
Tafllardaki
Y›ld›z Tozlar›
Günümüzden 4,5 milyar y›l önceye,  Günefl
Sistemi’nin olufltu¤u zamanlara tarihlendiri-
len göktafllar›n›n içindeki “Günefl öncesi” ta-
necikler, gezegenlerin oluflumundan önce ve
oluflumu s›ras›nda olup bitenlere ›fl›k tutu-
yor. Son olarak, Tokyo Teknoloji Enstitü-
sü’nden Kazuhide Nagashima ve arkadafllar›
böyle iki ilkel göktafl›nda, Günefl Siste-
mi’nden önceki dönemlerden kalma silikat
mineralleri buldular. ‹zotop incemeleri, sili-
katlar›n büyük bir olas›l›kla, ölmüfl eski y›l-
d›zlar çevresinde yo¤unlaflm›fl oldu¤una ifla-
ret ediyor: Bu y›ld›z tozlar›, Günefl’in atalar›
olan y›ld›zlar›n çevresinden kaynaklan›yor-
lard› ve Günefl Sistemi’ne “çökmeden” önce,
y›ld›zlar›n aras›ndaki maddenin bir bölümü-

nü onlar oluflturuyor-
du.

Günefl Sistemi, k›rm›z›
devlerin ve süpernovalar›n
patlamas›yla f›flk›ran gaz
ve toz bulutundan olufl-

mufltu. Bu tozun bir bölü-
mü küçük gezegenleri (as-

teroitler); küçük gezegenler-
den kopan parçalarsa göktafl-

lar›n› oluflturmufltu. Göktafllar›nda-
ki parçac›klar›n ço¤unun birbirine

benzemesinin alt›nda da bu süreç yat›yor.
Gezegenlerin öncüllerinin oluflumunda rol
oynayan y›ld›z tozlar›n›n ço¤u, erimifl, bu-
harlaflm›fl, so¤umufl ve küçük gezegenlerin
içine kat›ld›klar›nda daha da ›s›nm›fl ve za-
rar görmüfltü. ‹flte bu süreç, göktafllar›ndaki
minerallerin kimyasal ve izotop özellikleri-
nin daha da homojenleflmesine neden ol-
mufltu. Ancak, bu olaylardan önce oluflarak
kurtulmufl kimi mineraller de var. ‹lk kez
1987 y›l›nda bir grup araflt›rmac›, bir gökta-
fl›ndaki y›ld›z tozu örneklerini bulmufllard›.
Bu günefl öncesi tanecikler, elmas ve silikon
karpitten olufluyordu. O zamandan bu yana
göktafllar›nda baflka tip Günefl öncesi tane-
cikler bulunmufl olsa da, bunlardan hiçbiri
silikat de¤ildi. Bu, araflt›rmac›lar için çok gi-
zemli bir durumdu; çünkü gökbilim araflt›r-

malar›ndan, (yeryüzünde kayaçlar›n oluflu-
munda en büyük rolü oynayan mineral olan)
silikat taneciklerinin y›ld›zlarda “üretilen”
oksijen bak›m›ndan zengin taneciklerden en
bol bulunan› oldu¤u biliniyor. 2004 Mart
ay›nda, Washington Üniversitesi’nden Ann
Nguyen adl› araflt›rmac›n›n, bir göktafl›ndan
al›nan örneklerde silikat izlerine rastlad›¤›
haberi yay›mlanm›flt›. Nature dergisinin 29
Nisan 2004 tarihli say›s›nda da, Tokyo Tek-
noloji Enstitüsü’nden Kazuhide Nagashima
ve arkadafllar›n›n, iki ayr› göktafl›nda, günefl
öncesi döneme ait silikat örneklerini incele-
yerek elde ettikleri sonuçlar› anlatan bir ma-
kale yay›mland›. Göktafllar›nda Günefl öncesi
silikatlar›n bulunmas›, Günefl Sistemi’nin s›-
cak bir günefl nebulas›ndan de¤il, bir
bölümü asla s›cak olmam›fl gaz ve tozlardan
olufltu¤una iflaret ediyor. Taneciklerin in-
celenmesi, bu taneciklerin y›ld›z kaynaklar›,
y›ld›zlardaki nükleer süreçler ve y›ld›z at-
mosferlerinin fiziksel ve kimyasal bileflimi
konusunda bilgiler veriyor. Farkl› göktafl-
lar›n›n karfl›laflt›r›lmas›yla yap›lacak araflt›r-
malar, Günefl öncesi taneciklerin Günefl Sis-
temi’nin oluflumu s›ras›nda nas›l kar›flm›fl ve
ifllenmifl olabilece¤ini ve belki de Günefl
Sitemi’nin ilk dönemlerinin termal özellik-
lerinin ortaya ç›kar›lmas›na yard›mc› olacak.

Nature, 29 Nisan 2004
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Uzayda Sumo Gürefli

Uluslararas› bir gökbilim ekibi, Dünya’ya 20.000 ›fl›ky›l› uzakl›kta Su-
mo güreflçileri gibi adeta birbirlerini göbekleriyle iterek mücadele
eden iki dev y›ld›z keflfetti. Westerlund 2 y›ld›z kümesinin bir parças›-
n› oluflturan WR 20a adl› ikili y›ld›z sistemindeki y›ld›zlar›n her biri
yaklafl›k 80 Günefl kütlesinde. Bunlar, flimdiye kadar kütleleri tam
olarak belirlenebilmifl en a¤›r y›ld›zlar. Samanyolu’nun merkezine ya-
k›n Pistol (Tabanca) ve Karina tak›my›ld›z› bölgesindeki Eta Carinae
adl› y›ld›zlar›n en az 100 Günefl kütlesinde oldu¤u düflünülüyorsa da
bunlar›n kütleleri tam olarak hesaplanabilmifl de¤il. Ayr›ca, bunlar›n
birbirine çok yak›n ikili sistemler oldu¤u yolunda görüfller de var. 
WR 20a daki y›ld›zlar›n kütlesiyse, bunlar bizim görüfl düzlemimizde-
ki hareketleri s›ras›nda periyodik olarak birbirlerini örttükleri için du-
yarl› biçimde belirlenebilmifl. Ortak bir kütleçekim merkezi çevresin-
deki hareketleri s›ras›nda bu y›ld›zlar, birbirlerinin çevresinde yaln›z-
ca 3,7 günde bir dolan›yorlar ve adeta dokunarak geçiyorlar. Wolf-Ra-
yet y›ld›zlar› denen bu son derece ender bulunan ve son derece k›sa
ömürlü olan y›ld›zlar›n bafll›ca özelli¤i, h›zl› kütle yitimine yol açan
güçlü rüzgarlara sahip olmalar›. Yafllar›n›n 2-3 milyon oldu¤u hesap-
lanan iki y›ld›z, birkaç milyon y›l daha yaflayacak. Sonra, sistemdeki
daha büyük y›ld›z süpernova patlamas›yla yok olacak. Efl y›ld›z›n, pat-
laman›n fliddetine karfl›n yaflam›n› sürdürebilece¤i hesaplan›yor. An-
cak, bu y›ld›z da k›sa bir süre sonra kendi iç dinamikleri sonucu bir
süpernova patlamas›yla ömrünü noktalayacak. Bu y›ld›zlara son veren
süpernovalar›n, evrenin gizemli gama ›fl›n patlamalar›n›n kayna¤› ol-
du¤u düflünülüyor.
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