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Özet: Bu çalışmada, Fermi paradoksu ve Drake denklemi temelinde, evrende muhtemel çok 
gelişmiş uygarlıklar olabileceği olasılığını dikkate aldığımızda,  neden bizlere halen ulaşılamadığı 
sorusuna yanıt verilmeye çalışılmaktadır. Bunun, söylentinin yayılmasının matematiksel 
modellemesinin bir uygulaması olabileceği önerilmektedir.  Samanyolu içinde çok gelişmiş bir 
uygarlığın, haberleşme becerisine sahip yaşam bulunan diğer gezegenlerle iletişim kurma çabaları 
çerçevesinde tüm gökadayı taramış olsa bile, halen iletişim kuramamış olacağı yıldız sistemlerinin 
(gezegenlerin) toplam bu özellikte sistemlerin sayısına oranı, model uyarınca, 0,203 olacaktır ve 
biz bu temas kurulamayanların oranı içindeyiz.  Dahası, Samanyolu içinde yaşam bulunan 
gezegenleri keşfe çıkan uygarlıkların sayısı 1’den fazla ise, modelin modifiye edilmiş versiyonu 
çerçevesinde, hiçbir zaman iletişim kurulamayacakların başlangıçtaki iletişim kurulamamış 
gezegenlerin sayısına oranı 0,367’ye yükselmektedir ve Güneş sistemi (Dünya) medeniyeti bu oran 
içinde kalıyor olabilir. Sonuç olarak hiçbir zaman iletişim kurulamayacak gelişmiş uygarlıkların 
olduğu gezegenlerin her zaman var olacağı söylenebilir. Uzaylıların neden dünyamıza inmedikleri 
sorusunun yanıtı da, uygarlığımızın temas kurulamamışlar arasında olması ile açıklanabilir! 

 
 
1.Giriş: Dedikoduların Modellenmesi 

Tarihi olarak, söylenti veya dedikodunun yayılmasının modellemesi epidemik kuramına bağlı 
olarak gelişti. Örneğin, Rapaport (1952, 1953) II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında bu konuda 
ilk göze çarpan matematiksel modellemeleri yapmıştır.  Savaş öncesi ve devamı yıllarında 
Almanya’daki siyasi iktidarın yaptığı nazi propagandasının Alman toplumu üzerindeki güçlü etkisi 
ve hızla yayılmasının, bu konuya büyük dikkat çekilmesini sağladığını görüyoruz.  Böylece özel 
olarak üzerinde durulup söylentinin yayılma boyutlarının belirlenmesi için ilk deterministik 
matematiksel modellemelerin 50’lerin başlarında Rapaport’un yukarda verilen çalışmaları 
olduğunu  söyleyebiliriz. Dedikoduların yayılması, daha sonra epidemik kuramından tamamen 
bağımsız bir konu olarak ele alınmıştır. Bunun için ilk çalışma olarak  “Stochastic Rumours” 
(Stokastik Dedikodular)  başlıklı makale (Daley ve Kendal, 1965) göze çarpar. “İlk klasik model” 
olarak nitelendirilen DK modelini Maki ve Thompson’un “ikinci klasik model”i (MT) takip 
etmiştir. Yazarların  “Mathematical models and applications”   (Maki ve Thompson, 1973) adlı 
kitabındaki “Discrete time models for the spread of  rumours”  (Dedikoduların yayılmasında kesikli 
zaman modelleri) bölümü bu konuya ayrılmıştır.  

Bu modellerin fizikte iyi bilinen “Fermi Açmazı” sorununa uygulanmasında  en güçlü motivasyon 
Maki-Thompson modelinden kaynaklanmaktadır. Bu modeli biraz daha yakından tanıtmak 
gerekirse, kuramın özgün şeklinde,  birbirinden yürüyüş mesafesinden daha uzakta olan ve 
birbirleri ile telefon bağlantısı olan n+1 adet köy söz konusudur. Bir t zamanında, bir  söylenti 
herhangi bir köyden diğer, geri kalan n adet  köye telefonla  yayılmaya başlar. Başlangıçta, 
söylenti, çıktığı köyden diğer köye duyurulur. Duyan da bunu diğer bir köye iletir. Yani her duyan, 
bunu rastgele aradığı diğer bir köye duyurma peşindedir. Ancak, bazı duyanlar, dedikoduyu bilseler 
de yaymazlar. Böylece, zaman içinde,  (1)söylentiyi henüz bilmeyen köyler, (2)söylentiyi bilen ve 
yaymaya devam eden köyler,(3) bilenler ve yaymaktan vazgeçenler olmak üzere toplam köyler üç 
gruba ayrılır. Modele göre köyler arasındaki iletişim süreci söylentiyi yayanların, açtıkları 
telefonlarda dedikoduyu bilenlere rast gelince dedikoduyu yaymaktan vazgeçenler konumuna 
geçtikleri varsayılmaktadır. Böylece, tüm yayıcıların  sıfırlanmasıyla süreç sona erer. Elde edilen 
analitik ve sayısal sonuçlara göre söylentinin yayılma süreci durduğunda köylerin 0.203’ü hiçbir 
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zaman söylentiyi öğrenememektedirler.  Sayısal simulasyonlara göre, köy başına ortalama iletişim 
(telefon etme) sayısının toplam köy sayısına oranı 1,592’dir.  

Modelin daha gelişmiş versiyonlarında (Belen ve Pierce, 2004; Belen, 2008) gösterildiği gibi, eğer 
başlangıçtaki yayıcıların sayısı klasik modellerde olduğu gibi yalnızca 1 değil de toplam nüfusun 
belli bir oranı (bu, yüksek bir oran olsa bile) ise, söylentinin yayılma süreci durduğunda söylentiyi 
öğrenemeyen bir kesim mutlaka vardır ve fazla noktadan yayıma başlandığında,  söylentiyi  hiçbir 
zaman öğrenemeyenlerin başlangıçtaki söylentiyi bilmeyenlere oranının 1/e = 0,367 olduğu analitik 
ve sayısal olarak gösterilmiştir. Bu modellerin ayrıca Runge-Kutta metodu kullanılarak, hata 
analizi yapılmış  ve  nüfus genişliği (köy sayısı) N0=259 olduğunda hata faktörünün sıfıra indiği 
görülmüştür (Belen ve ark., 2011), ayrıntılar için [1]. 

Tüm bu çalışmalar ışığında elde edilen 0,203 ve 0,367 gibi yakınsama değerleri toplam nüfus 
oldukça geniş ve sonsuza giderken  geçerli analitik sonuçlardır. İncelemek istediğimiz, Samanyolu 
içindeki fazla sayıda (>200 milyar) yıldız ve daha da fazla sayılara ulaşması beklenen gezegenler    
( > 1 trilyon) üzerinde yaşamın ortaya çıkması, gelişmesi ve bir bölümünün teknolojik düzeylere 
ulaşarak birbirleri ile haberleşme (birbirinden haberdar olma) potansiyelini taşıması,  söylenti 
modellerinin ve sonuçlarının uygarlıklar arası iletişimin modellenmesinde ve anlaşılmasında 
uygulanabilirliğini bize sezdirmektedir.  

2. Fermi Açmazı 

Enrico Fermi’nin 1950’li yıllarda, bir öğle yemeği tartışması sırasında, Evren’de ve Samanyolu 
içinde, en az dünya kadar hatta ondan ilerde medeniyet taşıyan yıldızların olması gerektiği, bu 
bakımdan, dünyamızın uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olması gerektiği, bu yönde kanıtların 
olmaması nedeni ile de, bir “açmaz” içinde olduğumuzu söylediğinden kaynaklanan “Fermi 
Açmazı”  (Sullivan ve Baross, 2007) probleminin birden fazla çözümü önerilmişti. Bu çözümler 
arasında, “ender yeryüzü” (teknik medeniyetler çok nadirdir); “hayvanat bahçesi”, (uzaylılar bizi 
kolluyorlar ve  özel olarak gelişmemizi bekliyor olabilirler) “yetersiz zaman” (teknik bir medeniyet 
için Büyük Patlama’dan beri yeterli düzeyde teknik medeniyetler için ancak yeterli zaman 
geçmiştir) veya “arka bahçe” (diğer medeniyetler de henüz kendi arka bahçelerini keşifle 
meşguldürler) hipotezleri sayılabilir. Burada önerilen “karanlık bölge” hipotezimiz, söylenti ve 
haberlerin yayılması çalışmaları sırasında ortaya çıkan “her yayılma, keşif ve araştırma sürecinde, 
mutlaka keşfedilmeyen –ulaşılmayan- (karanlıkta kalan) yerler kalmaktadır” genel sonucuna 
dayanmaktadır. 

 3. Drake Denklemi: Samanyolu içindeki haberleşebilecek medeniyetlerin hesaplanması 

Söylenti modelimize paralel olarak, Fermi probleminde söz konusu edilecek “keşif uzayımız”, 
Samanyolu(SY)  içinde “birbiri ile haberleşebilecek uygarlıkların sayısı” olmaktadır. Bu soru, 
“Drake Denklemi” olarak bilinen bir “gevşek ilişkiler çarpımı” olarak ele alınabilecek bir 
yaklaşımda, ilk sonuçları elde etmemize olanak vermektedir. Frank Drake’in kendi çözümü (1965), 
Samanyolu içinde N=10.000 kadar iletişim kurabilecek uygarlığın olduğunu tahmin etmektedir 
(zikreden, Sulliwan & Barros, 2007, s.519).  

Drake denklemi, N, SY içinde haberleşebileek medeniyetlerin sayısı N’yi şu ifade ile vermektedir:  

 N=Y.G.S.K1.E.I.L/T     (1) 

Burada, Y, SY içindeki yıldızların sayısı; G, bir yıldızın çevresindeki (ortalama) gezegen sayısı, S: 
bir yıldız sistemindeki gezegenlerde yaşamın sürdürülebilirliği koşullarını sağlayacakların oranı; 
K1, yaşamı sürdürebilecek olanlardan, yaşamın gerçekten başlayanların oranı; E, bu noktaya 
erişenlerden akıllı bir yaşam geliştirebilenlerin oranı; I: akıllı yaşamın oryaya çıktığı gezegenlerde, 
haberleşme için gerekli teknolojiye ulaşanların oranı; L, yıldızın teknolojik olarak haberleşme 
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becerisine sahip olduğu ömrü (yıl) ve T, SY’nun yaşı (yıl) olarak verilir. Denklemin farklı faktörler 
ağırlık veren değişik versiyonları vardır. Burdaki faktörlerin en iyi değerleri ve tahminler yeine 
konduğunda, akılda kalan bir sonuç şudur: 

 N ~ L      (2) 

(Sullivan ve Barros, 2007). Burada, L yıl olarak, bir yeknoljik medeniyetin ömrüdür. Draake’in 
kendisi dünya medeniyeti için 10bin yıl ömür biçmiş durumdadır. Radyo teknolojisini  1900’lerden 
beri geliştirdiğimizi düşünürsek, alt sınır olarak N=L> 100, medeniyetimiz için daha optimistik 
görüşler ise N= 10bin (F.Drake) ile N=1 Milyon (Carl Sagan) arasında değişmektedir. Söylentinin 
yayılma dinamikleri açısından önemli bir kritik sayı, söylenti ve dedikodularla ilgili ayaılma 
dinamiklerinin, asimtotik oranlara ulaşma için öngördüğü N0=259 sınırıdır. En kötümser koşullarda 
bile medeniyetimizin birkaç yüz yıl daha bu düzeyde süreceğini düşünebiliriz.  

Sonuç olarak, SY’nda yeteri sayıda teknolojik gelişim sağlamış gezegenleri varlığı genelde kabul 
görmektedir. Başlangıç olarak Drake’in çözümünü kullanarak SY içinde N=10.000 kadar da 
iletişim kurabilme potansiyelinde (yayıcı olabilecek) uygarlıklar olduğunu varsayabiliriz.  Burada, 
söylentinin yayılması modelindeki söylentiyi yaymaktan vazgeçmenin eşdeğeri  olarak da,  bir 
gezegenden diğerine temas kurulduğunda her ikisi de gelişmiş (ve potansiyel olaraki yayıcı) 
uygarlıklar  söz konusu olduğunda,  bunlardan biri (MT modeli) veya her ikisi de (DK modeli) 
artık temas arama çalışmalarından vazgeçebilir. Eğer birisi vazgeçerse, diğeri (örneğin teknoloji 
olarak daha ileri olanı) yayıcı uygarlık olarak, SY içindeki diğer gezegenlerle temas kurmayı 
sürdürebilir ve girişimlerine devam eder. Yaymama nedeni olarak değişik yaklaşımlar ve nedenler 
(heyecanını yitirme, kaynakların tükenmesi,…) düşünülebilir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Söylenti ve dedikoduların yayılma dinamikleri ile SY içindeki medeniyetlerin yayılmaları arasında 
kurulan paralelliklerin geçerli olması halinde, “uzaylılarla neden temasta olmadığımız” hakkındaki 
Fermi Açmazı için yeni bir çözüm önerisi ortaya çıkmaktadır. Tartışma için, Draeke’in Kabul ettiği 
şekilde, SY içinde N=10.000 medeniyetin varlığı durumunda,  

(1) SY içinde gelişmiş bir uygarlıktan başlayarak tek kaynaklı bir yayılma durumunda (DK 
modeli), sürecin sonunda  tüm uygarlıkların α = %20,3’ü keşfedilemiyecek, kendileri ile temas 
kurulamıyacaktır. Eğer süreç çoktan sona erdiyse, bu durumda dünyamız α N ~ 2000 adetlik 
keşfedilmemişler  grubunun içindedir. Süreç devam ediyorsa, ilerde böyle bir temasa hazır 
olmalıyız!.  

(2) SY içinde yayılmanın 1’den fazla (mesela n tane) uygarlık tarafından başlatılmış olması 
durumunda (MT modeli), keşfedilemiyecek/ulaşılamayacak uygarlıkların m sayısının, başlangıçta 
iletişim çabasına girmemiş ve diğer uygarlıklardan habersiz olanların sayısı olan (N-n)’ye  oranı 
için (s, uygarlıklardan  haberdar olup ta kendileri keşfe çıkmamış suskunlar olanlar olmak üzere), 
söylenti yayılma  simulasyonları β = m / (N-n-s) = 0,367’yi vermektedir.   Keşfe başlamış 
uygarlıkların sayısı için n+s << N durumunda, m ~ 3000’i aşkın uygarlık demektir. Dünyanın yine 
bu oran içinde kalmış olması söz konusudur.  

Kaynakça, sadece metinde geçen referansları değil, bu konuda ek bilgiler alınabilecek kaynakları 
da içermektedir. 
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