayata katılımlarının 
artırılması, kadın istihdamının yükseltilmesi ve ataerkil vesayet 
sisteminin bütünüyle kaldırılması gibi “tavsiyeler” mevcut. 

Kadınları kimliksizleştiren ve birey olmalarının önüne geçen, 
toplumu müzekker katmanlara bölen ve adaletsizliğin dinî 
formu olan şeriat düzenine karşı atılan bu adımlar, önemli 
olmakla birlikte yetersizdir. Çarpık medenileşmenin müsebbibi 
olan “ılımlı İslam” zihniyeti, kökünden değişmesi gereken bu 
çarpık toplum düzenini düzeltemez. Ayaklarının altında cennet 
(!) olmasına rağmen karanlık bir cehennemi yaşayan ve 
modern zamanlarda prangalarından adım adım kurtulan Suudi 
kadınların, toplumda gerçekten var olabilmesi ve kendi ayakları 
üzerinde durabilmesi için sekülerizm çatısı altında toplanması 
zorunludur. Seküler cennet, kadınların omuzları üzerindedir!

Yazının tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz: 
https://cutt.ly/gmwldPU 

DÜNYADAN HABERLERGazali’nin 
köpeği

Bilindiği gibi Pamukkale Üniversitesi (PÜ) son aylarda bilimle 
değil, ülkemizin mevcut durumuna çok da uygun bir şekilde 
hukuksuzluk, yolsuzluk ve akıl dışılıkla gündeme geliyor.

Ekim 2020’de PÜ Rektörü Hüseyin Bağ, üniversitede eşine 
özel kadro tahsis etmesinin ardından açılan soruşturmada 
görevden alınmıştı. Sonrasında derinleştirilen soruşturma 
Sayıştay raporlarına yansımış, TÜBİTAK tarafından Ar-Ge fa-
aliyetlerinde kullanılmak üzere üniversiteye aktarılan 247 bin 
TL’lik fonun tam olarak hangi harcamalar için kullanıldığı tes-
pit edilememiş; ama üniversitenin sosyal tesis işletmesinden 
bazı öğretim üyelerine, kanuna aykırı olmasına karşın huzur 
dini İslam’ın şartlarından biri olarak “huzur hakkı” ödendiği 
kaydedilmişti. Ayrıca eski Rektör Bağ’ın, üniversitenin %73’lük 
hisse bedelini ödeyerek ortak olduğu şirkete kendisini Genel 
Müdür olarak atadığı; Sayıştay’ın ortaya sunduğu skandal ra-
pora göre Hüseyin Bağ’a 11 bin TL, Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atadığı bir öğretim görevlisine de 9 bin TL maaş ödendi-
ği tespit edilmiş ve bu bilgiler Sayıştay raporlarına yansımıştı.

Pamukkale Üniversitesi, rektör değişiminden sonra da “bi-
limsel çizgisinden” sapmamış gibi görünüyor. Bütün bu hu-
kuksuzluk ve yolsuzluklardan sonra görevden alınan Bağ’ın 
yerine rektör olarak atanan ve ilk icraatlarından biri, İlahiyat 
Fakültesini kazanan ilk 10 öğrenciye bilgisayar hediye etmek 
olan, “dahi” Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, dehasını geçti-
ğimiz günlerde katıldığı Ege TV’deki Bakış Açısı programında 
bir kez daha kanıtladı. Kendisi de bir doktor olan Kutluhan, 
bilimi adeta baştan tanımlayan ve dua ederek Covid-19’u iyi-
leştirdiğini ima eden şu açıklamalarda bulundu: “Bu pande-
mide İlahiyat Fakültesi ne yaptı? Benim bir arkadaşım kovid 
oldu. Tedavisi belli, ama benden şunu istedi; ‘Kovid ile ilgili 
dua var mıdır? Bu desteği alayım.’ Direk kovid ile ilgili dualar 
yok, ama şifaya sebep olacak dualar var. Ben de bir İlahi-
yatçı arkadaştan onu temin edip gönderdim. Sonra iyileşti.”

Uzun bir zaman boyunca her yatsı ezanından son-
ra okunan duaların neden işe yaramadığına hiç de-
ğinmeyen Kutluhan, bütün üniversiteyi İlahiyat 
Fakültesine çevirse yeridir. Hatta Covid-19’a özel din labora-
tuvarları kurularak, buralarda “Gazali’nin köpeği” deneyleri ya-
pılabilir. Bakalım SARS-CoV2 hangi duaya karşı koşullanıyor. 

Ülkemizde din sömürüsüyle işleyen bu sisteme ticari kaygı-
lar karışmamış olabilir mi? Mümkün değil! Dua eko-politiği 
çerçevesinden bakarsak, zihniyeti bu olanın hasta-garanti-
li-şifa-duası ihalelerine çıkması kaçınılmaz, ama sanki aşıyı 
bedava mı alıyoruz? Buradan elde edilecek gelirle, İlahiyat 
Fakültesini kazanan öğrencilere eğlence paketli Mercedes 
alınabilir ve ileride Diyanet İşleri Başkanı olduklarında nasıl 
bir yaşam süreceklerine dair bir mini-simülasyon yapılabilir.
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DERNEKTEN HABERLER
Genel 
Kurulumuz 
tamamlandı
Ateizm Derneği 8. Olağan Genel Kurulu 22 Haziran 2021 günü 
yapıldı. Tüzüğümüz gereği iki yılda bir tekrar edilmesi gere-
ken idari kurul seçimleri, en son 2018 yılında gerçekleşmişti. 
2019 yılında seçimsiz Olağan Genel Kurul yapan derneğimiz, 
pandemi yasakları nedeniyle 2020 yılında toplanamamıştı. 

Nihayet gerçekleşen Genel Kurul toplantımızda, derne-
ğimizin International Association of Atheists (IAA, Ulus-
lararası Ateistler Derneği) üyeliği onaylandı. Böylece 
2018 yılı seçimlerini kazanan “Artık Yalnız Değiliz” eki-
bi, bu üç yıllık zorlu süreçte gösterdiği başarıdan dola-
yı 2021 yılında yeniden seçilerek yetkilendirilmiş oldu.

2021-2023 dönemi idari kurullarımız şöyledir:

- YÖNETİM KURULU: 
Asıl Liste: Süleyman Karan, Selin Özkohen, Ferial Köseoğ-
lu, İrem Yaydırgan, Ozan Emrah Güneysu
Yedek Liste: K.K., N.E., E.K., M.P., B.K.

- DENETİM KURULU:
Asıl Liste: Ö.P., S.B., B.Ç.   
Yedek Liste: K.B., U.U., T.İ.

- DİSİPLİN KURULU:
Asıl Liste: B.K., S.Ç., B.B.   
Yedek Liste: G.B.C., H.A., S.E.

2021 Bilim ve 
Felsefe Okulu 
sertifikaları

Ateizm Derneği 2021 Bilim ve Felsefe Okulu tamamlandı. 

- 13 dersten oluşan bu okula katılamadıysanız üzül-
meyin. Tüm dersleri, her hafta Pazar günü Ate-
izm Derneği TV YouTube kanalında yayınlanıyor.

- Okulumuzun en az 9 dersine katıldıysanız, elekt-
ronik sertifikanızı almak için ZOOM hesabınıza gi-
riş yaptığınız e-posta adresi üzerinden bfo@ateizm-
dernegi.org.tr adresine bir e-posta atmanız gerekiyor. 

Bu e-postada:
1. İsim ve soy isminizi, sertifikada görünmesini istediğiniz şe-
kilde yazınız.
2. Katıldığınız derslerin, e-posta adresinize gelen bildirimine 
ait bir ekran görüntüsünü alıp bize yollayınız.

Ailemiz 
büyüyor

Ex-Muslims of North America (EXMNA, Kuzey Amerikalı 
Eski Müslümanlar), ABD’nin tanınan ateist örgütlerinden biri. 
2013 yılında ateist aktivist Sarah Haider, Muhammad Syed, 
Sadar Ali ve Nas Ishmael tarafından kurulan örgüt son yıl-
larda kendinden sıkça söz ettirmeye başladı. Wikiİslam say-
fası gibi küresel ölçekte ses getiren projelere imza atan bu 
örgüt özellikle “eski Müslümanlara” olan destekleriyle öne 
çıkıyor. EXMNA şimdi de ailemize katılmaya hazırlanıyor!

Ateizm Derneği tarafından tasarlanan, başlatılan ve yönetilen 
Atheist Refugee Assistance Program (ARAP, Ateist Mülteci 
Yardım Programı) bugüne kadar 8 dosyaya ev bulmak, 5 
dosyaya iş bulmak, 12 dosyaya hukuki yardım, 6 dosyaya 
destek mektubu, 9 dosyaya da finansal/psikolojik rehber-
lik hizmeti sağladı. Elbette bu başarı dikkatlerden kaçmadı. 
EXMNA, ARAP’ın küresel ölçekte önem arz eden bir proje 
olması nedeniyle onu finanse eden kurumlardan biri olma 
talebini derneğimize iletti. Yeni sponsorlarımızdan Kuzey 
Amerikalı Eski Müslümanlara “Ailemize hoşgeldiniz” diyoruz. 

Artık Yalnız Değiliz!

Daha nice aydınlık 
yıllara Muazzez İlmiye 
Çığ!

Galaktik bağlar

Potsdam Leibniz Astrofizik Enstitüsünden (AIP) astronomların 
Çin ve Estonya’daki bilim insanlarıyla birlikte yürüttüğü 
çalışmaların sonuçları, Nature Astronomy’de yayımlandı. 
Kozmik ağı birbirine bağlayan dev filamentlerdeki galaksilerin 
hareketlerini haritalayan bilim insanları, bu filamentlerin bir 
burgaç gibi döndüğünü keşfetti. Bu uzun galaksi “iplikçikleri” 
daha önce görülmemiş bir mesafede –yüzlerce milyon ışık yılı 
boyunca– dönüyor. Fakat Evrenin oluşumu sırasında meydana 
gelen ilkel dalgalanmaların böyle bir dönüşe yol açmayacağı 
öngörülüyor. Her ne kadar söz konusu hareketin galaksilerin 
oluşmasıyla meydana geldiği düşünülse de, bu olgu şu an 
için kozmolojinin henüz açıklanamayan sorunlarından biri.

Büyük Patlamanın ardından meydana gelen ilkel 
dalgalanmalar (primordial fluctuations), Evrendeki 
bütün yapıların temelini oluşturdu ve sonrasında ilk 
galaksiler Evrendeki yerlerini aldı. Oluşan ilk galaksiler 
yavaş yavaş birleşerek daha büyük galaksileri meydana 
getirdi, kütle çekiminin etkisiyle gruplaştı ve daha 
da büyük kümeleri oluşturdu. Evrendeki en büyük 
yapıları oluşturan galaksi kümelerini bağlayan galaktik 
filamentlerin uzunluğu yüzlerce milyon ışık yılına, 
genişliği de yaklaşık 20 milyon ışık yılına ulaşabilir. Bu 
devasa filamentlerin Evrendeki galaksileri ve galaksi 
kümelerini birbirine bağladığı yapıya da kozmik ağ deniyor.

AIP’ten Dr. Noam Libeskind, yaptıkları bilgisayar 
simülasyonlarının bu bulguları desteklediğini belirterek şu 
açıklamayı yaptı: “Yüzlerce milyon ışık yılı uzunluğunda, 
ama sadece birkaç ışık yılı genişliğinde olan ve ince birer 
silindire benzeyen bu muhteşem madde iplikçikleri dönüyor. 
Bu ölçekte, içlerindeki galaksiler yalnızca birer toz zerresi. 
Sarmallar veya tirbuşon-benzeri yörüngeler üzerinde 
hareket ederek, bağın orta kısmında çember çizerek 
ilerliyorlar. Bu denli muazzam ölçeklerde böylesi bir dönüş 
daha önce görülmemiştir; dolayısıyla bu objeleri döndüren, 
henüz keşfedilmemiş bir fiziksel mekanizma olmalıdır.” 

Evrenin keşfedilmeyi bekleyen heyecan verici olgularla dolu 
olduğunu ortaya koyan böylesi keşifler, bakışlarımızı üzerinde 
yaşadığımız gezegenin ötesine çevirmeye bizi teşvik ediyor. 


