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Gökyüzünün
“Harika” Y›ld›z›
Amatör gökyüzü gözlemcilerinin iyi tan›d›¤› bir y›ld›z olan Mira, gökyüzünün “harika” y›ld›z›
olarak da biliniyor. Bunun nedeni çok parlak olmas› de¤il. Tersine, gökyüzünde çok da dikkati
çeken, parlak bir y›ld›z de¤il. ‹lginç özelli¤i 11 ayl›k dönemlerle gözden kaybolmas› ve tekrar
belirmesi. 1500’lü y›llar›n sonunda keﬂfedilen y›ld›z, bat›l› kaynaklara göre bilinen ilk de¤iﬂen
y›ld›z. Günümüzde bu y›ld›z›n neden bu ﬂekilde davrand›¤›n› büyük oranda biliyoruz. Bildi¤imiz
bir baﬂka gerçek, Mira’ya bakt›¤›m›zda, y›ld›z›m›z Güneﬂ’in gelece¤ini gördü¤ümüz.
Mira’n›n de¤iﬂen y›ld›z oldu¤unu
keﬂfeden kiﬂi Hollandal› amatör gökbilimci David Fabricius. Fabricius, 1596
y›l›n›n 3 A¤ustos’unda, Merkür’ün
gökyüzündeki konumunu belirlemek
için Mira’dan yararlan›r. ‹lerleyen günlerde, Mira’n›n parlakl›¤›n›n biraz artt›¤›n›, sonra da yavaﬂ yavaﬂ azald›¤›n›
gözlemler. Y›ld›z o kadar sönükleﬂir ki
sonunda gözden kaybolur. Bunun üzerine Fabricius bunun bir “nova” (beyaz cücelerin üzerine madde düﬂmesi
ve bunun sonucunda oluﬂan ani parlaB‹L‹M ve TEKN‹K 46 Ekim 2007

malar) oldu¤unu düﬂünür. Ne var ki,
12 y›l sonra y›ld›z› yeniden fark eder.
1630’lu y›llarda, gökbilimciler bu y›ld›z›n 11 ayl›k dönemlerle parlakl›¤›n› de¤iﬂtirdi¤ini bulurlar. O zamanlar, parlakl›¤› böylesine de¤iﬂen tek y›ld›z oldu¤u için, y›ld›za “harika” anlam›na
gelen Latince “Mira” ad› verilir. Ne var
ki, 1617’de bir cinayete kurban giden
Fabricius, keﬂfetti¤i y›ld›z›n ününe tan›k olamaz.
Mira’n›n ard›ndan, gökbilimciler
baﬂka de¤iﬂen y›ld›zlar da keﬂfetmeye

baﬂlarlar. Ancak, Mira’dan 200 y›l sonra bile, keﬂfedilen 11 de¤iﬂen y›ld›z
vard›r. 19. yüzy›lda foto¤raf tekniklerinin bu alanda kullan›lmaya baﬂlamas›yla say›da önemli bir art›ﬂ olur. Öyle
ki günümüzde on binlerde de¤iﬂen y›ld›z kataloglanm›ﬂ durumda. Bu de¤iﬂenlerin hepsi Mira gibi de¤il. Kimi sadece birkaç saatlik çok k›sa periyotlara sahipken kimi de aylarca, y›llarca
süren dönemlerde parlakl›klar›n› de¤iﬂtirir. Yine özelliklerine göre her tipin kendine has parlakl›k de¤iﬂimleri
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Mira, çok miktarda maddeyi cömertçe uzaya savuruyor. Gökada rüzgarlar›na kap›lan maddenin bir bölümü, bir kuyrukluy›ld›z› and›ran görüntü oluﬂturuyor.

var. Bir bölümü saat gibi düzenli de¤iﬂirken, baz›lar›n›n de¤iﬂim periyotlar›
tamamen düzensizdir.
Mira, günümüzde ona has özellikleri taﬂ›yan belli bir y›ld›z tipine ad›n› verir. Mira tipi de¤iﬂen y›ld›zlar, gökyüzünde en çok rastlad›¤›m›z de¤iﬂen tipi. Yaﬂl›, k›rm›z› dev aﬂamas›na gelmiﬂ,
80 ila 1000 gün aras›nda periyoda sahip y›ld›zlara “Mira tipi de¤iﬂenler” deniyor. Miralar›n parlakl›klar›ndaki de¤iﬂim de de¤iﬂken. Mira tipi bir y›ld›z›n
en parlak oldu¤u haliyle (minimumu)
en parlak hali (maksimumu) aras›ndaki parlakl›k fark› birkaç kat ile 10.000
kat aras›nda de¤iﬂim gösteriyor.
Asl›nda Mira’ya bakarken kendi y›ld›z›m›z›n gelece¤ini görüyoruz. Mira,
yaﬂlanm›ﬂ bir y›ld›z ve ölmeden önce
adeta can çekiﬂiyor. Y›ld›z›n yüzeyi bir
ﬂiﬂip bir iniyor; bir baﬂka deyiﬂle
“zonkluyor”. ‹ﬂte, parlakl›ktaki de¤iﬂim büyük oranda bu durumdan kaynaklan›yor.
Kütlesi Güneﬂ kütlesi civr›nda olan
bir y›ld›z, yaﬂam›n›n büyük bölümünü
çekirde¤indeki hidrojeni helyuma dönüﬂtürerek geçirir. Bu dönemde, y›ld›z
oldukça kararl› bir ﬂekilde parlar; Güneﬂ gibi… (Güneﬂ, henüz yolun yar›s›nda.) Hidrojen azald›¤›nda, merkezdeki
helyum artar ve ›s›nan çekirdek çevresindeki hidrojeni giderek daha da ateﬂli bir ﬂekilde yakar. Bunun sonucunda
üretilen ›s› artar ve ›ﬂ›n›m›n bas›nc› d›ﬂ
katmanlar› d›ﬂa do¤u iter. Y›ld›z ﬂiﬂer,
ﬂiﬂtikçe yüzeyi so¤ur. ‹ﬂte böyle bir y›ld›za “k›rm›z› dev” ad› verilir.
Y›ld›z›n merkezi, aﬂ›r› derecede yo¤unlaﬂm›ﬂ helyumun karbona dönüﬂebilece¤i kadar ›s›n›r. Helyum atomlar›
birleﬂmeye baﬂlad›¤›nda, çok daha
yüksek bir enerji ortaya ç›kar. Y›ld›z›n
merkezindeki helyum bir yandan karbona dönüﬂmeye çal›ﬂ›rken, bir yandan da çekirde¤in üstündeki katmanda hidrojen helyuma dönüﬂmektir. ‹ﬂte

Mira, bu evrenin ilerlemiﬂ bir aﬂamas›ndad›r. Merkezde birikmiﬂ karbonun
çevresinde tepkimeye giren helyum
katman›, onun da üstünde tepkimeye
giren hidrojen katman›... Bu evrede ortaya ç›kan çok yüksek enerji, y›ld›z›n
aﬂ›r› derecede geniﬂlemesine ve so¤umas›na yol açar.
Güneﬂ de Mira gibi bir k›rm›z› dev
haline geldi¤inde iç gezegenleri yutacak kadar geniﬂleyecek. ‹ster Güneﬂ olsun ister Mira, bu s›rada karars›z bir
yap›ya kavuﬂan y›ld›z, zonklamaya baﬂlar. Mira’n›n çap›, Güneﬂ’in çap›n›n
350 ile 600 kat› aras›nda de¤iﬂiyor. Oysa, y›ld›z›n kütlesi Güneﬂ’inkinin yaln›zca 2 kat› kadar.
Mira, her bir zonklamas›nda d›ﬂ katmanlar›ndaki maddenin bir bölümünü
uzaya savuruyor. Her seferinde, y›ld›z›n kütlesiyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda küçük bir oranda madde savrulsa da, çok
büyük miktarda madde y›ld›zdan d›ﬂar› at›l›yor. Bu madde, y›ld›zdan kaynaklanan güçlü ›ﬂ›n›m ve y›ld›z rüzgarlar›yla h›z› saatte 36.000 km’yi bulan
h›zlarla d›ﬂa do¤ru itiliyor.
Biraz da Mira’n›n (ayn› zamanda
Güneﬂ’in hatta kendimizin) gelece¤inden söz eldim. Mira gibi bir k›rm›z›

Mira, yak›n gelecekte Kedi Gözü Bulutsusu’nda
oldu¤u gibi merkezde beyaz cüce bulunan bir
gezegenimsi bulutsuya dönüﬂecek.

dev y›ld›z›n kütlesinin önemli bir bölümü 10.000 ila 50.000 y›l içinde bu ﬂekilde at›l›r ve geriye giderek so¤uyan
bir çekirdek kal›r. Art›k aç›¤a ç›km›ﬂ
olan çok s›cak ve yo¤un çekirdek “beyaz cüce” olarak adland›r›l›r. Bu aﬂamaya gelmiﬂ bir y›ld›z art›k ömrünü tamamlam›ﬂ say›l›r. Beyaz cücenin çevresinde geniﬂlemekte olan y›ld›z›n d›ﬂ
katmanlar› beyaz cücenin güçlü ›ﬂ›n›m› sayesinde parlar ve “gezegenimsi
bulutsu” olarak adland›rd›¤›m›z gökcisimlerine dönüﬂürler.
Mira, bu tip y›ld›zlar› anlamam›zda
bize ›ﬂ›k tutuyor. Çünkü türünün ilk
keﬂfedilen ve ayn› zamanda 420 ›ﬂ›k y›l› uzakl›¤›yla bize en yak›n örne¤i.
Gökbilimciler, 1600’lü y›llardan bu yana, Mira’n›n de¤iﬂimlerini izliyorlar.
Buna göre, y›ld›z›n parlakl›¤› en parlak oldu¤unda 2. kadir (Büyük Ay›’daki parlak y›ld›zlar kadar) en sönük oldu¤undaysa 9. kadir (görebilece¤imiz
en sönük y›ld›zdan yaklaﬂ›k 15 kez sönük) oluyor. Ancak, bu de¤iﬂimlerde
kaymalar oluyor. Öre¤in, son birkaç
dönemde y›ld›z›n parlakl›¤› 3. kadirden daha fazla olmad›. Y›ld›z›n periyodu da (iki maksimum parlakl›k aras›nda geçen zaman) 310 günle 370 gün
aras›nda de¤iﬂiyor.
Mira, tüm k›rm›z› devler gibi dev
boyutlarda. Ancak, y›ld›z›n çap›n› ölçmek kolay de¤il. Hubble ve Chandra
gibi geliﬂmiﬂ uzay teleskoplar›yla yap›lan gözlemler y›ld›z›n yar›çap›n›n 2 astronomi birimi (Güneﬂ-Dünya aras›
uzakl›k) kadar olabilece¤ini gösteriyor. Yani, Mira’y› Güneﬂ’in yerine koyabilseydik, Mars’› hatta asteroit kuﬂa¤›n›n bir bölümünü bile içine al›rd›.
Mira’n›n zonklamalarla uzaya saçt›¤›
tozsa y›ld›zdan 100 astronomi birimi
uzakl›¤a ulaﬂm›ﬂ durumda.
Mira, bilinen en so¤uk y›ld›zlardan
biri. Y›ld›z›n yüzey s›cakl›¤› 1300°C ile
2500°C aras›nda de¤iﬂiyor (Güneﬂ’in
Ekim 2007
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Mira, önceden düﬂünüldü¤ü gibi yaln›z bir y›ld›z de¤il. Beyaz cüce bir eﬂi var. Solda: Hubble Uzay Teleskopunu’nun morötesi kameras›yla çekilen görüntüde, Mira’dan,
Mira B’ye akan madde bu ﬂekilde görülebiliyor. Sa¤da: Chandra Uzay Teleskopu’yla çekilen foto¤rafta Mira ve Mira B aras›ndaki madde köprüsü aç›kça görünüyor.

yüzey s›cakl›¤› 5800°C civar›ndad›r).
Genelde sönük y›ld›zlarda seçilmesi
zordur, ama gökyüzünde Mira’ya bakt›¤›n›zda k›rm›z› rengini fark edebilirsiniz. Bu kadar so¤uk olmas› nedeniyle, görünür ›ﬂ›ktan çok, k›z›lötesi dalgaboylar›nda ›ﬂ›ma yapar (dirençleri
k›rm›z› renkte parlayan elektrikli ›s›t›c›lar gibi).
Mira’n›n parlakl›¤›n›n 2. ile 9. kadir
aras›nda de¤iﬂti¤ini söylemiﬂtik. Bu,
parlakl›kta yaklaﬂ›k 600 kat de¤iﬂim
oldu¤u anlam›na gelir. Ancak bu de¤iﬂim, görebildi¤imiz dalgaboylar›nda
gerçekleﬂir. Oysa y›ld›z›n ›ﬂ›ma yapt›¤›
k›z›lötesi dalgaboylar›n› gözümüz alg›layamaz. Y›ld›z minimumundayken,
yüzeyi so¤ur ve görünür ›ﬂ›kta çok daha az parlar. Y›ld›z›n tüm dalgaboylar›nda yapt›¤› ›ﬂ›n›m, çok daha az de¤iﬂim gösterir. Minimum ve maksimum
oldu¤u anlar aras›nda yaln›zca 2 kadir
fark (yaklaﬂ›k 6 kat parlakl›k fark›)
var.
Gökbilimciler, bundan birkaç y›l önce, y›ld›z›n parlakl›¤›nda meydana gelen de¤iﬂimlere bakarak bu tip y›ld›zlar›n çaplar›ndaki de¤iﬂimin %50’den
fazla oldu¤unu düﬂünüyorlard›. Oysa
yap›lan araﬂt›rmalar gösteriyor ki, minimumlar yaln›zca y›ld›z›n aﬂ›r› geniﬂlemesinden dolay› de¤il, birtak›m baﬂka etkenlerle de bu kadar sönük oluyor. Gözlemler, Mira’n›n atmosferinde
›ﬂ›n›m› engelleyen baz› moleküllerin
bulundu¤unu gösteriyor.
Mira, maksimumundayken en küçük ve en s›cak halindedir. Bu s›cakl›k,
yüzeyin hemen alt›ndaki hidrojen
atomlar›n› proton ve elektronlar›na ayr›ﬂt›r›r. Bu durumda y›ld›zdan d›ﬂar›
B‹L‹M ve TEKN‹K 48 Ekim 2007

daha fazla ›ﬂ›k kaçabilir. Kaçan ›ﬂ›k,
elektronlarla etkileﬂerek onlar› da d›ﬂa
do¤ru iter. Bu durum, y›ld›z›n geniﬂlemesine ve so¤umas›na neden olur. S›cakl›k düﬂtü¤ünde elektron ve protonlar yeniden birleﬂmeye ve y›ld›z›n içlerine do¤ru düﬂmeye baﬂlarlar. Y›ld›z
yeniden ›s›n›r ve küçülür. Y›ld›z›n 11
ayl›k döngüsü bundan kaynaklan›r.
ABD’deki California Üniversitesi’nde yap›lan bir araﬂt›rmada, y›ld›z›n
atmosferinde bulunan oksijen ve titanyum atomlar›n›n y›ld›z›n so¤umas›yla
birleﬂti¤ini ve titanyum oksit (baz› güneﬂ kremlerinde kullan›lan madde)
oluﬂturdu¤u bulundu. Bu, y›ld›z›n parlakl›¤›ndaki aﬂ›r› de¤iﬂimini aç›kl›yor.
Bir baka deyiﬂle Mira’n›n parlakl›¤›ndaki bu dramatik de¤iﬂim, atmosferinde oluﬂan “güneﬂ kremi tozundan”
kaynaklan›yor. Y›ld›z ›s›nd›¤›nda, titanyum oksit molekülleri parçalan›yor
ve daha fazla ›ﬂ›k y›ld›zdan d›ﬂar› kaçabiliyor.
Mira’n›n bu zonklamalara daha ne
kadar dayanabilece¤i bilinmiyor. Ancak birkaç on bin y›l içinde, çok güçlü
birkaç zonklaman›n ard›ndan y›ld›z,
çekirde¤inin üstündeki katmanlar› tümüyle püskürtecek. Geriye daha önce
de¤indi¤imiz gibi merkezinde bir (daha do¤rusu iki) beyaz cüce bulunan
bir gezegenimsi bulutsu kalacak.
Gökyüzünün harika y›ld›z›n›n ilginçlikleri bunlarla s›n›rl› de¤il. Mira’n›n ilginç özelliklerinden biri de ikili bir sistemin üyesi olmas›. Üstelik eﬂi
ondan 70 astronomi birimi uzakta bulunan bir beyaz cüce. (Bu beyaz cüce,
Mira B olarak adland›r›l›yor.) Mira
B’nin Mira üzerinde ne gibi etkinleri-

nin oldu¤unun anlaﬂ›labilmesi için,
Hubble Uzay Teleskopu’nu yani,
1990’l› y›llar› beklememiz gerekti.
1995 y›l›nda uzay teleskopuyla çekilen
foto¤raflar, Mira’n›n ﬂeklinde bozulma
oldu¤unu gösterdi. Ancak, bunun Mira
B’den kaynaklan›p kaynaklanmad›¤›n›
anlamak zordu. Ancak, daha sonra X›ﬂ›n› dalgaboyunda yap›lan gözlemler
Mira’dan beyaz cüceye madde ak›ﬂ›n›n
oldu¤unu gösterdi. Asl›nda bu çok da
ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildi. Çünkü Mira’n›n cömert bir ﬂekilde saçt›¤› maddenin bir
bölümünün Mira B’nin kütleçekimine
yakalanmas› çok normal. Mira B’ye
akan maddenin, onun çevresinde yörüngeye girerek yavaﬂ yavaﬂ yüzeye
düﬂüyor olmas› gerekir. Chandra Uzay
Teleskopu’nu kullanan araﬂt›rmac›lar,
Mira B’nin çevresindeki diskin yayd›¤›
›ﬂ›n›m› foto¤raflamay› baﬂard›. Bununla da kalmay›p, Mira ve Mira B aras›ndaki madde köprüsünü de Chandra’n›n çekti¤i foto¤raflarda görebiliyoruz.
Gökyüzünde bilinen on binlerce Mira tipi de¤iﬂen y›ld›z›n temsilcisi olan
Mira, astronomik ölçe düﬂününce çok
da uzak olmayan bir gelecekte gezegenimsi bulutsuya dönüﬂecek. Bu süre
içinde biz de bu y›ld›z›n tüm gizemini
ortaya ç›karm›ﬂ olursak, kendi y›ld›z›m›z›n gelece¤ini de önemli ölçüde çözmüﬂ olaca¤›z.
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