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Fermi Açmazı: Tüm Yer-Öteliler Nerede?

• Evren çok büyük, çok yaşlı ve çok karmaşık : 

• Yaşam, fizik yasalarının izin verdiği doğal bir süreç, 

• Dünya üzerinde, koşullar oluşur oluşmaz ortaya çıkmış ve başka 
gezegenlerde veya ortamlarda da ortaya çıkabilecek bir doğal süreç

• Yaşam sadece yeryüzüne ait, çok özel bir oluşum olamaz.

• Herede bu uzaylılar?



Enrico Fermi (1901-1954)

«öyleyse, yeröteliler neredeler?»



Olası Çözümler(1)…
yolculuk teknolojisi (mesela, varsa «warp drive» ) henüz  yok.

( Yeryüzünde, çoğu kez seyahati gereksiz kılabilen İnternet 
Çağı’ndaki duruma benzerlik, mesela yıldızlararası bir  ‘YILDIZNET’ var olabilir?)

(Bizi bir «Hayvanat Bahçesi»  nesnesi olarak saklıyor olabilirler mi?)

• Bizim teknoloji düzeyimiz onlarla haberleşme düzeyinde değil.

kendi yıldız sistemlerini keşifle uğraşıyorlar. 

• ….

•
şimdi kısaca tartışacağım durum gibi…

• «Dedikodu ve Söylencelerin Yayılma Kuramı» 



Olası Çözümler(2)…



Olası Çözümler(3)…

bazı yerler prensipte («matematiksel olarak») ulaşılmazdır…



Yeni bir çözüm mü?

Dedikodu ve Söylencelerin   
StokastikYayılması



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı… 1

epidemik yayılma kuramı 

söylencelerin yayılması 
bağımsız



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı… 2

Daley & Kendal 

Maki & Thompson 
DK

MT

üçüncü Pierce & Belen 



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı… 2

n0+1  tane köy
arasındaki tek 

haberleşme aracı
telefon



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı  3

Dedikodu, söylence veya haberlerin

yayılmasının klasik modelindeki

Cahiller/Ignorants, Sessizler/Stifflers ve

Yayıcılar/Spreaders grublarındaki

katılımcıların toplam sayıya olan

oranlarının, zaman içindeki değişimi.

Asimtotik limitte, Cahiller (Ignorants) hala

toplamın önemli bir kesri olan %20

civarındadır. Yani, söylem, olası yayılma

bölgesinin önemli bir kısmına ulaşamaz. (Bu

oran, bu sunum içeriği göz önüne

alındığında, ne yapılırsa yapılsın

keşfedilemeyecek medeniyetlere karşılık

gelecektir.)



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı  4



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı  7

n0 + 1 = nℓ =259 

nℓ



Söylencelerin StokastikYayılması Kuramı  8

nℓ 

nℓ 

• nℓ = 259 



Bir Samanyolu Uygarlığı  nasıl olabilir? 

Şekil 2: Samanyolu düzeyindeki yıldızlararası bir

«medeniyetler ağı» na ait bu hayali web sayfası,

popüler kitapları ile de tanınan Prof Timoty Ferrs

(Univ. of California) tarafından 1990’larda

tasarlanmıştır.

«Yay Bölgesi Yıldızlar-Ağı Ana Sayfası» başlığı

altındaki «Yay Kolu ve Kahraman Kolu civarından

haberler ve görüşler» alt bölümünde, biz dünyalıları

ilgilendiren bir haber de var: ‘Orion bölgesinde

doğmakta olan bir Medeniyet». Burada atıfta

bulunulan, Orion bölgesindeki bir yıldız olan Güneş’in

gezegenlerinin biri üzerinde yükselemekte olan bir

medeniyet, yani biz dünyalılardan bahsedilmekte.

Muhtemelen, uzaylılar bizim farkımızda ve belki de,

kısa bir süre sonra bize bir çağrıda bulunacaklar.,

Tarih ise, 12 Aralık 2676.



Drake’in Analizi:  Samanyolu-içi Uygarlıkların Sayısı

• DD, Fermi Açmazı ile ilgili anahtar soruları ele almada yararlı bir 
işleve sahiptir. 



Drake Denklemi-1

telefonla haberleşen köyler

Nc =R*(fp) nL (fℓ) (fi) (fc) L  



Drake Denklemi -2
• Nc

• R*

R* ~ 1-10 */yıl 

• fp

fp ~0,1 

• nL

nL ~ 0,5 



Drake Denklemi -3
• fℓ :

• fi

• fc

• L



Kepler Öte-gezegen Araştırma Projesi-1





Drake Denklemi -4

(R*) ve bir 
medeniyetin yaşam süresi (L) gösteriyor ki, Samanyolu’nun yaşam 
süresi içinde, medeniyetler doğmakta, yaşamakta ve ölmektedirler.

kozmik medeniyetler mezarlığı 

Samanyolu Arkeolojisi 

bizimle «çağdaş»)  «haberleşme kabiliyetli» 
medeniyetler



• İyimser (optimist),

• Kötümser (pessimist)

• En olası



Samanyolu içinde haberleşebilen uygarlıkların sayısı Nc
(kullanılan parametre ve sonuç değerleri) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Parameters           Optimistic estimates      Pessimistic Values  More likely values 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(R*,fp,nℓ, fL,fi,fc,L)  (10,½,1,1,1,½,106)  (1,½ ,½, 0.2, 0.2, 0.1,103) (5,½,1, ¼ ,¼, ½,104) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Nc            2.5 x 106        1          782  (~1000) 

         M1 = Nc x F1           500 000        ~ 1         158   (~ 150) 

         M2 = Nc x F2                920 000        ~ 1         288   (~ 300) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



• Iyimser 2,5 milyon 

• Kötümser hesapla 1 

• En olası hesapla 1000

Her durum için, kozmik uygarlıklar-arası ortalama uzaklık şöyle hesaplanabilir:  

VSY ~ 1,5 x 1013 (ıy)3



İyimser

ortalama hacım,<v>:

<v>



En olası parametreler 

O zaman, en yakın kozmik uygarlık  için ortalama uzaklık 

<d2> ~ 2500 ıy

Saganvari bir kozmik uygarlıklar geçerli ise, bu uzaklık

<d1> ~ 500 ıy idi.



Saganvari sayıda

en olası uygarlık sayısı



uzaylılarca (henüz)  ziyaret 
edilmemiş veya bir davet sinyali ile ödüllendirilmemiş olabilir! 

arama işine girişen uygarlıkların, 
«söylencelerin yayılması kuramının farkında olmadan araştırmalarını 
sürdürmeleridir



En yakın dünya-benzeri gezegen sorunu-1

son üç faktörlerini 
Nc =R*(fp) nL (fℓ) (fi) (fc) L.



En yakın dünya-benzeri gezegen sorunu-2

3 çarpanın etkisini geri 
almamız 

• Son 3 çarpan yaşama uygunluk ötesindeki  fi (akıllı yaşama evrilme olasılığı), fc(haberleşme teknolojisi sahibi 
olma olasılığı) ve L (bu özelliklere sahip uygarlık için olası yaşam süresi)  faktörlerinin çarpımına T diyelim.

• Nc =R*(fp) nL (fℓ) (fi) (fc) L, formülünde, «en olası» durum için, şu sayıları kullanmıştık: (5, ½, 1, ¼, ¼, ½, 104 )

• d1’ = 2500/1250 ~ 2 ıy; d2’= 500/1250 ~ 0.4 ıy
d’ ~ 2 ly



En yakın dünya-benzeri gezegen sorunu-3

BEKLENMEDİK YENİ GİRİŞİM: 





-1
• Stokastik söylencelerin yayılması kozmik uygarlıklar 

arası temaslar 

SY-içinde yayılma ve  diğer uygarlıkları
arama» ulaşılamamış uygarlıklar

ulaşılamamış alanlar

Fermi Açmazı

• Olasıdır ki keşfedilmemiş gezegenleri

yeteri kadar her yeri aradık

keşfedilecektir. 



SONUÇLAR 2

matematiksel tuzak
bizi uyarıyor 

Isaac Asimov Foundation / Vakıf
Second Foundation / Ikinci Vakıf

psiko-tarihçiler bilimsel  araştırma kurumu 
Yıldız Savaşları

İkinci Vakıf

karanlık çağlar

• Dr Asimov’un «İkinci Vakıf» bölümünde öngördüğü «keşfedilemezlik» özelliği içinde, acaba 
aklında «söylencelerin yayılması» kuramında öngörüldüğü gibi, «kuramsal nedenlerle de 
keşfedilmesi zor» bir yer düşüncesi mi vardı, bunu bilemiyoruz. 
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artık yeterince araştırdık, 
bizden başkası yok görünüyor







(*)

**
***

• **

• ***
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