
Plazmay› anlamak için önce maddenin atom
yap›s›n› iyi ö¤renmek gerekir. Maddenin
atomlardan olufltu¤unu biliyoruz. Atomlar da bir
çekirdek ve bu çekirde¤in çevresinde dönen
elektronlardan oluflur. Çekirde¤in iki atomalt›
parçac›¤› vard›r: proton ve nötron. Nötronlar›n
elektrik yükü yoktur. Protonlar art› (+), elektronlar
eksi (-) yüklüdür. M›knat›slarda z›t kutuplar birbirini
çeker, de¤il mi? Benzer flekilde protonlar da
çekirdek çevresinde dönen elektronlar› çekerler.
Yoksa, elektronlar dönmenin etkisiyle uzaklafl›p
giderlerdi. Bir atomda bulunan proton ve elektron
say›lar› eflittir. Böyle bir atom yüksüzdür. Ama
atomlar elektron kazanabilir ya da kaybedebilir. Bu
durumda iyonlafl›rlar. Bir anda kimya biliminin içine
dald›k, ama bunlar› bilmek önemli. Çünkü
maddenin plazma halinde atomlar serbest
elektronlar ve iyonlara ayr›fl›r. Maddeyi bu hale
getiren yüksek s›cakl›k,  yüksek voltaj ya da yüksek

bas›nçt›r. Milyonlarca derecedeki bir s›cakl›k,
çekirdek çevresinde dolanan elektronlar›
h›zland›r›r. Elektronlar öyle h›zlan›r ki, protonlar›n
çekim etkisinden kurtulurlar.  

Bunlar› anlamak zor olabilir. Çünkü plazma
çevremizde s›kl›kla görebilece¤imiz bir madde hali
de¤il. Yine de fark›nda olmadan plazmayla ilgili bir
fleyler duymufl ya da görmüfl olabilirsiniz!
Sözgelimi, floresan lamba! Yanan bir floresan
lamban›n içinde maddenin plazma hali bulunur.
Lambay› açmak için elektrik dü¤mesine
bast›¤›n›zda yüksek elektrik voltaj› uygulars›n›z.
Elektrik, ince uzun tüpte akarken tüpün içindeki
gaz›n atomlar›n› uyar›r ve yükler. Bu da lamba
içinde plazma, dolay›s›yla ›fl›k oluflmas›na neden
olur. Di¤er bir plazma örne¤i, neon lambalard›r.
Benzer flekilde elektrik, neon atomlar›n› yükler ve
bir tüpün içindeki gaz plazmaya dönüflür. Peki,
y›ld›r›mlara ne dersiniz? F›rt›nal› havalarda
gördü¤ünüz y›ld›r›mlar da çevrelerindeki havan›n
plazma haline gelmesine neden olur. Atmosferin
yo¤un radyasyona u¤rayan manyetosfer
katman›nda oluflan "kuzey ›fl›klar›n›" biliyor
musunuz? Günefl rüzgârlar›yla uzaya savrulan yüklü
parçac›klar, Dünya’n›n manyetik alan›na yakalan›r.
Burada yakalanan parçac›klar, manyetik alan
boyunca ilerler ve bir bölümü kutup bölgelerinde
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Kat› bir madde ›s›t›l›rsa s›v›ya,
s›v› ›s›t›l›rsa gaza dönüflür.
Örne¤in, buzu ›s›t›rsak da s›v›
hale geçer, su olur. Suyu
›s›t›rsak gaz hale geçer, su
buhar› elde ederiz. Peki, gaz
›s›t›l›rsa ne olur? Madde, kat›,
s›v› ve gaz›n ötesinde plazmaya,
yani iyonlaflm›fl gaza dönüflür.
Bilimadamlar› plazmay›
1920’lerde keflfettiler ve
maddenin dördüncü hali olarak
kabul ettiler.



atmosfere girer. Bu parçac›klar, oksijen ve azot
atomlar›yla çarp›fl›r ve elektronlar› uzaklaflt›rarak
uyar›lm›fl düzeylerde iyon olufltururlar. Bu iyonlar,
floresan ya da neon lambalarda oldu¤u gibi ›fl›n›m
yapar. Bu kendine özgü, ola¤anüstü güzellikteki
›fl›n›ma "kuzey ›fl›klar›" (aurora) denir. ‹flte, bu
›fl›klar›n kayna¤› plazmad›r. Alaska, ‹skoçya ya da
Norveç’in kuzeyi gibi bölgelerde havan›n aç›k
oldu¤u baz› gecelerde kuzey ›fl›klar›n› görmek
olas›d›r. 

Birçok insan, Günefl ve gezegenler aras›nda uzay›n
bofl oldu¤unu düflünür. Oysa Günefl, y›ld›zlar,
gökadalar, y›ld›zlar aras› ve gökadalar aras› uzayda
da plazma bulunur. Bilimadamlar›, görünür evrendeki
maddenin % 99’unun plazma oldu¤unu tahmin
ediyorlar. Görünür evren diyorlar; çünkü evrenin
kütlesinin % 90’›n›n “karanl›k madde”, yani bileflimi ya
da hali hakk›nda hiçbir fley bilmedi¤imiz bir biçimde
oldu¤unu düflünüyorlar. Tüm bunlar ne anlama
gelir? Gökadalar› düflünmek zor olabilir. Biz Günefl
Sistemi’ni düflünelim. Günefl, bir y›ld›z ve flu anda
milyonlarca derece s›cakl›kta bir gaz topu de¤il mi?
Yüksek s›cakl›kta gazlar›n iyonlaflarak plazmaya
dönüfltü¤ünü hat›rlay›n. Gerçekten Günefl’in
korona ad› verilen en d›fl tabakas›nda yüksek
s›cakl›ktan dolay› atomlar elektonlar›n› kaybetmifl
durumdad›r. Peki, Günefl plazma haldedir; ya
gezegenler aras› bofllu¤a plazma nereden gelir?
Elbette Günefl rüzgârlar›ndan!  Günefl rüzgârlar›,
plazman›n koronadan akmas›yla oluflur. 

Plazman›n günlük yaflam›m›zdaki yerini de merak
edebilirsiniz.  Belki de plazma TV’leri
duymuflsunuzdur. Yüksek ayd›nlatma verimiyle
lambalarla, yar›iletkenlerin üretimiyle bilgisayar, TV
ve elektronik eflyalarla  plazma teknolojisi
evlerimize girmeye bafll›yor. Elektronik çip yap›m›,
elmas yap›m›, radar ve füzyon araflt›rmalar›na
kadar birçok alanda plazman›n ad› geçiyor. Plazma,
t›pta da kullan›m alan› buluyor; çünkü mikrop
öldürücü etkisi var. NASA’da bilimadamlar›, plazma
roket motorlar› gelifltirmeye çal›fl›yorlar. Uzmanlar,
plazma roket motorlar›yla uzay gezilerinin daha
k›sa ve masrafs›z olaca¤›n›, hatta Mars’a insanl›
uçuflun böyle bir motorla gerçekleflebilece¤ini
düflünüyorlar. Endüstride de kaplama, temizleme,
afl›nd›rma, kesme, eritmeden tutun, kimyasal
olarak maddeleri de¤ifltirme ifllemlerine kadar her
alanda kullan›l›yor, deneniyor, araflt›r›l›yor.
Plazman›n birçok de¤iflik alanda kullan›lmaya
çal›fl›lmas›n›n bir nedeni de iyi bir iletken,
dolay›s›yla elektrik ve manyetik alanlara yan›t
veren etkili bir radyasyon kayna¤› olmas›.
Uzmanlar, bu kayna¤›n nükleer kaza riski olmad›¤›n›
da ekliyorlar. ‹yi, etkin ve do¤ru kullan›l›rsa plazma,
yeni alanlarda da yaflam›m›za girebilecek ucuz bir
enerji kayna¤› olacak gibi gözüküyor.
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Kuzey ›fl›klar›n›n kayna¤› plazmad›r.

Kat›

Örnek Örnek Örnek

Buz (H2O)

So¤uk 
(S›cakl›k 0°C’den

küçük)

Moleküller, 
yo¤un ve

birbirine yak›n

Moleküller, 
seyrek ve
birbirinden
ba¤›ms›z 
hareketli

Moleküller, genifl
alanlara yay›lm›fl
ve birbirinden

ba¤›ms›z
gelifligüzel
hareketli 

‹yonlar ve
elektonlar, genifl
alanlara yay›lm›fl 
ve birbirinden

ba¤›ms›z
gelifligüzel
hareketli

Il›k
(S›cakl›k 0°C’yle
100°C aras›nda)

S›cak
(S›cakl›k 100°C’den

büyük)

En S›cak
(S›cakl›k

100.000°C’den
büyük)

Su (H2O) Su buhar› (H2O) ‹yonlaflm›fl gaz 
(H2 _ H+ + H+ + 2e-) 

Örnek

S›v› Gaz Plazma


