
Haber ba!lıkları !öyle: “Son dakika... Güne!’te patlama: Gelecek birkaç gün içinde dijital hayat 
durabilir.” Gerçekten mi? Güne! aktivitesi bize zarar verir mi? Pani"e gerek yok. Dünyamızın 
manyetik alanı bizi her zamanki gibi koruyacak ve büyük ihtimalle bize hiçbir !ey hissettirmeyecek. 
Sadece kuzey ı!ıklarını görmeye gidecek olanlar hayal kırıklı"ı ya!ayabilirler. 

Koronavirüs pandemisinin 
uzamasının kötü sonuçlarından 
biri de felaket tellallarına gün 

do"ması. Komplocular, sıradan bir 
haberi ya yanlı! anlayıp, ya da bilerek 
e"ip büküp insanları endi!elendirerek 
internette tık almaya çalı!ıyorlar. 
Güne! de yakın zamanda bu 
komplo teorilerinden nasibini aldı. 
Birçok ciddi basın kurulu!u da bir 
astronoma konunun aslını sorma 
zahmetine girmeden haberi köpürttü 
ve büyüttü. Madem öyle, devletlerin 
halklarını bilinçlendirmesi, hazırlık 
yapması gerekmez mi? Nedense 
benzer haberler birkaç senede bir 
tekrarlanıyor. O nedenle bu ay, Güne! 
aktivitesinin ne demek oldu"u ve bize 
zararları olup olmayaca"ını anlatalım.

Güne!, ya!amının tam ortalarında 
bulunan ve boyut bakımından uzun 
süredir de"i!meyen gayet durgun bir 
yıldız. Ancak sıradan bir yıldız olsa 
da koyu renkli lekeleri (sunspots), 
fırtınaları ve korona katmanından 
madde atımları gibi çok ilginç 
aktiviteleri olabiliyor.

GÜNE! LEKELER" NED"R?
Güne!’in yüzeyinin (fotosfer 

tabakası) a!ırı yüksek bir sıcaklı"a 
sahip oldu"unu dü!ünülebilir. Belki 
hayal kırıklı"ı olacak ama Güne!’in 
ortalama yüzey sıcaklı"ı 5 bin 505 
santigrat derecedir, yani bu sıcaklı"a 
Dünya’da herhangi bir fabrikada bile 
ula!mak zor de"ildir. Tabii genelleme 
yapmamalıyız, örne"in Güne!’in 

çekirde"inin sıcaklı"ı 15 milyon 
santigrat derecedir. Yani, yazın 
ba!ınıza geçen Güne!, gerçekten çok 
sıcak bir gökcismidir.

Güne!’in yüzeyi gayet so"uk 
olmakla birlikte, üzerinde bazı koyu 
görünen bölgeler daha da so"uktur (2 
bin 700-4 bin 200 derece). Buralarda 
Güne! aktivitesine ba"lı olarak 
lekeler belirir. Bu lekeler geçicidir. 
Güne!’in manyetik aktivitesine 
ba"lı olarak, özellikle ekvatorun 
etrafındaki ku!aklarda olu!ur, 
boyutları de"i!erek bir süre hareket 
eder ve sonunda yok olurlar. Lekelerin 
ya!am süreleri birkaç günden birkaç 
aya kadar de"i!ebilir. Büyüklükleri 
ise 100 kilometreden 150 bin 
kilometreye kadar de"i!ir. Dünya’nın 

Güne! 4.6 m"lyar 

yıl ya!ında ve 

Güne! çevr"m" 

de 11 yılda b"r 

gerçekle!en sıradan 

b"r döngü. Görselde, 

Güne!’tek" s"yah 

lekelerden manyet"k 

alan atımı 

görülüyor. Hareketl" 

olarak "zlemek "ç"n 

karekodu okutun.
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çapının 12 bin 756 kilometre 
oldu!unu dü"ünürsek, bazı lekelerin 
boyutlarının Dünya’nın 10 katından 
büyük olabilece!ini söyleyebiliriz. 
Bunların yeterince büyük olanlarını, 
Güne" filtresi olan sıradan küçük bir 
teleskopla bile gözlemek mümkündür 
(Güne"'e hiçbir zaman çıplak gözle, ya 
da dürbünle, teleskopla bakılmaması 
gerekti!ini not etmeden geçmeyelim).

Hâlâ bu lekelerin dijital hayatı 
nasıl durduraca!ını dü"ünüyorsunuz, 
de!il mi? !öyle ki, Güne" lekeleri 
gruplar halinde ortaya çıkar. Bu 
leke gruplarının 
manyetik 
alan haritası 
çıkarıldı!ında, 
bir mıknatısın 
kutupları gibi, 
iki ayrı bölgede 
toplandıkları 
görülür. Bu lekeler 
Güne"’in manyetik 
alanının etkileri 
sonucu olu"ur. 
Senaryolardan 
biri "öyle: 
Örne!in; Dünya’nın bizleri koruyan 
ve kuzeyden güneye do!ru yönelen 
bir manyetik alanı oldu!unu biliyoruz. 
Benzer "ekilde Güne"’in de kuzey-
güney do!rultusunda bir manyetik 
alanı var. (Tabii burada, co!rafi kuzey 
ve güney kutuplarını de!il, manyetik 
alan çizgilerini kastediyorum).

Güne"’in ilginç bir özelli!i daha 
var. Akı"kan bir plazma olarak, kendi 
ekseni etrafında dönerken, ekvatorun 
dönme hızı ile kutuplara do!ru olan 
enlemlerin dönme hızı arasında büyük 
bir fark olu"ur. “Diferansiyel dönme” 
denilen bu durum, Güne"’in ekvatorda 
daha hızlı, kutuplara do!ru daha yava" 
dönmesine neden olur. #"te kuzeyden 
güneye olan manyetik alan çizgileri de 
bu dönü" hızından etkilenerek, do!u-
batı do!rultusunda bir manyetik alanı 
besler. Güne"’in içlerinde güçlenen bu 
alanlar, birtakım kararsızlıklar ya"ayıp 
yüzeye çıkarlar. Yüzeyi kestikleri 
yerlerde de Güne" lekeleri olu"ur. 

Bu siyah lekelerin çok sayıda oldu!u 

zamanlarda Güne" 
aktivitesinin daha 
yüksek oldu!unu 
söyleyebiliriz.

11 YILLIK 
DÖNGÜ

Peki, bu 
lekelerin ne 

zaman çıkaca!ını önceden bilebilir 
miyiz? Evet ve hayır. Bir lekenin ne 
zaman olu"aca!ını kesin bilemesek de 
genel olarak lekelerin sayıca çok ve az 
olaca!ı dönemleri tahmin edebiliyoruz. 
Çünkü bu durum, ortalama her 11 yılda 
bir tekrarlanıyor (Güne" çevrimi).

Bu 11 yıllık döngüde, Güne" 
aktivitesinin en az oldu!u “Güne" 
minimumu”nda lekelerin ve Güne" 
patlamalarının sayısı çok azalıyor, 
hatta günlerce hiç görünmeyebiliyor. 
Bunun tam zıttı olan Güne" 
aktivitesinin en yo!un oldu!u 
“Güne" maksimumu” durumunda ise 
yüzlerce siyah leke olu"uyor ve Güne" 
patlamalarının sayısı artıyor. Hatta 
Güne"’in görsel bölgede yaydı!ı enerji 
miktarında az da olsa artma görülüyor. 
Bu çevrim sırasında Güne"’teki kuzey 
ve güney manyetik kutupları yer 
de!i"tirerek, bu etkiyi yaratıyor. Son 
yıllarda sadece Güne"’i gözlemek 
için in"a edilen teleskoplar ve uzay 
araçlarıyla bu aktivitenin do!ası daha 

iyi anla"ılmaya çalı"ılıyor.
 Bu yıl, 11 yıllık çevrim minimuma 

iniyor. Felaket tellalları için heyecan 
verici olsa da Güne" minimumu 
gerçekten bütün dijital hayatı 
durdurur mu peki? Tam olarak de!il!

Dünya, hem Güne"’ten gelen 
yüksek enerjili parçacıklar, hem de 
Samanyolu’nun merkezinden gelen 
kozmik ı"ınların arasında kalıyor. 
Dünya’nın manyetik alanı bizi bu 
parçacıkların zararlı etkilerinden 
koruyabiliyor. Güne" aktivitesi 
normal oldu!unda, Güne"’ten çıkan 
parçacıklar Güne"’in genle"mi" 
manyetik alanı ile birlikte, kozmik 
ı"ın parçacıklarıyla çarpı"arak 
onların etkilerini dü"ürüyor. Güne" 
minimumunda ise enerjisi çok daha 
yüksek olan kozmik ı"ınlar daha az 
engelleniyor ve Dünya’ya daha fazla 
miktarda ula"arak etki edebiliyor. 

Ancak 2008’deki Güne" minimumu 
veya 2014’deki Güne" maksimumu 
teknolojimizi pek de etkilemedi diye 
ileride de etkilemeyecek diye bir "ey 
yok. Özellikle Güne" maksimumunda, 
bu ihtimal daha yüksek olacaktır. Ne 
kadar hazırlandı!ımıza ba!lı olarak, 
hiçbir "ey fark etmeden hayatlarımıza 
devam edebiliriz. Hazırlıklı olmazsak, 
uydularımız, Güne" enerjisi panelleri 
ve tabii uzaydaki astronotlarımız bu 
etkileri hissedebilir O

1985’ten 2020’ye kadar Güne! çevr"m".

Güne! çevr"m", 17’nc" yüzyıldan ber" tak"p 

ed"l"yor. Gal"leo Gal"le"’n"n Güne! lekes" 

ç"z"mler"n" b"r araya get"rd"#" b"r k"tabı da 

bulunuyor (1613).

D
AV

ID
 H

AT
H

AW
AY

, N
A

SA

UZAY ATLASI · ATLAS   35


	001_ATLAS_329_KAPAK_EYLUL_yeni
	002_O_K_I_BORSA_ISTANBUL
	003-AT329-EYLUL-2020
	004-AT329-EYLUL-2020_yeni
	005_ZIRAAT_BANKASI
	006-011-AT329-EYLUL-2020
	012_ATLAS_ABONE
	013-AT329-EYLUL-2020
	014-AT329-EYLUL-2020
	015_BEYPAZARI
	016-AT329-EYLUL-2020_yeni
	017_FATIH_BLD
	018-AT329-EYLUL-2020
	019_YAVUZ_GIDA
	020-AT329-EYLUL-2020_yeni
	021_ZEYTINBURNU_BLD
	022-024-AT329-EYLUL-2020
	025_TRUMP_TAG
	026-AT329-EYLUL-2020_yeni
	027_TRUMP_WOW
	028-029-AT329-EYLUL-2020
	030-AT329-EYLUL-2020_yeni
	031_TRUMP_KEYIF
	032-AT329-EYLUL-2020_yeni
	033_TRUMP_SAHNE
	034-AT329-EYLUL-2020
	035-AT329-EYLUL-2020_yeni
	036-043-AT329-EYLUL-2020
	044-055-AT329-EYLUL-2020
	056-AT329-EYLUL-2020_yeni
	057-AT329-EYLUL-2020
	058-068-AT329-EYLUL-2020
	069_ANADOLU_ODULLERI
	070-074-AT329-EYLUL-2020
	075_HOW_IT_WORKS
	076-AT329-EYLUL-2020
	077-AT329-EYLUL-2020
	078-AT329-EYLUL-2020_yeni
	079-AT329-EYLUL-2020_yeni
	080-AT329-EYLUL-2020
	081-AT329-EYLUL-2020
	082-093-AT329-EYLUL-2020_yeni
	094-AT329-EYLUL-2020_yeni
	095-AT329-EYLUL-2020
	096-AT329-EYLUL-2020_yeni
	097-AT329-EYLUL-2020_yeni
	098-AT329-EYLUL-2020
	A_K_I_SURAT_KARGO
	A_K_FENIROLL

