kutupYildizi

6/23/05

9:42 PM

Page 76

Kutup Y›ld›z›
Hakk›nda Herﬂey
Kalp Gibi Atan Bir Y›ld›z!

Kutup Y›ld›z›, denizcilerin yol gösterme ›ﬂ›¤›,
Astronomlar›n gözlerinin önünde evrimleﬂiyor.
Ken CROSWELL

Parlak bir y›ld›z, gözlerimizin önünde evrimleﬂiyor. Bu y›ld›z Polaris yani Kutup Y›ld›z›’d›r. As›rlardan beri denizciler ve kaﬂifler, bu y›ld›z› dura¤anl›¤›n ve sadakatin sembolü olarak görmektedir. Son y›llarda yap›lan yeni bilimsel çal›ﬂmalar,
Kutup Y›ld›z›’n›n gittikçe parlaklaﬂt›¤›n› göstermektedir. ﬁu anda Kutup Y›ld›z› 100 y›l öncesine
nazaran %15 daha parlakt›r. 2000 y›l öncesine
nazaran ise parlakl›¤› 2 kattan fazla artm›ﬂt›r.

Kutup Y›ld›z›’na ‹liﬂkin
Bilinmesi Gereken Özellikler:
Polaris, ﬂu anda Kuzey Gök Kutbundan 1°
den daha küçük bir uzakl›kta bulunur. Yer’in dönme ekseninin bir uzant›s›, gök küresinin Kuzey
Kutbunu keser ve bu nedenle kuzey enlemlerinde
gökyüzü KutupY›ld›z›’n›n etraf›nda dönüyor gibi
görünür. Fakat Kutup Y›ld›z›, her zaman bu kadar
uygun bir konumda de¤ildi. Yer’in dönme ekseninin sal›n›m hareketi nedeniyle Polaris, Kuzey Gök
Kutbu noktas›na gittikçe yaklaﬂmakta ve bu hareketine 2102 y›l›na kadar devam edece¤i görül-
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mektedir. Dünya, çok yavaﬂ da olsa iyi bir Kutup
Y›ld›z›’na sahip olman›n sevincini yaﬂamaktad›r.
Y›ld›zlardan gelen ›ﬂ›¤›n göz, foto¤raf pla¤›,
fotokatland›r›c› veya CCD gibi al›c›lar üzerinde
uyand›rd›¤› etkinin bir ölçüsü olan y›ld›z parlakl›klar›, "kadir" s›n›f› ile ifade edilir (örne¤in, 3. kadirden bir y›ld›z 2. kadirden bir y›ld›zdan daha
parlakt›r). Gökbilimi ile u¤raﬂmayan pek çok kiﬂi,
yanl›ﬂ bir bilgi olarak Kutup Y›ld›z›’n› gökyüzünün
en parlak y›ld›z› olarak bilir. Kutup Y›ld›z› gerçekten de 2 kadir gibi hat›r› say›l›r bir parlakl›¤a sahiptir. Polaris’in bu parlakl›¤› sayesinde ›ﬂ›k kirlili¤i olan yerlerden bile farkedilebilir. Ancak gökyüzünün en parlak y›ld›z› de¤ildir!
Kutup Y›ld›z› kendisini meﬂhur eden hareketsizli¤i yan›nda ve gerçek kutup yönünü göstermesi d›ﬂ›nda yerleﬂim yerlerinin enlemini belirlemede de kullan›l›r. Polaris ufuktan 30° yukar›daysa,
bu sizin 30° kuzey enleminde oldu¤unuzu gösterir. E¤er 60° yukar›da ise 60° kuzey enleminde
oldu¤unuzu gösterir. Ve e¤er Kutup Y›ld›z› tam
tepenizde yani baﬂucu noktan›zda bulunuyorsa
Dünya’n›n kuzey kutbunda bulunuyorsunuz demektir.

Kutup Y›ld›z›’n›n ilginç özellikleri bu kadarla
da kalm›yor. Polaris, Eylül 1784’te ‹ngiliz astronom Edward Pigott’un ›ﬂ›¤› azal›p artan sar› bir
y›ld›z olan Eta Aquilae’y› keﬂfetmesiyle hikayesi
baﬂlayan bir y›ld›z s›n›f›n›n içinde bulunuyor. Bir
ay sonra arkadaﬂ› John Goodricke, benzer bir ›ﬂ›k
de¤iﬂimini baﬂka bir sar› y›ld›z olan Delta Cephei
de buluyor. Bu y›ld›zlar› art›k “Sefeid (Cepheid)”
türü y›ld›zlar olarak adland›r›yoruz. Bu y›ld›zlar insan kalbinin atmas› gibi zonklama yapan, F ya da
G tayf türünden sar› süperdev y›ld›zlard›r - geniﬂlemekte ve büzülmekte, ›ﬂ›klar› ise zaman içerisinde art›p azalmaktad›r. Zonklayan y›ld›zlar, sözü
edilmeye de¤erdir. 1907 y›l›nda Harvard Astronomu Henrietta Leavitt, Sefeidlerin en ﬂaﬂ›rt›c› özelli¤ini ortaya ç›kard›: Sefeidlerin zonklama dönemi
ne kadar uzun ise, uzaya o kadar fazla ›ﬂ›n›m salarlar. Sefeidler, astronomlar›n Samanyolu gökadam›z›n ötesinde baﬂka gökadalarda bile görebildikleri çok parlak y›ld›zlard›r. Böylece parlakl›klar› sayesinde bu y›ld›zlar, di¤er galaksilere kadar
uzanan uzakl›klar› ölçmekte kullan›lan mükemmel
araçlard›r. Bir Sefeid y›ld›z›n›n zonklama dönemi
kolayl›kla bulunabilir. Dönem – Parlakl›k ba¤›nt›s›ndan y›ld›z›n mutlak parlakl›¤›na (10 parsek
uzakl›ktan ölçülen parlakl›k) geçilir. Mutlak parlakl›k ve bizim yeryüzünden alg›lad›¤›m›z görünen
parlakl›k aras›ndaki iliﬂkiden de çok de¤erli bir bilgiye ulaﬂ›l›r: “Y›ld›z›n Dünya’dan ne kadar uzakta
oldu¤u”.
1920’lerde Edwin Hubble, Sefeidler yard›m›yla eskiden Spiral Bulutsular olarak an›lan gökcisimlerinin bulundu¤umuz yerin çok ötesindeki Gökadalar oldu¤unu gösterdi. Bu tür y›ld›zlar, Hubble’›n evrenin geniﬂledi¤ini keﬂfetmesine de yard›mc› olmuﬂtur. Bugün, Hubble Uzay Teleskobu (HST)
ile Sefeidler gözlenmekte ve evrenin geniﬂleme
oran›na iliﬂkin sa¤l›kl› sonuçlara ulaﬂ›lmaktad›r.
Sefeid türü bir y›ld›z olan Polaris, bu önemli
s›n›f›n en yak›n ve en parlak üyesidir. Ancak birçok üyesinin aksine Polaris’in ›ﬂ›¤›n›n azal›p artt›¤› ancak anlaﬂ›labildi¤i için astronomlar bu y›ld›z›n Sefeid do¤as›n› 1910’lara kadar keﬂfedememiﬂlerdir.
Pek çok Sefeid türü y›ld›z bir ‹sviçre saati do¤rulu¤unda zonklama yapar. ‹lk keﬂfedileni Eta
Aquilae, her 7 gün, 4 saat, 14 dakika ve 34 saniyede bir zonklama dönemini tamamlar. Ve bu süre aynen sürmektedir. Ancak Polaris için durum
böyle de¤ildir. Onun 3.97 günlük zonklama dönemi y›lda 3 ya da 4 saniye artmaktad›r. Dahas›
1983 de Toronto Üniversitesi’nden Meksikal› astronom Armando Arellano Ferro, y›ld›z›n zaten zay›f olan ›ﬂ›k titreﬂimlerinin gittikçe azalmakta oldu¤unu rapor etmiﬂtir. 1900’lerin baﬂlar›nda ›ﬂ›k de¤iﬂim genli¤i 0.10-0.15 kadir iken 1980’lerde ise
0.05 kadir seviyelerine kadar inmiﬂtir.
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Polaris’in ›ﬂ›¤›ndaki artma ve azalma miktar›
zaman içerisinde azalmaya devam edecektir. Kanadal› astronom Don Fernie ve grubu, y›ld›z›n
1994 y›l›nda de¤iﬂmeyen, kararl› bir duruma geçece¤ini öne sürmüﬂtü. Polaris, görülen ilk “exCepheid” olarak tarihe geçecek bir y›ld›z gibi gözükmekteydi.

Kalp At›ﬂ› Devam Ediyor...
Bu gerçekleﬂmedi. Polaris zonklamaya devam
etmekten de öte, ﬂiddetini de artt›rd›. 1990’lar›n
baﬂlar›nda 0.02 kadir de¤erlerinde zonklarken
ﬂimdi se bu de¤iﬂim 0.03-0.05 kadir de¤erlerine
yükselmiﬂtir.
Peki Polaris’te neler oluyor? 1997’de Avrupa
uydusu Hipparcos, Polaris’in paralaks ölçümlerinden Dünya’dan 430 ›ﬂ›k y›l› uzakta oldu¤unu ortaya ç›kard›. Kutup Y›ld›z›, bu mesafeden 2 kadir
olarak görünmekte ve uzaya Güneﬂ’ten 2400 kat
daha fazla ›ﬂ›k salmaktad›r. Bir baﬂka ifadeyle, Güneﬂ’in 3 ay boyunca sald›¤› enerjiyi Polaris bir saat içerisinde salmaktad›r.
Polaris, 3.97 gün dönemli di¤er Sefeidlere nazaran çok parlakt›r. Polaris kadar büyük ve parlak
olan bir Sefeid y›ld›z›, büyük müzik aletlerinin (örne¤in “tuba”) küçük müzik aletlerine göre (örne¤in “trompet”) kal›n perdeden çalmas› gibi daha
yavaﬂ zonklamal›d›r: Polaris’in dönemi 6 gün civar›nda olmal›d›r. Daha uzun olan bu zonklama dönemi y›ld›z›n “temel zonklama modu” olarak adland›r›l›r. T›pk› bir müzik aletinin harmoniklere sahip olmas› gibi Sefeidler de harmoniklere sahiptir.
Polaris birinci harmonikte zonklamaktad›r.
Astronomlar harmoniklere iliﬂkin baz› aç›klamalarda bulunur. Massachusetts Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi (Cambridge)’nden Nancy
Evans “Harmoniklerinde zonklayan y›ld›zlar, anlayamad›¤›m›z bir nedenle h›zl› ve al›ﬂ›lmam›ﬂ de¤iﬂen dönemlerine sahiptir” aç›klamas›n› yapm›ﬂt›r.
Baz› Sefeidler birinci harmoni¤inde zonklar ve bu
model özellikle Polaris gibi k›sa dönemli y›ld›zlar
için ortak özelliktir.
2004’te Evans ve arkadaﬂlar› y›ld›z ›ﬂ›¤›n›n
1/10000 kadirlik inan›lmaz hassasiyetteki de¤iﬂimlerini ölçmek için NASA’n›n Geniﬂ Aç›l› K›z›lö-

8. yüzy›lda yaﬂayan Persli Astronom Al Sufi’nin Polaris kay›tlar›

te Kaﬂifi (WIRE)’ni kullanm›ﬂlard›r. Yapt›klar› analizler, Kutup Y›ld›z›’n›n ›ﬂ›¤›n›n harmonik zonklay›c› olmas›n›n getirdi¤i düﬂüﬂ ve yükseliﬂini do¤rulam›ﬂt›r.

Peki Gelecekte Daha m›
Parlak Olacak?
Bu arada, Villanova Üniversitesi (Pennsylvania)’nden Edward Guinan’›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› Polaris gözlemine baﬂlayan bir grup, tarihe de dayanarak ﬂu sonuca vard›: Polaris parlaklaﬂmaktad›r.
Bunun oldukça ﬂaﬂ›rt›c› bir olay oldu¤unu söyleyen Guinan, “Kutup Y›ld›z›’n›n 1955 den bu yana 50 y›ll›k tarihine bak›ld›¤›nda, y›ld›z›n ortalama parlakl›¤› yaklaﬂ›k 2.02 den 1.97 kadire yükselmiﬂtir.” der. Baﬂlang›çta, önceden yap›lm›ﬂ
tüm verileri gözden geçirmeyi düﬂünür ve “Bu sizi oldukça büyük bir s›k›nt›ya sürükleyebilir, çünkü parlakl›k ölçümü için standart olmayan ölçümlerle ilgili endiﬂe duymak zorundas›n›z. Öyle ki

herkesin gözlemlerini yeniden kalibre etmek zorundas›n›z, mukayese y›ld›zlar›n›n modern de¤erlerini yerleﬂtirmek zorundas›n›z.” der. Nitekim
Guinan ve yüksek lisans ö¤rencisi Scott Engle öyle yapt› ve Polaris’in 1800’lerde 2.2 – 2.3 gibi
kadir de¤erlerine sahip ve daha sönük oldu¤unu
buldu.
“Herﬂeyi yapmakta kararl›yd›k” diyen Guinan,
“geriye dündük ve yaklaﬂ›k 2000 y›l önce yaﬂayan Claudius Ptomely’nin meﬂhur katalo¤una bakt›k. Polaris 3. kadirden bir y›ld›z olarak gözüküyordu. Bu çok tuhaft› ancak art›k onun hata yapt›¤›n› biliyorsunuz” der. Modern astronomlar›n
hassas duyarl›kl› ölçüm aletlerine sahip de¤ildi fakat 2. ve 3. kadirden olan iki y›ld›z›n aras›ndaki
fark› hissetmek astronomlar için çok kolayd›r.
Guinan’›n ‹ran’› ziyareti s›ras›nda buldu¤u bir
kitap O’nu Polaris’in geçmiﬂte daha sönük oldu¤una ikna etti. “Farkl› türden de¤iﬂen y›ld›zlar için
k›sa konuﬂmalar yapt›m, ancak Polaris beni ﬂaﬂk›na çevirdi. Burada bir astronom olan Yousef Sobouti, bana bir Persli astronom olan Al Sufi (903986)’nin katalo¤undan bahsetti.... Al Sufi’nin Büyük Ay› Tak›my›ld›z› ölçümleri Ptomely’nin ölçümlerinden daha iyi. Hatta modern de¤erlere çok yak›n. Buna ra¤men Polaris o y›llarda yine 3 kadir
olarak kaydedilmiﬂ” diye konuﬂtu.
Guinan’›n savundu¤u gibi e¤er y›ld›z parlaklaﬂ›yorsa gelecek birkaç y›ldaki gözlemler bunu ortaya koyacakt›r. Bu amaçla Kutup Y›ld›z›, Guinan
ve Engle taraf›ndan Villanova Üniversitesi Gözlemevi’nde, Ankara Üniversitesi’nden Kutluay Yüce
taraf›ndan ise TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi (Bak›rl›tepe, Antalya)’nde 2005 y›l›ndan itibaren gözlenmeye baﬂland›. Uzun süreli yap›lmas› planlanan Polaris’in ›ﬂ›kölçüm gözlemleri ve analizleri,
Kutup Y›ld›z›’n›n do¤as›na iliﬂkin önemli bilgiler
sa¤layacakt›r.
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