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Güneﬂ’in Tac›

29 Mart 2006’daki tam
tutulma s›ras›nda Güneﬂ’in tac›.

Bir tam Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda, Ay Güneﬂ’in önünden geçerken, Güneﬂ’in baﬂka türlü göremedi¤imiz bir katman› gözler önüne serilir. D›ﬂa do¤ru ›ﬂ›nlar saç›yormuﬂ gibi görünen bu katman, bizim için hala birçok gizemi olan Güneﬂ atmosferinin d›ﬂ katman› olan taçt›r. Tac›n
neden oluﬂtu¤u, nas›l bu kadar s›cak oldu¤u, nas›l bu ﬂekilde göründü¤ü yap›lan yeni
gözlemlerle ortaya ç›kar›l›yor.
Güneﬂ, gaz yap›l› bir gökcismi. Ancak, onun
gördü¤ümüz katman› olan ›ﬂ›kküre, yo¤un ve parlak bir katman oldu¤u için normalde alt katmanlar›n› göremeyiz. Bu nedenle ›ﬂ›kküre, Güneﬂ’in
yüzeyi olarak da kabul edilir. Iﬂ›kkürenin üzerindeki katmanlarsa ›ﬂ›kkürenin parlakl›¤› nedeniyle,
birtak›m yapay yöntemler ya da tam Güneﬂ tutulmalar› sayesinde gözlenebilir. Renkküre, bir tam
Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda, Ay’›n kenarlar›nda k›rm›z› parlamalar olarak görünür. Bu katman›n kal›nl›¤› 4000 kilometre, s›cakl›¤›ysa yaklaﬂ›k
10.000 derece civar›nda. K›rm›z› renginiyse, hidrojen atomlar›n›n yayd›klar› ›ﬂ›n›mdan al›r.
Renkkürenin üzerinde bulunan taç ya da bir
baﬂka ad›yla korona, s›cakl›¤› bir milyon dereceyi
aﬂan, plazma halindeki (çekirdekleri ve elektronlar› ayr›lm›ﬂ atomlar) maddeden oluﬂur. Taç, Güneﬂ’ten uzaya do¤ru milyonlarca kilometre uzand›¤› için, tam olarak bir katmana da benzemez.
Korona, hareketli bir yap›ya sahiptir. Güneﬂ
yüzeyinde meydana gelen parlamalar, uzaya madde f›rlat›lmas›na, dolay›s›yla da tac›n biçiminde
bozulmalara neden olur. Bu parlamalar, “Güneﬂ
rüzgar›” olarak bilinen ve elektron, proton ve k›smen iyonlaﬂm›ﬂ atomlar›n Güneﬂ Sistemi’nin s›n›rlar›na kadar ulaﬂan bir madde ak›ﬂ›na yol açar.
Güneﬂ rüzgar›n› oluﬂturan maddenin önemli bölü-
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münden, Dünya’n›n manyetik alan› sayesinde korunuruz. Ancak, özellikle büyük parlamalardan
sonra, gezegenimizin atmosferine ulaﬂan yüklü
parçac›k miktar› artar ve bunun etkilerini günlük
yaﬂamda hissederiz. Elektronik ayg›tlar, radyo ve
televizyon yay›nlar› ve yörüngede dolanan yapay
uydular bundan olumsuz yönde etkilenir.
Geçti¤imiz y›llarda, taç katman›yla ilgili birçok
ﬂey ö¤renildi. Ne var ki, ilginç bir yap›s› ve davran›ﬂ› olan bu katman hala tam olarak anlaﬂ›lm›ﬂ
de¤il. Ancak, geliﬂen teknolojiyle birlikte, geliﬂmiﬂ teleskoplarla yap›lan gözlemler, Güneﬂ’in tac›yla ilgili bilgilerimizi pekiﬂtiriyor.
Taç, Güneﬂ’ten d›ﬂa milyonlarca kilometre
uzand›¤› için, uzayda çok geniﬂ bir hacim kaplar.
Ne var ki, yo¤unlu¤u Güneﬂ’in öteki katmanlar›na
göre çok düﬂük oldu¤u için kütlece fazla madde
içermez. Bu nedenle, görünür ›ﬂ›kta yapt›¤› ›ﬂ›ma
Güneﬂ’in toplam görünür ›ﬂ›mas›n›n yaln›zca bir
milyonda birini oluﬂturur. Bir tam Güneﬂ tutulmas› s›ras›nda tac› görebilmemizin as›l nedeni, ›ﬂ›kküreden kaynaklanan ›ﬂ›¤›n, tac› oluﬂturan atomlar taraf›ndan saç›lmas›d›r. Bu, biraz gezegenimizin atmosferinin güneﬂ ›ﬂ›nlar› taraf›ndan ayd›nlat›lmas› sonucu gökyüzünün mavi görünmesine
benzer.
Tac›n biçimi, Güneﬂ’in etkinli¤ine ba¤l› olarak

de¤iﬂir. Taç, büyük oranda Güneﬂ’in manyetik alan›na ba¤l› olarak biçimlenir. Güneﬂ’in manyetik
olarak etkin oldu¤u dönemlerde, tac›n Güneﬂ’ten
çeﬂitli yönlere do¤rusal biçimde, ›ﬂ›nlar oluﬂturuyormuﬂ gibi biçimlendi¤ini görebiliriz. Bu y›l oldu¤u gibi, Güneﬂ’in etkin olmad›¤› dönemlerdeyse
taç, daha düzgün, manyetik alan çizgilerine benzer bir biçim al›r.
Güneﬂ foto¤raflar›na bakt›¤›m›zda, yüzeyinde
lekeler oldu¤unu görebiliriz. “Güneﬂ lekeleri”, yüzeydeki manyetik alan nedeniyle f›ﬂk›ran maddenin yüzeye göre daha so¤uk olmas› sonucu koyu
tonda görünür. Güneﬂ, gaz yap›da oldu¤u için,
manyetik alan› gezegenimizinki gibi düzgün de¤ildir. Dünya’n›n manyetik alan› iki kutuplu ve düzgün bir yap›dayken, Güneﬂ’inki çok kutuplu ve görece çok de¤iﬂkendir. Güneﬂ’in manyetik alan›n›n
oluﬂmas›n› sa¤layan “etkin bölgeler” Güneﬂ’in iç
katmanlar›ndaki çubuk m›knat›slara benzetilebilir. Etkin bölgelerden kaynaklanan manyetik alan,
Güneﬂ’in yüzeyinden taﬂ›p tac›n içlerine kadar
uzanabilir. Yüzeydeki madde, manyetik alan çizgileri boyunca hareket ederek ilmek biçimli yap›lar
oluﬂturur. Bu etkin bölgeler, genellikle Güneﬂ’in
ekvator bölgesi çevresinde oluﬂur.
1930’da Frans›z gökbilimci Bernard Lyot, bir
tam Güneﬂ tutulmas›nda Ay’›n yapt›¤›na benzer
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“Güneﬂ lekeleri”, yüzeydeki manyetik alan nedeniyle f›ﬂk›ran maddenin yüzeye göre daha so¤uk olmas› sonucu koyu tonda görünür. Lekelerin üzerinde madde, man-

yetik alan çizgileri boyunca hareket ederek ilmek biçimli yap›lar oluﬂturur.
biçimde, bir disk kullanarak Güneﬂ’i kapatan koronagraf› buldu. Bu, Güneﬂ fizi¤inde yeni bir dönem baﬂlatt›. Her ne kadar tam Güneﬂ tutulmas›n›n yerini tutmada da, art›k tac› inceleyebilmek
için tam tutulmalar› beklemek gerekmeyecekti.
Ancak, görünür ›ﬂ›kta yap›lan gözlemler de pek
yeterli olmad›. Bunun için, 1970’lerin baﬂlar›nda
Skylab uzay istasyonuna yerleﬂtirilen X-›ﬂ›n› teleskoplar›, Güneﬂ fizi¤inde ikinci bir kap› daha açt›
ve Güneﬂ’in manyetik özelliklerinin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤lad›.
Taç katman›, milyonlarca dereceyi bulan s›cakl›¤› nedeniyle, görünür dalgaboyunda de¤il,
aﬂ›r› morötesi ve X-›ﬂ›n›m› dalgaboylar›nda ›ﬂ›n›m
yapar. Güneﬂ’in yüzeyiyse çok daha so¤uk oldu¤undan bu dalgaboylar›nda ›ﬂ›ma yapmaz. Bu nedenle, Güneﬂ’e bir X-›ﬂ›n› ya da aﬂ›r› morötesi dalgaboyunu alg›layan bir teleskopla bak›ld›¤›nda,
tac› oluﬂturan madde parlarken Güneﬂ’in yüzeyi
siyah görünür. ‹ﬂte bu nedenle, Güneﬂ’in özellikle
taç katman›n›n incelenmesi için uzaya gönderilecek bu tür teleskoplar önem taﬂ›yor. Skylab’dan
sonra 1991’de uzaya gönderilen Yohkoh (Japon
Uzay Ajans›), SOHO (ESA ve NASA) ve TRACE
(NASA) uzay araçlar›, taç katman›n›n görüntülenmesinde önemli role sahipler. (Yohkoh geçen y›l
Dünya’ya düﬂmüﬂtü.)
Bu uydular, taç katman›n›n daha önce bilinmeyen birçok özelli¤ini ortaya ç›karmada katk›da
bulundular. Güneﬂ’in yüzeyinde gözlenen ilmeklerin manyetik alan içinde hareket eden gazlar ol-

SOHO uzay arac›n›n koronograf›yla yapay Güneﬂ
tutulmas› oluﬂturularak taç katman› incelenebiliyor.

du¤u ve Güneﬂ lekelerinin ilme¤in yüzeye de¤en
iki ucunda oluﬂtu¤u ve farkl› manyetik kutuplar
oldu¤u biliniyor. Ayr›ca, uydulardan çekilen görüntülerden buradaki de¤iﬂimlerin k›sa sürelerde,
saatleri içinde meydana geldi¤i de görülebiliyor.
Taçla ilgili en büyük gizemlerden biri de, milyon derecelik s›cakl›¤›yd›. Peki, onu bu kadar ›s›tan enerji nereden geliyor olabilir? Çok say›da
meydana gelen küçük patlamalar›n bunda bir ölçüde pay› olabilir. Bu patlamalar sonucu ortaya
ç›kan enerji güçlü rüzgarlarla tac›n d›ﬂlar›na kadar ulaﬂabildi¤i san›l›yordu. Ne var ki, SOHO ve
TRACE ile yap›lan gözlemler, tac›n temelde elektrik ak›mlar›yla ›s›t›ld›¤›n› gösterdi. Bu ak›m, yüzeyin hemen alt›nda sürekli hareket halinde olan
›s›yay›m (konveksiyon) kabarc›klar›n›n hareketi
sonucu oluﬂuyor.
Tac›n ›s›nmas›nda, ilmeklerden geçen elektrik
ak›m› rol oynuyor. Güneﬂ’in etkinli¤ine ba¤l› olarak geliﬂebilen güçlü elektrik alanlar›, çok güçlü
patlamalara neden olabiliyor. Büyük bir patlaman›n X-›ﬂ›n›m› dalgaboyunda yapt›¤› ›ﬂ›n›m, tac›nkine göre 1000 kat fazla olabiliyor. Güneﬂ parlamalar›n›n nas›l bu kadar enerji dolu olabildi¤i, nas›l
bu derece güçlü patlamalara yol açabildi¤i henüz
anlaﬂ›labilmiﬂ de¤il. Bilindi¤i kadar›yla, parlama
oluﬂmadan önce, önemli miktarda iyon ve elektron, manyetik alan boyunca ilerleyerek çok yüksek h›zlara ulaﬂ›yorlar. Renkkürenin üst katmanlar›ndaki maddeyle çarp›ﬂan bu parçac›klar, hidrojen-alfa ve morötesi dalgaboylar›nda görülebilen parlak ﬂeritlerin oluﬂmas›na neden oluyorlar.
Bu parçac›klar›n sahip oldu¤u hareket enerjisi,
burada ›s›ya dönüﬂüyor. Renkkürede ›s›nan madde taç katman›na yükseliyor ve biz bunu Güneﬂ
parlamas› olarak görüyoruz.
Bu yüksek enerjili parlamalarda ortaya ç›kan
X-›ﬂ›n›m› ve yüksek enerjili parçac›klar, gezegenimize kadar ulaﬂabiliyor. Atmosferin üst katmanlar›yla etkileﬂime girerek, özellikle uzun mesafeli
radyo iletiﬂimini olumsuz yönde etkiliyorlar. Ayr›ca, yörüngedeki uydulardaki elektronik ayg›tlara
zarar verebiliyor; uzaydaki madde yo¤unlu¤unu
art›rarak uydular›n yavaﬂlayarak yörüngelerin de¤iﬂmesine de yok açabiliyorlar.
Güneﬂ’in uzaya savurdu¤u madde, az›msanmayacak düzeyde. Güneﬂ’in kütleçekiminden ve
manyetik alan›ndan kurtulan parçac›klar, “Güneﬂ
rüzgar›” halinde, sistemin d›ﬂlar›na do¤ru eser.

Özellikle manyetik alan›n zay›f oldu¤u dönemlerde, tam Güneﬂ tutulmalar›nda da gördü¤ümüz gaz
uzaya do¤ru akar. Manyetik alan›n güçlü oldu¤u
bölgelerdeyse gaz ilmeklerde yakalan›r.
Günümüzde, tac›n dinamik yap›s›n› çözebilmek için bilgisayar canland›rmalar› yap›l›yor. Bu
ﬂekilde Güneﬂ rüzgar›n›n ve parlamalar›n ne zaman ne biçimde oluﬂtuklar› tahmin edilmeye çal›ﬂ›l›yor. Bu patlamalar s›ras›nda f›rlat›lan maddenin h›z› ›ﬂ›k h›z›na yaklaﬂ›yor ve madde Güneﬂ’ten
yükseldikçe h›z› önemli ölçüde azal›yor.
Taçta meydana gelen madde f›ﬂk›rmalar›n›n
zamanlamalar›n› saptamak için saha fazla gözlemler yap›lmas› gerekiyor. Bu tür f›ﬂk›rmalarda milyarlarca ton hidrojen ve helyum uzaya f›rlat›labiliyor ve gezegenimiz de zaman zaman bu maddenin içinden geçiyor.
Günümüzde, Güneﬂ’te meydana gelen büyük
patlamalar›n baz›s›, çok duyarl› olmada da önceden tahmin edilebiliyor. Ancak, bu büyük patlamalara neyin yol açt›¤› henüz tam olarak bulunabilmiﬂ de¤il. Gözlemler, patlamalar›n yeni oluﬂmuﬂ olan manyetik alanlar›n bulundu¤u yerlerde
meydana geldi¤ini gösteriyor. Bu, Güneﬂ’in hangi
bölgesinde patlama beklendi¤i konusunda bize
bilgi veriyor. Ne var ki bu bilgi, patlaman›n ne zaman olaca¤›n› ve ne ﬂiddette olaca¤›n› pek söylemiyor.
Güneﬂ’le ilgili merak edip henüz yan›t›n› bulamad›¤›m›z sorular epeyce fazla. Bunun için, daha
duyarl› ayg›tlarla daha fazla gözlem yap›lmas› gerekiyor. Bu y›l›n sonlar›na do¤ru, uluslararas› bir
çal›ﬂman›n ürünü olan Solar-B ve NASA’n›n STEREO araçlar›, Güneﬂ’i çeﬂitli dalgaboylar›nda görüntülemek ve taçtaki kütle f›ﬂk›rmalar›n› incelemek üzere f›rlat›lacaklar. 2008’de f›rlat›lacak
olan Solar Dynamics Observatory (Güneﬂ Dinami¤i Gözlemevi), ›ﬂ›kküredeki görülebilir bütün
manyetik etkinli¤i inceleyecek. Bu çal›ﬂmalar›n
sonucunda, tam tutulmalar s›ras›nda görebildi¤imiz görkemli, etkileyici ama bir o kadar da tehlikeli görünen tac›n gizeminin büyük oranda çözülece¤i düﬂünülüyor.
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