
Y.YÜCESOY: Eğitim merkezinizin adı neden 
Bilimin Çakıl Taşları ve ilk olarak ne zaman 
kuruldu? Kuruluş amacınızdan bahseder 
misiniz? 
D.ERİM: Tabii, çakıl taşı aslında Newton’un 
bir hikâyesinden geliyor. Oradan esinlendik 
de diyebiliriz yani her çocuk aslında bir çakıl 
taşı, biz  daha sonra onları şekillendirip 
birer kayaya dönüştürüyoruz. Buradan 
aklımıza geldi. Eğitimlerimizden bahsedeyim 
biraz. Kodlama eğitimleri veriliyor. Stem 
eğitimleri veriliyor. Stem eğitimlerimiz NASA 
tabanlıdır. NASA’dan aldığımız worksheetler 
doğrultusunda kendi müfredatımıza 
uyarlayarak  öğrencilerimizle paylaşıyoruz. 
Sağ ve sol beyni çalıştıran “Critical Thinking 
Skills” dediğimiz (düşünme becerileri) 
dersimiz var; çocuklar için P4C (FELSEFE 
EĞİTİMİ) bir de büyük çocuklar için ayrı 
bir felsefe eğitimimiz var. Onun dışında 
şu an bizimle birlikte olan lise grubumuz 
var; onlar için de elektrik ve manyetizma 
eğitimimiz, atom fiziği eğitimimiz, bir de 
drama eğitimimiz var. Dört yıl oldu Bilimin 
Çakıl Taşların kurulalı, bu yıl dördüncü 
yılımızdayız.
B.ÖCAL: NASA Stem müfredatından 
bahsedebilir misiniz?

D.ERİM: Tabii ki bahsedebilirim. Stem ilk 
NASA da ortaya çıkan bir etkinlik, daha başkan 
Obama zamanında varolan bir etkinlik. Ben 
de 2009 yılında NASA’ya gittiğimde bir proje 
kapsamında ilk defa orda karşılaştım Stem 
ile aslında. İçeriğini inceledikçe, sizler tabii ki 
bilmezsiniz ama öğretmenleriniz bilir, bizim 
öğretmen yetiştiren Köy Enstitüleri’nde 
yapılan eğitimden farklı olmadığını gördüm. 
Aslında bizler de yapıyoruz ama; onların 
tabii ki laboratuvar imkanları ve malzeme 
imkanları bizden daha farklı olduğu için 
daha farklı bir çalışma yapıyorlar genellikle. 
Üst sınıfta göreceğiniz fizik konuları ile 
ilgili şu an fen olarak gördüğünüz ama 
yine de fen dersinin içinde yer alan fizik, 
kimya, biyoloji olarak paylaştırılmış şekilde 
gördüğümüz konulardan, genellikle yüzdelik 
olarak bakarsak fizik ağırlıklı ve uzay ağırlıklı 
çalışmalar yapıyor NASA. Ama bunun 
dışında tabii ki insan vücudu ile DNA ile yani 
biyolojinin konusuyla da kimyanın maddenin 
konusuyla da iletişimleri var yine çalışmalar 
yapıyorlar; ama yüzdelik olarak baktığımızda 
uzay ve fizik konularını çocukların daha 
iyi anlayabileceği basit deneylerle bu 
kavramları çocuklara tanıtmaya anlatmaya 
ve öğretmeye çalışıyorlar.
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Annenizin erkek kardeşinin tek yeğeninin 
babasının kayınvalidesinin kocasının tek 

kızı neyiniz olur?

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ NASA’DA BİR TÜRK BİLİM İNSANI

Geçtiğimiz haftalarda çok özel bir bilim insanını ekranlarımızda konuk ettik. 
Sn. Demet Erim, sıra dışı bir fen bilgisi öğretmeni. Öyle ki alanıyla olan 
ilişkisi onu bilimin en önemli duraklarından NASA’ya kadar götürmüş ve 
orada önemli eğitim görevlerinde bulunmasını sağlamış. Daha sonra 

İstanbul’a dönerek Houston Texas’taki eğitim fırsatlarını kurucusu olduğu Bilimin 
Çakıl Taşları isimli oluşumla Türk çocuklarının ilgisine sunmaya başlamış. Birçok 
gencin ve meraklı beyinlerin NASA ile buluşmasına aracılık etmiş. Bu renkli ve istisna 
kişiliği ile tüm öğrencilerimize birçok örnek oluşturabilecek derslerle dolu söyleşiyi 
gelin hep beraber okuyalım. Özellikle NASA deneyimleri üzerine merak ettiklerimizi 
ve öğrencilerimizin sorularına kendisinin verdiği cevapları öğrenelim
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Ö.ÇELİK: NASA Alabama Space Center ‘da 
bir aylık astronot eğitimine katıldınız ne gibi 
eğitimler aldınız oradaki eğitimleri daha sonra 
hangi alanlarda kullandınız?
D.ERİM: Zor eğitimlerdi bu eğitimler. 
Birazdan size videosunu da göstereceğim. 
Havuzun altında eğitimler aldık yani elimizde 
maketlerimiz vardı bu maketlerimiziz; hepimizin 
havuzun altına dalarak orada takıp çıkarmaya 
çalıştık ve ortama en yakın yer dünya üzerinde 
su altı olduğu için oraya bir sistem kurmuşlardı, 
mekiği tamir etmeye çalıştık 
havuzun içerisinde. Onun 
dışında yine bizi yukardan 
iplerle astıkları yer 
çekimsiz ortamı yaratmaya 
çalıştıkları sistemde 
-onların EVA (Extra-
vehicular Activitiy) görevi 
dedikleri- yani astronotların 
uzay mekiğinin dışına 
çıktığı ve orada bazı şeyleri 
tamir ettikleri görevler var; 
bu Eva görevlerini yaptık, 
paraşütle atladık. Yine 
bir mekiğin içerisinden, 
yani normal bir roketle 
gönderildiğinizde paraşütle 
denizin içine düşüyorsunuz 
bir küçük roketin içerisinde. 
Ve roketin içerisi su 
almaya başlıyor ve siz 
astronot kıyafetlerinizle 
roketten dışarıya 
çıkmaya çalışıyorsunuz. 
Bu tür eğitimler aldık. Yine aynı zamanda, 
merkezde bazı arkadaşlar shuttle kullandılar 
biz merkezden onlara komut verdik, bu tür 
eğitimler aldık. Bunları nerede kullandık; tabii 
ki bunları bire bir kullanma şansımız maalesef 
ülkemizde yok; bir tek İzmir Uzay Merkezi var 
o bile çok kısıtlı ama orada aldığımız disiplini 
orada aldığımız bilgileri anlattığımız deneylerle 
eşleştirerek çocuklarla paylaştık. Mesela bir 
astronotun görev anında nasıl tuvalet ihtiyacını 
giderdiği bize anlatıldı, bunu deneyimledik 
biz de aynı şeyi burada çocuklarımızla 
paylaştık. Yer çekimsiz bir ortamda bunu nasıl 
deneyimlersiniz diyerek paylaştık ama bire 
bir tabii ki oradaki eğitimin buraya modifiye 
edilmesi şu an için çok zor. Sadece oradaki 
kazanımlar, bilgiler diğer kazanımlara entegre 
edilerek çocuklara sunuldu.
Y.ÇELİK: ABD Firework Fermilab parçacık fiziği 
lab’da gerçekleşen eğitim hakkında bilgi verir 
misiniz?
D.ERİM: Tabii ki vereyim. Fermilab aslında 
Türkiye’de çok duyulmuş bir yer değil; Cern 
daha çok duyulmuş gazetelerden ve yayın 
organlarından Cern’u daha çok duyuyoruz. 
Aslında Fermilab da ABD’nin Cern’ü, aslında 
ikisi ortak çalışıyor. Fermilab’da bir eğitim aldı 
öğrencilerimiz. Genelde Fermilab’ da Nobel 
ödüllü fizikçiler çalışıyor; ricamız üzerine bir 
Nobel ödüllü fizikçi Fermilab’daki bir çarpışma 
anında atomların birbiriyle çarpıştıktan sonra 
açığa çıkardığı enerji ile ilgili öğrencilerimize 
1,5-2 saatlik bir eğitim verdi. Neden 
bunlar çarpıştırılıyor? Çarpıştırılsa ne olur, 
çarpıştırılmasa ne olur? Bunun sonucunda ne 
tür bilgiler elde ediyoruz? Neden burası var? 
Neden fizik bu kadar önemli? Bununla ilgili 1,5-
2 saatlik bir eğitim aldı öğrencilerimiz Nobel 
ödüllü bir fizikçiden.
T.DİNGAZ: Big-Bang’i yaşatmak istiyorlar değil 
mi?
D.ERİM: Küçük Big-Bangler, tabii küçük 
küçük kara delikler yaratıyorlar. Minik 
kara delikler yaratıyorlar. Asıl önemli olan 

evrenin oluşmasındaki o anı yani Big-Bang 
anını çözümleyebilmek. Bütün olay burada. 
Patladıktan sonraki kısmı çözümlemiş 
durumdalar hala. Oradan gelen radyasyonun 
üzerimizdeki etkisini hesaplamış durumdalar; 
ama öncesi ile ilgili bir bilgiye sahip değiller. 
Yani nasıl patlatıldı? Bunun bir açıklaması 
şu an için bilimde yok, bununla uğraşıyorlar. 
Evrendeki dört büyük kuvvetten üç büyük 
kuvveti birleştirebildiler; büyük nükleer kuvvet, 
zayıf nükleer kuvvet, elektrik ve manyetik 

kuvveti birleştirdiler; ama en zayıfı olan çekim 
kuvvetini maalesef birleştiremiyorlar. Bunu 
birleştirmeye çalışıyorlar ki tek bir formülde her 
şeyi çözebilsinler. Bütün amaçları bu şu an için.
T.DİNGAZ: Hadron çarpışması diyorlar sanırım.
D.ERİM: Evet, büyük Hadron çarpışması. 
(LHC- Large Hadron Collider) Fermilab’da da 
aynı şekilde oluyor, hiçbir farkı yok sadece 
isimler farklı o kadar. Cern’de ziyaret ettiğiniz 
zaman aşağıya inme şansınız yok, ciddi bir 
radyasyon alıyorsunuz. O yüzden sadece 
yüzeyde dolaşabiliyorsunuz; 1-2 kişi işte. 
Ben inebilmiştim bir de öğretmen arkadaşım 
inebilmişti ama öğrencilerimizden inmelerini 
biz de istemedik, o radyasyonu almalarını 
istemedik. Ama Fermilab’da biraz daha buna 
yakın ve daha rahat gözlemleyebiliyorsunuz 
dıştan size gösteriyorlar o yüzden Fermilab’ ı 
tercih ettik.
T.DİNGAZ: Ben de Cern’e gitmiştim, öğrenci 
götürmüştük dediğiniz gibi. Öğrencileri 
indirmediler sadece 1-2 kişiyi alabiliriz dediler, 
o şanslı kişilerden birisi de bendim.
U.BOZKURT: Sizin bu NASA’da verdiğiniz 
eğitimin içeriği tam olarak nedir yani bu 
eğitime katılırsak bizi ne bekliyor olacak?
D.ERİM: Çok güzel bir soru sordun, çok 
teşekkür ederim. NASA’da yine Stem ağırlıklı, 
bir hafta boyunca dolu dolu eğitim alıyorsunuz 
yani pazartesi başlıyor ve cuma günü sonlanıyor 
eğitiminiz; 
zaten 
bizim de 
programımız 
bir haftalık 
bir program 
şeklinde 
oluyor. 
Kesinlikle 
gezi değil; 
yani pazar 
akşamı orada oluyoruz pazartesi sabah bir 
anda eğitime giriyorsunuz 08:30’da 17:00’a 
kadar eğitimdesiniz. Bu eğitimi orada Stem 

eğitimcilerinden alıyorsunuz, bizler de destek 
veriyoruz sizlere genelde. Uzay ve fizik üzerine 
alınan eğitimler. Mesela bu eğitime katıldığınız 
zaman uzayda astronotların neler yaptığını 
bir astronotun ağzından dinleme şansınız var. 
Sizinle bir sohbete katılıyor. Nasıl astronot 
olabildiğini anlatıyor. Nelerden geçtiğini ve 
uzayda neler yaşadığını anlatıyor ve siz de 
yaşamış oluyorsunuz. Örneğin yer çekimsiz 
bir ortamda kaldığınız zaman bir şeyi nasıl 
tamir edersiniz bunu yaşıyorsunuz. Aşağıdan 

Houston diye seslenirler ya 
işte bu nedenle “Houston 
bize cevap ver.” diye bir 
grubunuz var. Bir Houston 
ekibi oluyor bir grubunuz da 
uzaydaki astronotları temsil  
ediyor ve Lego parçalarını 
kullanarak bir mekiği tamir 
etmeye çalışıyorsunuz. 
Havuzun altında da dışarda 
da bunu yapıyorsunuz. 
3 boyutlu ve 4 boyutlu  
simülasyon gözlükleri 
var, bu gözlüklerle bütün 
gezegenlere tek tek 
gidiyorsunuz, onların 
üzerindeymiş gibi 
hissediyorsunuz kendinizi 
ve o gezegenlerle ilgili 
bilgiler alıyorsunuz. Uzay 
mekiğinin içerisinde 
birtakım çalışmalar yapılıyor. 
Genellikle Cern’deki gibi 
fizik ve astronomi eğitimleri 

alıyorsunuz. Sabah 08.30’dan 17.00’ ye kadar 
Nasa’dasınız, arada öğlen yemeği molanız var, 
o da yarım saat kadar sürüyor. Biraz acımasızlar, 
çok ciddi bir şekilde eğitim veriyorlar. Koştur 
koştur bir yemek yiyoruz. İsterseniz ben 
sizinle bazı videolar paylaşabilirim. Roketler 
yapıyorsunuz. Roket yapmak sorun değil 
ama roket fırlatma rampasına götürüyorlar 
sizi. O roketleri fırlatabilmeniz için çok basit 
bir trigonometri bilgisine ihtiyacınız var. Bunu 
önceden veriyorlar sonra bu bilgiyle roketi 
kim en uzağa fırlatabiliyor ve tekrar roketi 
parçalanmadan paraşütünü açarak hangisinin 
roketi aşağıya iniyor, bunu yapıyorlar. Isı 
kalkanı yaptırıyorlar. Genelde her sene bunu 
yaptırıyorlar. Yaptığımız ısı kalkanı en fazla 
kimin dayanabileceğine- burada tabii ki ısı 
kalkanı yapabilmeniz için sahip olduğunuz 
fen bilgisini kullanmanız gerekiyor-  dikkat 
çekmeye çalışıyorlar. Ve bunları yaparken de 
şöyle bir çalışma yapıyorlar; Sizi grupların 
içine alıyorlar ve diğer ülkelerden gelen 
çocuklarla birlikte kaynaşıyorsunuz yani. 
Amerikalı, İngiliz, Fransızlar olabiliyor. Bir grup 
oluşturuyorlar.Bu gruplar dört veya beş kişiden 
oluşuyor. Masanızın üzerinde kullanabileceğiniz 
her türlü kırtasiye malzemeniz var. Bir de çok 
uzun bir masa kuruyorlar. O masanın üzerinde 
de yine aklınıza gelebilecek her türlü materyal 
var. Yani camdan tutun da demire kadar, bakıra 

kadar, halkalara 
kadar her türlü 
materyal var. 
Fakat sizin de 
elinizde sınırlı 
bir bütçeniz 
var. Ve bu grup 
içerisinde her 
birinizin bir 
rolü var. Biriniz 
grup başkanı 

oluyorsunuz, biriniz astronot oluyorsunuz, 
biriniz muhasebeci oluyorsunuz, biriniz 
mühendis oluyorsunuz ve sizden yapmanızı 

“Tasarladığımız kıyafet ile 
Space Apps yarışmasında 

ikinci olmuştuk. ”

https://youtu.be/NBUA9klq9xs


istediğimiz çalışmalar yapmanızı istiyoruz. 
Örneğin ısı kalkanı yapacaksanız gidip o 
malzemelerden satın alıyorsunuz ve bunun 
bir tutarını kendiniz tutuyorsunuz. Yani bir 
muhasebe defteri tutuyorsunuz. Buradaki amaç 
şu; En uygun, en ucuz ama en sağlamı hangi 
grup yaptı yani bütçeyi de size öğretiyorlar. 
Sadece Stem eğitimi verip fen bilgisini değil aynı 
zamanda bütçeyi de nasıl 
kontrol edebileceğinizi 
öğretiyorlar. Küçük, minik 
yarışmalar yapıyorlar kendi 
grup aralarında. Bunun 
dışında NASA’da görev 
alan eğitimcilerle sohbetler 
ediyorsunuz. Mesela 
NASA’nın uzaya gönderdiği 
yemekleri hazırlayan kişi 
de gelip size anlatıyor. 
NASA’da çalışan diğer 
eğitimciler de size NASA 
ile ilgili bilgiler veriyorlar. 
Ve tabii ki orada bulunan 
alana gelip o alanda, bizim 
gözlemimizde, bizimle 
birlikte birtakım etkinlikler 
yapabiliyorsunuz. Mesela 
kütle ile ağırlığın farkını 
orada bize bırakıyorlar. Yani 
siz bu araçları istediğiniz 
gibi kullanabilir, çocuklara 
istediğiniz şekilde 
anlatabilirsiniz diye bir 
sürü roket görüyorsunuz. 
O roketlerin çalışma 
ilkelerini öğreniyorsunuz. 
D.ERİM: Aslında 
dördüncü sınıftan 
itibaren alabiliyorlar. Şöyle NASA altı yedi 
yaş için de ayırmış yer ama biz yaptığımız 
çalışmaları bilimin çakıl taşları olarak NASA’ya 
gönderdiğimizde bizim o grubumuzdaki 
çocukları da üst seviyeye aldılar. O yüzden 
gitmeden evvel mutlaka bir hafta evvel 
bilgilendirme amaçlı bir kısa eğitim alırlarsa 
çok daha iyi bir şekilde sindirirler eğitimleri. 
Dördüncü sınıftan itibaren lise sona kadar 
alabiliyorlar. Dediğim gibi gruplara ayırıyorlar. 
Hatta biz gittiğimizde M.I.T. (Massachusetts 
Institute of Technology) grubu vardı karşı 
odamızda. Onlar Mars üzerinde çalışıyorlardı. 
Biz ay üzerine çalışıyorduk. İngilizce çok sorun 
değil onu söylemek isterim. Bir de İngilizce 
kullanılıyor tabi. Takım çalışması var bildiğiniz 
gibi. Tanımadığınız insanlarla bir araya gelip 
takım çalışması yapıyorsunuz. Sosyal iletişim 
çok önemli, dil becerisi çok önemli. Sizin sahip 
olduğunuz bilim becerinizi ortaya koymanız çok 
önemli. Bir de tabii ki sabır. Çünkü sabah 08.30 
dan 17.00’ ye kadar bu eğitimin içerisindesiniz. 
Ama tabii ki keyifle geçiyor. İngilizcede de 
şöyle bir şey var;  Siz çocukların yanlarında 
durun biz onların İngilizcesini anlamadığımız 
takdirde size el işareti yaparız, siz çocukları 
rencide etmeden yanlarına gelin ve destek olun 
destek verin ama bizim için hiç önemli değil 
anlayabildiğimiz kadar bile bizim için yetiyor 
diye destek sunuyorlar. Yani çok böyle akıcı 
bir İngilizce açıkçası beklemiyorlar. Ama biz 
gitmeden evvel biraz terminoloji de veriyoruz 
çocuklara. İşte ivme ne demek, hız ne demek, 
kuvvet ne demek bunların İngilizcelerini de 
çocuklara veriyoruz ki orada eğitmenler bir 
şey anlattığı zaman zorlanmasın çocuklar diye. 
Bu eğitimleri de bir hafta on gün önceden 
veriyoruz ki daha rahat gidilsin ve başarı elde 
edilsin. 
T.DİNGAZ: Çocuklarımızın İngilizceleri gayet 

iyi. Çünkü anaokulundan itibaren İngilizce 
ağırlıklı eğitim yapıyoruz o anlamda sorun 
yaşamayız ama terminoloji bilgisi vermek lazım 
çocuklara.
D.ERİM: Aynen belki fen bilgisi öğretmenlerimiz 
gitmeden önce bir terminoloji bilgisi verebilirler. 
Son günde biraz size etrafı gezdiriyoruz. 
Teksas’a gidiyorsunuz. Bu arada güzel bir 

hotelde kalıyorlar. Yine 
NASA’nın ayarladığı bir 
hotel bu. Biz tamamen 
onlara bırakıyoruz bu işi 
yani NASA oteli ayarlasın; 
bizim orada kaliteli bir 
hotel bulmamız zor o 
yüzden genelde. 
B.EREN: NASA Space Apps 
yarışmasında Türkiye 
ikinciliğini hangi projeyle 
aldınız?
D.ERİM: Evet, Space 
Apps yarışmasında 
Türkiye ikincisi olmuştuk. 
Ay yüzeyindeki bir tozu 
temizleme çalışmasıydı 
bu. Ay yüzeyindeki 
toz, astronotların üst 
kıyafetine yani elbisesine 
yapışıyordu ve bu 
elbiseyi çıkartırken üst 
solunum yolu enfeksiyonu 
yaşayabiliyorlardı. Çünkü 
tozu işte burunlarından 
ya da ağızlarından 
içeriye alıyorlardı. Bunun 
giderilmesi için bir 
kıyafet tasarladık, bu 
tasarladığımız kıyafet ile 

Space Apps yarışmasında ikinci olmuştuk. 
ODTÜ’nün NASA ile birlikte düzenlediği bir 
yarışmaydı o da yine. İki gün boyunca hiç 
uyumadan yarıştı öğrencilerimiz bulundukları 
salonun içerisinde. Sonra 
da bunu İngilizce olarak 
sundular. Orada bir yaş 
sınırı yoktu. Profesörler 
de katılabiliyordu. Bu 
çok enteresan, bir sürü 
profesör de vardı katılan. 
Yaşı çok büyük olan 35-
40-45 yaşında insanlar 
da vardı. 8-9 yaşında da 
öğrenciler vardı. Yani yaş 
sınırı kesinlikle yoktu. 
Böyle bir şeyin içinden 
ikinci olmak bizi tabii ki 
çok sevindirdi. O kadar 
akademisyenin içerisinden 
ikinci olabilmek. 
E.ÇAĞATAY: Sizi tekrardan 
tebrik ediyoruz. Son bir 
sorumuz kaldı. O zaman 
ben sorayım. Cern’de bir 
eğitim gerçekleştirmeyi 
düşünür müsünüz?
D.ERİM: Tabii ki Cern’de 
de eğitim gerçekleştirmeyi 
düşünüyoruz.  Cern’de 
de bağlantılarımız 
var. Açıkçası biz oraya 
gittiğimiz zaman sadece 
dışarıdaki yeri görmek 
için gitmek istemiyoruz. 
Gitmiş olmak da istemiyoruz açıkçası. Şu an 
bağlantıları kullanıp pandemi geçtikten sonra 
aşağıya bizi indirebilecekleri o büyük hadron 
çarpıştırıcısını gösterebilecekleri bir eğitim için 
yazışmalarımız var 
B.ŞAHİN: Üç boyutlu ve dört boyutlu şeklinde 

öte gezegenleri gösterdiğinizi söylüyorsunuz 
ama hangi öte gezegenleri?
D.ERİM: Öte gezegenler değil tüm gezegenler 
dedim ben. Bizim galaksimiz içerisindeki 
gezegenler. Satürn, Jüpiter, Mars bunlara 
gidebiliyorsun. 
B.ŞAHİN: Big-Bang’de minik minik kara delikler 
yapıyorsunuz. Bu kara deliklerinde neler 
çekiyor? Böyle Mission 88 gibi mi?
D.ERİM: Çok küçük kara delikler içine hiçbir 
şey çekmiyorlar. Kara delikler ne kadar büyükse 
çekim güçleri o kadar artar. Biliyorsun bizim 
galaksimizin de ortasında bir kara delik var. 
O da bizi içine çekmiyor. Bu Cern’de oluşanlar 
da küçük küçük ama kara delik ışığı bile içine 
çekebiliyor, bükebiliyor. Interstellar filmini 
seyrettiyseniz orada da görebilirsiniz. Yıldızlar 
arası diye bir film bence onu seyret Batuhan. 
B.ÖZDEMİR: Havuz deneyini anlayamadım. 
Anlatır mısınız?
D.ERİM: Neden astronotları havuzun içine 
sokuyorlar diye soruyorsan eğer dünyada yer 
çekimsiz ortam yaratmak çok zor. Yer çekimsiz 
ortama en yakın deneyim su altında olduğu için 
çok da büyük bir havuz bu dediğim gibi on dört 
günde boşalıp on dört günde dolan bir havuz. 
Bu havuzun içerisinde astronotlar ve havuzun 
içinde de şu an yukarıda yörüngede bulunan 
ISS (uluslararası uzay istasyonunun) tıpatıp 
bir ikizi var. Yukarıya çıkmadan evvel orada 
deneyim yapıyorlar. Bizler de onların yaptığı 
deneyimi yukarıdan gözlemleyebiliyoruz. Ama 
eğer lise talebesi olup bu etkinliğe katılırsan 
sen de dalgıç kıyafetleri giyerek sen de bunu 
deneyimleyebiliyorsun. 
A.YÜREK: Satürn’ün halkaları hangi 
maddelerden oluşur?
D.ERİM: Satürn’ün halkaları aslında hepsi 
taş küçük küçük, irili ufaklı taşlar yani Satürn 
oluşurken bir patlama anında o taşlar da 
oluşmuş ve etrafında dönüyor. Hayal ettiğiniz 
gibi bir halkası yok aslında. Küçük, minik, ufak 

irili ufaklı taşlar Satürn’ ün 
etrafında dönüyor. Yani sen 
Satürn e gittiğin zaman 
gökyüzüne baktığında 
sürekli önünden geçen 
irili ufaklı kaya parçaları 
göreceksin. Halka 
dediğimiz bu. Jüpiter’ in 
de halkası var, Uranüs’ un 
de Neptün’ün de halkası 
var; ama biz sadece 
Satürn ün halkası var 
diye algılıyoruz. Mars’tan 
sonraki gezegenlerin 
hepsinde halka var zaten. 
Ama bunun halkaları çok 
güzel. Tabii ki bu yüzden 
dikkatimizi çekiyor. Küçük 
kaya parçaları başka bir 
maddesi yok. 
A.ABLAK: Ben de bir 
örnek vermek istiyorum. 
Mozaikler olur ya onlar 
da uzaktan baya birleşmiş 
gibi görünüyor ama tam 
yakından bakınca onlar da 
taş parçalarından oluşmuş. 
O kadar uzaktalar ki onları 
o kadar küçük görüyoruz 
ki yan yanaymışlar gibi. 
D.ERİM: Aferin. Hakikaten 

çok güzel bir örnek verdin. Çok teşekkür 
ederim doğru söylüyorsun. 
A.ABLAK: Ben eskiden o halkaları başka 
bir paralel evrenden gelen halkalar 
zannediyordum. 
D.ERİM: Değil diyemem, biliyorsun bilimde 



sana bir şey söyleyebilmem için sana kanıt 
sunmam lazım. Bu düşünce hiç doğru değil 
diyemem böyle de olmuş olabilir, bilim kanıt 
üzerinedir. Çünkü paralel evrenlerin olduğunu 
düşünüyoruz. Başka bir paralel evrenden 
gelen gezegenle çarpışmış ve o gezegenin 
parçaları da olmuş olabilir 
yani güzel bir düşünce 
olmayacak diye bir şey yok. 
Sürekli merak edeceksin hiç 
korkmayacaksın gerekirse 
saçmalayacaksın o yüzden 
hiç korkma.
B.ÖZDEMİR: Voyager-1 
nerede?
D.ERİM: Bartu’cuğum 
biliyorsun Voyager-1’i 
yolladılar. Yolladıkları 
zaman içinde sesler 
vardı. Her ülkeden sesler 
koydular. Kimisi İngilizce 
olarak söyledi kimisi Rusça, 
kimisi Türkçe söyledi. Şu 
anda bizim galaksimizin 
dışında olduğunu biliyoruz. 
Artık bizim galaksimizden 
Samanyolu galaksisinden 
dışarıya çıkmış durumda 
gidiyor, bakalım birine 
rastlayacak mı? Belki bir uzaylı ile karşılaşacak 
ama şu an için henüz bir bilgi yok. Galaksiden 
dışarı çıkmış durumda. Yolculuğuna devam 
ediyor.
D.TUNCA: Dün Mars yüzeyinde uçurulan 
helikopter ile ilgili haberi izlerken ben şeyi çok 
merak ettim. Onun ömrü ne kadar mesela 
onunla ilgili bilginiz var mı?
D.ERİM: Tabii şimdiye kadar yeni uçuruldu. 
Daha önce böyle bir şey denenmemişti. Önce 
Mars’a araçlar gönderilmişti ama şimdi o aracın 
içerisinden çıkan bir helikopter uçuruldu ve ilk 
defa böyle bir şey yapıldı. Ömrü derken aslında 
şu an uzaktan kumanda ile çalışıyor. Yani ne 
zaman isterlerse onu yine kapatıp yerine 
koyabilirler. Ama Mars’ta bir fırtınaya denk 
gelirse biliyorsun Mars’ın atmosferi çok çok 
ince olduğu için üzerindeki fırtınadan dolayı 
etkilenip düşebilir ve ömrünü tamamlamış 
olabilir. Ama şu an görev başında, görev bitine 
kadar da o helikopter orada duracak ve bize 
bilgiler yollayacak.
D.TUNCA: İçindeki kablolar donarsa ya da 
ikinci uçuşta veya üçte yere çakılırsa onca 
emek çöpe mi gidecek?
D.ERİM: Tabii ki öyle olacak. Çünkü orada 
onu tekrar yapabilecek insan gücü yok sadece 
uzaktan kumanda ediliyor. Ama önceden bunun 
önlemini almışlardır arıza olduğu zaman yedek 
olarak devreye girecek devre elemanları vardır. 
Mutlaka motoru bozulsa ikinci bir motor nasıl 
ışıklar söndüğünde jeneratörümüz yanıyor 
evde nasıl jeneratörü var bazı apartmanların 
onun gibi düşünün bu yedekler yapılarak 
gönderiliyor. 
D.NİLYAR: Uzayda elmas gezegeni diye bir şey 
mi var? O nasıl bir gezegen?
D.ERİM: Elmas gezegeni bir gezegen şu 
an resmi kayıtlarda yok. Bilim insanlarının 
bulduğu ya da diğer bizim gezegenimizin 
dışındaki gezegenlerde de öyle bir şey yok. 
Elmas var mıdır? Vardır çünkü karbon bazlı 
ama zaten evren karbon bazlı. Zaten bizler 
de karbon bazlı canlılarız, elmasın da ana 
maddesi karbon ama elmas gezegeni diye 
bir yer NASA’nın literatürlerinde yok. Filmin 
dışında size bir kitap önerisinde bulunayım. 
Stephan Hawking’in yazdığı çocuk kitapları 
var. Çok güzel kitaplar, hani daha akademik 
birinden çıkmış bilgileri okursanız daha keyifli 

olur diye düşünüyorum. George’s Secret Key 
(George Series Collection), Kara Delikler, 
Ceviz Kabuğundaki Evren diye yazdığı kitaplar 
var. Çok keyifli kitaplardır. Onlardan da bilgi 
edinebilirsiniz. 
B.ŞAHİN: Elmas gezegen yok demiştiniz 

aslında ben baya bir araştırma yaptım hocam. 
Bununla alakalı NASA bununla alakalı bir poster 
yapmış 51 Pegasus Constellation hakkında. 
Onun yarısı elmas ama hocam. 
D.ERİM: Onu biliyorum. Tamamı elmas değil 
onu demek istedim. Çekirdek kısmında karbon 
oluşumundan dolayı elmas olmuş oluyor 
ama elmas deyince sanki bütün gezegen 
elmastanmış gibi o şekilde yok yani onu 
anlatmaya çalıştım. 
Y.YÜCESOY: Evren genişliyor diyorlar 
kanıtlarıyla bilenen bir şey bu. Sizce bir gün 
evrenin dışında ne olduğuna ulaşılabilir mi?
D.ERİM:  Yaz çok güzel bir soru sordu, çok 
teşekkür ederim. Biliyorsun, Einstein evrenin 
normalde sabit olduğunu söylemişti yani 
genişlemediğini söylemişti sonra Hubble 
bunu keşfetti, evren genişliyor. Ama biz şöyle 
düşünüyoruz Yaz, evren burada sanki bunun 
dışında da bir şey varmış gibi düşünüyoruz. 
Ama öyle bir şey olmadığını söylüyor bilim 
insanları. Diyor ki evren genişledikçe zaten 
bir şey oluşuyor. Anlatabildim mi demek 
istediğimi. Hani biz hep nasıl düşünüyoruz; 
Şimdi bir balonu şişirdiğimizi düşün, balonu 
şişirdik o bizim evrenimiz ve balon genişledi, o 
balon genişledikçe etrafı da oluşuyor. Biz tabii 
bilimsel gözle baktığımızda da zorlanıyoruz 
burada. Alıştığımız bir şey var. Yani ne bileyim 
yani bu bardak varsa bu bardağın dışı da vardır 
değil mi? Ben buradaysam benim bir dışım 
vardır. Evrenin de o zaman bir dışı olması 
gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama böyle bir 
şey olmadığını söylüyor bilim insanları. Evren 
buysa genişledikçe oluşuyor diyor. Şunu da 
söyleyeyim Yaz, şu an ki fikir bu. Bu henüz 
bir teori, sonradan değişir mi biliyorsun ki 
ispatlanmış herhangi bir şey yok genişlediği 
bile Hubble zamanında ispatlandı. Yoksa sabit 
olduğunu söylüyordu Einstein. Sonradan en 
büyük yanılgısı olduğunu kabul etti. 
D.TUNCA: O uyduların ya da varsa diğer 
gezegenlere gönderilen kameraların önünden 
bir canlı geçtiğine tanık olsak ne olur?
D.ERİM: Aslında şöyle açıklayabilirim; Hani 
bir futbol sahası ve ne kadar büyüklükte bir 
hayal et. Şu an bu futbol sahasının içinde bir 
toplu iğne düşün, işte biz evrende böyleyiz. Bu 
kadar küçüğüz. Bu kadar küçüksek geri kalan 
yer, eğer birileri yoksa ciddi bir soru işareti  

demektir boşu boşuna o yer var demektir. 
Mutlaka bir şeyleri vardır ama geçmesi 
dünyada çok büyük dengeleri değiştirir. Ciddi 
değer yargıları, dengeler yani her şey değişir. 
Ama var mıdır? Bu benim düşüncem tabii ki 
ispatlayamam ama bana göre olması gerek. Ya 

bizden çok daha geriler bize 
gelemiyorlar ya da bizden 
çok ilerideler, bize gelme, 
bizi tanıma ihtiyacı olduğunu 
düşünmüyorlar ya da 
geliyorlar biz farkında değiliz. 
Ama benim düşüncemi 
soracak olursan vardır. 
T.DİNGAZ: Ya da çoktan 
geldiler aynı Sümerlilerin 
yaptıkları, Mısırlıların yaptıkları 
o piramitler gibi.
D.ERİM: Tabii. Şu an en 
son çıkan yani olabilir, belki 
geldiler aramızdalar. 
D.TUNCA: Ay’ın güneş gören 
yüzeyinde su bulunmuş. 
Venüs’te sadece canlı 
vücudunun oluşturabileceği 
gaz bulunmuş. Bunlar hep 
canlı yaşamın aslında bir 
belirtisi.
D.ERİM: Güzel söyledin orada 

bir parantez açacağım. Su bulunmuş, karbon 
bulunmuş ama şöyle bir şey var; Oksijen 
soluyoruz, dışarıya karbondioksit veriyoruz. 
Oksijen zehirli bir gaz çok da iyi bir gaz değil 
aslında ama bizim yaşayabilmemiz için önemli 
bir gaz. Mesela biz azot soluyamıyoruz ama belki 
başka canlılar azot soluyabilirler. Çok geniş bir 
yelpaze aslında. Sadece su bizim gibi canlılar 
için önemli. Su bulunduğu zaman burada bir 
canlılık var diyoruz, karbon bulunduğu zaman 
burada bir canlılık var diyoruz. Ama biraz evvel 
dediğim gibi oksijen soluyoruz oksijen yararlı 
biz gaz değil. Bebekler doğduğunda niye ağlar 
biliyor musun? Oksijeni çektiklerinde ciğerleri 
yanar o yüzden ağlarlar yani yakar ciğerleri. 
Başka bir canlı için zararlı olabilir bu. Onun 
için azot da bulsak karbon da bulsak canlılık 
olabilir ama bizim gibi canlıları arıyorsak su ve 
karbona bakmamız gerekir. 
E.ÇAĞATAY: Söylediklerinizden yola çıkarak 
bilgi edinmiş olduk. Az maliyetli projeler hep 
bir ritüeldir. Proje tasarlanırken az maliyet 
çok önemsenir her zaman. Normal şartlarda 
yaptığımız öğrencilerle laboratuvarda 
çalışmalar yaptığımız zamanlarda önemsiyoruz 
aslında kendileri de sizden duymuş oldular. Ben 
en azından mutlu oldum. Bizim bildiklerimizle 
sizin söyledikleriniz paralel şeyler. 
D.ERİM: Ben bir şey eklemek istiyorum. Stem 
eğitiminde benim gözlemlediğim  şu; Burada 
çok kısa anlık deneyler yapılıyor ama Stem 
eğitimi aslında çok uzun bir süreç. Diyelim 
ki bir hız konusu anlatılacak. Hız konusu ile 
ilgili hemen basit bir deney yapılıyor. Ama o 
sadece orada bir etkinlik. Stem olmuyor. Bu 
hız konusunun uzun bir sürece yayılması 
gerekiyor. Bir aylık üç haftalık dört haftalık bir 
süreye yayılması gerekiyor. Bazen okullarda 
etkinlik yaptık bu konuyla ilgili deniyor ama o 
Stem olmuyor. Konuyla ilgili bir etkinlik yapılmış 
oluyor. Diğer alt kollarla da birleştirilerek 
yapılması daha doğru bir sunum olmuş oluyor.
T.DİNGAZ: Asıl biz teşekkür ederiz Demet 
Hoca’m, esin kaynağı olduğunuz, yeni 
pencereler, yeni ufuklar açtığınız için. 
Çocuklarımıza da bu güzel soruları ve 
merakları için çok teşekkür ediyorum ayrı 
ayrı. Öğretmenlerimize, bizi izleyen, sorulara 
katkıda bulunan annelerimize, velilerimize 
teşekkürler.


