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ÖNSÖz
Merhaba,

yer’de yaşayan canlılar için yaşamın kaynağı olduğu dü-
şünülen suyun evrende beklenildiğinden daha az oranlarda 
olduğunu biliyor muydunuz? yer’in büyük bölümünün sularla 
kaplı olması evrende suyun da bol olmasını gerektirmiyor. Ast-
rofizikçiler yaptıkları gözlemlerde, olması gerektiğinden daha 
az su molekülü ile karşılaştılar. Bu çalışmayı yürüten Türk ast-
rofizikçi Dr. Umut yıldız’ın katkılarıyla kaleme alınan yazımızı 
Gökyüzü’nde bulabilirsiniz.

Türk Astronomi Dünyası için bazı isimler çok önemlidir. Her-
hangi bir tartışmaya ya da fikir ayrılığına bile düşmeden herke-
sin aynı şekilde saygı duyduğu, andığı kişiler vardır. Orta Doğu 
Teknik üniversitesi emekli öğretim üyelerinden merhume Prof. 
Dr. Dilhan Eryurt da bu isimlerden biri. yıldız evrimi konusunda-
çok önemli çalışmalar yapmış ve ODTü’de bu konuda etkin bir 
araştırma grubunun oluşmasını sağlamıştır. Bu grupta yetişen 
hocalarımızın bir kısmı ODTü’de bu çalışmaları sürdürürken, 
bir kısmı da başka üniversitelere bu birikimi taşımışlardır. Her 
iki yılda bir, Türk astronom ve astrofizikçiler bir araya gelerek, 
Ulusal Astronomi Toplantısı’nı (Kongresi) düzenlerler. Dilhan 
Hanım bu UAT/UAK’lerin fikir anasıdır. İlk UAT 1968 yılında 
ODTü’de düzenlendi. 2015’in başında 19.su düzenlenecek UAT 
yine ODTü’te gerçekleşecek. Bu vesileyle 2012’deki UAT’ten 
hemen sonra kaybettiğimiz Dilhan hocamızı sevgi ve saygıyla 
anıyoruz. Hocamız hakkındaki biyografik yazımızı ilgiyle okuya-
cağınızı umuyoruz.

Gökyüzünüz açık olsun.

Sinan ALİş
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GÖKyüzü’nün Şubat sayısında 2015’in 
Uluslararası ışık yılı (ıyL) olarak kabul edildiğini 
duyurmuştuk. 2015ıyL kapsamında ışık kirliliği-
ne dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenleni-
yor. Bunlardan biri “Geceleyin Gökyüzü” (Globe 
at Night) projesi.

Geceleyin Gökyüzü herkesin katılabilece-
ği bir toplum projesi. 2014 ve 2015 süresince 
her ay 10 günlük kampanyalar halinde gökyü-
zü parlaklığının ölçülmesi ve bu değerlerin veri 
bankasına iletilmesine dayanıyor. Sonuçlar Ge-
celeyin Gökyüzü projesinin ağ sayfasında  ya-
yınlanıyor.

Geceleyin Gökyüzü Projesi Geceleyin Gökyüzü Projesi

gEcELEyİN gÖKyÜZÜ 
PROJESİ

2013 yılı boyunca Geceleyin Gökyüzü projesine gönderilen gökyüzü parlaklık ölçümlerinin Dünya haritası üzerindeki dağılımı.

Geceleyin Gökyüzü 2014 yılı kampanya tarihleri.

http://www.astronomi.org/wp-content/files/webfiles/ebulten/GOKYUZU_Subat2014_Sayi50.pdf
http://www.globeatnight.org/
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Geceleyin Gökyüzü Projesi

Parlaklık ölçümleri akıllı telefonlarla veya 
bilgisayarlarla yapılabiliyor. İlgili uygulamalara 
projenin ağ sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca 
ağ tabanlı uygulamanın Türkçe arayüzü (http://
www.globeatnight.org/tr/webapp/) de bulunu-
yor. 2014’ün geri kalan bölümündeki kampanya 
tarihleri 14-23 Ekim, 12-21 Kasım ve 11-20 Ara-
lık.

Geceleyin Gökyüzü projesi Uluslararası Ka-
ranlık Gökyüzü Birliği (ınternational Dark Sky 
Association, ıDA) ile işbirliği içinde yürütülüyor. 
yılda en az iki kez Karanlık Gökyüzü Farkındalığı 
Günü düzenlenerek, geniş katılımlı gökyüzü par-
laklık ölçümü yapılması da hedefleniyor.
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ASTROFİzİKTE ÖNcü OLMUş VE NASA’DA 
Bİzİ TEMSİL ETMİş BİR TüRK BİLİM KADıNı... 
ÖLüMüNüN BİRİNcİ yıLDÖNüMüNDE SEVGİLİ 
VE SAyGıDEĞER HOcAMız DİLHAN ERyURT’U 
MİNNETLE ANıyORUz.  UNUTULMADıNız...

“Enstitü’de edindiğim değerli tecrübelerin so-
nucu olarak, gelecekteki bilimsel gelişmelere ve 
kendi ülkemdeki genç bilim adamlarının, uzay 
sorunlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olaca-
ğına inanıyorum.

Dilhan Eryurt(1997)”

Dilhan ERyURT, 29 Kasım 1926 senesinde 
İzmir’de doğar. Babası Abidin EGE, o dönemin 
ziraat Vekaleti Müsteşarlarındandır ve ayrıca 
Denizli milletvekilidir. EGE, Bornova’da bugün-
kü Ege üniversitesi’nin temellerini oluşturan 
yüksek ziraat Mektebini kurmak için buradadır. 
Keza, ERyURT’un doğumu da bu tarihe denk 
gelir. Babasının mesleğinden ötürü şehir şehir 
dolaşmak zorunda kalırlar. İzmir’den İstanbul’a, 

birkaç yıl sonra da İstanbul’dan Ankara’ya yerle-
şirler. ERyURT, ilkokulunu burada, yani Ankara 
Mimar Kemal İlkokulunda tamamlar. Babası-
nın da isteği üzerine okul yaşantısına devam 
edecektir. Oldukça çalışkan ve başarılı bir öğ-
renci kimliğine sahip küçük Dilhan, Ankara Kız 
Lisesi’nden takdirname alarak mezun olur. Lise 
döneminde elde ettiği bu başarısı, kendisine 
yaşamı boyunca unutamayacağı bir ödül de 
kazandıracaktı. Okuldaki başarılarından dolayı, 

Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

Prof. Dr. Dilhan Eryurt, başarılı çalışmalarından dolayı 

NASA’dan “Apollo Başarı Ödülü”nü aldı..

BİLİM EVRENİMİZİN gÜNEŞİ: 
DİLHAN ERyURT
Kayahan DEMİR
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Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

bizzat o dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
yücel’in ellerinden, Ulu Önderimiz Mustafa Ke-
mal ATATüRK’ün ‘Nutuk’ isimli kitabına layık 
görülür. “Benim için hepsinden değerlidir bu 
ödül.” Diyerek önemini vurguladığı bu ödül, aynı 
zamanda onun yaşamında aldığı ilk ödülü de 
olmuştur.

Dilhan ERyURT’un Matematiğe olan ilgi ve 
yetisi, lise yıllarında kendini göstermeye başlar. 
Lise dönemi sonlandıktan sonra Matematiğin 
de kendisiyle birlikte gelmesi gerektiğine inandı-
ğından, İstanbul üniversitesi yüksek Matematik 
ve Astronomi Bölümüne girme kararı alır. Böyle-
likle Astronomi’yle de tanışma fırsatını elde ede-
cek olan ERyURT için “Bilim Kadınlığı”na giden 
tüm kapılar açılmaya başlayacaktır. 

O dönemin Nazi Almanya’sından kaçıp, İstan-
bul üniversite’sine sığınan başarılı bilim adamla-
rının bulunduğu, kendince şanslı döneme denk 
gelir Dilhan ERyURT. Dünyanın en ünlü bilim 
adamlarından ders alma fırsatını yakalamış ve 
onlardan birçok şey öğrenmiştir. Astronomi’ye 
de o hocaların sayesinde ilgi duymaya başla-
dığını söyler. şüphesiz ki, böyle bir üniversite 
ortamı, onun için bir ‘Bilim Bankası’ndan farksız 
sayılırdı. Bilim üzerine elde edebilecek tüm ni-

metler gözleri önüne seriliyordu. 

ERyURT, üniversiteyi bitirdikten sonra An-
kara üniversitesi’nde Astronomi Bölümü’nü aç-
mak üzere görevlendirilen Prof. Dr. Tevfik Oktay 
Kabakçıoğlu’nun asistanı olur. O dönem kadro 
sıkıntısı olduğundan, asistanlığa ‘Fahri’ olarak 
başlar ve iki sene hiçbir ücret almaz. Böylelikle 
maddi kazanç olmadan da bilim yapılabileceği-
ni herkese göstermiş olur. 

      
1953 senesinde, Amerika’da Michigan 

üniversitesi’ne Astrofizik çalışmaları için gider. 
Burada yüksek lisansını yaparken, aynı zaman-
da da araştırma görevlisi olarak çalışacaktır. 
Dönemin başarılı bilim insanlarıyla çalışma 
fırsatını elde eder. yüksek lisansını tamamla-
dıktan sonra ise Michigan üniversitesi’nin ho-
calarının ısrarlarına rağmen, o Türkiye’ye geri 
dönüş yapar. Ardından Ankara üniversitesi 
Astrofizik Anabilim Dalı’nda asistanlık görevine 
başlar. O dönem ülkemizde bulunan Prof. Dr. A. 
E. Kreiken’in öğrencisi olur ve önce doktora son-
rasında ise doçentlik çalışmalarını tamamlar. 
Dilhan ERyURT’un Prof. Dr. Kreiken hakkında 
‘Bilim ve Teknik’ dergisinde söylediği söz dikkat 
çekmiştir:

“Prof. Kreiken’in yanında çalıştım ama, kü-
tüphanecilik dâhil her türlü işi yaptım.”

      
Dilhan ERyURT, o dönemde Prof. Dr. 

Kreiken’in kendisine yaptığı profesörlük teklifi-
ni reddeder. Çünkü daha bu alanda öğreneceği 
çok şeyinin olduğuna inanmaktaydı ve dolayı-
sıyla da bilim basamaklarını teker teker çıkmaya 
kararlıydı. şu anda belki de on akademisyenden 
dokuzunun reddedemeyeceği bu teklifi geri çe-
virdikten sonra çalışmalarına devam etti. Önce 
Ankara üniversitesi’nden Doçentlik unvanını 
aldı ve hemen ardından 1959 senesinde Uluslar 

Prof. Dr. Dilhan Eryurt, başarılı çalışmalarından dolayı 

NASA’dan “Apollo Başarı Ödülü”nü aldı..



8 Türk Astronomi Derneği Elektronik Bülteni

Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

arası Atom Enerjisi Ajansı (ıUA) tarafından veri-
len iki yıllık bir burs ile Kanada’ya gitti. ERyURT, 
bilgisayarlarla ilk kez orada tanışacaktır. ülke-
mizde böyle bir şeyin varlığı bile bilinmezken, 
birçok işin bu ilginç cihazlar üzerinden yapılıyor 
olması önce onu şaşırtır. O dönemin hesap ma-
kineleriyle yapılan birçok işlemin, kısa sürede 
bilgisayarlarda yapılıyor oluşu, onu çeşitli prog-
ramlamaları öğrenmeye yöneltecektir. Daha 
sonraları kendisini bu alanda o kadar geliştirmiş 
olacaktı ki, yıldızların yapı modelleri üzerine dahi 
birçok programa imzasını atacaktı. 

 
Kanada’da bir süre daha çalışmalarına de-

vam ettikten sonra, aldığı başka bir bursla İn-
diana üniversitesi’ne gider. Bir süre sonra ise 
National Academy of Sciences bursunu alır ve 
NASA’da New york’taki Goddard Uzay Araştır-
maları Enstitüsü’nde çalışmaya başlar. O dö-
nem Enstitüde çalışan tek kadın astronomdur.

ERyURT’un 1997 senesinde Bilim ve Teknik 
Dergisi’ne bu konuyla ilgili yaptığı açıklama yine 
ilgi çekici olacaktır: 

“İlk yıl belli bir burs ücreti alıyordum. İkinci 
yıl kurallara göre 500 dolar kadar bir artış ya-
pıyorlardı. Ben ertesi yıl da 3. kez bursu alınca, 

esas kadroya alındım. Birlikte çalıştığımız Prof. 
cameron bana dönüp, ne kadar para alacağımı 
sordu, bilmediğimi söyleyince, yanıtını de yine 
kendisi verdi. Öyle bir ücret veriyorlardı ki, hayal 
etmeme bile olanak yoktu. Hemen, ama bu çok 
büyük para, herhalde çok sıkı çalışmam gere-
kecek deyiverdim. Profesör de ‘aptal olma, sen 
bunu hak ediyorsun’ diye çıkıştı.”

Kanada’dan ayrıldıktan sonra, İndiana 
üniversitesi’ne bağlı Goethe Link Gözlemevi’nde 
yıldız modelleri oluşturmada uzman Prof. Dr. M. 
Wrubel ile çalışır.  Burada yıldız modellerinin ge-
liştirilmesinde yararlı olan yeni bir yöntemin uy-
gulanmasını sağlar. Bu gözlemevinde kendisine 
büyük bir bilgisayar tahsis edilir. yıllar sonra, bu 
hatırasını da açıklama gereği duymuştur:

“O zamana kadar yıldız modellerinin çözü-
mü için kullanılan ‘fitting’ yöntemiydi ve hep 
onu kullanırlardı. Kısaca ne olduğunu vermek 
gerekirse; yıldızın merkezinden başlayarak 4 di-
feransiyel denklem bir orta noktaya gelir. İkinci 
bir başlangıç da, yüzey şartlarından başlayarak 
içeri doğru çözümlenir ve belirli bir kesişme 
noktasında 2 çözümün birbirine uyması istenir. 
Uymuyorsa, çakışana kadar değişimler yapılır. 
Biz o günlerde yıldızın yüzeyinden içine kadar 
çözümü otomatik şekilde tek bir yoldan giderek 
yaptık. İki ayrı yoldan değil. Bulup geliştirdiğimiz 
yöntem buydu.”

ERyURT, buradaki çalışmalarından sonra 
NASA’ya geçer. Burada Dr. cameron ile çalışma 
fırsatını elde etmiş olur. Küçük kütleli yıldızlar-
dan büyük kütleli yıldızlara kadar hepsinin olu-
şumunda geçirdiği evrimleri incelerler. Bahset-
tiği ‘fitting’ yöntemini geliştirir ve sonuçta yeni 
bir programın doğmasına vesile olunur. Prof. 
Dilhan ERyURT, öğrencilerine de atıfta bulun-

Eşi Sabahattin ERYURT ile birlikte
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Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

mak maksadıyla; “O dönemin en mükemmel 
programıydı, ama sonra öğrencilerim, örneğin 
içine dönmeyi de katarak giderek geliştirdiler ve 
daha mükemmel hale geldi.” Der. 

Dilhan ERyURT, Prof. cameron ile birlikte 
Güneş’in evrimi üzerine de araştırmalar yapar. 
O günlerde geçerli olan Güneş evrimi modeli 
artık giderek eleştirildiğinden, son kuramları 
ele alan yeni bir modelin oluşturulması gerekir. 
yeni modelle sıcaklık, yoğunluk, ışınım ve Gü-
neş ile gezegenler arasındaki etkileşimin ince-
lenmesi de şarttır. Eski teoriyle, Güneş’in ilk olu-
şumunda daha soğuk olduğu ve yavaş yavaş 
bugünkü durumuna ulaştığı kabul ediliyordu. 
Ancak geliştirilen yeni bir model sayesinde bu 
teori de tarihe karışır. Ve bunda ERyURT’un payı 
azımsanmayacak kadar büyüktür. Artık geçerli 
olacak yeni modeli şu sözlerle açıklamıştır:

“Bizim çalışmalarımızın en önemli tarafı, 
Güneş’in ilk oluşumunda şimdikinden çok daha 
parlak olduğu ve yavaş sıcaklığının düştüğü ve 
sonra günümüzdeki duruma geldiği anlaşıldı. 
Bu mekanizmanın özel içeriğini de kısaca açık-
lamak gerekirse; Güneş’in önce parlak sonra 
azalan durumu, içindeki hidrojenin yanmasıyla 
ilgili... Hidrojen reaksiyonları başladıktan sonra 
yüzey sıcaklığı yavaş yavaş artıyor. Bilindiği gibi 

Güneş, günümüz itibarıyla sahip olduğu hidro-
jenin yarısını yakmış ve bugünkü yapısına ulaş-
mış vaziyette. Bu da diğer bir anlatımla ilk döne-
mine göre azalma demek. Daha açık bir deyişle 
tükenişe 4.5 milyar yıl daha var...”  

  
 Böylelikle halen geçerliliğini koruyan bu mo-

del sayesinde Dilhan ERyURT, Güneş evrimine 
olan katkılarını da tescillemiştir.

 Prof. Dr. Dilhan ERyURT, önce 1969 sene-
sinde NASA tarafından verilen ‘Apollo Başarı 
Ödülü’ne, daha sonra 1977 yılında da bir diğer 
başarı ödülü olan TüBİTAK ‘Bilim Hizmet ve 
Teşfik Ödülü’ne layık görünür.  

    
ERyURT, bu enstitüde yıldız oluşumu ve Gü-

neş Evrimi çalışmalarının yanı sıra ‘Nötrinolar’ 
konusuyla da yakından ilgilenmiştir. Elbette o 
dönemde ‘dahi akademisyen’, birçok alana olan 
eğilimlerinden dolayı “Mucize Ötesi” olarak ka-
bul görmüştür. 

Dilhan Hocamızın, o dönemlerde bulunduğu 
bu enstitüye ait insanın yüzüne tebessüm vere-
cek anıları da mevcuttur. Bunu yine yıllar sonra 
yaptığı açıklamalarından anlıyoruz:

“Dr. cameron, bir gün özür dileyerek çalış-
ma odama geldi ve annesini getirdiğini, bana 
sorularının olduğunu söyledi. yaşlı bir hanımın 
evinden kalkıp, büroma kadar gelmesine çok 
şaşırmıştım. Onları evimde bir gün yemeğe da-
vet etmiştim ve yaprak dolması yapmıştım. Çok 
beğenmişler ve ben de tarifini vermiştim, ama 
annesinin tarifte anlayamadığı iki yer varmış. 
İlki, yaprak parlak tarafı dışa gelecek biçimde 
sarılmalı demiştim, kadın bu parlağın ne oldu-
ğunu çıkartamamış onu soruyordu. Diğeri de 
tencere ateşe konunca dolmaların üzerine ay-
rıca bir küçük kapak konur, dağılmasınlar diye, 

ODTÜ’de Çalışma Odasında
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Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

tabii bu da anlaşılmamış. Odama geldiler ve ben 
hepsini anlattım, sorun çözüldü.” 

    Dilhan ERyURT, ABD’de kaldığı sürelerde 
defalarca Türkiye’ye gelmiş ve edindiği eşsiz 
tecrübelerini buradaki öğrencilerine de aktar-
mıştır. 

Öncelikle 1968 senesinde ODTü Fizik Bölü-
münde bir yıl süreyle misafir profesör olarak ça-
lışır. Derslerin dışında çeşitli bilimsel toplantılar 
düzenler. Düzenlediği 1. Ulusal Astronomi Top-
lantısına sadece 25 kişi katılmıştır. Tek başına 
lisans, hatta yüksek lisans derslerine girer. Bu 
durum o dönemde onun için sıkıntı doğurmuş-
tur, ancak bir kez olsun şikâyet etmemiştir. An-
cak birkaç öğrencisinin belirli bir bilgi seviyesine 
ulaşmasıyla biraz nefes alacaktır.

    Dilhan ERyURT, 1973 senesinde ODTü Fizik 
Bölümüne kesin dönüş yapmış ve burada Astro-
fizik Anabilim Dalının mimarı olmuştur. 1988 yı-
lında altı ay kadar yine ODTü Fizik Bölümü baş-
kanlığını üstlenmiş ve ardından da Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığını 5 sene süreyle yürütmüş-
tür. Artık akademik yaşamının son demlerine 
ulaşan hocamız, 1993 senesinde de emekli olur. 
Ancak sonrasında yapacaklarıyla, “sözde emek-
li” olduğunu fazlasıyla kanıtlayacaktır. 

     ERyURT, TüBİTAK Ulusal Gözlemevi Pro-
jesinin ortaya çıkmasında önemli bir rol oyna-
mıştır. Ayrıca bu konudaki emekleri şüphe gö-
türmez bir gerçek halini alır. Keza, Gözlemevinin 
5 Eylül 1997 senesinde yapılan açılışı sırasında 
katkılarından dolayı, o dönemin TüBİTAK Göz-
lemevi Müdürü Prof. Dr. zeki Aslan tarafından 
kendisine bir onur plaketi verilir. Elbette verilen 
bu plaket sembolik amaçlıdır. Çünkü Dilhan ER-
yURT Hocamızın verdiği emek ve çalışmalarını 

karşılayacak bir plaketin günümüzde dahi üreti-
lemeyeceği aşikârdır. 

    Dilhan ERyURT’un, Türk bilim dünyasına 
katkılarının yanı sıra ülkemizin eğitim alanına 
olan katkılarından da söz etmemiz gerekir. yıllar 
sonra Dilhan Hocamız, ikisi kız olmak üzere üç 
çocuğunun babası, yani eşi eski Erzurum mil-
letvekillerinden Sabahattin ERyURT ile birlikte, 
senelerce çeşitli çalıştıkları kurumlardan tasar-
ruf ettikleri o dönemin parasıyla 800 bin lirayı 
anaokulu ve kız öğrenci yurdu yapılmak üzere, 
Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağışlamış-
lardır. Onların gösterdikleri bu vefa örneği vesi-
lesiyle, bahsedilen kurumların doğmalarına ön 
ayak olunmuştur.        

    Ama maalesef bilinir ki, her güzel şeyin bir 
sonu vardır. Dilhan ERyURT Hocamız da yaşadı-
ğı güzel ve verimli yaşamının sonuna geldiğinde 
tarih 13 Eylül 2012’yi gösteriyordu. yıllarca ülke-
si için atan kalbine Ankara’da yenik düşmüştü. 
Ancak şüphesiz ki, gerek Türk bilimine katkıları 
gerekse Türk eğitimine adadıkları, ona ‘ölümsüz-
lük iksirini’ tattırmıştır. Dilhan Hocamız, geçmiş-
te bizimle olmuştur, şu anda da bizimledir ve 
sonsuza kadar da bizimle olacaktır. 

     Ölümünün henüz birinci yıl dönümünde, 
sevgili ve saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Dilhan 
ERyURT’u büyük bir minnetle anıyoruz. 
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Bilim Evrenimizin Güneşi: Dilhan Eryurt

yazımızı, hocamızın vefatı üzerine duygularını kâğıda dökerek ifade eden bir öğrencisinin satır-
larıyla sonlandıralım:

Dilhan Eryurt

1926-2012.
Her şey dün gibi geliyor artık, 
Başlangıç zamanıyla bitiş zamanı yan yana gelince. 
1926 ve 2012 hangi ara birbirine bu kadar yaklaştı, 
Sanki bir şey olmamışçasına... 
Oysa ne serüvenler, ne “mefkûreler” saklı o iki rakam arasında. 
Bilimde gelişmiş bir ülke sevdası kaç kelimeye sığar? 
Halkımızı, ülkemizi doruklarda görme arzusu nasıl bir aşk? 
Rakamlar taşıyamıyor bütün bunları. 
Geçip giden zamanda topladıklarımız ve düşürdüklerimizle yürüyoruz. 
Elde ne kalacak çok belli değil. 
Bazen araştırmalarımız, bazen akademik ve insani ilkelerimiz.
şanslı olanlarımızda da her ikisi... 
Dilhan hoca hayatta hep şanslı ve azimli hissetti kendini. 
Azmini henüz tanıştığı bilgisayarla modelleme yapacağım diye 
Saçları dökülürcesine çalışmasıyla anlatmıştı bir keresinde. 
Öyküye bedel katıyor saçlar. 
Artık sadece yıldızlardan ışık geliyor, 
Başka bir zamanı ölçüyor saat. 
Astrophysics ı ve ıı dersleri yıldızlara kapı açtı. 
Kaç kişi geçtik? 
Hep güzelliklerle andık, anıyoruz Dilhan hocayı... 
Kimi ilk öğrencisi olmakla övündü, kimi son. 
Ama o tanıdığı herkese övüneceği bir şeyler bıraktı arkasında. 
Bereket bu olsa gerek. 
Ömrüne “bereket” Dilhan hoca! 
Emeklerine minnettarız.

Mutlu yıldız

alp akoğlu, dilhan eryurt, bilim Teknik dergisi, Sayı 60, Kasım 1997 (s: 74-80)
güneşin evriminde bir Türk kadını: Prof. dr. dilhan eryurt, Focus Sitesi
bilim yoluna adanmış ömürler, milliyet gazetesi eki, 8 mart 2009
mutlu yıldız, dilhan eryurt(şiir), 13 eylül 2012 

Kaynak: 
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Nereden Geliyor Bu Oksijen?

yeryüzü ve içindeki herşey; dağlar, okyanus-
lar, çöller, şehirler, evler ve kısacası herşey uzay-
da gerçekleşen olayların bir sonucudur. Buna, 
biz insanlar da dahiliz. Etrafımızdaki teknolojik 
aletler, gökyüzündeki bulutlar, uzaya gönderdiği-
miz teleskoplar bunların hepsi çok uzun zaman 
önce uzayın bize bıraktığı maddesel mirastır. 
Bize bu mirası bırakan maddeler içinde en bol 
bulunanın hidrojen olduğunu biliyoruz. Bolluk 
bakımından hidrojenden sonra gelen elementler 
helyum ve sonrasında da oksijendir. Peki, solu-
duğumuz oksijen gazı nerede ve ne zaman oluş-
muştur? 

Bu sorunun yanıtını bulabilmek için NASA’nın 
JPL (Jet İtiş Gücü Laboratuvarı) biriminde çalış-
malarını sürdüren Dr. Umut yıldız, milimetre altı 
dalgaboylarında çalışan teleskopları kullanarak 
önemli bir keşif yaptı. Çalışmanın sonuçlarına 
göre, aslında oksijen molekülleri yıldız oluşu-
mu sırasında değil, yıldız ve gezegen oluştuk-
tan sonra oluşuyorlar. Bu araştırma için ESA 

(Avrupa Uzay Ajansı) ve NASA’nın ortak projesi 
Herschel Uzay Gözlemevi’yle milimetre-altı dal-
gaboylarında yıldızlararası ortamda yeni oluşan 
veya oluşmakta olan yıldızlar incelenmiştir. yer 
atmosferindeki oksijen nedeniyle, evrendeki ok-
sijen bolluğunu incelemek için uzaydan ölçüm 
yapılması gerekmektedir. Dr. yıldız ve çalışma 
arkadaşları Herschel teleskobunun verilerini kul-
lanarak NGc 1333 ıRAS4A isimli bir ilkel yıldızı 
milimetre-altı dalgaboylarında incelediklerinde, 
bu bölgelerde hesapların aksine beklenenden 
çok daha az oksijen olduğunu bulmuşlar.

yıldızların ilk oluşum evreleri milimetre-altı 
dalgaboylarında çalışan teleskoplarla çok ay-
rıntılı olarak gözlenebilir. 2009 - 2013 yılları ara-
sında görev yapan Herschel teleskobu, yıldızla-
rarası ortamdaki moleküller üzerinde çalışmak 
için en ideal teleskoplardan biriydi. Sahip olduğu 
teknik özellikleri ve kabiliyeti sayesinde  yıldızla-
rarası ortamın en önemli bileşenleri olan yıldız 
oluşum bölgeleri incelenebildi.

© ESA Herschel teleskobu

NEREDEN gELİyOR BU OKSİJEN?
ümit KAVAK
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Nereden Geliyor Bu Oksijen?

herSchel

Kaynak: 

Bu  yazıya söz konusu olan çalışmada yıldız-
lararası ortamda bulunan oksijenin beklenenden 
6 bin kat daha az olduğu görülmüştür. Peki, in-
san yaşamı için hayati önemi olan oksijen nere-
den gelmiştir?

Genel yıldız oluşum senaryolarına göre yıl-
dızlararası ortamda bulunan molekül bulutunun 
ilk önce merkezi bölgesinde çökme gerçekleşir. 
Çökme gerçekleştikten sonra merkezde ilkel yıl-
dız oluşur. Sonra bir yıldız-gezegen sistemi oluş-
turmak için sistem üzerindeki açısal momentu-
mu korumak amacıyla ilkel yıldızdan madde atımı 
gerçekleşir. Bu atımdan sonra merkezde bir yıldız 
adayı ve etrafında da onu çevreleyen bir toz ve 
gaz zarf bulunur. Bu zarfın yapısını anlamak için 
milimetre-altı dalgaboyları ve Herschel teleskobu 
idealdir. Bu yüzden Dr. yıldız ve ekibi gözlemlerini 
yıldızlararası ortamdaki yıldız oluşum bölgelerin-
de yoğunlaştırdılar. Araştırma ekibi, ilk oksijenin 
bu zarfta bulunan toz parçacıklarının yüzeylerin-
de donmuş halde olduğunu düşünüyor.

Dr. yıldız ve ekibi çalışmalarıyla yer’deki oksi-
jenin aslında Güneş Sistemi’nin oluşumu sırasın-

da değil de yer oluştuktan sonra, yani 3.5 milyar 
yıl önce, fotosentez yapabilen bakterilerin solu-
numuyla oluştuğunu düşünüyorlar. Bu da, oksi-
jen molekülünün yaşamın kaynağını araştırmak 
için uygun bir aday olduğunu gösteriyor.

© NASA/JPL-Caltech/R. A. Gutermuth

NGC 1333 IRAS4A yıldız oluşum bölgesi.

© NASA/JPL-Caltech/T. Pyle - Yeni oluşan bir yıldız geze-

gen sistemi ve etrafındaki zarf görülmektedir. Sözkonusu ok-

sijen moleküllerinin bu zarftaki toz parçacıklarının etrafında 

donmuş halde olduğu düşünülmektedir.

http://www.herschel.caltech.edu/news/nhsc2014-006
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013A%2526A...558A..58Y


Gökyüzü

24 Eylül 2014

yEniay

2 Eylül 2014

ilkdördün

9 Eylül 2014

 dolunay Sondördün

16  Eylül 2014
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BU AyKİ GÖKyüzü

1 Eylül 2014
saat 22:00

15 Eylül  2014,
 saat 21:00

30 Eylül  2014, 
saat 20:00

 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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Gezegenlerin konumları:

Merkür: Geçen ay olduğu gibi bu ay da 
Güneş’e çok yakın olan gezegeni gözlemek için 
tümüyle açık bir batı ufku gerekiyor. Bu fırsatı 
yakalayabilenler, Güneş battıktan yarım saat 
sonra Merkür’ü batı ufkunda görmeyi deneye-
bilirler.

Venüs: Sabah gökyüzünde bulunma-
yı sürdüren Venüs, ayın başlarında Aslan 
Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı Regulus’a yakın 
görünümde bulunuyor. Ayın ikinci yarısından 
sonra ufukta iyice alçalacak olan gezegeni göz-
lemek zorlaşacak.

Mars: Hava karardığında gökyüzünde yerini 

alacak olan gezegen, ayın ilk günlerinde Satürn 
ile yakın görünümde. Ayın sonlarında ise Mars, 
Akrep Takımyıldızı’nın en parlak yıldızı Antares 
ile yakın görünümde. Mars ay boyunca yaklaşık 
iki saat gözlenebilir.

Jüpiter: Sabah gökyüzündeki gezegen, gün 
geçtikçe daha erken doğmaya başlıyor. İlerle-
yen günlerde Jüpiter’i gözlemek daha da ko-
laylaşacak. Gündoğumundan önce güneydoğu 
ufkuna bakarsanız Jüpiter’i görebilirsiniz.

 Satürn: Ayın son günlerinde gezegen 21:00 
gibi batacak, ilk günlerde ise saat 23:00’e kadar 
gözleyebilirsiniz. Gezegen hava kararınca gü-
neybatı ufkunda görülebiliyor. 

Tug   -   STellarium

Kaynak: 

http://tug.tubitak.gov.tr/
http://www.stellarium.org/
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1991 yılında İstanbul üniversitesi Fen Fakül-
tesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğren-
cileri tarafından kurulmuş olan AAK Türkiye’nin 
ilk amatör astronomi kulüplerinden biridir.

İstanbul üniversitesi bünyesinde, kulübe 
üye olan öğrencileriyle birlikte faaliyetlerini sür-
dürmekte olan AAK, tüm üniversite öğrencile-
rinin katılımına açık olan “Haftalık Etkinlik”lerin 
yanısıra düzenli olarak halka açık etkinlikler de 
düzenlemektedir. Ayrıca yapılan davetler üze-
rine 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 kulüp-
leriyle birlikte göktaşı gözlem kampları, İstan-
bul 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 mer-
kezleri ve laboratuvarlara geziler düzenlemek-
tedir. AAK ekibi son yıllarda yoğun bir şekilde 
Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği’nin organizas-

yonunda ve yürütülmesinde de görev almakta-
dır.

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 bulunmak-
tır. AAK, ancak bu sayede bir bilim toplumu ola-
bileceğimize inanmaktadır.

İletişim ve etkinlikler hakkında bilgi almak 
için:

yer : İ.Ü. Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bi-
limleri 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
Facebook: www.facebook.com/amatorastro-

nomlarkulubu
Twitter: www.twitter.com/Official_AAK

İ.Ü.F.F AMATÖR ASTRONOMLAR KULÜBÜ


