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Türkçe Özet

Bu tezdeki araştırma, yılıdızların olağanüstü koşullar altındaki oluşumu hakkın-
da bilgi edinmeye odaklanır. Bu çerçevede özellikle yıldızların meşhur başlangıç
kütle fonksiyonunun bağımlılığını araştırır. Evrenselliği ile çok tartışılan bu
fonksiyonu ayrıntılı simülasyonlar kullanarak farklı koşullar altında analize eder.
Bu tezdeki sonuçlar, olağanüstü koşullar altında oluşan yıldızların başlangıç
kütle fonksiyonunun evrensel başlangıç kütle teorisinden farklı bir şekile sa-
hip olduğunu göstermektedir. Burada, tezde yapılan araştırma ve ana bulgular
özetlenir.

Y ıldızlar, hayatın kökeninin bir parçasıdır. İnsanların yapıtaşları olan çeşitli
atomlar, milyarlarca seneler yıldızların içinde oluşurlar. Tüm varolan hayat
gibi yıldızlar da birnevi doğarlar, büyürler ve ölürler. Milyarlarca yıl süren

bu zaman içerisinde çevrelerini ve diğer yıldızları etkilerler. Öldüklerinde geriye
bıraktıkları gazlar ve tozlar yeni yıldızların oluşabilmesi için gerekli malzemeyi sağ-
lar. Böylece yıldızların sürekli yaşam ve ölüm döngüsü vardır. Her yeni nesil yıldız
bir önceki neslin geride bıraktıklarının üzerine oluşur. Nesilden nesile yapıtaşlar-
daki ağır maddeler (C, N ve O gibi) çoğalır ve daha dinamik yapılara sahip olurlar.
Böylece yıldızların oluşum süreci devamlı değişim gösterir. Yıldız oluşum teorisi,
gökbilimdeki en eski ve en önemli araştırma konularından birisidir.

Yıldızlar, yıldızlararası ortamın (ISM) içinde bulunan devasa gaz bulutlarının
içerisinde oluşurlar, şekil 1’e bakınız. Bu ortam, genelde yıldızlar tarafından yayılan
maddeler ile beslenir. Bunun büyük payı ise süpernovalara aittir ve bunu ancak
kütleleri güneşin kütlesinden en az sekiz kat daha yüksek olan yıldızlar başarabilirler.
Ağır elementlerin çoğu bu şekilde oluşur ve dağılır. Büyük kütleli yıldızlar, kâinatın
ağır element üretim fabrikaları ve dağıtıcılarıdır.
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Şekil 1: Uzay, yıldızlar ve kozmik toz. Yıldızlararası ortamın sanatsal gösterimi. Bu resim,
Casperium tarafından hazırlanmıştır.

Büyük kütleli yıldızlar bir çok diğer süreçlerin içerisinde de önemli rol oynar-
lar. Bu yıldızlar, oluşturdukları ışınımlar, kuvvetli fıskiyeler, etkili yıldız rüzgarları
ve güçlü süpernovalar ile ISM’e büyük miktarda enerji enjekte ederler. Bu etkilerin
çoğu yıldız oluşum bölgelerine geri beslenir. Geribesleme, kimyasal, mekanik ya
da ışınım ile olabilir. Büyük kütleli yıldızlar, gaz bulutlarının türbülansını mekanik
geribesleme ile, sıcaklıklarını ışınımsal geribesleme ile ve moleküllerin oluşumunu
kimyasal geribesleme ile etkilerler. Bu yüzden yıldızların ilk oluştukları andaki
kütlelerini bilmek çok önemlidir. Daha doğrusu, bir yıldız oluşum bölgesindeki
yıldızların kaçta kaçının etraflarına etki yaratabilecek kadar büyük kütleye sahip
olduğunu bilmek çok önemlidir. Bu bilgi, galaksilerin yıldız oluşum tarihini da-
ha iyi anlamakta, erken evrenin kimyasal zenginleştirmesinde ve hatta bir yıldız
kümesindeki, kahverengi cücelerin sayısını ve özelliklerini bilmekte gibi bir çok
konuda bize faydalı olacaktır. Farklı yıldız kütlerinin bağıl sayılarının tespit edil-
mesi bu nedenle önemlidir. Yıldızların oluştukları andaki kütlerinin dağılım fonk-
siyonuna başlangıç kütle fonksiyonu (IMF) denir.

Yıldız oluşumu
Yıldızlar, gaz bulutlarının merkezlerinde, gazın yoğunluğu kritik bir noktaya ulaştığı
zaman oluşurlar (sabit bir sıcaklık değeri için). Bu kritik noktadaki yoğunluğun
ve sıcaklığın arasındaki ilişki Jeans kriteri olarak tanınır. Büyük gaz bulutlarının
yoğunluklarının genel olarak düşük olmasından dolayı uzun süre yıldız oluşumu
gözlenmez. Fakat gaz bulutları dinamik bir yapıya sahiptirler. Yıldızların gaz ak-
tarımı, geribesleme etkileri ve başka diğer süreçler gaz bulutlarının türbülanslı ol-



127

malarına neden olur. Zamanla, gaz ve toz birikintileri birbirleriyle birleşir. Bir
süpernovanın üretebileceği güçlü bir şok dalgası da maddeleri bir araya toplaya-
bilir. Kütle birikimi sayesinde, yerçekimi güçlenir ve gaz bulutu daralmaya başlar.
Fakat ısı ve ışınım basıncı bu sürece karşı koyar. Bunun yanı sıra, manyetik dalga-
lar ve türbülans da çöküşü durdurabilen etkenler arasındadır. Ancak yerçekiminin
muhalif güçlere karşı çıkabileceği kadar kütle birikmiş ise, daralma ve çöküş kesin-
tisiz devam eder ve sonunda yıldız veya yıldızlar oluşur.

Molekül bulutları
Yıldızlar, moleküllerce zengin olan bulutlarda oluşurlar. Bu bulutlar molekül bulut-
ları olarak bilinir. Moleküller yıldız oluşumunda, gaz sıcaklığını düzenlemek için
gereklidir. Daralmanın başlangıcında, sıcaklık ve basınç adyabatik halde değildir.
Sıcaklık ve basınç arasındakı ilişki, hal denklemi ile bilinir. Atomlar ve moleküller, ısı
enerjisini ışınıma dönüştürebilirler. Moleküller daha geniş spektruma sahip olduk-
larından dolayı bunu daha kolay başarırlar. Işınım ile enerjiyi dışarı taşırlar ve mo-
lekül bulutlarının soğumasına sebep olurlar. Moleküllerin bulunmadığı yerde, gaz
soğuyamadığı ve ışınım basıncı yüksek olduğu için daralma durur ve yıldız oluşum
süreci erken bir aşamada sona erer. Diğer bir deyişle, moleküllerin bulunduğu yer-
de hal denklemi yumuşar, gaz kolayca sıkıştırılabilinir ve molekül bulutu daralırken
sıcaklık hiç veya fazla yükselmez. Bu, molekül bulutlarının daralmasını ve çökmesini
mümkün kılar.

Bir molekül bulutu, atomlar, moleküller, iyonlar ve toz parçacıklarından oluşur.
Bunların bir arada olması molekül bulutunu zengin bir kimyasal sistem yapar. Mo-
leküller, gaz evresinde veya toz parçacıkların üzerinde oluşur. Moleküllerin yapısı
ve miktarı, sıcaklık, basınç, yoğunluk, metal bolluğu ve arkaplan ışınımı gibi çevre-
sel koşullara bağlıdır. Bir bulutun içinde farklı sıcaklıklarla farklı evreler bulunabilir.
Metal bolluğu (Z) elementlerin bağıl bolluklarını tanımlamak için kullanılan bir te-
rimdir. Helyumdan daha ağır olan tüm elementlerin hepsi metal olarak adlandırılır.
Metallerin miktarı, bir astronomik cismin yaşını belirleyebilmek ve az önce belirti-
len yıldız oluşumu gibi pek çok astronomi araştırmalarında önem taşır. Ağır ele-
mentlerin, helyum ve hidrojen karşılığındaki oranı arttıkça metal bolluğu da artar.
Samanyolundaki yıldızlararası bulutların metal bolluğu Güneş’in metal bolluğuna
(Z¯) yakındır. ISM’de ki tüm gaz miktarının yüzde 93’u hidrojenden, yüzde 6-7’si
helyumdan ve yüzde 1’den azı ağır elementlerden oluşur.

Işınım süreçleri
Atomlar, moleküller ve iyonlar farklı yollarla ışınımı salar ve soğurur. Işınımın bir
ortam içerisindeki yayılımı soğulma, salma ve saçılma süreçleri tarafından etkile-
nir ve bu süreçlerin hepsi ortamın kompozisyonuna bağlıdır. Genel olarak, yüksek
atom numarasına ve daha fazla özgürlük derecesine sahip olan elementler daha
geniş olasılık geçiş evresine sahiptirler. Bu yüzden sistemin iç enerjisini daha etkili
dışarı yayarlar. Böylece molekül bulutlarının hızla soğumasına ve düşük sıcaklıklara
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ulaşmasına neden olurlar. Samanyolunda bulunan tipik bir molekül bulutunun sı-
caklığı 10 K’dır (−263◦ C). Yerel termodinamik denge (LTE) ulaşılana kadar, ışınım
dışarı yayılabildiği sürece, soğuma hızı yoğunluğun karesiyle doğru orantılı ilerler.

Diğer bir yandan, harici bir ışınım kaynağı, gazın (fazla) ısınmasına neden olabi-
lir. Soğurulan enerji devinimsel enerjiye ve daha sonra da ısı enerjisine dönüştürülür.
Morötesi gibi yüksek enerjiye sahip ışınımlar (E = 5− 100 eV), molekülleri ışınım-
ayrışma süreci ile atomlara parçalar. Bu soğuma işlemleri için zararlıdır. X-ışınları
gibi daha yüksek enerjiye sahip ışınımlar (E > 1 keV), molekülleri parçalamaktan zi-
yade elementleri iyonize ederler. Serbest kalan elektronlar, fazla enerjiyi momentum
olarak taşırlar. Diğer elektronlarla etkileşmeleri halinde bu enerji tekrar ısı enerjisi-
ne çevrilir; buna Coulomb süreci denir. Böylece, sistemin sıcaklığı etkili bir şekilde
artar. Öte yandan, iyonlar, yeni moleküller oluşturmak üzere diğer iyonlar ve atom-
lar ile daha kolay etkileşime girebilir ve bağlar kurabilirler. Molekül miktarındaki
bu artış, sistemin tekrar soğumaya başlamasına neden olur. Bu incelikler, molekül
bulutlarının ısı ve soğuma süreçlerini karmaşık bir sistem haline getirir.

Başlangıç kütle fonksiyonu
Başlangıç kütle fonksiyonu, belirli bir hacim içerisindeki yıldız kütlelerinin bağıl
dağılımını verir. Gözlemlere göre elde edilen bu deneyimsel dağılım, Güneş’in küt-
lesinin onda üçünden daha yüksek olan yıldız kütlelerinde bir güç yasası şeklinde
davranır. Bu meşhur fonksiyon, yıldız kütlelerinin dağılımını logaritmik bir histo-
grama çizerek elde edilir. Bu demek oluyor ki, belli bir kütle aralığına (dM) sahip
olan yıldızların sayısı (dN) kütlenin boyutsuz bir üssü α’ya orantılı olarak değişir,
yani dN/dM ∝ M−α. Güneş kütlesinin sekiz katından daha ağır olan ve ortalama
miktari 1% olan yıldızlar morötesi ışınımının 99%’unu üretirler. Şekil 2, IMF’nin bir
temsilini göstermektedir.

Şekil 2: Başlangıç kütle fonk-
siyonun temsili görünümü. Sarı
çemberin bulunduğu nokta,
fonksiyonun tepe noktasını yani
yıldızların en olası kütlesini
göstermektedir. Bu ortalama
0.3 Güneş kütlesine denk gelir.
Güneş kütlesinin sekiz katından
daha ağır olan yıldızların or-
talama miktarı sadece yüzde
1’dir. Figür yapımı: S. Höçük.
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IMF’nin en büyük özelliklerinden biri, yıldızların oluşumunda kütlelerini belir-
lemesidir. Bu dağılım, astronomlar için önemli bir teşhis aracıdır ve bir çok araştırma
alanında temel öneme sahiptir, örneğin galaksilerin evrim modelleri, evrenin ki-
myasal zenginleşmesi ve yıldızlararası ortamın enerjik geribeslemesi gibi. Kısacası
büyük miktarda yıldızlarların özelliklerini içeren bütün konulardır. Dolayısıyla yıl-
dız oluşum teorisinin temel amaçlarından birisinin başlangıç kütle fonksiyonunun
kökenini anlamak olduğunu söylemek uygundur.

Şu an ki genel fikir IMF’nin evrensel bir fonksiyon olduğundan yanadır. Edwin
Salpeter, 1955 yılında yaptığı gözlemler sonucunda bu fonksiyonu tanımlamıştır. O
zamanın araçları ile Güneş’ten ağır olan yıldızlar için kütle fonksiyonunun üssü
α = 2.35 olan bir güç yasası olarak hareket ettiğinini keşfetmiştir. Alfa değeri,
yaklaşık 60 yıl boyunca aynı kalmış ve Samanyolundaki yıldız oluşum bölgelerin-
de yapılan gözlemler bu hipotezi desteklemektedir.

Ancak Samanyolunun dışında bulunan gökadalarda yakın zaman içerisinde ya-
pılan bazı araştırmalar bunun tam aksini göstermektedir. Bu gözlemler IMF’nin
klasik Salpeter şeklinin dışına çıktığını işaret etmektedir. Bu sistemlerdeki yıldız
oluşum koşulları oldukça farklı olabilir. Hatta, içinde süper kütleli (106 kat Güneşten
ağır) kara delik bulunan Samanyolumuzun merkezinde dahi IMF varyasyonlarının
belirtileri bulunmaktadır. Gözlemlere ek olarak birçok simulasyonlar da IMF’nin
evrensel olmadığını desteklemektedir. Astronomideki bu son gelişmeler, IMF’nin
evrensellik problemini tekrar gözden geçirmek ve çözmek için tahrik etmektedir.

Olağanüstü ortamlar

Olağanüstü koşullar altındaki yıldız oluşum süreci iyi bilinmemektedir. Olağanüstü
koşullar, yıldız oluşumunu zorlayan koşullar anlamına gelir. Bu zorlu koşullar,
yüksek sıcaklık (Tgaz ∼ 50− 200 K, Ttoz ∼ 50 K), güçlü ışınım, kuvvetli türbülans
(∆v ∼ 5 km/s, Samanyolunda ise ∆v ∼ 1 km/s), aşırı yerçekimi ya da çok düşük
metal bolluğu (Z = 0.0001 Z¯) gibi şartlar olabilir. Koca evrende bu tür ortamlar
çok sayıda bulunur. Olağanüstü koşullar altında bile hala yıldız oluşum bölgeleri
görebiliriz. Fakat, olağanüstü koşullar altında oluşan yıldızların ve bunun yanı sıra
bu ortamlarda oluşan IMF’nin, galaksimizdeki yıldızların oluşumu ve IMF’sine ben-
zer şekilde oluşup oluşmadığı belirsizdir.

Aktif galaksiler, merkezlerinde Güneş kütlesinin 106 katından daha fazla kütleye
sahip olan süper kütleli kara delikleri barındırırlar. Aktif galaksi çekirdekleri (AGN)
evrendeki en parlak ve en güçlü ışınım kaynaklarıdır. Kara delikler, bir yığılma
diski ile çevrilidirler ve yeterince yaklaşan tüm maddeleri yutarlar. Yığılma oranı,
Eddington limitine kadar yükselebilir. Eddington limiti, bir kara deliğin gaz ak-
tarımından kaynaklanan yüksek ışınım basıncının gaz aktarımını engelleyecek dü-
zeye geldiği ve maddeleri geri ittiği noktadır. Kara deliklerin etrafındaki madde,
aktarım süreci sonucunda milyonlaca dereceye ısıtılır. Bu sıcaklık, morötesi ve X-
ışınları gibi yüksek enerjili ışınımların üretimine yol açar. Yüksek enerjili ışınımların
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üretildiği alan, geniş çizgi bölgesi (BLR) diye tanılır ve kara deliğin 10 ışık yılı mesa-
fesinde bulunur. Bir ışık yılı yaklaşık 1× 1016 metre boyundadır. Bu alanın çevresine
ise, yaklaşık 300 ışık yılı mesafe kadar bir alana, dar çizgi bölgesi (NLR) denir. Şekil
3, aktif bir kara delik ortamını gösterir. Süper kütleli kara deliklerin güçlü ışınımların
yanı sıra, kuvvetli yerçekimleri vardır. Aktif galaksi çekirdeklerinin NLR içindeki or-
tamlarda bulunan molekül bulutları bu olağanüstü koşullardan etkilenir.

Şekil 3: Bir aktif galaksi çekirdeğin örnek görünümü. Kara delik, toz ve moleküllerden oluşan
gizleyici bir halka ile çevrilidir. Resim yapımı: V. Beckmann (NASA’s GSFC) et al., ESA.

Yıldız patlama sistemleri (starburst), olağan dışı yüksek yıldız oluşum miktarına
sahip alanlardır. Bu sistemler, galaksimizden yüzlerce ve binlerce kat daha yüksek
bir hızla yıldız oluşturmaktadır. Morötesi ışınım üretimi, O ve B yıldızları (sıcak
ve ağır & 8 Güneş kütlesi) tarafından hükmedilir, çünkü sadece en sıcak yıldızlar
bu ışınımı üretebilmektedir. Bu tür yıldızlar, starburstlarda sıkça bulunur. Bun-
dan dolayı şiddetli bir arkaplan morötesi ışınım alanı oluşur ve kızılötesi ışın saçan
sıcak tozlar görülür. Starburstlarda süpernova oluşum oranı da bir hayli yüksektir.
Bu da kozmik ışınların (E > 1 MeV) miktarında artışa yol açar. Çünkü kozmik
ışınlar çoğunlukla süpernova kalıntılarında üretilir. Şekil 4 ünlü starburst Anten-
ler Gökadasının en son çekilen görüntüsü.
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Şekil 4: Antenler Gökadası. Bu gökada-
sı, iki sistemin (NGC 4038 ve NGC
4039) çarpışması sonucunda oluşan çok
güçlü bir starburst’dır. 3 Ekim 2011
tarihinde yayınlanan bu resim, ALMA
teleskobu ile gözlemlenen ilk astro-
nomik cisimlerden birisidir. ALMA,
milimetre (ve altı) dalgaboylarında
gözlem yapan yeni neslin en büyük
ve en güçlü teleskobudur. Görüntü
hakları: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO);
(NRAO/AUI/NSF); HST (NASA, ESA,
and B. Whitmore (STScI)).

Tezin amacı ve ana bulguları
Bu tezde, yıldız oluşumunu etkileyen çevre koşulları incelenir ve sonuçlar analize
edilir. Özellikle başlangıç kütle fonksiyonu araştırılır ve olağanüstü koşullar altın-
daki yıldız oluşumu vurgulanır. Tezin her bölümü yıldız oluşumun farklı konuları
üzerinde durur. Ana sonuçlar aşağıda özetlenir.

Bu tezin ikinci bölümünde çok düşük metal bolluğuna sahip olan bölgelerdeki
büyük molekül bulutlarının (yarıçap = 30 ışık yılı) evrimi araştırılır. Burada metal
bolluğu ile bir molekül bulutunun parçalanma bağımlılığı incelenir. Genel beklenti,
farklı metal bolluğuna sahip büyük molekül bulutlarının parçalanmalarının birbi-
rinden farklı olacağı yönündedir. Bir molekül bulutunun evrimi erken aşamalarında
etkilenirse, yıldız oluşumu için önemli sonuçlar doğurabilir. Bu çalışmada, bulu-
tun parçalanması, starburstlar ve cüce gökadalarına benzer koşullar altında simüle
edilmektedir. Elde edilen bu bilgiler daha sonra Samanyolunda bulunan, oluşum
koşulları bilinen molekül bulutlarının evrimi ile karşılaştırılır. Termal dengesinin
doğru tedavisi için ışınım taşımasını metal bolluğuna dayalı ayrıntılı bir soğutma
fonksiyonu kullanılmıştır. Dönme, toz ve kozmik ışın etkileri de hesaplamalara dahil
edilmiştir. Sonuçlar, molekül bulutlarının parçalanmasının gazın metal bolluğuna
son derece bağlı olduğunu ve bunun yanında dönmenin de önemli bir rol oynadığını
göstermektedir. Şekil 5’in sol panelinde, sonuçlar gösterilir. Parçalanmanın, me-
tal bolluğu ile birlikte yükseldiği ve bulutun yüksek yoğunluklu yığınlarının daha
düşük sıcaklıklara ulaşılabildiğinden dolayı sıkılaştığı ispatlanır. Buna karşın, toz
parçacıklarından ve kozmik ışınlardan ileri gelen gaz ısınması bu süreçlere karşı
koyar. Ana bulgu olarak, düşük metal bolluğuna sahip cüce gökadaların ve yıl-
dıztaşanların ışınımsal geribeslemeye maruz kalan molekül bulutlarının parçalan-
malarını kısıtladığı bir yıldız oluşum süreci içinde olduğu görülmektedir. Metal
bolluğunun bulutların parçalanma miktarı ve kütleleri üzerinde olan bu etkisi so-
nuçta başlangıç kütle fonksiyonunu da etkilediği bildirilir.
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Bu tezin üçüncü ve dördüncü bölümleri olağanüstü oluşum koşullarında bulu-
nan molekül bulut yığınlarındaki (yarıçap = 1 ışık yılı) yıldız oluşumunu inceler.
Bu araştırmalarda, bulut yığınları aktif bir kara deliğin 30 ışık yılı uzağında bulun-
maktadırlar. Onlar çeşitli geribesleme etkileri altında olurlar. Bu araştırmada ilgi-
lenilen geribesleme süreçleri ise şunlardır: Güçlü yerçekim alanından dolayı germe
etkileri (mekanik geribesleme), kozmik ışın, morötesi ışın ve X-ışın etkileri (ışınımsal
geribesleme). Bu araştırmanın ana sorusu ise: IMF bu süreçler tarafından ne kadar
ve nasıl etkileneceğidir. Aktif galaksilerde ve olağanüstü koşullar altında yıldız-
lararası gaz bulutlarının niteliksel ve niceliksel etkenlerini bulmak için 42 farklı üç
boyutlu simülasyon çalıştırılarak parametre araştırması yapılmıştır. Sonuçlar, geri-
beslemenin yokluğunda gaz bulutlarının serin (10 K) ve sabit derecede olduğunu ve
IMF’nin galaksimizde gözlenen kütle fonksiyonuna çok benzediğini göstermektedir.
Ancak, yakın çevrede akısı 5− 160 erg/s/cm2 olan güçlü bir X-ışın kaynağı mevcut-
sa, gazın sıcaklığı yükselir. Bunun sonucunda yıldız oluşum veriminin azaldığı ve
IMF’nin şeklinin düzleştiği görülmüştür. Şekil 5 sağ panelde IMF’nin görüntüsü için
bakınız. Bu, kütle fonksiyonunun logaritmik eğimi α, genel olarak 2.35 iken 2’nin da-
ha altında olduğu anlamına gelir. Bunun yanı sıra, akısı 0.5 erg/s/cm2 olan morötesi
ışınımların > 105 cm−3 yoğunluğuna sahip bulut yığınlarına etkisinin düşük olduğu
bulunmuştur. Bu dalgaboylarında optik derinlik ve yüksek yoğunluktan dolayı, gaz
morötesi ışınımlara karşı korunmaktadır. Ayrıca sonuçlar, kozmik ışınların galaksi-
mizden 100 ile 3000 katından daha fazla ışınım yoğunluklarına sahip olduğu yer-
lerde gazın ulaşabileceği en düşük sıcaklığını 50 − 200 K derecelerine kadar yük-
selttiğini ve düşük kütleli yıldızların (. 1 Güneş kütlesi) oluşumunu son derece
engellediğini göstermektedir. Buna karşın yerçekimi bulutun içerisinde yarattığı
gerginliklerden dolayı daha fazla türbülans üretir. Bu vesile ile mekanik geribesle-
me yıldız oluşum verimini eksiltir ve ayrıca ışınımsal geribeslemenin etkilerini biraz
azaltır.

Bu tezdeki çeşitli çalışmaların bulguları, dev molekül bulutlarının parçalanma
özellikleri, molekül bulut yığınlarının yıldız oluşumu ve bunların sonunda ortaya
çıkan başlangıç kütle fonksiyonu, aynı sonuca varmaktadır. Çevre koşulları yeterin-
ce zorlu olursa, kimyasal, mekanik veya ışınımsal geribesleme, molekül bulutunun
parçalanması ve oluşan yıldızların kütleleri güçlü bir şekilde etkilenir. Bundan do-
layı bu tezin ana bulgusu olağanüstü koşullar altında başlangıç kütle fonksiyonunun
Samanyolunda gözlenen IMF’sinden farklı olduğudur.
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Şekil 5: Tezde elde edilen sonuçlar. Sol tarafta: Metal bolluğu ile bir molekül bulutunun
parçalanma bağımlılığı. İçindeki her panel molekül bulutunun yoğunluk dilimini gösterir ve
kırmızı renkler yüksek yoğunluğu temsil eder (ayrıntılar için bkz: Bölüm 2). Sağtarafta: Bir
ışınımın egemenliğindeki olağanüstü ortamının başlangıç kütle fonksiyonu. Mavi ve yeşil
çizgiler galaksimizin tipik IMF’sini gösterir, kırmızı ve mor çizgiler ise elde edilen verilere
yapılmış fitlerdir (detaylar için bkz: Bölüm 4).
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