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Y›ld›z Tak›m›

Merkür’e yapt›¤›m›z yak›n geçiflin ard›ndan, flimdi çok da fazla yaklaflmadan y›ld›z›m›z
Günefl’i inceliyoruz. Günefl, s›radan bir y›ld›z. Ama bizim için önemi büyük. En baflta, bizim
yaflam kayna¤›m›z. Ayn› zamanda bize en yak›n y›ld›z. Ona bakarak, çok uzakta bulunan
baflka y›ld›zlar›n yap›s›n› anlayabiliyoruz.
Günefl Sistemi’ni oluflturan bireyler gibi, Günefl de
ayn› bulutsunun çocu¤u. Günefl’in oluflumu, gaz›n
ve tozun kendi kütleçekiminin etkisi alt›nda yo¤unlaflmas›yla bafllad›. S›k›flt›kça bas›nc› ve s›cakl›¤› artan
gaz ve toz sönük de olsa ›fl›k saçmaya bafllad›. S›k›flma daha da artt›¤›nda, y›ld›z›n çekirde¤i yaklafl›k 15
milyon derece s›cakl›¤a ulaflt›. Bu s›rada, hidrojen
atomu çekirdekleri helyum atomu çekirdeklerine dönüflmeye bafllad›.
Günefl’in çekirde¤indeki bu tepkimelerin yaratt›¤› ›fl›n›m, d›fla do¤ru bir bas›nç yaratt› ve bu büzülmeyi
durdurdu (Bunu, fliflmifl bir balona benzetebiliriz. Balonun yap›ld›¤› lastik, onu sönmeye zorlarken, içindeki havan›n bas›nc› bunu dengeler). Günefl, ömrünün
büyük bir bölümünü geçirece¤i kararl› döneme girdi.
Y›ld›z›m›z, yaklafl›k 4,6 milyar y›ld›r bu evreyi yafl›yor.
Günefl, ortalama büyüklükte ve parlakl›kta bir y›ld›z.
Günefl kütlesindeki y›ld›zlar, onlar›n yaklafl›k 10 milyar
y›l süresince parlamalar›n› sa¤layacak yak›ta sahipler.
Günefl, çok büyük oranda hidrojen ve daha az miktarda helyum içerir. Daha a¤›r elementler çok az miktarda bulunur. Günefl’teki enerji, çekirde¤indeki hidrojenin helyuma dönüflmesi sonucunda ortaya ç›kar.
Günefl, öteki y›ld›zlara göre bize çok yak›n oldu¤u
için, Günefl gözlemleri bize öteki y›ld›zlarla ilgili bilgi

de sa¤lar. Günefl’in iç yap›s›na bakacak olursak, 6 katmandan olufltu¤unu görebiliriz. Çekirdek, Ifl›n›m Bölgesi, Is›yay›m Bölgesi, Ifl›kküre, Renkküre ve Taç.
Çekirdek, Günefl’e enerjisini veren tepkimelerin gerçekleflti¤i merkezdir. Buradaki s›cakl›k daha önce de¤indi¤imiz gibi 15 milyon dereceyi bulur. Çekirdekte
ortaya ç›kan enerji, ›fl›n›m bölgesinden ›s›yay›m bölgesine yaklafl›k 170.000 y›lda geçer. Çekirdekten kaynaklanan yüksek enerjili gama ›fl›n›m›, ›s›yay›m bölgesinden geçti¤inde s›cakl›¤› 2 milyon dereceye düflmüfl olur. Bu bölgede ›s›, kaynayan bir çorbadaki gibi
katman›n alt›ndan üstüne tafl›narak iletilir.
Ifl›kküre, Günefl’e bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz katman
oldu¤u için, “Günefl’in yüzeyi” olarak da bilinir. Öteki
katmanlara göre çok ince olan ›fl›kküre, yaklafl›k 500
km kal›nl›ktad›r. Bu katman›n s›cakl›¤› 5500 derecedir.
Günefl’e, günefl filtresi tak›lm›fl bir teleskopla bakt›¤›m›zda, bazen üzerinde lekeler görürüz. Bu lekeler,
yüzeyin öteki bölgelerine göre biraz daha so¤uk bölgelerdir. Lekelerin bulundu¤u bölgenin görece so¤uk olmas›n›n nedeni, buradaki manyetik alan›n
neden oldu¤u gaz f›flk›rmalar›d›r. Gaz, Günefl yüzeyinden uzaklaflt›¤›nda yo¤unlu¤u düfler ve so¤ur. Biz
de bakt›¤›m›zda birkaç yüz derece daha so¤uk olan
bu bölgeleri koyu tonlu görürüz.
Günefl parlamalar›, gaz yap›s›nda olan yüzeydeki s›cak gazlar›n yüzeyden püskürmesi sonucu oluflur.
Ifl›kkürenin d›fl›nda yer alan renkküre ve uzaya do¤ru
milyonlarca kilometre uzanan taç katmanlar›, ancak
Günefl tutulmalar› s›ras›nda gözlenebilir. Ifl›kkürenin
d›fl›nda, s›cakl›k yüksekli¤e ba¤l› olarak artar ve 2 milyon derece gibi yüksek de¤erlere ulafl›r.
Günefl ziyaretimiz sona erdi. fiimdi motorlara tam gaz
veriyoruz. Çünkü yolumuz uzun; do¤ruca Mars’a gidiyoruz. Mars’ta görüflmek üzere…
Alp Ako¤lu

