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Özet

Dün akıllıydım ve dünyayı değiştirmek istedim,
bugünse bilgeyim ve kendimi değiştiriyorum.

Mevlana C. Rumi

G alaksiler yıldızlar, yıldızlararası madde (gaz ve toz), yıldız kalıntıları
(beyaz cüceler, nötron yıldızları ve karadelikler) ve karanlık mad-

deyi içeren çekimsel olarak bağlı sistemlerdir. İçinde yaşadığımız Sa-
manyolu bu sistemlerin tipik örneklerinden sadece biridir. Galaksiler çok
çeşitli yapılarda ve özelliklerde bulunurlar. Astronomlar galaksilerin ilk
görüntüsü elde edildiğinden beri, ki aslında gerçekte galaksi olduğunu
bilmeden doğalarını anlamaya ve açıklamaya çalışmışlardır. 18. Yüzyılın
başlarında C. Messier gözlediği silik objelerin kataloğunu yaptı ve bunları
bulutsu olarak adlandırdı oysa bunların içinde 31’inci sırada kaydedilen
obje M31 Andromeda Galaksisi idi. Bu objelerin uzaklıkları ve doğaları
ancak Hubble’ın Andomeda Galaksisindeki Cepheid gibi uzaklık belirteci
olarak kullanılabilen yıldızları tanımlaması ile gerçekleşti. Hubble’ın bu
keşfi bize ekstragalaktik astronominin kapılarını açtı.

Galaksilerin ilk ayrıştırıcı özellikleri şekilleridir. Galaksilerin morfolo-
jilerinin optik banttaki ilk sistematik sınıflandırması 1929 lara dayanır.



174 Özet

Figuur 2 – Klasik Hubble sınıflaması.

Galaksilerin yer tabanlı gözlemleriyle ilk sınıflama, Edwin Hubble tarafın-
dan onun diyapazon (çatal) adı verilen çalışması ile yapılmıştır (Şekil 2).
Bu diyapozan’da elliptik galaksiler, spiral galaksiler ve mercekli galaksi-
ler olmak üzere temelde 3 galaksi türü vardır. Eliptik galaksiler şemada
çatalın tutma kısmına yerleştirilmiş ve erken tür galaksiler olarak ad-
landırılmıştır. Şema Spiral galaksilere geldiğinde Normal Spiral Galaksi-
ler ve Çubuklu Spiral Galaksiler olarak ikiye ayrılır ve bu tüm kola geri
tür galaksiler adı verilir.

Erken tür galaksiler genellikle yıldız oluşumu olmayan, geniş kinematik
özellikleri ile yaşlı yıldızlardan oluşurlar ve çoğunlukla yüksek yoğunluklu
ortamda bulunurlar. Yıllar içinde Hubble’ın bu sınıflaması revize edilmiş-
tir. Cüce galaksiler gibi düşük yüzey parlaklıklı galaksilerin gözlenmesi
ile bu sınıflandırmaların genişletilmesine gerek duyulmuştur. Erken tür
cüce galaksiler, kümelerdeki galaksi evrimini anlamak için önemli rol oy-
narlar.

Cüce Eliptik Galaksiler (dEs)

Cüce Eliptik Galaksiler düşük kütleli ve düşük ışıtmalı eliptik galaksiler
olarak, düzgün yüzey-parlaklık profilleri nedeniyle geri tür galaksilerden
(spiraller ve düzensizler) ayırt edilirler. Diğer galaksi türlerine göre küme
ortamında sayıca daha baskın olarak bulunurlar (Binggeli, Sandage &
Tammann 1988).
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Gözlemsel kanıtlar dEs özelliklerinin geniş bir yelpazede olduğunu gös-
termiştir. Virgo kümesinde yapılan bazı fotometrik çalışmalarda bu ga-
laksilerde disk, spiral kollar, barlar, lensler ve düzensiz özellikler gibi alt
yapı varlıkları bulunmuştur. Lisker, Grebel & Binggeli (2006); Lisker
et al. (2006, 2007) tarafından yapılan seri makalelerde küme ortamında
bulunan cüce galaksilerin özelliklerine bağlı olarak farklı alt kategoriler
içerdikleri için bu yapıların hepsinin aynı şekilde oluşamayacağı belirtil-
miştir.

Dönüşümü için önerilen iki mekanizma vardır: 1. Zorlama (harassment)
örneğin yakın komşuları arasındaki çekimsel etkileşim, 2. Sıyırma (ram-
pressure stripping) galaksiler arası ortam ile galaksi etkileşimidir.

Dönüştürülmüş galaksilerin öngörülen sonuç özellikleri onları etkileyen
mekanizmalara bağlı olarak farklıdır. Sıyırma olayında küme kendi ga-
zını kaybeder ve hızla yıldız oluşumunu durdurur ama bu süreç doğrudan
yıldızları etkilemez ve onların açısal momentumları muhafaza edilir. Gü-
çlü bir şekilde çevrenin yoğunluğuna bağlıdır (Gunn & Gott 1972; Lin
& Faber 1983). Zorlama ise çok daha şiddetli bir süreçtir, yıldızlara-
rası kütlenin büyük kısmını atabilir, galaksilerin yapısını değiştirebilir ve
yıldızların açısal momentumlarında önemli ölçüde kayıplar olabilir. Disk
yapılar daha küresel objelere dönüşür (Moore, Lake & Katz 1998). dEs
bu kinematik analizleri kümelerdeki galaksilerin etkilenme süreçlerini in-
celemek için güçlü bir araçtır.

Tüm galaksiler çeşitli miktarlarda karanlık madde, toz ve gaz, yıldızlar
ve kalıntılarından oluşur. Evrenin ilk üç dakikasındaki nükleer reaksiyon-
lar, ilk olarak hidrojeni (%75) ve helyumu (%25) üretmiştir. Evrendeki
diğer tüm metaller daha ileriki aşamalarda yıldızlardaki nükleer reaksiy-
onlar sonucunda oluşmuştır. Astronomide helyumdan daha ağır tüm
elementler metaller olarak adlandırılır. Yıldızlar kütlelerini yıldız rüz-
garları veya süpernovalar ile kaybedip, yıldızlararası ortamı zenginleş-
tirmeleri ile yeni metaller sentezlenmiştir. Yıldızlar nükleosentezlerinin
çoğunu ömürlerinin %90’ını geçirdikleri anakol evresinde gerçekleştirir-
ler. Bu evrede yıldız Hidrojen çekirdeğini Helyum çekirdeğe dönüştürür.
Bu dönüşüm yıldızın kütlesine göre proton-proton zinciri ya da CNO
(Karbon-Nitrojen-Oksijen) çevrimi tarafından gerçekleşir. Zamanla, me-
tal olarak adlandırılan bu daha ağır elementlerin çoğu süpernova patla-
maları yoluyla yıldızlararası ortama dağılır. Sonraki nesillerdeki yıldızlar,
bu metallerin bır kısmı ile zenginleştirilmiş olan gazdan oluşurlar.
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Büyük kütleli yıldızlarda nükleosentez genel olarak Tür II Süpernova
yoluyla α-elementlerini (Mg, Ca, Si, Ti gibi) üretirken, düşük kütleli
yıldızlar esas olarak Tür Ia Süpernova yoluyla Fe-pik "Fe-peak"(V, Cr,
Mn, Fe, Co gibi) elementlerini üretir. Tür II Süpernovası kütleli yıldızlar
nedeniyle oluşur ve bu kütleli yıldızların yaşam süreleri ∼107 yıldan daha
kısadır, Tür Ia Süpernovasını meydana getiren yıldızların ise ilk kütleleri
∼3M� ve hayat süreleri ∼108 yıldan fazladır. Bu akran yıldızlar için
Tür Ia ve Tür II Süpernovasının oluşması arasındaki zaman gecikmesi
anlamına gelir. Bu gecikmenin gözlemsel sonuçları, galaksilerdeki yıldız
oluşumları tarihçeleri için zaman ölçeği olarak kullanılmaktadır.

Ayrıntılı ve doğru kimyasal bolluğu analizi için tayf verileri gereklidir.
Her atom veya molekül tayfta iyi bilinen bir dizi soğurma çizgisi bırakır,
bu çizgilerin genişlikleri galaksilerin fiziksel özelliklerine ve ilgili elemen-
tin bolluğuna bağlıdır. Bu nedenle galaksilerin kimyasal bolluklarının
ayrıntılı incelenmesi, galaksilerin kimyasal evriminde yer alan fiziksel me-
kanizmaları ve onların zaman ölçeklerini anlamada önemlidir.

Tayf Analizi

Tayf ölçüm, ışığı (veya daha doğru olarak elektomanyetik radyasyonu)
dalgaboylarına ayırma tekniğidir, aynı ışığın prizmadan geçerken gök
kuşağı renklerine ayrışması gibidir. Tabii ki bir tayf basit bir gök kuşağı
renklerinden daha fazlasıdır. Atomlar ve moleküllerdeki elektronların
enerji seviyeleri kuantize olmuştur ve elektromanyetik ışımanın soğurul-
ması veya salınımı sadece belirli dalgaboylarında gerçekleşir. Tayf analizi
ile incelediğimiz objenin doğasındaki bileşenleri ve kimyasal süreçlerini
belirleyebiliriz.

Tayfı oluşturmak için (1) ışık kaynağı, (2) gelen ışığı dalgaboylarına
ayıracak bir dağıtıcı ve (3) dalgaboylarına ayrıldıktan sonra algılayacak
bir dedektör gereklidir. Günümüzde ki bu tez çalışmasında da kullanılan
uzun-yarık veya integral alan birimi (IFU) gibi modern tayf çekerler kul-
lanılır.

Galaksi tayfı çok güçlü bir araçtır çünkü galaksinin kütlesi, kimyasal
bolluğu, yıldız oluşum tarihçesi gibi özellikleri hakkında bir çok bilgi
barındırır. Galaksi tayfı iki yöntemle incelenir. Tek tek çözümlenebi-
len yıldız gözlemleri ile yaş, element bolluğu ve metallik elde edilebilir.
Bu yöntem sadece yakın galaksiler için geçerlidir. İkinci yöntem ise bu
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tezde de kullanılan çözümlenemeyen yıldızlararası popülasyon tekniği-
dir. Bu teknik daha uzak galaksilerin integral ışıkları çalışılarak elde
edilir. İntegral ışık ile çalıştığımız için elde edilen tayflar milyonlarca
yıldızın tayfını içermektedir, dolayısıyla onları analiz etmek oldukça zor-
dur. Bu analizde özellikle yaş-metallik dejenerasyonu probleminden kur-
tulabilmek için çizgi indeksleri kullanılır.

Cüce eliptik galaksilerin detaylı çalışmaları için yüksek çözünürlüklü ve
yüksek Sinyal/Gürültü (S/G) oranına sahip tayfsal veriye ihtiyacımız
vardır. Cüceler için düşük yüzey parlaklıkları nedeniyle kolay değildir.
Küme yakınındaki dE’ler dönme destekli sistemlerden çoğunlukla basınç
destekli dönme sistemlere kadar geniş bir kinematik aralıkta bulunurlar
(Toloba et al. 2011; Ryś, Falcón-Barroso & van de Ven 2013; Toloba
et al. 2015). Bu kadar geniş bir aralıkta yer almasının nedeni hala
tartışılmaktadır ve bunların oluşumunda ve / veya çevresel faktörlerde
yer alan farklı mekanizmalarla bağlantılı olması gerekmektedir. Toloba
et al. (2015) Virgo kümesinde merkezden mesafe arttıkça dönme destekli
dEs’nin oranının arttığını, diğer yandan basınç destekli dEs’nin çoğun-
lukla merkez bölgede bukunduğunu belirlemişlerdir. Ayrıca hızlı dönen-
lerin genellikle dE(di) morfolojik türünde olduğunu ve hızlı dönenlerin
oranının azalan galaksi yüzey parlaklığı ile arttığını gösterdiler. Bu olgu-
lar yoğun bir çevrede meydana gelen etkileşimlerle ilgili süreçler nedeniyle
açısal momentumlarını kaybeden cücelere atfedilir.

Bir gök cisiminde bulunan elementlerin göreli miktarlarını ölçmek için,
gökbilimciler bolluk oranını iki elementin Güneş’teki oranının logarit-
ması olarak tanımlarlar. Örneğin magnezyumun demire göre bolluk oranı
([Mg/Fe]) o cisimdeki magnezyumun demire oranının, Güneşteki mag-
nezyumun demire oranının logaritması olarak tanımlanır. Bir galakside
meydana gelebilecek farklı kimyasal zenginleştirme süreçlerinin hepsi ben-
zersiz bir parmak izine sahiptir. Bir galaksinin ayrıntılı kimyasal bolluk
modellerini ve oranlarını incelemek, kimyasal evrimde rol oynayan çeşitli
fiziksel süreçlerin zaman ölçeklerini ve önemini ortaya çıkarabilir.

Kimyasal bolluklar bize yıldızlarası popülasyonları hakkında bilgi verir.
Yıldızlararası popülasyon çalışmaları, dE’lerin metallik-ışıtma ilişkisin-
den beklendiği gibi ortalama genç yaşlara ve daha düşük metal içeriğine
sahip olduğunu göstermektedir (Skillman, Kennicutt & Hodge 1989; Mi-
chielsen et al. 2008). Bununla birlikte, son çalışmalar, dE’lerde yıldız
popülasyonlarının hem genç hem de yaşlı popülasyonun belirtilerini gös-
terdiğini göstermektedir (Koleva et al. 2009, 2011; Ryś & Falcón-Barroso
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2012).

Bu doktora tezinde, integral alan birimi ve uzun yarık spektroskopisi kul-
lanılarak analiz edilmiş, element bolluklarına ve yıldız popülasyonlarına
odaklanarak dE’lerin fiziksel özellikleri araştırılmıştır. Bu çalışmanın am-
acı, bolluk oranları kullanarak cüce eliptiklerin yıldız oluşum tarihlçeler-
inin daha iyi ve eksiksiz bir şekilde anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

• Tezdeki ilk proje: cüce eliptik galaksilerin element bolluğu

İkinci bölümde, Virgo kümesindeki 37 Cüce eliptik galaksi ince-
lenmesi yapılmış ve element bolluğu belirlenmiştir. Bu örnekler
r-bandı salt parlaklık aralığı -19.0 < Mr < -16.0 olan erken tür
galaksi popülasyonu örneklerindendir. Tayfsal veri üç farklı teles-
koptan elde edilmiştir ve gözlemler El Roque de los Muchachos Ob-
servatory (ORM, İspanya, La Palma) ve European Southern Obser-
vatory (ESO, Şili) gözlemevlerinde yürütülmüştür. Bunlardan 26
tanesi 4.2m çaplı William-Herschel Teleskobu (WHT) nun çift kollu
ISIS tayfçekeri, 10 tanesi 2.5m çaplı Isaac Newton Teleskobu (INT)
nun IDS tayfçekeri ve 3 tanesi 8m çaplı Very Large Teleskop (VLT)
nun FORS2 tayfçekeri kullanılarak elde edilmiştir. Galaksi verileri
uzun-yarık tayf için kullanılan REDUCEME (Cardiel 1999) yazılım
paketi kullanılarak standart indirgeme aşamaları gerçekleştirilmiş-
tir. Bu indirgeme programı gözlem verisini ve hata tayflarını paralel
bir şekilde incelemeye izin verdiği için idealdir. Tayfsal veriler seçi-
len çizgi indeksleri veya tüm tayf fit etme yöntemi ile çalışılınabilir.
Bu tez projesinde seçilmiş çizgi indeksleri çalışılmıştır. Lick indeks-
lerinin (Worthey et al. 1994) LIS-5 Å akı kalibre edilmiş sistemde
(Vazdekis et al. 2010) ölçüm yapılmıştır ve bu ölçümler MILES mo-
delleri kullanılarak bu galaksiler için yaş ve metallik ölçümleri elde
edilmiştir. Yüksek çözünürlüklü tayfın avantajı sayesinde Na ve
Mg element bolluğu hesaplama olanağı sağlamıştır. Bu çalışmada
[Na/Fe] bolluğu için farklı davranışta olduğu görülmüş, güneşe göre
az bollukta olduğu bulunmuştur. Bu kütleli dev eliptik galaksilerde
bulunanın zıttıdır. Aynı zamanda Mg bolluğuda yaklaşık güneş bol-
luğunda bulunmuştur. Ayrıca dE’lerin Yerel Grup cüce galaksileri,
Samanyolu ve dev eliptik galaksiler ile karşılaştırılınca [Na/Fe] ve
[Fe/H] arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonu-
çlar bize dE’lerin disk benzeri SFH gösterdiği sonucunu verir. Bu
da dE’lerin kökeninin yıldız oluşturan cüceler olma teorisini ortaya
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çıkarır. Na-verimleri, muhtemelen yıldızlardaki nötron fazlalığına
güçlü ilişkisi nedeniyle, dev eliptiklerin çalışmaları ile uyumlu ola-
rak çok metalliğe bağımlı görünmektedir. dE’lerin önemli miktarda
kimyasal evrim geçirdiğini, bu nedenle tekdüze yaşlı olmadıklarını,
ancak Yerel Grup galaksilerinin çoğuna benzer şekilde genişletilmiş
yıldız oluşumu geçmişlerine sahip oldukları sonucuna vardık.

• Tezdeki ikinci proje: küçük/orta boyutlu yıldız sistemler-
inin yıldızlararası popülasyon analizi için yüksek çözünür-
lüklü yeni bir tayf indeks seti

Üçüncü bölümde, küçük yıldız sistemleri için kullanılacak Lick sis-
temine benzer yeni bir yüksek çözünürlüklü spektral indeks setinin
tanımlarını sunuyoruz. Cüce gökadalar, küresel kümeler, UDG’ler
gibi düşük hızı dağılımına sahip sistemlerde bolluk oranlarının in-
celenmesini mümkün kılar. Son yıllarda, daha büyük teleskop-
lar yüksek teknolojili tayf verisi sayısı hızlıca artmaktadır. Ama
buna karşı şuan ki çizgi indeksi düşük çözünürlüklü tayflar için
tanımlıdır ve sönük çizgileri çalışmayı imkansız kılar. Bunu başar-
mak için, mümkün olduğunca çok elementi incelemek üzere Arctu-
rus’un tayf atlasını kullanarak, 4700-5400 Å dalgaboyu aralığında
113 soğurma özelliği ve sürekli ortam bölgesi belirlenmiştir. Çizgi
indekslerinin davranışını yaş, metaliklik ve hız dağılımının bir fonk-
siyonu olarak nitelendirilmiştir. Sadece metalikliği değil, aynı za-
manda α-element bolluğunu ölçebilmek için, W09’un teorik mo-
dellerini kullanarak çizgi indekslerinin α-element bolluk oranına
ilişkisini araştırılmış ve yeni tanımlanan çizgi indekslerinin iki far-
klı α-element-demir bolluk oranı modelleri ([α/Fe] = 0.0 and 0.4)
karşılaştırılarak elementlerin bolluk oranı ilişkileri tartışılmıştır.

• Tezdeki üçüncü proje: yeni belirlenen çizgi indeksleri kul-
lanılarak Fornax kümesindeki cüce eliptik galaksilerin ele-
ment bolluğu

Dördüncü bölümde, üçüncü bölümde belirlenen çizgi indeksleri kul-
lanılarak 8 Fornax dE’nin detaylı yıldızlararası popülasyonu ve ele-
ment bolluğu çalışılmıştır. Tayf verileri 3.9m çaplı Anglo-Australian
Teleskobu (AAT) Sydney-AAO Çoklu obje integral alan tayfçekeri
(SAMI) kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan örnekler
108 L� den düşük kütle aralığında erken tür galaksi popülasyonu
temsilleridir. Yeni yüksek çözünürlüklü çizgi indeks ölçümleri elde
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edilmiştir. Bu çalışma çizgilerin galaksi kütlesi ve kümedeki konu-
munun fonksiyonu olarak Yerel Grup dışındaki cüce eliptik galak-
silerin daha önce incelenmemiş bir çok element için bolluk oran-
larını elde edebilmemize olanak sağlar. Sonuçlar, Yerel Gruptaki
çözümlenmiş yıldızların bolluk oranları ve büyük gökadaların inte-
gral ışığının çizgi indeksleri ile karşılaştırılmaktadır. Na elementi
için dE’lerin [Na/Fe] oranı Güneşten daha düşüktür. Bu sonuç
tezdeki ilk projede elde edilen veriler ile uyumludur. Çalıştığımız
galaksilerden 5 tanesi Samanyolu diskiyle tutarlı bir element bol-
luğu paterni göstermiş ve oluşumlarının yavaş olduğu gösterilmiş-
tir. Bunun yanında 3 galaksi, şu an kolayca açıklayamayacağımız
şekilde farklı bir pattern göstermektedir. Bu çalışma, VLT’deki
X-Shooter gibi güçlü enstrümanlarla düşük kütleli yıldız sistemleri
üzerine gelecekteki çalışmalar için büyük potansiyel göstermekte-
dir.
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