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ÖNSÖZ
Merhaba,

Gökyüzü’nün yeniden yayınlanmaya başlamasının üzerin-
den bir yıl geçti. Mart 2013’te yeniden elektronik olarak yayın-
lanmaya başlayan Gökyüzü’nün tarihçesi hakkında bir yazıyı 
bu sayıda bulacaksınız. Günümüzde oldukça gelişen elektronik 
yayıncılık olanakları ile “Gökyüzü”nün kesintisiz olarak sizlere 
ulaşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çabamıza des-
tek olan herkese, Türk Astronomi Derneği olarak çok teşekkür 
ediyoruz.

21. yy’da bulunsak da, bilim-dışı faaliyetler, hurafecilik, fal-
cılık hâlâ ilgi çekmeye devam ediyor. İnsanlık tarihi boyunca 
“bilinmeyen” hep ilgi çekmiştir. İnsanların bilme merakı, onların, 
kolay yolları seçmelerine ve gerçeklikle ilgisi olmayan yöntem-
lere başvurmalarına neden olmuştur. Diğer yandan, bilim ve 
özellikle temel bilimler, bilgiye ulaşmada nesnel ve tutarlı yön-
temler kullanır. Ancak temel bilimler ile bilgiye ulaşma süreci, 
falcılara gitmenin yanında oldukça zahmetli bir süreçtir. İnsan-
ların bilgiye ulaşmak için kolay ama yanlış yolları seçmeleri ko-
nusunda kısmen anlayış gösterilebilse bile, resmi kurumların, 
üniversitelerin bu yollara işaret etmeleri, bunları desteklemeleri 
kabul edilebilir değildir. Üniversite, bilginin evidir. Bilginin bilim-
sel yöntemlerle üretildiği evrensel bir merkezdir. Ülkemiz dışın-
da, dünyanın hiçbir yerinde üniversitelerde bilim-dışı etkinlikler 
yapılmaz, sahte bilim ve yöntemleri tanınmaz ve bunlara yöne-
lik çabalara rastlanmaz.

Bilgi çağı olarak da adlandırılan çağımızda falcılık, hura-
fecilik ve sahte bilim etkinliklerinin giderek yok olması ve in-
sanlarımızın yüzünün doğru ve evrensel bilgiye yönelik olması             
temennisiyle...

“Gökyüzü”nüz açık olsun.

Sinan ALİŞ
Editor
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Türk Astronomi Derneği’nin düzenlediği 
“Astronomi, Uzay Bilimleri ve Uzay Teknolojileri 
Bölümlerinin Lisans Ders Programlarının Yeni-
den Düzenlenmesi” çalıştayı 6-7 Şubat 2014 ta-
rihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Çalıştayda, adı geçen bölümlerde okutulan 
lisans dersleri hakkında geniş kapsamlı bir de-
ğerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirmede, 
mevcut ders içerikleri,  derslerin verildiği akade-
mik yıllar, bölüm öğrencilerinin derslere olan ilgi 
ve istekleri  ele alınmıştır. Buna göre;

 - Adı geçen bölümlerden mezun olacak 
öğrencilerin almaları gereken temel fizik ve ma-
tematik derslerinin hangileri olduğu ve bunların 
içeriklerinin ne şekilde oluşturulması gerektiği,

 - Çağdaş gözlem teknikleri ve teorik 
bulguları kapsayan güncel astronomi konula-
rındaki seçmeli derslerin arttırılması, 

 - Akademisyen olmayı planlamayan an-
cak, temel astronomi, astrofizik, uzay  bilimleri 
ve teknolojileri bilgilerini kullanarak farklı alanla-
ra yönelmek isteyen öğrencilerin ilgi alanlarının 
dikkate alınması, konularında fikir birliğine va-

rılmış ve zorunlu dersler, seçmeli ders paketle-
ri  ve bu derslerin verilmesi önerilen akademik 
yıllar belirlenmiştir. Bu derslere ve derslerin ve-
rilmesi önerilen yıllara, TAD’nin ağ sayfasından 
ulaşabilirsiniz.

Lisans Ders Programlarının Yeniden Düzenlenmesi

© TAD

”LİSANS DERS 
PROGRAMLARININ
YENİDEN DÜZENLENMESİ 
ÇALIŞTAYI”NIN
ARDINDAN
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© ESA - GAIA’nın görüntülediği NGC 1818 açık yıldız kümesi.

GAIA İlk ve Son Görüntüsünü Gönderdi

Avrupa Uzay Ajansı’nın GAIA uzay aracı,   
Güneş ile Yer arasındaki L2 noktasına ulaştık-
tan sonra kalibrasyon amaçlı ilk görüntüsünü 
elde etti. Bu ilk görüntü Galaksimizin uydu ga-
laksilerinden Büyük Macellan Bulutu’ndaki bir 
yıldız kümesine ait.

Görev süresi boyunca yapacağı ölçümlerin 
doğruluğunu sağlamak için alınan bu ilk gö-
rüntü aynı zamanda GAIA’nın elde edeceği son 
görüntü olacak. GAIA bilimsel gözlemlerine tam 
anlamıyla başladığında büyük boyutlarda veri 
üretecek. Ancak bu veriler görüntü olarak değil, 
sayısal veri olarak Yer’e iletilecek.

GAIA’nın planlanan beş yıllık görev süresi 
içerisinde Galaksimizdeki 1 milyar yıldızı gözle-
mesi ve bunlara ait parlaklık ve konum ölçüm-
leri yapıp kimyasal yapılarını ortaya koyması 

bekleniyor. Bu süre içiresinde herbir yıldız 70 
kez gözlenecek. Uzay aracı gökyüzünü tarar-
ken, hedefindeki ışık kaynaklarına odaklanarak 
detaylı ölçümler yapacak ve sayısal veri haline 
gelen sonuçları düzenli aralıklarla Yer’deki is-
tasyonlara iletecek.

Uzay aracının gözlemler sırasında kullana-
cağı CCD kamera, yaklaşık 1 milyar görüntü ele-
manına (piksel) sahip ve şimdiye kadar uzaya 
gönderilenlerin en büyük boyutlusu. Gözlenen 
NGC 1818 adlı açık yıldız kümesi, GAIA’nın gö-
rüş alanının %1’inden daha küçük bir alanı kap-
lıyor.

GAIA’nın Yer’e göndereceği verilerin analizle-
ri görev süresinin bitiminden sonra üç yıl daha 
devam edecek ve projenin sonuç verileri ancak 
o tarihten sonra yayınlanabilecek. 

GAIA İLK VE SON GÖRÜNTÜSÜNÜ 
GÖNDERDİ

ESA

Kaynak: 
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Okumakta olduğunuz Gökyüzü, Türk Astro-
nomi  Derneği’nin   (TAD)   bir   yayın   organı  ola-
rak 1957’de yayın hayatına başlamış ve çeşitli 
kesintilerle bugünlere gelmiştir. Mart 2013’ten 
beri sizlere ulaştırmaya çalıştığı-
mız elektronik bülten aslında 5. 
kuşak Gökyüzü’nü temsil ediyor.

Türk Astronomi Derneği 
ilk olarak 18 Mayıs 1954 tari-
hinde İstanbul’da kurulmuş ve 
derneğin iletişim organı olarak 
Gökyüzü’nün ilk sayısı Temmuz 
1957’de yayımlanmıştır.

TAD’nin kuruluşu dönemin 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan’ın çaba-
larıyla gerçekleştirilmiş. Derneğin kurucu yöne-
tim kurulunda şu isimler bulunuyordu: Nüzhet 
Gökdoğan (Başkan), Wolfgang Gleissberg (II. 
Başkan), Muammer Dizer, Tevfik Okyay Kabak-
çıoğlu, Adnan Kıral ve Egbert A. Kreiken. Kısa 

bir süre sonra yapılan olağanüstü genel kurulda 
TAD’nin başkanlığına Wolfgang Gleissberg geti-
rilmiş ve yönetim kurulu çoğunlukla öğretmen-
lerden ve amatör astronomlardan oluşmuştur.

Gleissberg, İstanbul Üniversi-
tesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 
Bölümü’nde sıklıkla karşımıza 
çıkan ve hep minnetle anılan 
önemli bir biliminsanıdır. I. Dün-
ya Savaşı sonrasında, Nazile-
rin kontrolündeki Almanya’dan 
kaçan Yahudi biliminsanların-
dan bazıları Atatürk’ün dave-
tiyle Türkiye’ye gelmişlerdi. Bu 
biliminsanlarının, 1933’deki 
“Üniversite Reformu” ile Türki-

ye’deki modern üniversitenin oluşmasında çok 
büyük katkıları olmuştur. Bu bağlamda ülke-
mize gelen ve İstanbul Üniversitesi Astronomi 
Enstitüsü’nde görev alan Ord. Prof. Dr. Wolf-
gang Gleissberg (1903-1986), 1934 ile 1958 yıl-
ları arasında görev yapmış ve birçok öğrenci ye-

”GÖKYÜZÜ”NÜN TARİHİNDEN BİR 
YAPRAK
Sinan ALİŞ

”Gökyüzü”nün Tarihinden Bir Yaprak

© Dursun Koçer

© İstanbul Üniversitesi Gözlemevi - 

Ord. Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg
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tiştirmiş, kitaplar yazmış, seminerler vermiştir. 
Gleissberg’in araştırma konuları ağırlıklı olarak 
Güneş Fiziği ile ilgiliydi. Literatürde ilk defa Yer-
Güneş ilişkisi konusunu ele alan ve Güneş’in 
bildiğimiz 11 yıllık çevriminin dışında yaklaşık 
80 yıllık daha büyük bir çevrimi olduğunu bulan 
da Gleissberg’dir. İstanbul Üniversitesi Astro-
nomi Enstitüsü’nde yürütülen çalışmaların bir 
sonucu olarak, IAU Gleissberg’den 1941 yılında 
bulunan bir asteroide isim vermesini istemiş ve 
Gleissberg’in önerisiyle bu asteroide “Ankara” 
adı verilmiştir.

Gleissberg’in TAD’nin kuruluşu ile bağlantısı-
nı Nüzhet Gökdoğan şöyle ifade etmiş:

“Prof. Dr. Gleissberg’in İstanbul Üniversitesi’nde 
bulunduğu süre zarfında, astronomiye karşı ilgi 
duyanlarla öğretim üye ve yardımcıları arasında bir 
bağlantı sağlamak üzere, 1954 yılında Türk Astro-
nomi Derneği adı ile bir dernek kurulmuştur.”

Şubat 1957’den, ülkemizden ayrıldığı Mayıs 
1958’e kadar TAD’nin başkanlığını yapmıştır. İs-
tanbul Üniversitesi’nden ve ülkemizden ayrıldığı 
tarihten sonra derneğin onursal başkanlığına 
getirilmiş ve Almanya’dan desteğini ve ilgisini 
sürdürmüştür. Bilim tarihçisi Dr. Şeref Etker’in 
sözleriyle, “... yabancı bir biliminsanı olarak bir 
ulusal derneğin önce başkanlığına ve ardından 
onursal başkanlığına getirilmesi olağandışıdır ve 
Gleissberg’in Türk gökbilimine ve Türkiye’ye verdiği 
yüksek değerin bir karşılığı olarak görülebilir.”

“Gökyüzü” de Gleissberg’in TAD Başkanlığı 
sırasında hayata geçirdiği çalışmalardan biridir. 
Gökyüzü’nün amacı, ilk sayının Önsöz’ünde yö-
netim kurulu imzasıyla şöyle dile getirilmiştir:

”Gökyüzü”nün Tarihinden Bir Yaprak

©TAD - Gökyüzü’nün ilk sayısı.

© İstanbul Üniversitesi Gözlemevi - 10 Ocak 1982’de 

Frankfurt Türkiye Başkonsolosluğu’nda Gleissberg’e döne-

min Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre 

tarafından sunulan “Fahri Doktora” ve teşekkür belgeleri.
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“Türk Astronomi Derneği’nin son genel kurul 
toplantısında, yönetim kurulunun sunduğu teklif-
lerin oybirliği ile kabulü Gökyüzü adlı bu bültenin 
bugün elinizde bulunmasına yolaçmıştır. Bütün 
ilimler gibi, astronomi de mütemadiyen ilerlemek-
te, dünyanın her tarafındaki rasathanelerde her 
gün sayısız araştırmalar yapılmakta ve neticeler 
alınmaktadır. Bu neticelerin kıymetli üyelerimize 
bildirilmesi üzerinde titizlikle durulacaktır. Bundan 
böyle gökyüzünde vukua gelecek hadiseler üç ay-
lık cetveller halinde bültende yer alacak, İstanbul 
Üniversitesi Rasathanesi, Ankara Üniversitesi Ast-
ronomi Enstitüsü ve Kandilli Rasathanesi’nde ya-
pılan çalışma ve rasatlara dair izahat verilecektir. 
Liselerdeki astronomi seviyesinin yüksek tutulma-
sı için didaktik problemlerin münakaşalarını ihtiva 
eden sual ve teklif mektupları “Üyelerin Mektupla-
rı” başlığı altında neşredilecek ve derneğin üyeleri 
bu meselelerin münakaşalarına davet edilecektir. 
Derneğe yeni kaydedilen üyelerin isim ve adresleri 
bültende gösterilecektir. Bülten her üç ayda bir çı-
karılacak, maddi imkanlar arttıkça daha kısa fası-
lalarla çıkarılması düşünülecektir.”

Bültenin basılı olarak yayımlanması bugün 
bile aşılması güç bir sorunken, o tarihlerde öm-
rünün uzun süreli olmamasına şaşırmamak 
gerekir. Gökyüzü bülteni 1957 yılındaki ilk sayı-
sından sonra beş sayı basılabilmiş ve 1958 so-
nunda yayımlanması durmuştur. İkinci kuşak 
Gökyüzü de ancak 1960-1961’de yayımlanabil-
miştir. Sonra uzun süre bu konuda bir gelişme 
olmamış ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle 
ülkemizdeki tüm siyasi partiler ve sivil toplum 
kuruluşları kapatıldığından, Türk Astronomi 
Derneği’nin de etkinlikleri tamamen durmuştur. 
1982’de yeni anayasanın kabulünden sonra et-
kinliklerine devam eden TAD, 1997-2000 yılları 
arasında Gökyüzü’nü yeniden basılı olarak ya-
yımlayabilmiştir. Maddi imkansızlıklarla bir kez 
daha yayını duran Gökyüzü, 2009’daki Dünya 
Astronomi Yılı çalışmaları çerçevesinde Ağus-

tos 2008’de elektronik olarak yayınlanmaya 
başlamıştır. Ağustos 2008’den itibaren elektro-
nik olarak yayınlanan dördüncü kuşak Gökyüzü 
de Aralık 2011’e kadar hayatını sürdürmüştür. 
“Gökyüzü”nün tarihçesinden de görebileceği-
miz gibi, ülkemizde temel bilimler alanında bir 
basılı yayının devlet desteği olmadan hayatını 
sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Ülkemizde-
ki en iyi örnek, Bilim ve Teknik dergisi, TÜBİTAK 
desteğiyle 1967’den beri aralıksız yayımlan-
maktadır.

”Gökyüzü”nün Tarihinden Bir Yaprak

© İstanbul Üniversitesi Gözlemevi - İ.Ü. Astronomi ve 

Uzay Bilimleri Bölümü’ndeki “Gleissberg Salonu”
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Mart 2013’te yeniden elektronik olarak ya-
yınlanmaya başlayan “Gökyüzü”nün bir yılı geri-
de kaldı. 2014 yılı başında bültenin basılı olarak 
da dağıtılması için bir adım atılmış olmasına 
rağmen, TAD Gökyüzü bülteni öncelikle elekt-
ronik yayınlanan bir bülten olmaya devam ede-
cektir.

Türk Astronomi Derneği’nin kuruluşunda 
ve “Gökyüzü”nün çıkarılışında büyük katkıla-
rı olan Gleissberg, İstanbul Üniversitesi’nden 
ayrıldıktan sonra Frankfurt’taki (Almanya) Go-
ethe Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış ve 
1986’da ölene kadar hayatına burada devam 
etmiştir. 1982’de İstanbul Üniversitesi Fen Fa-
kültesi tarafından Gleissberg’e Fahri Doktora ve 
yaptığı hizmetlerden ötürü bir teşekkür belgesi 
verilmiştir. Sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’a 
gelemediğinden, bu tören Frankfurt Türkiye 
Başkonsolosluğu’nda gerçekleşmiştir.

Wolfgang Gleissberg, İstanbul Üniversitesi 
Astronomi Enstitüsü’ne gelen Yahudi bilimin-
sanları içerisinde en uzun süre (24 yıl) ülkemiz-
de kalanıdır. Bu sürede enstitünün gelişimine, 
modern aletlerle donatılmasına, öğrenci yetiş-
tirilmesine, kitap yazılmasına yardımcı olmuş 
ve kalıcı izler bırakmıştır. Türkiye’den ayrıldıktan 
sonra ülkeyle ve enstitüyle bağları hiç kopma-
mıştır. Özellikle Gleissberg’in kızı Ingrid Opper-
mann sık sık bölümümüzü ziyaret etmiştir. Bu 
ziyaretlerin birinde (babasının ölümünden çok 
sonra) babası adına bölüme bazı katkılar yap-
mak istediğini dile getirmiş ve 2009 yılında 
İstanbul Üniversitesi Gözlemevi’ndeki Güneş 
gözlem aletlerinin bazılarının yenilenmesine 
katkıda bulunmuştur. 

Bu destekle başlayan süreçte Astronomi 
Bölümü’nde bir mini müze oluşturulmasına ka-
rar verilmiş ve bu müzeye “Gleissberg Salonu” 
adı verilmiştir. Müze 30 Nisan 2009 tarihinde 
bölüm çatısı altında hizmete açılmıştır. Kuru-
luşundan itibaren bölümde kullanılan ölçüm 
ve gözlem aletleri, fotoğraf makinaları, hassas 
saatler, eski gözlem defterleri ve daha pek çok 
şey müze kapsamında düzenlenmiş ve katalog-
lanmıştır. Müzenin açılışının yapıldığı gün Ing-
rid Oppermann’a katkılarından ötürü İstanbul 
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir teşek-
kür  plaketi sunulmuştur. 2011’in son günle-
rinde  Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde 
başlayan, kapsamlı onarım ve bazı binaların 
yıkılıp yeniden yapılması süreci tamamlanmış 
ve  “Gleissberg Salonu” olarak başlayan müze 
çalışmaları da bugünlerde yeniden gözden geçi-
rilmektedir. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 26 
Şubat 2014 tarihli yazıyla, bu müzenin adının 
“Gleissberg Astronomi İhtisas Müzesi” olarak 
belirlendiğini duyurmuştur.

Beşinci kuşak “Gökyüzü”nün birinci yılı geri-
de kalırken, bültenin de yaratıcısı sayılabilecek 
Ord. Prof. Dr. Wolfgang Gleissberg’i saygıyla ve 
minnetle anıyoruz.

- Şeref Etker, ”Ord.Prof.Dr. Wolfgang Gleissberg’in Türk Astronomi Derneği Başkanlığı”, Osmanlı Bilimi 
Araştırmaları, 2012, Cilt 14, Sayı 1, s. 25-44.

- H. H. Menteşe, H. H. Esenoğlu, H. Çalışkan, ”Kuruluşundan Günümüze İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (1933-2000)”, İ.Ü. Fen Fak. yay., 2002.

- Volker Mitt, ”Vom Einsteinturm an den Bosporus”, Sterne und Weltraum, Kasım 2013, s. 86-91.

Kaynak: 

”Gökyüzü”nün Tarihinden Bir Yaprak
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Astronomi ve Astroloji Arasındaki Farklar

“Bu yazı, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları dizisinde 

yayınlanan “Gökyüzünü Tanıyalım” kitabının yeni baskısı 

için yapılan hazırlıklardan derlenmiştir. “

Burçlar 

Güneş bir yıl süresince, her birinde yaklaşık 
bir ay kadar misafir kalarak bir dizi takımyıldızı 
dolaşıyor gibi görünür. Bu takımyıldızlar sırasıy-
la, Koç, Boğa, ikizler, Yengeç, Aslan, Başak, Te-
razi, Akrep, (Yılancı), Yay, Oğlak, Kova ve Balık 
şeklinde dizilerek Burçlar Kuşağı’nı oluştururlar 
(Akrep ve Yay arasında bulunan Yılancı / Lok-
man takımyıldızı, bu kuşaktaki takımyıldız sayı-
sını 13’e çıkarır. Ancak, geleneksel olarak bir yıl-
da 12 ay olduğundan, bu sayı da 12 ile sınırlanır 
ve Yılancı’ya ait dönemler Akrep’e ait sayılır). 

Doğum tarihimizde Güneş’in içinde bulundu-
ğu burç, yaygın olarak kullanıldığı şekliyle “bizim 
burcumuz” olur. Ancak, aynı gece gökyüzünde 
gözleyeceğimiz yıldızlar bunlardan çok farklıdır. 
Çünkü  Güneş’in gökyüzünde olduğu gündüz 
vakti,  bu yıldızları görmemiz mümkün değildir; 
dolayısı ile, burcumuz yaklaşık 6 ay sonra gece 
vakti gökyüzünde olacaktır! 

“Doğumları sırasında, Güneş, yıldız ve geze-
gen konumlarının (yani burçların) insanların ya-
şamları üzerinde etkili olduğu” şeklinde, yaygın 
olarak günümüze kadar gelmiş bir inanış vardır. 
Güneş ve gezegenlerin takımyıldızlar arasında-
ki hareketlerini matematiksel olarak hesapla-
mayı da içeren ve eskilerin, yanlış bir şekilde,  
İlm-i Nücum (yıldızlar ilmi) dedikleri bir ‘görüş-
ler’ yığını, bir bölümü bilimsel olmakla birlikte, 
çoğunlukla bilimsel olmayan, hatta tamamen 
uydurma yönler de içerir. Mevsimlerin nasıl 
oluştuğunun, doğanın her yıl nasıl canlandığı-
nın iyi bilinmediği Aydınlanma Çağı (17-18. yy.) 
öncesi dönemlerde, ilkbaharın gelişi sıcakların 
artması, sonbaharda yağmurların artışı ve kı-
şın ısının düşmesi, görünen en önemli değişim 
olan gökyüzündeki yıldız desenlerinin burçla-
rın ve takımyıldızların değişimine bağlanmıştır. 
Daha sonra, doğayı bile bu kadar etkileyebildiği 
düşünülen yıldızların, önce kral ve yöneticilerin, 
sonra da sıradan insanların yaşamlarını etkile-
dikleri, Güneş-merkezli sistemin anlaşılması ve 
mevsimlere Güneş çevresinde dönüş ve Yer’in 
23 derecelik eğiminin esas neden olduğu an-
laşıldıktan sonra, bu görüşler yavaş yavaş terk 
edilmiş ve yıldızların yaşamlarımızı bu kadar 

ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ 
ARASINDAKİ FARKLAR
Mehmet Emin ÖZEL

© Daniel Lopez
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yakından etkilemedikleri ve bu savların doğru 
olmadıkları anlaşılmıştır. Ancak Batıda, Tycho, 
Kepler ve Osmanlı’da Takiyüddin gibi ‘yıldız-
bilim’ciler, hayatlarını, kısmen veya tamamen, 
önemli kişilerin (daha çok da hükümdarların ve 
asilzadelerin) “zayiçe”lerini (horoskop) hazırla-
yarak, yaşamlarından ve kaderlerinden (gele-
ceklerinden) olayları açıklayarak, yani Güneş, 
gezegenler ve yıldızların konum ve ilişkilerini 
‘okuyarak’ kazanıyorlardı. Bu gelenek çerçeve-
sinde, herhangi bir önemli gün veya olay için 
‘uygun’ veya ‘uğurlu’ gün belirleniyor ve o uğurlu 
günde işlemler / eylemler gerçekleştiriliyordu! 
Örneğin, Osmanlı’da Ordu’nun sefere çıkması 
için en uğurlu (yıldızlar açısından en ‘uygun’!) 
günler belirlenip çalışmalar buna bağlı olarak 
yürütülüyordu.

Yıldızların ve gezegenlerin uzaklıklarının ve 
yapılarının daha doğru olarak anlaşılmasından 
ve bilimsel yöntemin “her türlü sorunu anla-
ma, çözme ve bilgi edinmede en güvenilir yol” 
(‘hayattaki en hakiki mürşit’) olduğunun farkına 
varılmasından sonra (17-18. yy.), sözkonusu bi-
rikim 2 ayrı kola ayrıldı. Astrolojinin matematik 

temelli, gökcisimlerinin konumlarını hesapla-
ma yöntemleri gelişmesini sürdürerek, bilimsel 
yöntem ve kanıtlarla (örneğin Kepler ve New-
ton yasaları ile) desteklendiğinden, gelişimine          
Astronomi olarak yoluna devam etmiş, ‘biriki-
min’ ‘insanların yaşamları ile yıldızlar arasında 
ilişki olduğu’ iddialarını sürdüren kısmı Astroloji 
olarak bilimsel çalışmaların dışında kalmıştır. 

Şu kadarını söyleyelim: Gezegenler ve yıldız-
lar bizden o kadar uzaktırlar ki, yakınımızdaki 
eşya ve insanların bizim üzerimizdeki psikolojik, 
sosyolojik, fiziksel… yani her anlamdaki etkileri, 
yıldız ve gezegenlerden çok daha fazladır. Örne-
ğin, 10 m uzağımızdaki 70 kg’lık bir kişinin, aynı 
kilodaki diğer bir kişi üzerine olan kütleçekim 
kuvveti, 4 ışıkyılı uzakta bulunan Güneş kütle-
sindeki en yakın yıldızın çekmesinden 500 kat 
daha fazladır. (O kişinin üzerimize yapabileceği 
psikolojik, sosyal…. olası baskılar da hesaba ka-
tılırsa bu etki daha da önem kazanabilir!) 

Konuya biraz daha açıklık getirmek açısın-
dan astronomi ve astrolojinin hedeflediği işlem-
lerin, aşağıdaki gibi bir karşılaştırmasını yap-
mak yararlı olacaktır.

Astronomi ve Astroloji

Günümüzde, astronomi ile astrolojiyi bir-
birine karıştırma, birini diğerinin eşdeğeri veya 
alternatifi sayma (sanma) eğilimi ne yazık ki 
oldukça yaygındır. Bu eğilimin gerisinde ise, bi-
limsel çalışma ve anlayış ile sorgusuz ve temel-
siz şekilde herhangi bir inanca dayanan anlayış 
arasındaki farkın iyi bilinmemesi yatmaktadır. 
Bilimsel bakışı öğrenmenin bir çaba gerektir-
mesi, okullarımızda bilim eğitimine temel olan 
astronomi, fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi 
‘zor’ derslerin gerekli özen ve çaba ile öğretile-
memesi, bunun nedenleri arasındadır.

Katip Çelebi’nin 1654 tarihli Cihannüma’sından alınan 

bu oldukça basitleştirilmiş Kuzey ve Güney Yarımküreler’den 

gözlenebilen burçlar haritası, Osmanlı kültürel yaşamında 

‘ilm’ü nücum’ (yıldız ilmi) olarak bilinen astrolojinin önemli bir 

yer tuttuğunu göstermektedir. (Cihannüma, Boyut Yayıncılık, 

2008)
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Astroloji, gökyüzündeki bazı olaylar ve yıldız 
konumlarının insan ilişkilerinde insan yaşamın-
da etkili olduğu şeklindeki varsayıma dayanır. 
Bu görüş, insanlığın bilgi düzeyinin çok eksik ve 
yetersiz olduğu, dünyanın gökkubbe altında düz 
bir disk oluşturduğunun düşünüldüğü dönem-
lerde başlayan bir inanç yığınıdır.

Gökyüzünün astrolojik amaçlarla gözlenme-
si ve bundan geleceğe ait kehanetlerde bulun-
ma gayretleri, M.Ö. 3000 yıllarında eski Mısır 
ve daha sonra Babil ‘de ortaya çıkmıştır. Antik 
dönem İyonya (Batı Anadolu) ve Grek (Yunan) 
filozoflarının ve daha sonra da İslam astronom 
ve ‘âlim’lerinin gökcisimlerinin hareketlerini 
matematiksel düzeyde ele alma ve açıklama 
gayretleri olmuştur. Ancak, astrolojik anlayış ve 
buna bağlı yorum ve açıklamaların ağırlığı tüm 
İlk Çağ ve Orta Çağ boyunca sürmüştür. Ast-
rolojik kehanetlere inanış, bilimsel devrimin de 
bir parçası olduğu Rönesans (yeniden doğuş) 
ile birlikte, gökcisimlerinin yapıları ve hareketle-
rinin daha iyi anlaşılmasıyla değişmiş ve gide-
rek terkedilmiştir. Ancak, astrolojiye olan inanış 
bundan sonra da tümüyle ortadan kalkmamış 
(gelecekten haber alma olasılığının göz önüne 
alınması nedeniyle), azalarak sürmüştür. Günü-
müz astrolog ve falcıları, bu temelsizliği anlaşıl-
mış eski ve Orta Çağ anlayışlarının günümüzde-
ki son kalıntılarıdır.

Bilimsel yöntemin ve bilimsel çalışma şek-
linin en belirgin özelliği, herkes tarafından tek-
rarlanabilir ve denetlenebilir olması, objektif 
gözlem ve tanımlara dayanmasıdır. Bu temel-
lere dayanmayan nesnellik dışı (sübjektif) karar 
ve öngörüler, her zaman yanlışlıklara, hatalara 
kaynaklık edecektir. Astroloji, tekrarlanabilme, 
denetlenebilme ve objektiflik kriterlerini temel-
den, tamir edilmez şekilde ihlal etmektedir. Ast-
rolojik öngörüleri test etmek için, çeşitli burçlar-
da doğan kişileri hedef alan ciddi istatistiksel 

analizler yapılmış, ancak, kehanetlerle kişilerin 
yaşamları arasında en ufak bir paralellik izine 
rastlanmamıştır 

Ne yazık ki, astrolojiye inananların veya inan-
mak ihtiyacı duyanların çoğu, astrologlardan 
iddia ve tahminlerinin doğrulanması talebinde 
bulunmazlar; tersine, astrolog ve falcıların karı-
şık, dumanlı öngörü ve tavsiyelerine sorgusuz 
sualsiz inanmayı tercih ederler. Fala ve falcıya 
inanç, inanan kişi için kolay anlayamadıkları, bu 
nedenle karar vermede zorlandıkları karmaşık 
dünyadan bir kaçış, ona karşı bir sığınak sağ-
lamaktadır. Yani falcılar, en iyimser yorumla, 
bir “sosyal hizmet” veya bir tür “psikolojik da-
nışmanlık”  yapıyor sayılabilirler. Ancak onlara 
güvenerek yapılan planlamaların çoğu zaman 
hüsranla sonuçlandığını veya sonuçlanacağını 
bilmeliyiz.

Tarihimizden iyi bilinen bir hikaye vardır: Pa-
dişah III. Mustafa, çağdaşı Alman İmparatoru 
Büyük Frederick’in savaşlardaki ve ülke yöne-
timindeki başarılarını çok iyi falcılara sahip ol-
masına bağlamaktaydı. Benzer başarılar için, 
kendisine güçlü üç falcı sağlamasını isteyen 
Padişah’a, İmparator; kendi falcılarının “sağlam 
maliye, adaletli yönetim ve bilime değer verme” 
olduğunu bildirecektir!

Modern bilimin çözemediği birçok olay ve 
konu vardır. Bunların bir bölümüne daha fazla 
önem ve öncelik verilmesi gerekebilir. Ancak, 
astroloji bunlardan biri değildir. Bir olay ve in-
celeme alanı olarak astroloji; çok istenirse, 
sosyolojik ve psikolojik bilimler boyutunda ele 
alınmalıdır. Çünkü astrolojinin insanlarla ilgili 
öngörülerinin fiziksel ve gerçek Evren’de yeri 
yoktur. Burçlar hakkında konuşmak bir yılbaşı 
partisinde uygun olabilir; bir kişinin psikoloji-
sini düzeltmede uygun söylemler kullanılarak 
yardımcı olunabilir; ancak, nesnel yani gerçek 

Astronomi ve Astroloji Arasındaki Farklar
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Kuzey Yarımküre’den gözlenebilen takımyıldızların 1515’de Nürnberg’de (Almanya) basılmış bir tasviri. Yıldızların çeşitli 

burç ve takımyıldızlara parsellenmesi ve isimlendirilmesi, tarih boyunca ve kültürden kültüre farklılık göstermiştir. Mesela 

eski Çin’in astronom-astrologları, görebildikleri gökyüzünü, şimdikilere göre çok küçük 700’e yakın bölgeye ayırmışlardı. Diğer 

uçta ise, bütün gökyüzünü kaplayan tek bir dev yaratık düşleyen Amerika’nın yerli halkları vardır. Bu durum bile, burçlara da-

yalı falcılık tahminlerinin ne kadar temelsiz ve yersiz olduğunu gösteren bir başka ipucu olarak kabul edilebilir. Aynı gelenek 

ve birikimin devamı olan Mısır-Babil-Yunan-İslam-Batı etkisindeki bölgelerde parsellemelerdeki değişimin daha az olduğu 

söylenebilir. Akrep, Aslan gibi grup ve isim yapısı çok eskiye dayanan burçlar vardır. Genelde de bugünkü  isimlerin önemli 

oranda Grekçe’den, yıldız isimlerinin, İslam’da bilimin ortak dili olan Arapça’dan kaynaklandığı görülür. Yukarıdaki resim de bu 

geleneği yansıtan bir örnektir. Sağdaki köşelerde, üstte Batlamyus, altta Al-Sufi, soldaki köşelerde ise, Batı geleneğinin ünlü 

astrolog-astronomları Aratus (üstte) ve Marcus Manilius (altta) resmedilmiştir. Ancak takımyıldızlar ve burçlar, olduğundan 

daha sıkışık ve ters olarak yani ‘aynada görüleceği’ veya gökküreye ‘dışardan’ bakıldığındaki şekilleri ile (bir anlamda, zamanın 

kozmolojisine uygun olarak, en dıştaki 9. küreden evreni ve dünyayı izlemekte olan Tanrı’nın gördüğü şekilde) resmedilmişler-

dir. (Albrecht Dürer, 1515, Metropolitan Müzesi, New York.)

“Gökyüzünü Tanıyalım”, M. E. Özel, A. T. Saygaç, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları Serisi, No. 47, 15. Baskı, 2006, 
Ankara.

“Astroloji Çürütüldü”, L. E. Jerome. Çev. R. Pekünlü, İstanbul Kültür Üniv. Yayınları, İstanbul, 2010.

Kaynak: 

dünya ile öznel ve yanıltıcı izlenim ve hayaller 
dünyası arasındaki farkın sınırlarını  unutma-
mak koşuluyla!

Astronomi ve Astroloji Arasındaki Farklar



Gökyüzü

1/30 MART 2014                       

YENIAY

8 MART 2014

ILKDÖRDÜN

 16 MART 2014

 DOLUNAY SONDÖRDÜN

24 MART 2014 
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BU AYKİ GÖKYÜZÜ

1 Mart 2014, 
saat 23:00

15 Mart 2014,
 saat 22:00

30 Mart 2014, 
saat 21:00

 için gökyüzü

AY TAKVIMI

Not: Yıldızlar, her gece yaklaşık 4 dakika daha erken doğarlar. Dolayısıyla her 15 günlük bir dön-
güde (15x4’=60’), 1 saatlik değişimle (gecikmeyle) aynı gökyüzünü görürüz. Bundan dolayı 15 
günde bir ”1 saat öncesi” aynı gökyüzüdür.

Süleyman FİŞEK
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Merkür’ü görebilmek için ayın ilk günlerinde, 
sabah hava aydınlanırken doğu ufku üzerine 
bakmanız gerekiyor. Hava aydınlanmaya baş-
ladığı için gözlem süresi oldukça kısıtlı. Ayın ilk 
günlerinde gözlem için en iyi konuma sahip olan 
Merkür daha sonraki günlerde giderek ufkun 
üzerinde alçalacak ve gözlemek giderek güçle-
şecek.

Sabah gökyüzünde bulunan bir diğer geze-
gen Venüs ise ay boyunca gündoğumundan 
önce güneydoğu ufku üzerinde gözlenebilecek.

Hava karardığında gökyüzünde yükselmiş 

olan Jüpiter’e, gecenin ilerleyen saatlerinde 
Mars ve Satürn de eşlik ediyorlar. Jüpiter ay 
boyunca tüm gece gökyüzünde görülüyor. Ayın 
başlarında 21:30 civarında doğan Mars ise gün-
ler geçtikçe daha erken doğu ufkunda görülme-
ye başlıyor ve ayın sonlarında hava karardığında 
doğmuş oluyor. Küçük bir teleskop ile gözlendi-
ğinde bile halkalarıyla gözlemcileri büyüleyen 
Satürn, Mart ayının ilk günlerinde gece yarısın-
dan önce doğmuş oluyor. Ayın sonlarına geldiği-
mizde ise gezegen 21:30 civarında doğuyor.

TUG   -   STELLARIUM

Kaynak: 
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1991 yılında İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü 
öğrencileri tarafından kurulmuş olan AAK 
Türkiye’nin ilk amatör astronomi kulüplerinden 
biridir.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde, kulübe 
üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini 
sürdürmekte olan AAK, tüm üniversite 
öğrencilerinin katılımına açık olan “Haftalık 
Etkinlik”lerin yanı sıra düzenli olarak halka açık 
etkinlikler de düzenlemektedir. Ayrıca yapılan 
davetler üzerine ilköğretim ve ortaöğretim 
okullarında özel etkinlikler düzenlemektedir. 
Özellikle geleneksel olarak her yıl düzenlediği 
“Mayıs Etkinlikleri” ile birçok amatör astronomi 
meraklısını bir araya getirmektedir.

Bugüne kadar yaptığımız etkinlikler sadece 
seminerle sınırlı olmayıp; diğer üniversite 
kulüpleriyle birlikte göktaşı gözlem kampları, 
İstanbul Astronomi Kulüpleri ile birlikte Yuri 
Gecesi organizasyonu ve çeşitli gözlem 
etkinlikleri de bunların arasında sayılabilir. En 
son gözlemsel etkinliğimiz 2012 yılında 
gerçekleşen Venüs Geçişi gözlemi olmuştur.

AAK aynı zamanda astronomi 
öğrencilerinin bilgi ve görgülerinin artması ve 
gelecek plânları için yardımcı olması için çeşitli 
araştırma merkezleri ve laboratuvarlara geziler 
düzenlemektedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun 
bir şekilde Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği’nin 
organizasyonunda ve yürütülmesinde de görev 
almaktadır.

İ.Ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü’nün 
hedeflerinden en önemlisi; doğru bilgiyi halka 
ulaştırmak ve popüler bilimin araçları ile bilime 
meraklı bir kitle oluşmasına katkıda bulunmaktır. 
AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu 
olabileceğimize inanmaktadır.
İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak için:

Yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü, İ.Ü. Merkez Kampüsü, Beyazıt

Telefon : 0212-440 00 00 - 10398

Faks : 0212-440 03 70

E-Posta : iuffaak@gmail.com 

Ağ : http://astronomi.istanbul.edu.tr/aak

Ayrıca, sosyal paylaşım ağı olan “facebook”ta 
“İ.Ü.F.F. Amatör Astronomlar Kulübü” adlı 
grubumuza katılabilir ve aynı adı taşıyan 
sayfamızı beğenebilirisiniz.

Gökyüzünüz açık olsun…

İ.Ü.F.F AMATÖR ASTRONOMLAR KULÜBÜ


