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Damb›l
Bulutsusu
Gökbilimcilerin, özellikle de amatör olanlar›n›n gökyüzünde bakmaktan hoﬂland›klar› baz› gökcisimleri vard›r. ‹ﬂte, Damb›l Bulutsusu bunlardan biri. Bulutsu, Messier katalogunda da yer al›yor ve
M27 olarak adland›r›l›yor. (Charles Messier, 1700’lü y›llarda yaﬂam›ﬂ bir kuyrukluy›ld›z avc›s› ve
kuyrukluy›ld›zlarla kar›ﬂt›rmamak
için parlak derin gökyüzü cisimlerini bir katalogda toplam›ﬂ. Bu katalog 110 gökcisminden oluﬂuyor.) Charles Messier, katalo¤unu
haz›rlarken M27’yi “oval biçimli,
y›ld›z içermeyen bulutsu” olarak
tan›mlam›ﬂ.
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O zamanlar, y›ld›zlar›n yap›s› ve gökyüzündeki derin
gökyüzü cisimlerinin ne olduklar› bilinmiyordu. Charles
Messier, albümünde bu gökcisimlerini tan›mlarken, onlar› “y›ld›z içeren” ya da “y›ld›z içermeyen” olarak grupland›rm›ﬂ. Samanyolu’nun içinde olduklar›ndan bize
görece yak›n olan aç›k y›ld›z kümelerine küçük bir teleskopla bakarsan›z, y›ld›zlar›n› kolayca seçebilirsiniz. Yak›n›m›zdaki birkaç küresel y›ld›z kümesinin (bu kümeler
gökada düzleminin d›ﬂ›nda yer al›rlar) y›ld›zlar› da bu
ﬂekilde seçilebilir. Ancak ço¤ununkini küçük bir teleskopla tek tek göremeyiz. Bu kümeler, merkezi daha
parlak, kenarlara do¤ru sönükleﬂen küresel görünümlü bulutsulara benzer. Messier’in bu gökcisimleriyle ilgili tan›mlamalar› da genelde bu ﬂekilde. Küçük teleskoplarla, küresel kümelerden çok daha uzak gökcisimleri
olan gökadalar›n y›ld›zlar› seçilemez. Yine, Messier katalogunda bu gökcisimleri birer “bulutsu” olarak tan›mlan›yor. Örne¤in, yak›ndan tan›d›¤›m›z Andromeda Gökadas›, günümüzde hâlâ bazen “Andromeda Bulutsusu” olarak adland›r›l›yor.
M27, gökyüzünde pek de dikkati çekmeyen Tilkicik Tak›my›ld›z›’nda bulunuyor. Damb›l, gösteriﬂsiz bir bölgede bulunmamas›na karﬂ›n, en belirgin gezegenimsi bulutsulardan biri. Parlakl›¤› ve Ay’›nkinin yaklaﬂ›k dörtte
biri kadar olan görünür büyüklü¤ü sayesinde, bir dürbünle bile görülebiliyor. Bu özellikleri, onu ilk keﬂfedilen
gezegenimsi bulutsu yapm›ﬂ.
Ünlü ‹ngiliz gökbilimci John Herchel, M27’yi yaz›l› anlat›mlar›nda “Damb›l” olarak adland›ran ilk kiﬂi. Özellikle
küçük bir teleskopla bak›ld›¤›nda bulutsunun küresel
yap›s› pek belli olmuyor ve bir merkezin iki yan›nda uzanan parlakl›k ﬂeklinde görünüyor. Biraz hayal gücüyle
bu ﬂekli bir damb›la (küçük el halterine) benzetmek
mümkün. Biraz daha büyük teleskoplarla ortaya ç›kan
daha ayr›nt›l› görüntüleriyse bir kum saatini and›r›yor.
Nitekim geçmiﬂteki kay›tlarda bulutsunun bunlara benzer çeﬂitli tan›mlar› yap›lm›ﬂ.
Messier’in M27’yi “y›ld›z içermeyen bulutsu” olarak tan›mlad›¤›n› söylemiﬂtik. M27, gerçekten de y›ld›z içermiyor (en az›ndan canl› bir y›ld›z içermiyor!) Ad›nda bulunan “gezegen”lerle de ilgisi yok. Bu, yaln›zca benzetmeden kaynaklan›yor. Bu tür bulutsulara teleskopla bak›ld›¤›nda t›pk› gezegenler gibi (çok daha sönük olmakla birlikte) disk biçiminde görünürler. Gökyüzündeki en
ünlü gezegenimsi bulutsu olan “Yüzük”, M27’ye göre
çok daha “gezegenimsi” görünüﬂte.









Damb›lbilim









Y›ld›z Tak›m›

Gökyüzündeki bu ilginç cisimlerin ne oldu¤u, 20. yüzy›l›n en önemli fizikçilerinden biri olan Subrahmanyan
Chandrasekhar sayesinde aç›¤a kavuﬂtu. Chandrasekhar, y›ld›z fizi¤ine çok önemli katk›lar yapm›ﬂ bir biliminsan›. Daha çok, hangi kütledeki y›ld›z›n nas›l bir evrim
geçirece¤inin “fizi¤ini” aç›klamas›yla biliniyor.
Kütle, bir y›ld›z›n en temel özelli¤i. Ona bakarak y›ld›z
hakk›nda hemen her ﬂeyi söylemek mümkün. Örne¤in, Güneﬂ kütlesindeki bir y›ld›z yaklaﬂ›k 10 milyar y›l
boyunca parlar ve sonunda bir beyaz cüceye dönüﬂür.
D›ﬂ etkenler olmad›¤› sürece, bu kütledeki y›ld›zlar›n
hepsi ayn› özelliktedir.
M27’ye dönecek olursak, bu bulutsunun merkezinde
bir beyaz cüce bulunuyor. Bu beyaz cücenin yerinde,
bir zamanlar Güneﬂ benzeri bir y›ld›z vard›. Bu y›ld›z
50.000 y›l kadar önce, temel yak›t› olan çekirde¤indeki
hidrojeni tüketerek çökmeye baﬂlad›. Bu kütledeki y›ld›zlarda, s›k›ﬂan çekirdekteki s›cakl›k iyice artt›¤›nda, helyum ateﬂlenir ve y›ld›z daha büyük miktarda enerji üretmeye baﬂlar. Çekirde¤in üstündeki hidrojenin de yanmas›yla y›ld›z iyice ﬂiﬂer, ﬂiﬂtikçe yüzeyi so¤ur ve “k›rm›z›
dev” olur. Sonunda, yak›t› biten y›ld›z›n d›ﬂ katmanlar›
son bir çöküﬂün ard›ndan uzaya savrulur. Y›ld›z›n kütlesinin yaklaﬂ›k yar›s› bu ﬂekilde savrulur ve y›ld›zdan geriye kalan çekirde¤in çevresinde geniﬂleyen bir kabuk
oluﬂur. ‹ﬂte, M27 bu ﬂekilde oluﬂmuﬂ.
Bir y›ld›z öldükten sonra, kütlesine ba¤l› olarak bir beyaz cüceye, bir nötron y›ld›z›na ya da bir karadeli¤e dönüﬂür. E¤er y›ld›zdan geriye kalan çekirde¤in kütlesi
1,4 Güneﬂ kütlesini aﬂm›yorsa, bu cismin kaderi beyaz
cüce olmakt›r. 1,4 Güneﬂ kütlesi s›n›r›na, “Chandrasekhar Limiti” deniyor.
M27, bize yaklaﬂ›k 1.250 ›ﬂ›k y›l› (›ﬂ›¤›n bir y›lda ald›¤›
yol) uzakl›kta ve 3 ›ﬂ›k y›l› geniﬂlikte. Ortadaki beyaz cücenin yayd›¤› güçlü morötesi ›ﬂ›n›m sayesinde, bulutsunun içerdi¤i gaz parl›yor ve bu sayede onu görebiliyoruz. 5 milyar y›l içinde, Güneﬂ de M27’nin geçti¤i aﬂamalardan geçecek ve sonunda onun gibi bir gezegenimsi bulutsu olacak. E¤er siz de Güneﬂ’in gelecekteki
halini görmek istiyorsan›z, teleskop ya da dürbününüzle, bu kümeye bakabilirsiniz. Bunun için, “Gökyüzü”
sayfas›ndaki gökyüzü haritas›nda bulutsunun yerini iﬂaretledik. Deneyiminiz yoksa, M27’yi gökyüzünde bulmak zor olabilir, ama denemeye de¤ecektir.
Alp Ako¤lu
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