
Y›ld›zlar›n genellikle ayn› dev moleküler hidro-
jen bulutu içinde, kümeler halinde birlikte or-
taya ç›kt›klar› biliniyor. Örnek, Dünya’ya 1500
›fl›ky›l› uzakl›ktaki Orion Bulutsusu. Burada
oluflmakta olan pek çok y›ld›z, kal›n gaz ve
toz diskleriyle çevrili. Gezegenler bu toz disk-
leri içinde olufluyor. Ancak, bu gibi, y›ld›z olu-
flum bölgeleri, ya da “y›ld›z kuluçkal›¤›” denen
yo¤un kümelerde dev y›ld›zlar da oluyor. Bun-
lar›n s›cak yüzeylerinden yay›lan morötesi ›fl›-
n›m, öteki y›ld›zlar›n çevresindeki gaz› “›fl›kla
buharlaflt›rma” (fotoevaporasyon) denen bir
süreçle da¤›t›yor.
fiimdiye kadar gezegenbilimciler aras›nda yay-

g›n kabul gören inan›fl, morötesi ›fl›n›m›n da-
¤›tt›¤› gaz›n, toz zerreciklerini de birlikte sü-
rükleyerek gezegenlerin oluflmas›na engel ol-
du¤u biçimindeydi. fiimdiyse iki gökbilimci,
bunun tam tersinin do¤ru oldu¤u ve dev y›l-
d›zlar›n yayd›¤› fliddetli ›fl›n›m›n gezegen olu-
flumunu kolaylaflt›rd›¤› sav›n› ortaya att›lar. 
Güneybat› Araflt›rma Enstitüsü’nden Henry
Throop ve Colorado Üniversitesi’nden John
Bally’nin hesaplar›na göre, disk da¤›lmadan
önce içindeki toz, kal›n diskin orta düzlemin-
de ince bir disk halinde yo¤unlaflmak için za-
man buluyor ve diskteki gaz dev bir y›ld›z›n
›fl›n›m› taraf›ndan “üflense” bile, da¤›lmadan

kal›yor.
Ayr›ca, iki gökbilimciye göre, disk içindeki ga-
z›n kaybolmas›, gezegen oluflumunu h›zland›-
r›yor olabilir. 
Yayg›n gezegen oluflum modellerine göre disk
içindeki toz zerrecikleri rasgele çarp›flmalarla
birbirlerine yap›fl›yor ve zamanla büyüyerek
“gezegenimsi” diye adland›r›lan, çaplar› kilo-
metrelerle ölçülen yap›lar› oluflturuyorlar.
Bunlar da daha sonra kendi aralar›nda çarp›-
flarak büyüyor ve sonunda gezegeni meydana
getiriyorlar.
Ancak, burada sorun, sürecin ilk aflamalar›nda
birkaç metre çapa kadar büyüyen topaklar›n
çarp›flarak da¤›lmalar› ve böylece daha büyük
yap›lar›n ortaya ç›kmas›n›n güçleflmesi. Ancak
iki araflt›rmac›ya göre bu darbo¤az, toz diski-
nin yer yer kendi a¤›rl›¤› alt›nda çökerek daha
büyük yap›lar› oluflturmas›yla afl›labilir. Disk
içinde fazla miktarda gaz bulunmas› halindey-
se, bu gaz›n oluflturaca¤› yüksek bas›nç, dis-
kin zay›f kütleçekiminin topaklar› bir araya ge-
tirmesini önleyebilir. Dolay›s›yla diskteki gaz›n
da¤›lmas› gezegenlerin oluflumunu kolaylaflt›-
racakt›r.
fiimdiye kadar Günefl’in gökadan›n ücra ve ka-
ranl›k bir köflesinde tek bafl›na do¤du¤u düflü-
nülürken, son bulgular asl›nda bizim y›ld›z›m›-
z›n da Orion Bulutsusu’ndan afla¤› kalmayan
kalabal›k bir fliddet ortam›nda ortaya ç›kt›¤›n›
gösteriyor. 
Throop ve Bally’e göre, kendi modelleri Nep-
tün ve Uranüs’ün Günefl Sistemi’nde daha içe-
rilerde olan öteki gaz devleri Jüpiter ve Sa-
türn’den neden çok daha küçük olduklar›n›
aç›kl›yor. Bir gaz diskinin d›fl bölgelerine git-
tikçe, ›fl›n›mla buharlaflman›n etkisi daha belir-
gin oluyor. Dolay›s›yla Neptün ve Uranüs’ün,
olufltu¤u bölgede gaz, daha seyrelmifl olabilir.
O halde Günefl Sistemimizi, ömrünü tamamla-
y›p çoktan yok olmufl dev bir y›ld›za borçlu
olabiliriz. 
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Uzayda Plastik Otel

Bigelow Aerospace adl› Amerikan flirketi, “fliflirilebilir
uzay istasyonlar›” yolunda ilk ad›m olacak bir fliflirilebilir
modülü, bu y›l›n Kas›m ay›nda uzaya göndermek için
resmi izin ald›. Genesis adl› modülün, fliflirilebilen çok
katl› polimerden yap›l› ve mikrometeoritlerle uzay
çöplerine karfl› kevlar katmanlar›yla güçlendirilmifl
çeperleri 30 cm kal›nl›¤›nda. Her fley yolunda giderse
flirket, içinde uzay turistlerinin yaflayabilece¤i “Nautilus”
adl› uzay istasyonunu 1908 y›l›nda yörüngeye
yerlefltirmeyi umuyor. 

New Scientist, 4 Aral›k 2004

Dev Y›ld›zlar Gezegenlerin 
Oluflumunu Kolaylaflt›r›yor


