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Özet: Bu çalışmada Güneş‟teki salınımlar konusu ele alınmakta, Güneş ve benzeri yıldızlardaki dikine 

(radyal) ve radyal olmayan salınımlar, bu salınımların oluşum mekanizmaları incelenmektedir. 

Salınımların oluşumunda, yıldızın içyapısının önemi verilmekte ve salınımların yıldızın veya Güneş‟in 

hangi katmanlarda oluştuğu tartışılmaktadır. Salınımların gözlenmesiyle Güneş‟in doğrudan 

göremediğimiz iç kısımlarının görünür hale geldiğine değinilmekte ve yıldızların içyapılarını 

anlamamıza katkı sağladığı tartışılmaktadır. 

 
1. GiriĢ 
 

İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bugünkü sempozyumun ana 

konusunu çok isabetli belirlemiştir. Zira uzun yıllardır Güneş gözlemleri ile özdeşleşmiş bir 

bölümümüzdür. Şüphesiz bunun dışında da çok önemli konularda çalışmalar ve katkılar 

yapmıştır. Son yıllarda bu çeşitliliği ve katkılarını artırmakta kararlı olduklarını gözlüyor 

olmaktan memnuniyet duyduğumu ve başarı dileklerimi ifade ederek konuşmama başlamak 

istiyorum. 
 

Bilindiği gibi astronomi bilimlerin en eskisidir, ancak bugün de dahil, çağlar boyu salt 

astronomi öğrenmenin bize ne yarar sağlayacağı sorusu hep sorula gelmiştir. Böyle olduğunu, 

Plato‟nun Devlet kitabındaki şu karşılıklı konuşmadan da anlıyoruz:  
 

Karşılıklı konuşma Sokrat ile Glaucon arasında geçmektedir: 

Sokrat: 

-Şimdi astronomiyi mi işleyelim? Ne dersiniz? 

Glaucon:  

-Şüphesiz. Astronomi, her mevsimin, her ayın, her yılın geçerli bilgisidir. Komutanlara, 

çiftçilere herkese yararlıdır. 

Sokrat:  

-Güldürme beni Glaucon. Halkın seni, para kazandırmayan şeyleri tavsiye etmekle itham 

edeceğinden korkuyorsun. 
 

Bugün hala liselerimizde astronominin okutulmamasını ve astronomi mezunlarının öğretmen 

olarak atanmamasını düşünürsek Sokrat‟ın görüşü hala sürüyor demek değil midir? Ancak, 

astronom arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla bu sorunları önemli ölçüde aştığımızı ve 

aşacağımızı düşünüyorum. Özellikle 2009 DAY‟da ülkemiz astronomi camiasının gösterdiği 

yoğun etkinlik programlarında yaratılan sinerji ile geleceğin daha ümitvar olduğu 

söylenebilir. 
 

Konuşmama büyük şair, Nazım Hikmet‟in şu dizelerini hatırlayarak başlamak istiyorum: 

.... 

Güneş‟i içiyoruz sesinde! 

Coşuyoruz, 

Coşuyor!.. 

Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde, 

Mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor! 
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Akın var, 

Güneş‟e akın! 

Güneş‟i zaptedeceğiz, 

Güneş‟in zaptı yakın! 

Toprak bakır, 

Gök bakır, 

Haykır Güneş‟i içenlerin türküsünü, 

Hay-kır, 

Haykıralım! 

  

2. Salınımların Gözlenmesi 
 

Güneş‟in sismolojik yöntemlerle anlaşılma çalışmaları George Ellery Hale ile başlar. Güneş 

yüzeyini daha iyi gözleyebilmek için Hale, Mount Wilson Gözlemevi‟nde bir Güneş kulesi 

inşa eder. Kulenin yüksekliği yaklaşık 20m‟dir. Buradan yaptığı gözlemlerle Güneş 

yüzeyinde manyetik alan varlığını gösterir. Tayf çizgilerinde Zeeman etkisini gözleyerek 

Dünya dışında manyetik alan varlığını gösteren ilk bilim adamıdır. Tarih 25 Haziran 1908‟dir. 

Bu gözlem ile Güneş yüzeyindeki hareketliliğin sırrını çözdüğünü düşünmüştü. Halbuki o, 

sadece bir keşifle kalmıyor, Güneş ile ilgili yeni araştırma ufukları açıyordu. 
 

Astronomi ve fiziğin başka birçok alanında araştırmalar yapmış olan Robert Leighton, bir 

dönem Mt. Wilson Gözlemevi‟nde çalışmıştır. Arkadaşları Robert Noyes ve George Simon 

ile beraber Güneş atmosferini incelemiştir. Zamanının en güçlü manyetik alan ölçerini 

geliştirmiş ve Hale‟in öngördüğü gibi Güneş atmosferindeki bazı tayfsal çizgilerin Zeeman 

yarılmalarını gözlemeyi başarmıştır. Bilindiği gibi Zeeman etkisi, bir tayfsal çizginin, 

manyetik alandan dolayı maviye ve kırmızıya kaymasıdır. Bu kaymalar Doppler kayması ile 

birleştirilince bakış doğrultusundaki hızın belirlenmesi olasıdır. Kalsiyumun 6103Ǻ‟daki 

çizgisinde gözlenen maviye ve kırmızıya kaymalardan “bulgurlanma” (granulation) 

bölgesindeki içe ve dışa doğru olan hareketleri ölçmüşlerdi. Ayrıntılı analizler sonucunda 

Leighton ve grubu yüzeydeki kımıltıların belli bir dönem ile (296 saniye = 5 dakika) 

salınımlar yaptıklarını buldular. Hareketin hızı ise 500m/s idi. İşte Güneş‟te 5 dakikalık 

salınım diye söz edilen buluşun hikâyesi böyle olmuştu. 1960 yılında yapılan bu keşifle,  

Güneş sismolojisi başlamış oldu.   

 

3. Salınımlardan Ġç Yapıya – Modellemeler 
 

Bugün yeni fizik girdileri ve gözlenen salınımlarla çok iyi modellemeler yapılabilmekte ve 

Güneş‟in daha iyi anlaşılması mümkün olmaktadır. Paris Gözlemevi‟nden Dr. Nesibe Özel‟in 

ifadesiyle “Modellemeler, yıldızın içindeki maddenin fiziksel özellikleri hakkında 

varsayımlara dayanmaktadır; özellikle, hal denklemi, donukluk (opacity) ve çekirdek tepkime 

hızları. Bu grup mikrofizik olarak tanımlanmaktadır. Diğer yandan, makrofizik olarak 

tanımlanan yıldızların dış katmanlarında konveksiyonun ele alınışı (karışma uzunluğu-mixing 

length) ve konveksiyonun dinamik etkileri (türbülant basınç gibi) sayılabilir”. Salınımlardan 

yararlanarak modellemeler yapmadaki amaç, yıldız yapısını ve yıldız içindeki fiziksel 

süreçlerin nasıl işlediğini görmek ve anlamaktır. Örneğin, konveksiyonun ne derece etkin 

olduğu, kimyasal elementlerin ve açısal momentumun yıldız içinde nasıl taşındığı konularının 

anlaşılması hedeflenmektedir. Bu hususların anlaşılmasında sismik veriler bazı sınırlamalar 

getirmektedir. Bu konuda pek çok araştırma ve çalışma yapılmış ve yapılmaktadır. Çok yeni 

olarak, Dr. N. Özel ve arkadaşlarının A&A‟ya (9 Nisan 2010) sundukları “The Potential 

Diagnostic of Seismic Data in Constraining Stellar Models of Solar - Like Stars -  The Cases 
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of  Cen A and HD 49933” başlıklı çalışmada, yıldız parametrelerini daha doğru elde etmede 

yıldız sismolojisinin yeri ve önemi incelenmektedir. 
 

Bu noktada iyi ki yıldızlar salınım yapıyor demek gerekir. Zira gözlenen salınımlar 

yardımıyla yıldızın içyapısı anlaşılabilecektir. Öyleyse Güneş benzeri yıldızlarda salınımlar 

nasıl olmaktadır veya salınımı nasıl anlamak gerekir? 
 

Güneş salınımları, dış katmanlardaki konveksiyondan kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle, 

salınımlar konveksiyon bölgesince tetiklenmektedir. Öyleyse Güneş benzeri yıldızların 

tümünde gözlenmesi olasıdır. Nitekim, yapılan gözlemler Güneş benzeri salınımların bazı 

yıldızlarda tesbit edildiği yöndedir (Bedding ve Kjeldsen, 2003; Michel ve ark., 2008). 

Anlaşılan odur ki Güneş benzeri yıldızlar (atmosferlerinde konveksiyon bölgesi olanlar) 

salınımlar göstermektedir ve bu salınımların özellikleri Güneş‟tekileri andırmaktadır. Hemen 

vurgulamakta yarar var; söz edilen salınımların genlikleri oldukça küçüktür. Bu nedenle 

gözlem cihazlarının daha da geliştirilmesi ve daha duyarlı kılınması gerekmektedir. 27 Aralık, 

2006 yılında yörüngeye yerleştirilen CoRoT ( Convection Rotation and Planetary Transits) üç 

anakol yıldızında salınım ve bulgurlanma işaretlerine rastlamıştır. Söz edilen yıldızlar 

Güneş‟ten daha sıcaktır. Salınım genliklerinin Güneşe göre 1,5 kez ve bulgurlanmanın da 3 

kez daha büyük olduğu  bulunmuştur ( Michel ve ark., 2008).  
 

Güneş‟teki salınımlar kararlı ses dalgalarıdır. Bu dalgalar dış katmanlarda oluşmakta ve 

yüzeyden içeri ve içeriden yüzeye yansımaktadırlar. Farklı dalgalar farklı derinliklere nüfuz 

etmektedir. Yüzeye çıkanlar gözlenebilmekte ve iç bölgelerin fiziksel özellikleri hakkında 

bilgi vermektedir. Gözlenen bu dalgaların frekansları yoğunluğa, sıcaklığa ve gaz 

hareketlerine bağlıdır. Öyleyse, yüzey dalgalarının gözlenmesiyle, içyapı hakkında doğrudan 

gözlemsel bilgi edinme şansı yakalanmış olmaktadır. Bu yolla ışık kürenin altındaki 

bölgelerin görülmesi olası kılınmaktadır. 

 

4. Salınım Mekanizmaları 
 

Yıldızlar neden salınım yapmaktadır? 
 

Genel olarak, salınımların nedeni Güneş zarfında konveksiyon katmanındaki iyonlaşma 

mekanizmalarıdır (burada Güneş‟in kimyasal yapısında bol miktarda bulunan hidrojen ve 

helyum elementlerinin iyonlaşması kastedilmektedir). Bu elementlerin iyonlaşmasına veya 

kısmi iyonlaşmasına uygun sıcaklıklar söz edilen konveksiyon bölgesi ile çakışmaktadır. 

Daha da somut olarak ifade edilirse, bir kez iyonlaşmış helyum elementinin iyonlaşması veya 

helyumun iki elektronun da koparılması olayı salınımları yaratan esas fiziksel olaydır. 

İyonlaşma Güneş‟in derinliklerinden gelen enerji akısını etkiler.  

 

 
 

ġekil 1. Güneş‟in içyapısı; konvektif bölgenin tabanı yüzeyden 200.000km derinliktedir. 
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İyonlaşma bölgesi ısı makinesi gibi çalışır. Güneş‟in merkezinde çekirdek tepkimeleriyle 

üretilen enerji bu bölgede soğurulur ve suyun barajda birikmesi gibi enerji depo edilir. 

İçeriden akı gelişi devam ettiği için bir süre sonra yıldız genişleyerek rahatlar. Bu ısı kaybıyla 

olur. Genişleme sonucu ortamdaki yoğunluğun ve sıcaklığın düşmesiyle hareket tersine döner 

ve piston hareketine benzeyen salınımlar başlamış olur.  

 

5. Dalgaların Yıldız Ġçinde Yayılımları 
 

Fiziksel açıdan bakıldığında konveksiyon bölgesinde oluşan salınımlar kararlı dalgalardır. 

Kararlı dalgaların özelliği, yıldızın yüzeyi ile iç bölgeleri arasında tipine göre yansıyarak 

gidip gelmesidir. Dalga, sanki bir kovuk içinde yansıyarak hareketini sürdürmektedir. 

Aşağıdaki şekilde Güneş içindeki p-dalgalarının davranışı görülmektedir. Sanki ses dalgaları 

belli bir kovuk içine hap solmuş gibidir. Kovuğun dış çeperi düşük yoğunluklu atmosfer ve iç 

çeperi yüksek sıcaklıkta ses hızının arttığı tabakadır. P-dalgaları içeriye doğru yayılırken 

dalganın öncü kısmı arkadan dış katmanlardan gelen kısmına göre daha hızlıdır. Bu nedenle 

tekrar yüzeye doğru yansır. Görüldüğü gibi yansıma açısına göre her dalganın erişebildiği 

derinlik farklılaşmaktadır. Yüzeyde gözlendiklerinde bu tabakaların izlerini taşımaktadırlar. 

 
ġekil 2. Güneş‟in içyapısında iki sınır arasında yakalanmış durağan dalgalar. İlk sınır Güneş‟in yüzeyine yakın 

bir yerde iken, ikinci sınırın konumu gelen dalganın frekans ve ufuksal dalgaboyuna bağlıdır. 

 

 
 

ġekil 3. (A) Güneş‟te dikine olmayan dalgaların iç katmanlarla dış katmanlar arasındaki yayılımı ve 

yansımalarla yüzeye iç katman özelliklerinin taşınması; (B) dikine olmayan dalgaların yüzeye çıkamayışlarının 

gösterimi. 

 

Konu edilen dalgalar iki tiptedir: Ses dalgaları (p-dalgaları, Şekil 3A) ve çekimsel dalgalar (g-

dalgaları, Şekil 3B). Ses dalgalarında yerine getirici kuvvet basınç kuvvetidir. Çekimsel dalga 

tiplerinde ise yerine getirici kuvvet çekimsel kuvvettir. Ses dalgalarının yıldızın yüzeyini 

hareketlendirmesini, bir kapta kaynayan suyun kaynama esnasında su kabını tüm olarak 

hareket ettirmesine benzetebiliriz. Kaynayan suyun içindeki kabarcıklar su kabında küçük 

salınımlar oluşturur. Dikine (yarıçap boyunca) olan dalgalar yıldızın yüzeyini tümden dışarı 

ve içeri hareket ettirir. Dikine olmayan dalgalar ise yıldızın yüzeyinde yukarı aşağı hareketler 



Güneş ve Güneş Benzeri Yıldızlar Sempozyumu - İstanbul 

31 

oluşturur. Yüzeyin bazı bölgeleri aşağı, bazı bölgeleri de yukarı hareket eder. Bu hareketler de 

yüzeyde sıcaklık ve parlaklık değişimleri yaratır ve bu farklılıklar gözlenebilir. Yukarı-aşağı 

hareketler, dalganın tipine göre küçüklü büyüklü olabilir.  

 

ġekil 4. Soldaki şekil Güneş‟in içyapısını ve dikine-dikine olmayan dalgaların yayılım bölgelerini 

göstermektedir. Sağdaki şekil ise basınç dalgalarının spektrumunu göstermektedir ( periyot-dalgaboyu ilişkisi). 

 

6. Dalga Denklemlerinin Çözümü 
 

Matematik olarak bakıldığında bu dalgalar salınım denklemlerinin çözümü olarak görünür: 

' '( ) ( , )m i t

lf f r Y e    

Burada r yıldızın merkezinden olan uzaklık,  ise salınımın açısal frekansıdır. Söz konusu 

salınımlar dikine veya dikine olmayan şekilde olmaktadır. Salınım denklemleri çözüldüğünde 

elde edilen salınım frekansının modu (tipi) üç parametre (n, l, m) ile tanımlanır. Salınımın 

dikine kısmı n ile karakterize edilir. n yarıçap boyunca düğüm sayısını verir. Yüzeydeki 

kımıltılar ise küresel harmonik derecesi l ve azimutal kuantum sayısı m ile belirlenir.  Yl
m

 

gösteriminde l yıldız çemberi boyunca dalga boyu sayısının ölçüsü, m ise ekvator boyunca 

düğüm sayısıdır. 
 

Salınım denklemlerinin çözümünde iki karakteristik frekans ortaya çıkar. Birincisi ses 

dalgaları ile ilgili frekans. Bu ortamdaki ses hızına bağlıdır ve ortamın sıkıştırılabilirliliğinin 

ölçüsüdür. İkincisi ise Brunt-Vaisala frekansıdır ve kaldırma kuvvetinin bir ölçüsüdür. Bu iki 

frekans ses ve çekim dalgalarının yayılabildiği bölgelerinin göstergesidir. Bu frekanslar iki 

parametre ile gösterilir, L ve N. Şekil 5‟te görüldüğü gibi L ve N den büyük frekanslar p-tipi 

kararlı ses dalgalarına, L ve N den küçük frekanslar ise g-tipi kararlı çekim dalgalarına karşı 

gelmektedir. Yayılma grafiğinde görülen f-tipi frekans g-tipi yüzey dalgasına karşı 

gelmektedir. Denklemlerde cs ses hızı, diğerleri ise her zamanki anlamlarındadır.  

2
2

2
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ġekil 5. 12MG için dalga yayılım grafiği (ZAMS) (Brad Carrol, Weber Üniversitesi, 2007). 

 

Ses hızının Güneş içindeki dağılımı çizildiğinde konvektif bölgenin tabanında bir değişiklik 

gözlenmektedir. Al-Murad ve Kırbıyık‟ın (1984) çalışmasında bu 0,817RG olarak 

bulunmuştur. Ancak, gözlemlerden bu bölgenin tabanı Dalsgaard (1985)  tarafından 0,7RG 

olarak elde edilmiştir. Böylece gözlemlerle konvektif bölgenin derinliği, yüzeyden 

200.000km olarak belirlenmiş olmaktadır.  

 

7. Sonuç 
 

Güneş çok iyi çalışılmıştır. Dönemleri 3-15 dakika arasında olan birçok farklı tipte salınımlar 

yapmaktadır. Dalgaların ömürleri kısadır ( saatler ve aylar mertebesinde). Bunların içinde en 

iyi bilineni periyodu 5 dakika olan salınımdır. Göreli parlaklık değişimi 10
-7

‟dir. Bu 

dalgaların gözlenmesiyle Güneş‟in iç bölgeleri hakkında yeni ve sağlıklı bilgiler edinilmekte 

ve bu sınırlamalarla yeniden modellemeler yapılmaktadır. Güneş‟le ilgili yapılan bu 

uygulamalar Güneş benzeri (dış katmanlarında konvektif bölgesi olan) yıldızlarda da yapılır 

hale gelmiş bulunmaktadır.  
 

Sonuç olarak Güneş ve Güneş benzeri yıldızların gözlemleri yoğun bir şekilde yapılmakta ve 

analiz edilmektedir. Nasıl salınım yaptıkları, hangi frekanslarda titreştikleri bilinmekte ve 

gözlemlerden hareketle Güneş‟in iç kısmı daha iyi anlaşılmaktadır. Sanki gözlemler öne 

geçmiş görünmektedir.  
 

Bu çalışmada yıldızın eksenel dönmesi dahil edildiğinde gözlenen frekanslarda ne gibi 

değişiklikler olduğu hususuna vurgu yapılmamıştır. Bu ayrı bir çalışmanın konusudur. 
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