
ÖZET 
Uzaklık bulma konusundaki araştırmalarda görülmüştür ki uzaklığa bağlı yöntem 

kullanma, hassas bir konudur. Tartışılacak olan konularda uzaklık değiştiğinde (arttırıldığında) 
yönteme ve gözlem araçlarına bağlı kısıtlamalardan dolayı bir sınır noktasına kadar gelinebildiği, 
bu noktadan sonra yöntemin, hata payına denk ve bilimselliğe uygun olmayan sonuçlar vermek 
suretiyle etkisiz kaldığı görülecektir.  
 

Yakın uzay ve güneş sisteminde kullanılan radar, trigonometrik paralaks ve bunun gibi 
yöntemlerle güneş sistemi ve yakın sistemler incelenebildi. Paralaks yöntemi 100 pc yöresine 
kadar istatistiksel olarak geçerliliğini korudu. Bu noktadan sonra tayfsal yöntemlere baş vurmak 
zorunda kalındı. Tayfsal yöntemler irdelendiği üzere, m-M uzaklık modülüne dayalı olarak 
uzaklık hesaplar. m-M’ye dayalı hesaplamalarda yöntemden yönteme değişmeyen problem, salt 
parlaklık M’nin bulunmasıdır. Yalnız yöntemden yönteme fark eden unsur M’nin bulunuş 
şeklidir.  

Bunun dışında bazı uzaklıklara has özel yöntemler de olduğu görülmüştür. Bu 
yöntemlerden hareketli küme yöntemi bir çeşit dinamik paralaks yöntemi olarak da 
isimlendirilebilir. Zira kümenin açısal çapındaki kayma miktarına bağlı bir yöntemdir. Wilson-
Bappu yöntemi ise kuramsal açıklaması bulunmayan deneysel bir bağıntı ile verilmiştir. Ancak 
bu da tayf biliminin dahilinde bir yöntemdir. 

Yöntemlere bir bütün olarak bakıldığında görülecektir ki trigonometri ve tayf bilgilerinin 
dinamik ve istatistiksel yöntemlerin bir yere kadar getirdiği evrensellikten uzak olan uzaklık 
bulma kuramları Hubble yasasıyla evrenselliğe daha çok yaklaşmıştır. Ancak Hubble yasanın 
evrensellikten uzaklaştırabilecek nokta, yakın uzaklıklar için kullanışlı olmamasıdır. Örneğin 
Güneş sistemi, kendi içerisinde fiziksel yasalarla sağlam bir şekilde bir arada bulunan 
cisimlerden oluştuğundan kendi aralarında meydana gelebilecek bir evrensel kırmızıya 
kaymadan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Zira Hubble sabiti, Güneş sistemi içerisinde kalan 
uzaklıklar için duyarlı sonuçlar veremeyecektir.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
GİRİŞ 
 
 Astronomide uzaklıkların düzgün bir şekilde tayini bir çok farklı problemin çözümünde 
bir geçiş aşamasıdır. Bu tezde bu problemlerin üzerinde durulmayacaktır. Ancak kozmolojik 
olarak uzaklıkların bulunmasının öneminden bahsetmek probleme bir  giriş sağlamak açısından 
uygun düşecektir.  
 
 Kozmoloji yani evrenbilimi evrenin tasvir edilmesinde gözlenen uzaydaki cisimleri, bu 
cisimlerin uzaklık ve astrofiziksel özellikleri açısından da inceler. Amaca uygunluğu açısından 
bu tezde sadece uzaklıkların bulunma yöntemlerine değinilecektir. Zira gökcisimlerinin yere 
göre uzaklıklarının belirlenmesi güç ve nazik bir problemi temsil eder. Bunu çözecek tek ve 
evrensel bir yöntem maalesef yoktur. Aslında burada sunulacak yöntemlerin çoğununda m-M 
uzaklık modülüne dayandığı belirtilmelidir.  
 
 Gökcisimlerinin uzaklıklarının yanlış olmamak kaydı şartı ile herhangi bir yöntemle 
bulunabilmesi tüm evrenin tanımlanmasına yönelik teorik çalışmalardan gerçeği yansıtan ile 
yansıtmayanın ayırt edilmesi açısından çok önemlidir.  
 
 Amaç olarak uzaklık tayininde mümkün olan en az parametreyle çalışmak nispeten daha 
kolay olacaktır. 
 
 Uzaklık bulma yöntemlerine önce güneş sistemi ve yakın uzaydan başlayıp, yöntemin 
yetersiz kaldığı yerde biraz daha karmaşık ancak evrenselliğe daha yakın bir diğer yönteme 
başvurulacaktır.  
 
 Güneş sistemi ve onun öğelerinden başlanılarak uzaklık, yöntemin yetersiz kaldığı sınırı 
öğrenmek için arttırılıp diğer yöntemlere geçiş sağlanacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
YAKIN UZAY VE GÜNEŞ SİSTEMİ 
 
Bilindiği gibi Güneş sistemi birbirine ve özellikle Güneş’e kütle çekim kuvveti ile bağlı olan 
gezegenler, uydular, küçük gezegenler, kuyruklu yıldızlar vb. cisimlerden oluşmuştur. Güneş 
sistemi için Yer’in uzaydaki yakın çevresi denebilir. Çünkü Güneş sistemi dışındaki cisimlere 
nispeten Güneş sistemi içinde ki uzaklıklar küçüktür.  
 
 Dünya’ya en yakın gök cismi Ay’dır. Aşağıda ki bölümde Ay’ın uzaklığını bulmak için 
bazı yaklaşımlar yapılacaktır. 
 
 Özellikle birbirine doğrudan fiziksel olarak bağlı cisimlerin uzaklıklarının bilinmesi 
Kepler ve Newton kanunları sayesinde onların kütlelerine ulaşmamızı sağlar ki bu da gök 
mekaniği açısından önemli bir sonuçtur.  
 
Ay’ın Uzaklığı ve Radar  
 
 Ay’ın uzaklığı bugün duyarlı olarak radar cihazlarıyla ölçülmektedir. Önce radar 
cihazının bazı özellikleri pratik olarak gözden geçirilecektir.  
 
 Ay’ın uzaklığı Yer’e en yakın cisim olması ve Ay’la Yer arasında az sonra değinilecek 
olan radar cihazının yaydığı dalgaları soğurucu ya da saçıcı bir ortam olmaması sebebi ile radar 
cihazlarıyla ölçülebilmektedir. Radar yöneltildiği cisme belirli bir dalga boyunda 
elektromanyetik dalga yollamaya ve dalganın geri yansımasına dayalı bir ilke ile çalışır. Burada 
radarın bir uzaklık saptayıcı alet olarak kullanılması için radarın yolladığı dalganın geri geliş 
süresini de ölçecek bir ek aletler radar bünyesinde zaten vardır. Astronomide bu şekilde uzaklık 
ölçümü Yer’e çok yakın cisimler ve Yer’le arasında soğurucu ortam bulunmayan cisimlerin 
uzaklıklarının bulunmasında kullanılır.  
 
Radar uygun doğrultuda Ay’a yöneltilirse, radarın gönderdiği sinyal bir gidiş ve bir gelişle Yer-
Ay uzaklığını iki kere kat etmiş olur. Bu uzaklıkla D ve Yer-Ay uzaklığına R denirse, sinyalde 
ışık hızı ile gidip geleceğinden aşağıdaki hesaplama yapılabilir: 
 
        D=2.R=c.t        ............................................................(1)                             
 
Burada c ışık hızı, t ise gidiş-geliş arasında geçen zamandır.  
 
 Bu yöntem, zaman ne kadar duyarlı ölçülürse o kadar duyarlı sonuç verecektir.  
 
 Radar, daha sonraki konularda açıklanacak olan yöntemler içerisinde yeni teknolojiyi 
kullanması açısından  en gelişmiş yöntemdir. Ancak evrenin derin uzaklıklarında ışığın dahi 
yıllarca yol aldığı göz önünde bulundurulursa radar sinyalinin soğurulmadan ya da saçılmadan 
ilerlemesi söz konusu olsa dahi radarın yöneltileceği  cismin doğrultusu uzak cisimler için 
özellikle atmosferik etkilerden dolayı güçtür ve radar sinyalinin yıllar boyu beklenmesi de   
bilimsel bir yöntem değildir.  
Bu sebeplerden dolayı radar cihazı, doğrultuları kolay saptanabilir ve sinyalin geri dönmesinin 
mümkün olduğu bir doğrultuda ve uzaklıklarda kullanılmalıdır. Dolayısıyla radar yönteminin 
kullanılamadığı uzaklıklarda daha ilkel ve geometrik yöntemlere başvurulacaktır. Güneş sistemi 
ve yakın yıldızlar için trigonometrik paralaks yöntemine geçiş sağlanacaktır.  
 



Trigonometrik Paralaks    
  
 Trigonometrik paralaks astronomide en eski ve ilkel uzaklık bulma yöntemidir. Türkçe’ye 
ıraksınım olarak çevrilmiştir. Aşağıda paralaksın önce genel daha sonra da özel biçimleri 
verilecektir.   
 
 Paralaks : 
  
 Uzakta duran bir cisme bakıldığında o cisim belirli bir doğrultuda görülür . 
Eğer gözlemcinin yeri değiştirilip başka bir noktadan aynı cisme bakılacak olunursa bu durumda 
onun doğrultusunun saptığı görülür. Sapma, cismi gözlem noktalarına birleştiren iki doğru 
arasındaki açıya eşittir. Bu olay arazi ölçümlerinde çok iyi bilinmektedir. Yanına varılamayan 
noktaların uzaklığı açı ölçümleriyle bulunur. 
Diyelim ki gözlemci karşısında bulunan bir kulenin yanına varamıyor ve onun uzaklığını bulmak 
istiyor. Bunun için gözlemcinin yapacağı ilk iş önce bulunduğu noktadan bu kulenin 
doğrultusunu ölçmektir. Bu doğrultu kuzeye göre, güneye göre, ya da çok uzaklardaki belirli bir 
noktaya göre saptanabilir. Bundan sonra gözlemci bulunduğu noktadan iki yüz, üç yüz metre 
uzaklaşır, yeniden bir doğrultu ölçümü yapar. Bu ikinci durumda görülür ki doğrultu sapmıştır. 
İki gözlem noktası arasındaki uzaklık ve bu iki noktayı birleştiren doğruyla cismin doğrultusu da 
ölçülürse, burada oluşan üçgenin bir kenarı ve üç açısı biliniyor demektir. Buradan kulenin 
gözlem noktalarına olan uzaklıkları kolayca hesaplanabilir.  
  
 Burada önemli olan nokta, farklı iki gözlem noktasından yapılan bakışlardan doğan 
doğrultu sapması ve ona ilişkin açıdır. Bu açı cismi gözlem noktalarına birleştiren iki doğru 
arasındaki açıya eşittir. Üstelik bu açı bir de uzaklık ölçeğidir. Çünkü cisim bizden ne denli uzak 
ise açı da o oranda küçük olur. Onun için  bu açıya en genel anlamda paralaks denir. 
Astronomide önemli bir yer kapladığı için ona böyle özel bir ad verilmiştir.  
 
 Konuyu biraz da şekil üzerinde incelemek gerekecektir. (şekil 1 ) 0 noktasında duran bir 
gözlemci C noktasındaki bir gök cismine bakmaktadır.  
Bu durumda gözlemci cisme OC ‘nin gök küresi deldiği D gibi bir noktada görecektir. Bu 
demektir ki C’ nin gök küresindeki yeri onun izdüşümü olan D noktası olacaktır. Herhangi bir 
nedenle gözlemci bir anda O dan, OC ötesinde, A gibi bir noktaya gelmiş olsa C’ nin 
doğrultusunun bir miktar kaymış olduğunu görür. Bunun sonucu gözlemcinin gök küresinde 
artık onu D değil, D' gibi başka bir noktada görmesidir. İşte buradaki doğrultu sapmasına karşılık 
gelen OCA =π açısı paralaks olarak tanımlanır. Gözlemci O dan A noktasına gelirken cismin 
izdüşümü de D den D' noktasına doğru kayacaktır. Bu olaya astronomide paralaktik hareket 
denir. 
  
 Burada olduğu gibi genel olarak da O ve A gibi iki nokta için bir C cismine ilişkin π 
paralaksının bilinmesi iki konuda yarar sağlar: 
 
 1.A noktasından yapılan doğrultu gözleminin O noktasına getirilmesi. Bu demektir ki 
cisim O da gözlenseydi hangi doğrultuda gözükürdü? Başka bir deyimle, gök küresinde D' 
noktası bilinmektedir. D noktasının nerede olduğu sorusunun cevabı “indirgeme hesabı” 
konusuna gireceğinden, amacın dışına çıkılmaması için bu konuya girilmeyecektir.  



 
 
Şekil 1-Genel olarak “paralaks” ve “paralaktik kayma” 
O ve A farklı iki gözlem noktası. C=gözlenen gök cismi. D ve D' bu cismin gök küresindeki 
izdüşümleri. π=C  nin paralaksı. 
 
 2. π ‘den başka OA=r uzaklığı da bilinirse ∆ uzaklığı nasıl bulunur sorusuyla ilgilenilecektir. Bu 
sorunun çözümü için paralaksın mevcut iki biçiminin tanımları aşağıda verilmiştir.  
 
a) Yermerkezli paralaks (günlük paralaks)  
b) Günmerkezli paralaks (yıllık paralaks) 
 
 Yermerkezli Paralaks, Yer yarıçapını gören açıdır. Ay, Güneş ve gezegenler gibi yakın 
sayılabilen gök cisimleri için kullanılır. Sabit yıldızların uzaklıkları yanında Yer yarıçapı çok 
küçük, sıfır mertebesinde olduğu için yıldızlara ilişkin yermerkezli paralakstan söz edilemez. 
“Günlük paralaks” deyimi de Yer’in dönmesinden ileri gelir. Gerçekten gözlemci yeryüzünde 
bulunduğu yeri kendisi değiştirmemiş olsa da bir süre sonra onun uzaydaki yeri değişmiş olur. 
İster yeryüzündeki çeşitli noktalardan, ister günün çeşitli saatlerinde saptanan doğrultular 
yermerkezine indirgenirse, gözlem yeri farkından ve zaman farkından doğacak sapmalar etki dışı 
bırakılmış olur.  
 Günmerkezli Paralaks, Yer yörüngesi çapını gören açıdır. Yalnız yıldızlar için, 
gezegenler dizgesinin ötesindeki cisimler için kullanılır. Yıldızlar ne denli uzak olsa da altı aylık 
zaman farkıyla yapılan doğrultu gözlemlerinde Yer 2 x 149.5 x 1000000 km lik bir yer 
değiştirme yapacaktır. Bu da az da olsa bir doğrultu sapması doğurur. “Yıllık paralaks” deyimi 
de buradan gelir. O halde yılın çeşitli günlerinde saptanan doğrultu gözlemleri güneş merkezine 
indirgenirse o zaman gözlenen doğrultuları yıllık paralaksın etkisinden arındırmış oluruz.  
 
 Şimdi yermerkezli paralaksa dönelim. Diyelim ki yeryüzünün bir A noktasında bulunan 
bir gözlemci yakın sayılabilen bir C cismine bakmaktadır(şekil 2)Gözlemci Yer’in O merkezine 



gelmiş olsa cismin doğrultusu sapacak,  gökyüzünde  AC’nin uzantısında ki D'  den OC’nin 
uzantısındaki D noktasına gelecektir. Bu durumda şu verileri göz önüne alalım : 
 
 Cismin A daki zeniti                      ZAC=z olağan zenit  
 
 Cismin A daki merkezsel zeniti     Z'AC=z' yermerkezli (toposantrik) zenit 
 
Cismin O daki merkezsel zeniti     Z'OC=zm yermerkezli (geosantrik) zenit 
 
 Cismin doğrultu kayması               ACO=π'                                                                               
 
Olsun. Buradaki zenit uzaklıkları için, düşey doğrultu değil, merkez doğrultusuna ilişkin Z' 
merkezsel zenitin kullanılması tercih edilmiştir. Bunun nedeni formül çıkarılışında beklenen 
kolaylığı sağlamaktır.  
 
 Buradaki π', gözlem noktasının r merkez uzaklığına bağlı olduğu gibi z' zenitine de, başka 
bir deyimle cismin ufuk yüksekliğine de bağlıdır. Bundan dolayı π' ne “yüksellik paralaksı” 
denir. Eğer gözlem anındaki π' paralaksı bilinirse ölçülen z' zenitinin yermerkezine indirgenmiş 
değeri,  
 
    zm=z'-π'       ...........................................................(2)    
 
olacaktır. O halde buradaki problem π' nün bilinmesine dayanıyor. Bu da ancak zenite bağlı 
olmayan ve bilinen bir paralaksından π' ne gelmekle mümkündür. Zenite 
bağlı olmayan en uygun konum ufuk düzlemidir. 

 
 Şekil 2-Bir gök cismi için yermerkezli paralaks. 
 A=yer yuvarlağı üzerinde bir gözlem noktası. 
 Z=onun zeniti, Z'=merkezsel zeniti, φ=coğrafya enlemi, φ'=yermerkezli enlem. 
 M=A daki düşey doğrultusunun eşlek düzlemini deldiği nokta.  
C=gözlenen cisim. D'=A noktasına göre C nin gökyüzündeki izdüşümü, D=O noktasına göre C 
nin gökyüzündeki izdüşümü. Cο=C nin ufuk üzerinde battığı nokta, π'=ACO yükseklik paralaksı, 
πο=AcοO ufuk paralaksı.  
 
 a=yer yuvarlağının ekvator yarıçapı, b=yer yuvarlağının kutup yarıçapı.AO=r, 
OC=Ocο=∆, AC=∆'. 
 
  z'=0° için π'=0°               “en küçük” 
   



  z=90° için π'=πο              “en büyük” 
 
olduğu açıktır.Burada ortaya çıkan πο a “ufuk paralaksı” denir. Bu paralaks yalnız gözlemcinin 
ve cismin Yer merkezinden olan uzaklığına bağlı olup,  
 
  sin πο=r/∆      ..........................................................(3) 
 
ile   bellidir. Öte yandan OAC üçgeninden,  
 
  r/∆=sin π'/sin z'      ..................................................(4) 
 
dır.Bu iki denklemden, 
 
  sin π'=sin πο . sin z'    ..............................................(5) 
 
elde edilir. Denklem (3) den görüldüğü üzere A gözlemcisi için πο ufuk paralaksı r ye bağlıdır. A 
nın coğrafya enlemi φ, denizden yüksekliği h bilinirse r hesaplanabilir. Şöyle ki 
 
  tan φ'=(1-f)². tan φ     .............................................(6) 
 
burada Yer’in basıklığı      : f=0,0033523 
 
deniz yüzeyi için                : ρο=(rο/a)=(cos² φ' + a² . sin² φ'/b²)-¹/²      ......(7) 
 
Yer için                              : a²/b²=1,0067396 
 
Denizden h yüksekliği için: ρ=(r/a)=ρο + h/a           
 
Bir gök cisminin paralaksı rastgele bir ρ için verilemez. Geleneksel olarak “a” ekvator yarıçapını 
gören paralaks verilir. Bu da 
 
ekvator-ufuk paralaksı olup            sin π=a/∆       ..........................(8) 
 
olarak tanımlanır. Bu denklem (3) ile birleştirilirse,  
 
  sin πο=ρ . sin π     .....................................................(9) 
 
olur.Yer’e yakın gök cisimleri için kullanılan bu tür paralakslardan yalnız π ekvator-ufuk 
paralaksı değer olarak verilir. Güneşin paralaksı, Eros’un paralaksı denilince onların π ekvator-
ufuk paralaksı akla gelmelidir. Örneğin Güneş için π=8΄΄, 8 ,Ay için π=57΄ dır.  
 
 Yukarıda incelenilen parametreler yardımıyla bu paralakslar bulunabilir. İndirgeme 
hesabına ve küresel astronomiye çok fazla girmemek için paralaksların hesaplanacağı yollar 
verilmeyecektir. Zira önemli olan konu (3) ve (8) denklemleri yardımıyla paralakstan uzaklığa 
geçmektir.  
 
 Şimdi uzaklık arttırılarak yakın yıldızlar için yıllık paralaks üzerinde hem şekille 
irdeleme yapılıp hem de Güneş sistemi dışına çıkaraktan yıllık paralaks ayrı bir konu altında 
incelenmelidir.  
 



 
 
 
 
DIŞ UZAY VE YAKIN YILDIZLAR   
 
 Dış uzay denilmekle Güneş sisteminin dışındaki uzay ve parsec mertebesindeki 
uzaklıklar kastedilmektedir. 
 
 Yıllık paralaks yakın yıldızlarda yani uzaklığı 50 pc ye kadar olan yıldızlarda sıkça 
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem 30 pc ye kadar oldukça duyarlıdır.  
 
 Yıllık paralaks daha önceden de  belirtildiği gibi Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine 
dayanır. Şekil 3’ten de görüleceği gibi Dünya’nın, yörüngesi üzerinde A1 noktasındayken yıldızı 
gördüğü doğrultuyla A2 noktasındayken yıldızı gördüğü doğrultu farklıdır. Bu iki doğrultunun 

 

gök küresi üzerindeki izdüşümleri arasındaki yayın yarısı paralaksı verecektir. 

ekil 3-Yıllık paralaksın geometrik gösterimi.  

Yıllık paralaksın Yer-Güneş uzaklığının gözlenen cisimden gören açı olduğu göz önünde 

 1/r(pc)=π˝    ............................................................(10) 

Paralaksın hata payı yaklaşık 0˝,01 dir. Yeni uygulanan yöntemlerde bu hata payı gittikçe 

akın Yıldızlara Göre Güneş’in Hareketi, LSR ve İstatistiksel Paralaks 

                                                

Ş
 
 
 
bulundurularak paralaksı 1΄΄ olan yıldızın uzaklığının 1 pc olduğu tanımı, paralaksın 
astronomiye getirdiği bir tanımdır. Parsec(pc), matematiksel olarak paralaksa aşağıdaki tanımla 
bağlıdır.  
 
 
 
 
küçülmektedir. Yani paralaksı 0˝,01 olan bir yıldızın  uzaklığını hatası  mertebesinde 
hesaplanmış olur. Bu ise yeterli duyarlıkta bir hesaplama olmaz. Yani astronomik olarak bilimsel 
değildir. Şimdi yakın yıldızlara göre güneşin hareketi, LSR1 ve istatistiksel paralaks sistemleri 
gözden geçirilirse paralaksın genel kullanım sistemi daha da açıklığa kavuşabilir.  
 
Y
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 Güneş’in yakın yıldızlara göre hareketi, bu yıldızların öz hareket ve radyal hızları 

Yıldızların gerçek hareketlerini incelemek için, bu hareketlerin tanımlanmış olduğu bir 

Yıldızların hızlarının, rastlantısal olarak dağıldığı varsayılsın. Bunların Güneş’e göre 

LSR’ye göre Güneş’in hareketi için şu değerler bulunmuştur: 

Apeks koordinatları               α=18 h 00 m,     δ=+30°;    l=56°,   b=23° 

n hızı                         vο=19,7 km/s  

Tek bir yıldızın LSR’ye göre olan hareketine, yıldızın özel hareketi denir. Bir yıldızın 
zel hı

LSR sadece Güneş’in yakın çevresine göre sabittir. Güneş, yakın yıldızlar ve dolayısıyla 

Yakın yıldızlara göre Güneş’in hızı, yaklaşık 20 km/s dir. Bu, bir yıl içerisinde Güneş’in, 

Apeksten açısal uzaklığı υ ve Güneşten uzaklığı r olan bir S yıldızı olsun (şekil 6). Bu 

 R=s . (sin υ)/(sin u)=s . sin (υ/u)    .........................(11) 

erir. Buradan aynı uzaklıkta oldukları bilinen cisimlerin ortalama öz hareketleri gözlenmek 

Güneş’in özel ya da apeks hareketine dayanan paralaksa, istatistiksel ya da seküler 

tarafından yansıtılır (şekil 4). Güneş’in yıldızlar arasındaki hareketinin yönelmiş gibi göründüğü 
noktaya apeks (Hercules Takımyıldızı’nda), bunun tam aksi yönündeki noktaya ise antiapeks 
denir. Yıldızların radyal  hız ortalamalarına bakıldığında, bunların, apeks civarındaki yıldızlar 
için en küçük (negatif);   antiapeks civarındaki yıldızlar için ise en büyük (pozitif) oldukları 
gözlenir. Apeks-Antipeks yönüne dik olan büyük daire üzerinde radyal hızlar ortalamada sıfır 
olmakla beraber, öz hareketler büyüktür. Öz hareketler apeks ve antiapekse doğru azalırlar, fakat 
yönleri daima apeksten antiapekse doğrudur.  
 
 
koordinat sistemine ihtiyaç vardır. En pratik referans sistemi; Güneş civarındaki yıldızlar, 
ortalamada sabit olacak şekilde tanımlanır ve buna LSR (Local Standard of Rest-Yerel sükunet 
standardı) sistemi denir. 
 
 
hızları (radyal hızları, öz hareketleri ve uzaklıkları) biliniyor olsun. Bu taktirde LSR; hız 
vektörlerinin ortalama değeri, LSR’ye göre Güneş’in hızına ters yönde olacak şekilde tanımlanır. 
Buna göre söz konusu yıldızların LSR’ye göre ortalama hızlarının sıfır olacağı açıktır.  
 
 
 
 
  
 Güneş’i
 
 
ö zı; ölçülen hıza, LSR’ye göre Güneş’in hızı eklenmek suretiyle elde edilir. Doğal olarak 
hızlar, vektörel olarak düşünülmelidir. 
 
 
LSR de; Güneş civarındaki yıldızların tipik özel hızlarından 10 kat büyük hızlarla 
Samanyolu’nun merkezi etrafında hareket etmektedirler. 
 
 
yıldızlara göre yaklaşık 4 AB (astranomik birim) katettiği anlamına gelir.  
 
 
yıldız Güneş’in hareketinden dolayı, u=µA açısal hızıyla apeksten uzaklaşacak şekilde hareket 
edecek, bu zaman zarfında Güneş ise s uzaklığını katedecektir. u açısı küçük olduğundan sinüs 
teoremi,  
 
 
 
v
suretiyle, bu yıldızların uzaklıkları elde edilebilir.  
 
 
paralaks denir.  
 



 Aynı uzaklıkta olduğu bilinen yıldızların (mesela küme yıldızları) uzaklıkları, aşağıdaki 
gibi de bulunabilir : Uzaklık modülü m-M ile r uzaklığı arasındaki bağıntının,  
 
  m-M=5 . log (r/10 pc) + A(r)   ...............................(12) 
 
 şeklinde olduğu, daha önceden bilinmektedir. Burada A, yıldızlar arası sönükleştirmedir. 
Alınan gruptaki bütün yıldızlar aynı uzaklıkta olduklarından,  içlerinden birinin uzaklığını 
bulmak demek, bu yıldız grubunun uzaklığını bulmak demektir. Bu amaç için uygun yıldızlar; 
A4 ana kol yıldızları, RR Lyrea değişenleri ve dönemleri bilinen klasik sefeidlerdir. Bu 
yıldızların mutlak parlaklıkları bilindiğinden ve görünen parlaklıkları da gözlemlerle 
bulunabileceğinden, m-M uzaklık modülü yukarıdaki denklemde yerine konmak suretiyle, 
uzaklıkları bulunabilir. Bu yöntem, mesela Hyades in uzaklığını tayin etmede kullanılmıştır.  
 
 Böylece paralaksın değişik hesap yöntemleriyle fotometrik yöntemlere geçiş sağlanmış 
oldu. Şimdi (12) denklemini de içine alan, astrofizikte bazı tayfsal yöntemlerle beraber 
fotometrik paralaksa geçilecek.  
 

EKİL 4 – a) Güneşin Uzay Hareketi                                      ŞEKİL 4 – b) Yerel Sükunet Standardı  
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UZAK YILDIZLAR VE YILDIZ KÜMELERİ 

lerle, bu yöntemlerin hata sınırları ve ölçme 
öntemlerin elvermediği için hesaplanamayan uzaklıktaki yıldızların ve yıldız kümelerinin 
zaklık

a da uzakta bulunan bir ışık kaynağının parlaklığı denilince, ondan gelen 
ığın bir alıcı üzerinde uyandırdığı etki anlaşılır. Burada alıcı, göz, fotoğraf plağı, fotosel vb. 
lıcılar

ızların parlaklıkları birbirinden bir sabit kadar fark ediyormuş 
ibi gözükse de aslında bunların arasındaki oranlar sabittir. Buna göre ardışık kadirler arasındaki 
ran ρ

                           (n-m) 
    ..............................................................(13) 

el tarafından bulunmuştur. 
ynı zamanda 5 kadirlik bir fark için parlaklıklar oranının ρ nun 5. kuvveti olduğu da 

g Im/In=0,4 . (n-m)      

 n-m=2,5 . log Im/In  

ani  

 m-n=-2,5 . log Im/In   ............................................(14) 

ızların parlaklıkları birbirine 
ukayeseli olarak elde edilebilir.  

 
 Geometrik, istatistiksel ve dinamik yöntem
y
u ları çoğu m-M uzaklık modülüne dayalı yöntemlerle hesaplanır. Bu hesaplardaki 
fotometrik yaklaşımların iyi anlaşılabilmesi için bazı fotometrik bilgiler ön bilgi niteliğinde 
aşağıda verilmiştir.  
 
Parlaklık ve Kadir 
 
 Bir yıldızın y
ış
a dır. Buna göre parlaklık, yıldızdan alıcıya gelen ışık akısı ile alıcının bu ışığa karşı 
gösterdiği duyarlılığa bağlıdır. Bir yıldızın parlaklığı “kadir” biçiminde bir sayı ile gösterilir. 
Kadir, bir yıldızın parlaklığını diğer yıldızlarla mukayeseli olarak verir. Bu yöntem Yunan 
astronomlarından Hipparchus dönemine dayanır. Hipparchus gözle görebildiği en sönük 
yıldızları 6. kadirden kabul edip en parlak yıldızları da 1. kadirden saymıştır. Burada söz konusu 
olan parlaklık yıldızların gözle görülen parlaklığıdır. Tarihte bu konudaki araştırmalar Pogson’un 
yıldızların parlaklıklarını birbirine mukayeseli olarak uzaklığa da bağlı olarak formüle etmesiyle 
önemli bir yere gelmiştir. Pogson, her kadirin kendinden sonra gelen kadirin 2,5 katı kadar daha 
parlak olduğunu  tespit etmiştir.  
 
 1 den 6 ya kadar olan yıld
g
o  olsun. Genel olarak m>n olmak üzere m ve n iki yıldızın kadirlerini ifade ediyorsa 
aralarındaki parlaklık farkı n-m olur. Bu durumda yıldızlardan gözlemciye gelen akılar Im ve In  
ise, 
              
       
  Im/In=ρ   
 
dir.5 kadirlik bir fark için ışık şiddetleri oranının 100 olduğu Herch
A
bilinmektedir. Yani ρ5 = 100 ve ρ=2,512 dir. Kadir ve gelen akı değerleri arasındaki bağıntı için 
en uygun ifade yukarıda ki eşitliğin her iki yanının logaritması alınarak elde edilir. Böylece,  
 
  log Im/In=(n-m) . log ρ   
 
ve dolayısıyla  
 
  lo
 
veya  
 
 
y
 
 
 
elde edilir. Bu ifade Pogson formülü olarak bilinir. Bu formülle yıld
m



 
Salt Parlaklık  
 
 Salt parlaklık yani mutlak parlaklık, bir yıldızın 10 pc uzaklığa getirildiğinde sahip 

lacağı parlaklıktır. Gösterim olarak gözlenen parlaklık m ve salt parlaklık M ile gösterilir. Bir 

n formülüne göre, 
 m-M=2,5 . log I10/Ir   olacaktır. 

u iki rmül bulunur. Burada uzaklık parsec  cinsinden alınıp 
erine paralaks kullanılırsa bu formül en son  

............................(15) 

 uzaklıklar için kullanılan 
zaklık bulma yöntemlerinin çoğunun temelini teşkil eder.  

irilmeyecektir.  

ki bilgilerimizin çoğu bunların tayflarının incelenmesi ile elde 
dilir. Çok sayıdaki yıldız tayfunun incelenmesi çeşitli parametreler arasında istatistiksel bazı 
ağıntı

” ile gösterilir ve yıldızın toplam yüzeyinden birim zamanda 
lınan enerjiye eşittir.  

. σ . Τ

o
yıldızın m parlaklığı ve M parlaklığı bilinirse onun r uzaklığı kolayca bulunabilir. Çünkü r 
uzaklığındaki ışınım akısı Ir ve 10 pc uzaklığındaki ışınım akısı, I10 ise, 
 
  I10/Ir=r²/10²   dir. 
 
Öte yandan parlaklık farkı Pogso
 
 
B fo  birleştirilirse m-M=5 . log r-5  
y
 
  M-m=5+5 . log π΄΄      ...............
 
şeklini alır. Burada m-M farkına uzaklık modülü denir ve büyük
u
 
 Amacın dışına  çıkılmaması için parlaklık türlerine g
 
Hertzsprung-Russel Diyagramı 
 
 Yıldızların yapısı hakkında
e
b lar ortaya çıkarmıştır. E.Hertzsprung (1873-1967) tarafından 1905’te ve 
H.N.Russel(1877-1939) tarafından 1910 da aynı yönde yapılan incelemeler yıldızların tayfsal 
tipleri ile parlaklıkları arasında bir ilişkinin varlığını ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Bu ilişkiyi 
görüntüleyen ve adına da Hertzsprung-Russel diyagramı denen diyagramda apsise çoğunlukla 
tayfsal sınıf, ya da yıldızın yüzeyinin etkin sıcaklığı; ordinata da mutlak kadir ya da Güneş’in 
lüminositelerinin katları taşınır.   
 
 Astrofizikte lüminosite, “L
sa
                                                  
  L=4π . R² 4  ile formüle edilir. ................... (16) 

i dağılmayıp belli gruplar 
luşturmakta oldukları derhal anlaşılır. Diyagramı sol üstten sağ alta doğru çapraz kat eden bir 

 
 H-R diyagramına kısa bir göz atmayla yıldızların keyf
o
şerit üzerine serpiştirilmiş olan yıldızlar “cüceler” sınıfını oluştururlar. Bu şeride H-R 
diyagramının “ana kollu” denir. Bunun altında “alt cüceler” sınıfı ile “beyaz cüceler” sınıfının 
oluşturdukları  ince şerit gelmektedir.  



 
Şekil 7-Hertzsprung-Russel diyagramı 

 
“Dev” yıldızlarla “üst-dev” ya da “süper dev yıldızlar”ın diyagramın üst tarafında ve sağa 

doğru gruplanmış oldukları görülmektedir. Cüce, dev şeklindeki isimlendirmelerin kökeni 
yıldızlara kıyas edilen yarıçaplarının büyüklüğünde aranmalıdır. Güneş’te  anakol üzerinde 
bulunan cüce yıldızlardan biridir.    

 
Şimdi aynı tayfsal sınıftan fakat biri anakola, diğeri ise devler koluna ait iki yıldız göz 

önüne alalım. Bunlar parlaklık bakımından büyük farklar arz ederler. Nitekim bir yıldızın 
parlaklığı yani yayınladığı toplam elektromanyetik enerji, bir kara cisimmiş gibi kabul edilen 
yüzeyi ile ve yüzeyinin Stefan Yasau∗  uyarınca etkin sıcaklığının dördüncü kuvvetiyle 
orantılıdır. Söz konusu iki yıldız aynı tayfsal sınıfa ait olduklarından bunların etkin sıcaklıkları 
da aynı olur. Şu halde aralarındaki parlaklık farkı sadece yarıçaplarının farklılığında 
doğmaktadır. Bu kısa tayfsal açıklamalardan sonra fotometrik paralaks yöntemine geçiş 
sağlanabilir.  
 
Fotometrik Paralaks 
 
 Uzaklığın, doğrudan doğruya m-M uzaklık modülünden tayin edilmesine fotometrik 
yöntemle uzaklık yöntemi ve buna karşılık gelen paralaksa da fotometrik paralaks denir. Bu 
yöntemin kullanımında ortay çıkan en büyük güçlük, mutlak parlaklıkların bulunmasıdır. Mutlak 
parlaklıları bulmanın bir çok yolu vardır. Örneğin burada ayrıntılı değinemeyeceğimiz iki 
boyutlu MKK tayfsal sınıflaması, tayfdan itibaren mutlak parlaklık bulmayı mümkün kılar. 
Sefeidlerin mutlak parlaklıları, dönemlerinden elde edilebilir. Yerin yakınındaki yıldızların 
                                                 
(∗ ) Bakınız ekler 



uzaklıkları bir kere saptandığı zaman bunları mutlak parlaklıkları ile tayfsal sınıfları arasındaki 
ilişki kolaylıkla bulunabilir. Bunun sonucu olarak da tayfsal sınıfları belirlenmiş olan çok parlak 
yıldızlar trigonometrik paralaks yönteminin uygulanamayacağı büyük uzaklılar için uzaklık 
göstergeleri için kullanılabilirler. Böylece 15 bağıntısı aracılığıyla bunların uzaklıkları 
hesaplanabilir.  
 
 Fotometrik paralaks gibi yöntemlerin uygulanıldığı uzaklılarda kullanılan bir diğer 
yöntem ise özel durumlarda geçerli olan hareketli küme yöntemidir. Şimdi bu konu 
irdelenecektir.  
 
Hareketli Küme Yöntemi 
 
 Bu çok özel yöntem şimdiye kadar yalnızca 40 pc uzaklıktaki Hyade yıldız kümesinin 
uzaklığının değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Bu yöntemle elde edilen uzaklık değerinin gerek 
trigonometrik gerek tayfsal paralaks yöntemleriyle aynı yıldız kümesi için elde edilmiş olan 
uzaklık değerleriyle uyuştuğu saptanmıştır.  
 
 Hareketli küme yöntemi ancak birbirlerine çok yakın ve uzayda belirli bir yönde topluca 
hareket eden yıldızlardan oluşmuş kümelere uygulanabilir. Bunun için önce daha sonra 
değinilecek olan  “Doppler” olayından  yararlanarak tayfsal yöntemlerle küme yıldızlarının v 
radyal hızı ölçülür. Sonra da kümenin yaklaşık onar yıllık aralarla alınmış fotoğraflarının plakları 
üzerinde yıldızların konumları karşılaştırılıp  
 

 
 
Şekil-8 Hareketli Küme Yöntemine Ait Şekil 
 
Her birinin sanki öz hareketleriymiş gibi yorumlanabilecek olan radyal uzaklığa dik görünen 
hareketleri ölçülerek saptanır. Bu hareket D çapının değişmediği varsayımı altında kümenin θ 
açısal çapının görünen bir büzülmesi olarak kendini gösterir. θ'nın görünen azalmasının ölçüsü 
olan dθ/dt’nın değeri plaklar üzerinde yapılan  ölçümlerde  değerlendirilir.  Öte  yandan  D 
=sabit  olduğundan  θ=D/r  ve  
dθ/dt = -D. (dr/dt).(1/r2) dir; ama dr/dt=v olduğundan  
 
  dθ/dt=-v. θ/r    veya    r=-v. θ.1/(d θ/dt) ..................(17) 
 
bulunur. v hızı “Doppler-Fizeau” olayına dayanan tayfsal ölçümlerle, θ ile dθ/dt de kümenin 
fotoğraf plakları üzerinde yapılan ölçümlerle saptandıklarından kümenin uzaklığı da (17) 



aracılığıyla kolayca değerlendirilir. Eğer kümeyi oluşturan yıldızlar aralarındaki uzaklıklar 
korunacak yerde belirli bir merkezden uzaklaşıyorsa, yani küme genişlemekteyse bu durumda 
dθ/dt’nin değerine dD/dt’nin katkısını da göz önünde tutmak gerekir.  
 
Wilson-Bappu Yöntemi  
 
Evriminin ileri evresinde olan yıldızların tayflarını inceleyen Wilson ve Bappu bir kere 
iyonlaşmış Ca soğurma çizgilerinin üzerine binmiş zayıf reemisyon çizgilerine karşılık gelen W 
çizgi genişliği ile yıldızın M görünen kadiri arasında  
 
  dM/[ d (log W)] =sabit....................(18)  
 
şeklinde deneysel bir bağıntı olduğunu ortaya koymuşlardır. Şimdiye kadar kuramsal bir 
açıklama bulamamış olan bu deneysel bağıntı aracılığıyla değerlendirilen uzaklıklar üzerindeki 
hata %10 mertebesindedir. Bu yöntemin bütün tayfsal sınıflar için geçerli olmaması dolayısıyla 
bu, uzaklıkların belirlenmesi için evrensel bir yöntem değildir.  Bununla beraber uygulanabildiği 
hallerde, başka yöntemlerle bulunan uzaklık değerlerinin pekiştirilmesi bakımından diğer 
yöntemlere güveni arttırıcı bir rol oynamaktadır.  
 
 



KÜRESEL KÜMELERİN UZAKLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 Küresel kümeler yakın kümelere nazaran bizden daha uzaktadırlar.  Dolayısıyla bunların 
uzaklıklarının değerlendirilmesi daha büyük bir uzaklık ölçeğinde incelenecektir. Önce küresel 
kümelere dair H-R diyagramlarının birleştirilerek m-M uzaklık modülüne dayalı uzaklık hesabı 
yapılacaktır.  
 
Anakolları Çakıştırma Yöntemi 
 
 Bir kümenin uzaklığını saptamak üzere kullanılan bir başka yöntem de (B-V)nin 
fonksiyonu olarak mutlak kadiri veren Hertzsprung-Russel diyagramı ile gene (B-V)nin 
fonksiyonu olarak görünen kadiri veren, kümeye ait H-R diyagramını karşılaştırmaktadır. Ancak 
her iki diyagramda da gerek x-eksenlerinin, gerekse y-eksenlerinin üzerindeki ölçeklerin aynı 
olmasına dikkat edilmelidir.  
 
 H-R diyagramı, üzerinde görülen yıldızların uzaklıklarına değil de evrimlerine bağlı 
olduğundan, kümenin H-R diyagramı, x-eksenleri çakışma durumu korunacak şekilde, anakolu 
referans H-R diyagramının anakoluyla çakışacak şekilde kaydırılır. Bunun sonucu olarak her iki 
y-eksenler ölçeği arasında ortaya çıkan (m-M) farkı ordinat eksenleri üzerinden hemen ölçülür 
ve (15) aracılığıyla da kümenin uzaklığı tayin edilmiş olur.  

 
Şekil-9 Anakolları Çakıştırma Yöntemine Bir Örnek 
 
 
Şekil 9’da bu yöntemin somut bir halde, M 67 kümesinin uzaklığının değerlendirilmesine 
uygulanması görülmektedir.   
 
 Küresel kümeler için uzaklık bulmada bir diğer tayfsal yöntem de bu kümelerde bolca 
bulunan RR Lyrae’lerin uzaklık değerlendirmesinde kullanılışı incelenecektir.  
 



RR Lyrae’ler  
 
 Bunlara kısa dönemli sefeidler de denir. RR Lyrea’ler  en çok rastlanan değişen 
yıldızlardır. A0 ve F0 tayf türleri arasında bulunan yıldızlardır. Salt parlaklıkları ise 0m-0m.6 
civarındadır; küresel kümelerde çok bulunurlar, fakat galaktik haloda tek olarak da bulunurlar. 
H-R diyagramındaki yerleri küresel küme diyagramlarının karakteristiği olan yatay kol 
üzerindedir. Onların bu konumu gelişimin çok ileri bir evresinde olduklarını gösterir. 
 
 Dönemleri  bir günden küçüktür ve genlikleri 0m.5-1m.5 arasındadır. Radyal hız eğrisi ışık 
eğrisi ile aynı döneme sahiptir.  
 
 Bu yıldızlar parlaklıkları 2 ila 24 saatlik dönemlerle değiştiğinden bir yıldız kümesi 
içinde kolaylıkla fark edilebilirler. Parlaklıklarındaki değişim bu yıldızların atmosferlerinin 
dönemli olarak genişleyip büzülmeleriyle izah edilebilmektedir. Bu tip yıldızların mutlak 
kadirlerinin sabit olması, galaksideki yıldız kümeleri için iyi bir uzaklık göstergesi olmalarına 
sebep olmaktadır. Ne yazık ki RR Lyrea tipi yıldızları, mutlak kadirlerinin yeteri kadar büyük 
olmaması sebebiyle diğer galaksilerde gözlenebilme olanağı yoktur.  
 
 Yakın galaksilerin uzaklıklar ile Samanyolu dışı uzaklıkların değerlendirebilmesi için salt 
kadirleri RR Lyrea’lerden daha büyük olan ve çok rastlanan Sefeidler gibi değişen yıldızlara 
gereksinim duyulur.  
 



 
 
SAMANYOLU DIŞI UZAY VE GALAKSİLERİN UZAKLIKLARI 
 
 Yakın galaksilerde uzaklık belirteci olarak salt parlaklıkları büyük olan değişen yıldızlar 
güvenli olarak kullanılmaktadır. Bu konuya giriş açısından öncelikle Sefeidler için bir genel bilgi 
verilecektir.  
 
Sefeid Türü Yıldızlar    
 Sefeid tipi yıldızlar da dönemli değişen yıldızlardır. İsimlerinin kökeni bu sınıftan 
incelenen ilk değişken yıldızın δ sefei olmasıdır. Bu yıldızların ışık eğrileri şekil 10’da 
görüldüğü gibidir. Yıldızın parlaklığında görülen bu dönemli değişiklik atmosferin büzülüp 
genişlemesine bağlıdır.  
  
 Sefeidler genellikle çok parlak yıldızlardır. Mutlak kadirleri –1.5 ile –6 arasındadır. 
Bundan dolayı Sefeidleri diğer yakın galaksiler içinde ayırt edip incelemek mümkün olmaktadır. 
İlk defa 1912’de Henrietta Leavitt, küçük Macellan bulutunda Sefeidlerin varlığını tespit ederek 
bu yıldızların parlaklık değişimlerinin dönemi ile kadirleri arasında bir ilişki olduğunu ortaya 
koymuştur. Macellan bulutunun Dünya’dan çok uzak olması dolayısıyla buradaki Sefeidlerin 
hepsinin Dünya’ya olan uzaklıklarının aynı oldukları kabul edilebilir. Bundan dolayı Macellan 
bulutundaki Sefeidlerin mutlak kadirleri görünen kadirlerinde, Macellan Bulutundaki bütün 
yıldızlar için aynı olan bir miktar kadar fark ederler. Buna dayanarak H. Leavitt Sefeidler için 
şekil 11’de görüldüğü biçimde bir dönem-parlaklık bağıntısının varlığı ortaya koymuştur. Böyle 
bir bağıntının zorluğu bunun mutlak kadir cinsinden ölçeklendirilmesindedir. Macellan Bulutu 
çok uzak olduğundan paralaks ölçümleri için uygun değildir. Bunun için de uzaklığı bir takım 
istatistiksel yöntemler aracılığıyla değerlendirilebilmiştir.  
 
 Galaksiler arası uzaklıkların değerlendirilmesi, işte bu dönem-parlaklık bağıntısına 
dayanır. Bu bağıntının mutlak kadir cinsinden ölçeklendirilmesindeki en küçük bir hatanın 
sonuçları olağanüstü etkileyebileceği gözden kaçırılmamalıdır.  
 
 Bir galaksi ya da bir kümede bir Sefeid gözlenirse, parlaklık değişimlerini sürekli olarak 
izlenmesiyle parlaklık değişim dönemi saptanabilir. Bu veri de dönem-parlaklık bağıntısı 
sayesinde Sefeidin mutlak kadirini verir.  Ayrıca Sefeidin görünen kadiri de ölçülürse, galaksiler 
arası ve atmosferik soğurmanın etkilerini yok etmek için gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 
(15) bağıntısından Sefeidin bulunduğu galaksinin dünyaya olan uzaklığı değerlendirilir.  
 
                                    ∆m   
                                            0.6 
 
                                           0.4 
 
                                           0.2 
 
                                              0 
 
 
 
                                                        2      4      6      8      10                gün 
 
                                                  Şekil-10 δ Sefei’nin Işık Eğrisi 



 
 
           
 
                          Mutlak 
             Parlaklık                                                        1      
                                           -4 
 
                                          -3                                                   2 
 
   -2 
 
   -1 
 
   0 
 
   1 
 
 
    -0.5   0   0.5   1,0   1,1   2,0              log    P (Dönem) 
                             10 
    
   1: Öbek I Sefeidler 
   2: Öbek II Sefeidler 
 
Şekil-11 Sefeidlerin Mutlak kadirlerinin, değişim döneminin fonksiyonu olarak çizimi (Dönem-
parlaklık bağıntısı)  
 
 
 1952’de Baade Sefeidlerin iki sınıfa ayrıldıklarını ve Öbek I yıldızları arasında rastlanan 
Sefeidlerin Öbek II yıldızları arasındaki Sefeidlere oranla yaklaşık 2 kadir daha parlak 
olduklarını tespit etmiştir. Öbek I Sefeidleri O ve B yıldızlarının evrimleşmesi sonucu meydana 
gelmişlerdir. Böylece Öbek I Sefeidleri ve Öbek II Sefeidleri için iki farklı dönem-parlaklık 
bağıntısı olduğu anlaşılmıştır. Bu fark şekil 11’den de açıkça görülmektedir. Öbek I Sefeidleri 
için dönem-parlaklık bağıntısı  
 

Mv= -1.7-2.5 . log P................(19)  
 
Öbek II Sefeidleri için ise  
 

Mv= 0.45-2.5 . log P ..............(20) 
 

şeklinde ifade edilir. Buradan bulunan salt parlaklık değeri (15) denkleminde yerine konursa söz 
konusu Sefeidin içinde bulunduğu galaksinin dünyaya olan uzaklığı tespit edilmiş olur.  
 
Novalar  ve Süpernovalar 
 
 Eğer bir galaksi Sefeid tipi yıldızların ayırt edilebilmesine imkan vermeyecek kadar 
uzakta ise bu durumda galaksi içinde bir nova veya bir süpernova gözlemlenmeye çalışılır. Önce 
novalar ve süpernovalar hakkında kısa bir ön bilgi vermek yararlı olacaktır.  
 



a. Novalar  
 

Nova kelime anlamı olarak yeni demektir. Gerçekte nova daha önce mevcut bir yıldızın 
aniden parlaklığının artmasıdır. Bir gün içerisinde parlaklık 10m-12m kadar artar ve sonra 
yavaşça küçük değişimlerle başlangıçtaki parlaklığa dönülür. Bazıları yıllarca süren düzensiz 
aralıklarla çok kere patlarlar. Bunlara tekrarlayan novalar denir. Novalar minimum 
parlaklıktayken H-R diyagramında beyaz cücelerin üst tarafında bulunurlar. Yani sıcak 
yıldızlardır. Minimumda salt parlaklıkları +5m kadardır. Patlama sırasında ve patlamadan sonra 
tayflarındaki çizgilerde önemli miktarda mora kayma gözlenir. Buradan gazın yüzlerce 
kilometre/saniyelik bir hızla genişlediği bulunur. 
 
 Şimdi kabul edilen kurama göre novalar beyaz cüce bileşenli çift yıldızlardır. Beyaz 
cücenin yoldaşı olan yıldızın bir kırmızı dev evresine doğru geliştiği tahmin edilmektedir. Dev 
yıldızın yüzeyi öyle büyür ki beyaz cüce tarafından daha fazla çekilir ve böylece dev yıldızın 
yüzeyinden bir kısım madde cüce üzerine düşer.  
 
b. Süpernovalar 
 
 Bunlar da novalar gibi fakat çok daha büyük ölçekte patlamalar gösterirler. Salt 
parlaklıkları –16m, -20m’e kadar yükselir. Bizim galaksimizde son bin yıl içinde üç süpernova 
gözlendiği sanılmaktadır. Teleskopun keşfinden sonra diğer galaksilerde de bir çok süpernova 
gözlenmiştir. Süpernovaların ışık eğrisinde maksimuma çok hızlı bir çıkış görülmektedir. Daha 
sonra bir ay içinde parlaklıkları 2m, 3m düşer ve parlaklık yavaş yavaş azalır.  
 
 İki tür süpernova vardır; bunlar ışık eğrileri ve tayfları bakımından birbirlerinden 
farklıdırlar. Birinci tür süpernovalar orta ve küçük kütleli yıldızların, ikinci tür süpernovalar 
büyük kütleli yıldızların evrimleşmesi sonucu meydana gelirler. Burada konuyu takip etmek 
açısından süpernova türleri irdelenmeyecektir.    
 

Bu bilgilerden hareketle gözlenen galakside eğer bir nova ya da bir süpernova bulunursa 
bunun maksimum parlaklıktaki ortalama görünen parlaklığını, Samanyolu’nda gözlenmiş olan 
benzer bir novanın maksimum parlaklıktaki mutlak kadiri ile karşılaştırarak (15) formülündeki 
m-M büyüklüğü saptanır; ve böylece bu formülle r uzaklığına geçilebilir.  Bu yöntem aracılığıyla 
5-6 Mpc uzaklığındaki galaksilerin uzaklıkları değerlendirilebilmiştir.  

 
  



UZAK GALAKSİLERDE UZAKLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
 Gerek RR Lyrea tipi gerek Sefeid tipi yıldızlar, gerekse nova ya da süpernovalar 
aracılığıyla yapılan değerlendirilmeler sonucu uzaklıkları bilinen yerel galaksilerin mutlak 
kadirleri saptandığında bunun, ortalama –18m olduğu görülmüştür. Ancak göz önüne alınan 
herhangi bir galaksinin mutlak parlaklığı, galaksinin ortalama galaksiden daha parlak ya da daha 
sönük olmasına göre ±4 kadir kadar fark edebilecektir. Ancak, eğer galaksinin hangi morfolojik 
sınıfa dahil olduğu saptanabiliyorsa galaksinin mutlak kadiri hakkındaki belirsizliğin sınırını 
daha da daraltmak mümkündür.  Buna göre m-M uzaklık modülünü saptayıp bu ve (15) formülü 
aracılığıyla r uzaklığını hesaplamak için galaksinin m görünen kadirini ölçmek yeterli olacaktır. 
Böylelikle galaksilerin 100 M pc kadar uzaklıklarını değerlendirmek mümkün olmuştur.   
 



ÇOK UZAK GALAKSİLER VE KIRMIZIYA KAYMA   
  
 Şimdiye kadar tanıtmış olduğumuz yöntemler aracılığıyla uzaklıkları değerlendirilmiş 
galaksilerin tayflarının sistematik bir incelemesi sonucu bunlardaki tayfsal çizgilerin hepsinin 
dünyadaki referans tayflarındaki karşılık gelen çizgilere oranla, sistematik bir biçimde, tayfun 
kızıl ucuna doğru kaymış oldukları saptanmıştır. E. Hubble (1889-1953) uzak galaksilerin 
tayflarındaki çizgilerde görülen  
 
                    z=∆λ/λ......................(21) 
 
görece kayma miktarının o galaksi için sabit olduğunu, yani tayfdaki bütün çizgilerin aynı 
miktarda kırmızıya doğru kaymış olduklarını tespit etmiştir. Bu ise Doppler-Fizeau olayının 
belirgin bir özelliğini yansıtmaktadır. Bundan dolayı Hubble ve Humason da galaksilerin tayfsal 
çizgilerindeki bu kaymaların kökeninde gerçekten de Doppler-Fizeau olayı bulunduğunu 
savunmuşlardır. Buna göre tayf çizgilerinde kızıl ucuna doğru görece küçük z kayması gözlenen 
bir galaksinin dünyadan, Doppler-, Fizeau olayının klasik kuramına göre, yani vr <<c için  
 
  Vr=cz=c . ∆λ/λ.....................(22)  
 
Radyal hızıyla ve aynı olayın görecelik kuramına göre de  
 

Z=√((1+β)/(1-β)) – 1, β=vr/c..................(23) 
 
Bağıntısını gerçekleyen bir radyal hızla uzaklaşmakta olduğuna hükmetmek gerekmektedir. 
z=∆λ/λ bağıntısının, β=vr/c bağıntısının fonksiyonu olarak hem klasik hal için hem de göreceli 
hızlar için nasıl değiştiği bilinmektedir.  
 
 Buradan da kolayca görüldüğü gibi β>0.25 için (23)’deki ifadeyi kullanmak 
gerekmektedir. Hubble ve Humason, bir galaksinin ne kadar uzaksa z’nin de o kadar büyük 
olacağını ve galaksinin vr radyal uzaklaşma hızıyla uzaklığı arsında  
 
  Vr=H0 . d...................(24)  

 
Şeklinde lineer bir deneysel bağıntının varlığını ortaya koymuşlardır. Hubble- Humason yasası 
diye bilinmekte olan bu ifadede vr  uzaklaşma hızı km/s, d uzaklığı da mega parsek (M pc) 
cinsinden ifade edilmektedir. H0 Hubble sabitidir. Bu sabitin değerini saptamak zordur. H0, bir 
taraftan z’ye diğer taraftan da d, dolayısıyla galaksinin m görünen kadirine bağlıdır. Her iki 
büyüklük için de ölçüldükleri değerler üzerinde (galaksimizin öz hareketi, galaksiler arası ve 
yıldızlar arası uzayda bulunan tozların ve atmosferin soğurması vs.) bir takım düzeltmeler 
yapmak gerekmektedir. Hubble ve Humason bu sabitin ilk değerlendirilmesinde 465< H0 <851 
km/s/Mpc bulmuşlardır. Humason, Mayall ve Sandage’in 1956’da 800 galaksi üzerindeki 
incelemeleri z=0.2’ye kadar giden görece kayma değerleri için  
 
  H0= 180 km/s/Mpc  
 
bulmuşlardır. 1961’de ise Sandage Virgo kümesi ile Kuzeyyarı gök küresindeki aynı galaksi 
grupları için  
 
  H0= 75 ila 125 km/s/Mpc 
 



değeri elde etmiştir. Sandage’in son değerlendirmesine göre  
 

 
H0= 55±5km/s/Mpc ................(25) 
 

dir. Buna karşılık G. De Vaucouleurs çok yeni bir incelemesinde H0=85 km/s/Mpc olduğu 
sonucuna varmaktadır. Bu durumda (24) bağıntısı en uzak galaksiler için bile uygulanabilen bir 
uzaklık göstergesi oluşturmaktadır. Şimdiye kadar bu yöntemle uzaklıkları değerlendirilen 
galaksiler arasında en uzakta olduğu tartışmasız saptanan galaksi 3C 123 katalog numaralı radyo 
kaynağına bağlı olan galaksidir. Lick gözlemevinde geliştirilen yeni bir yöntemle ve taramalı bir 
televizyon tüpüyle bir elektronik bilgisayar kullanarak tayfda elde ettiği büyük rezolüsyon 
dolayısıyla bu galaksinin tayf çizgilerindeki kırmızıya kaymayı ölçen H. Spinrad  z= 0.65 ve 
dolayısıyla da vr= 140.000 km/s değerlerini elde etmiştir. Buna göre bu galaksinin dünyadan, ışık 
hızının hemen hemen yarısı kadar bir hızla ulaşmakta olduğu ve uzaklığının da (25) bağıntısına 
göre yaklaşık 8 milyar ışık yılı ya da 2800 Mpc civarında olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Hubble-Humason yasasının sonuçları kozmoloji bakımından önemlidir. Bu yasa, eğer yorumu 
gerçekten doğru ise, evrendeki bütün galaksilerin izotrop (eşyönlü) bir biçimde yerel gruptan 
uzaklaşmakta olduklarını ve uzaklaşma hızlarının da yerel gruba uzaklıklarıyla orantılı olduğunu 
ortaya koymaktadır.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SONUÇ 
 



Bu araştırmada astronomik açıdan uzaklık bulmadaki temel yöntemlerin kuramsal ve 
pratik olarak ne tip temellere dayandıkları ve bulunan sonuçların nasıl ve hangi sınırlarda doğru 
değerlendirileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Bütün yöntemlerden çıkarılan temel sonuç şudur: 
Kullanılan yöntemin hangi kuramsal temele dayandığı iyi idrak edilebilirse yöntem kullanışlı bir 
hal alacaktır ve uygun uzaklıklarda kullanılarak başarılı sonuçlar verecektir. Yöntemin ne kadar 
başarılı olduğu da kalibrasyon adı altından çok uzun bir araştırma olarak ayrıca incelenebilir.  

 
Dolayısıyla yöntemler ne kadar evrenselliğe yakın olursa olsun içinde bulunulan teknik 

ve fiziksel koşullar göz önünde bulundurulduğu takdirde seçilmesi gereken yöntem doğru 
kararlaştırılmış olacaktır. Böylece doğru yöntemi uygun yerde kullanmak mümkün olacaktır. 
Zira kozmolojik anlamda, Hubble sabitinin doğru seçildiği yerlerde Hubble yasasından başka 
uygun yöntem olmadığı söylenebilir.  

 
Bu sonuçlara dayanarak biri yıldızların parlaklıklarına bağlı olarak uzaklıklarının bulunuş 

yöntemine bir diğeri ise uzaklık bulma yöntemlerinin hangi uzaklıklarda etkin olduğuna dair iki 
çizelge vermek burada uygun düşecektir. 

 



Çizelge I 
Mutlak parlaklığı 0 kadirden büyük olan cisimler Samanyolunun da içinde bulunduğu 

yerel grup içerisindeki galaksiler için uzaklık belirteci olarak kullanılabilirler.  
 
Cisim    Mv    Yöntem 
 

Yakın yıldızlar   >0m   Trigonometrik Paralaks 
Galaktik kümeler     -     Anakolları çakıştırma yöntemi 
Alt anakol yıldızları (A-M tayf türü)  >0m   Spektroskopik Paralaks 
Süper devler     -6m, –7m   Spektroskopik Paralaks 
RR Lyrae’ler    -0m, 5   Işık eğrisi dönemi 
Öbek I Sefeidler   -0m, 5’den –6m      Dönem-parlaklık Bağıntısı 
Öbek II Sefeidler   0m’den –3m       Dönem-parlaklık Bağıntısı 
Novalar     -8m    Işık eğrisi maksimumu 
Süpernovalar     -16m’den –20m            Işık eğrisi maksimumu 
 
 Çizelge 2 
 
Uzaklığı bulunacak cisim        Yöntem      Yöntemin Etkinlik Bölgesi           
 
Ay(uydumuz)                                     Radar                                   10-3 pc 
 
Güneş sistemi   ve yer merkezli paralaks         10-4 pc – 10-3 pc 
       
 
Yakın yıldızlar      Yıllık paralaks, LSR,  <102 pc 
        İstatistiksel paralaks 
 
Uzak yıldızlar ve      Hareketli küme yöntemi            <103 pc 
Açık kümeler         ve Wilson-Bappu  
tayfsal paralaks 
 
 
Küresel kümeler    Anakolları çakıştırma           ≤105 pc 
      Yöntemi,  RR Lyrae 
 
Yakın galaksiler     Sefeidler, novalar            ≤6.106 pc 
 
 
Uzak galaksiler    Galaksi parlaklığı           ≤3.107 pc  
 
Çok uzak galaksiler      Hubble Yasası                  - 
ve evrensel uzaklıklar    ve kırmızıya kayma 
 



TARTIŞMA 
 
Araştırmalardan varılan sonuçlara dayanarak gök cisimlerinin uzaklıklarının bulmak için bu 
cisimlerin her yönden statik olmamaları, araştırmacıya bir yöntem geliştirmesi için imkan 
sağlayacaktır. Zira araştırmacı, cismin denge halinde olmadığı fiziksel niceliği iyi tespit 
edilmelidir. Burada şu soru akla gelecektir: Araştırmacı gözlediği cisimde ne tip değişimleri 
dikkatle incelemelidir ki, kendisini uzaklığı bulmaya götürecek matematiksel ve fiziksel temeller 
üzerinde çalışabilsin? Bu soruya verilebilecek en genel ve aynı zamanda problemin dinamik 
niteliğini de açığa kavuşturan cevap şu olacaktır: Araştırmacının gözleyeceği değişimler, 
araştırmacının evrensel bir yöntem elde edebilmesine yönelik ise öncelikle değişimler evrenin 
her noktasında gözlenebilecek değişimler olmalıdır. İkincil olarak  araştırmacının gözleyeceği 
değişimler zamana bağlı bir türev fonksiyonu olarak ifade edilebilmelidir. Eğer herhangi bir 
değişim rahatlıkla gözlenebiliyor, ancak zamanın ya da aynı şekilde kullanılabilecek diğer bir 
parametrenin fonksiyonu olarak elde edilemiyorsa gözlenen fiziksel değişimin büyük ölçekler 
çerçevesinde seyretmesi gerekir. Açıkçası bugüne kadar kullanılan yöntemlerde de esas budur.     
  



EKLER 
 
AB= AU= 1,496 . 108 km 
Parsek= pc = 206.265 AU= 3.26 ışıkyılı = 3,086 . 1013 km 
Işıkyılı = Iy = 9,46.1012 km 
Yerin ekvator yarıçapı= 6378 km.  
Işıkhızı= c= 3.1010 cm/s 
Stefan-Boltzman Yasası= E= σT4  
T etkin sıcaklık olup cismin birim zamanda birim yüzeyinden saldığı enerjidir.  
σ Stefan-Boltzman sabiti olup 5.67.10-5 erg.cm-2 . deg-4  . s-1  
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