
Şenel Yıldızdoğdu Boydağ 
 
1 Aralık 2007, telefon çalıyor, kayıtlı numara, okuyorum: Şenel Boydağ... Hemen 
açıyorum ve “Merhaba Şenelciğim, Nasılsın?” diyorum. Karşıdan hüzünlü bir ses 
geliyor. “Ahh ahh, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum” diyor. “Televizyonu açın lütfen. 
Uçak kazası...”  
Cami avlusundan zor adım atarak geçerken hep aynı cümleleri duyuyorum. “En iyi 
arkadaşımdı.”, “Hem hocamız hem de en iyi arkadaşımızdı.”  Yıldızdoğdu 1Aralık 
2007de Ispartadaki uçak kazasında kayan bir yıldızdı arkadaşları için... 1999 
depreminden sonra eşi ve arkadaşları ile birlikte depremzedelere kullanılmış ev 
eşyalarını ve beyaz eşyaları ulaştırabilmek için nasıl çaba gösterdiklerine şahit 
olmuştum. Mezun olduğu lise derneği ve benzeri derneklerde zor durumdaki 
öğrencilere yardım ulaştırmak için uğraştığını da biliyordum. Arkadaşlarının bir 
sıkıntısı olduğunu öğrendiğinde de onlara elinden gelen psikolojik yardımı 
esirgemezdi. Her zaman neşeli olmaya çalışır, karşısındaki insanlara rahatlatıcı 
hikayeler veya eğlenceli olaylardan sözederdi. 
 
Fatma Şenel Yıldızdoğdu Boydağ 1947 yılında Bartında doğdu. Kandilli Kız Lisesini 
bitirdikten sonra  1969 da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi Bölümünden 
mezun oldu. Doktorasını Prof. Dr. Nüzhet Gökdoğan danışmanlığında 1976da 
tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde çalışmaya başladı. Hep Fizik 
Bölümlerinde çalışmış olmasına rağmen astronomiyi çok sevdiği için araştırma 
konuları ve makaleleri genellikle astrofizikle ilgili olurdu. Makaleleri bir dantel örer 
gibi sabır, sevgi ve merakla yazardı. Astronomi uğruna zorluklara da katlanmıştı. 
Asiagoda ayak kemiği kırılmış, aylarca hastahanede yatması gerekmişti. Baselde, 
ölçümlerin hassas yapılabilmesi için 14 derecede soğuk ve rutubetli olması gereken 
bir odada aylarca ölçme yapmıştı.  
 
Yıldız Teknik Üniversitesinde çalışırken 1982 yılında doçent, 1989 yılında profesör 
oldu. 1973-1975 yılları arasında İtalya Padova Üniversitesinde seminerlere katıldı. 
1976da İtalya EURATOMda Solar Termal Güç Üretimi hakkında dersler verdi. 1979-
1980 arasında İtalya Avrupa topluluğu Komisyonu Ortak Araştırma merkezi JRCde 
araştırmacı olarak görev yaptı. 1983-1984de İsviçre Basel Üniversitesinde araştırmacı 
olarak çalıştı. 1985de Yıldız Teknik Üniversitesinde 7. Ulusal Fizik Kongresini 
düzenledi. 1988de İstanbul Üniversitesinde düzenlenen 10. Ulusal Fizik Kongresinin 
Genel Sekreterliğini yaptı. 1989-1996da Suudi Arabistan, Riyadda Kral Saud 
Üniversitesinde çalıştı. 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden emekli olduktan 
sonra son olarak Doğuş Üniversitesinde çalıştı. Engin Arık ve diğer çalışma  
arkadaşlarıyla birlikte “Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test 
Labaratuvarı Proje Ekibi” olarak son araştırmanı Süleyman Demirel Üniversitesindeki 
toplantıda bildiri ile sunacaklardı. Ispartaya gitmek üzere bindikleri uçakta 30 
Kasım/1 Aralık 2007 gecesi hayatını kaybetti.  
 


